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ال �أعتق���د �أن هناك ممث���ًا عبرّ عن حقبة كاملة مثلما عبرّ 
حممود يا�س���ن عن �س���نو�ت �ل�س���بعينيات، كم���ا لو �أنه 
ُخلق من �أجلها، �أو كاأنه �لتج�س���يد �لب�سري لهذه �حلقبة 
�لتي حفلت بالتناق�سات و�ل�»�ك�س���ر�فاغنز�« )�لغر�بة 

و�ملبالغة( يف كلرّ �سيء!
م���ن قل���ب �لعا�س���فة، ُول���دت ظاهرة حممود يا�س���ن يف 
ل  �لن�س���ف �لثاين من �س���تينيات �لقرن �ملا�س���ي، ليتحورّ
خال �سنو�ت معدودة �إىل جنم �ل�سباك �الأول، ومعبود 
�الأول، ومن���وذج  �لفحول���ة  �الأول، ومن���وذج  �لفتي���ات 
�لبط���ل �لوطن���ي �الأول، يف ع�س���ر�ت وع�س���ر�ت �الأفام 

�لتي �أغرقت حقبة �ل�سبعينيات.
م���ن قلب ق���ر�ر تاأميم قن���اة �ل�س���وي�س �ل���ذي �أعلنه عبد 
�لنا�س���ر يف عام 1956 و�لعدو�ن �لثاثي �لذي �أعقبه، 
و�النت�س���ار �لرمزي �لذي �نتهى به �لعدو�ن، ومن قلب 
�لهزمية �ملدوية �لتي جاءت بعد ع�س���ر �س���نو�ت يف عام 
1967 و�أج���بت �س���كان مدينت���ه على تركه���ا و�لهجرة 
�إىل �لقاه���رة وبع�س �مل���دن �الأخرى... هذه �ل�س���نو�ت 
�لع�س���يبة �لتي عا�س خالها طفولته و�س���باه، �أ�سهمت 

ته وذ�كرته كممثل. يف تكوين �سخ�سيرّ
ولد يا�سن عام 1941 يف مدينة بور �سعيد �أكب و�أجمل 
ر ببيئة كو�سموبوليتانية  مدن قناة �ل�سوي�س �آنذ�ك. تاأثرّ
متت���زج فيها �الأعر�ق و�جلن�س���يات و�للغات، وباأ�س���رة 
حت���برّ �لف���ن و�لثقاف���ة و�لتمثي���ل، وق���د ع�س���ق �لقر�ءة 
و�لتمثي���ل من���ذ �س���غره، و�س���ارك يف ع���دد م���ن �أعم���ال 
�له���و�ة، قب���ل �أن يذه���ب �إىل �لقاه���رة ليدر����س �لقانون 
يف »جامعة عن �س���م�س« يف نهاية �خلم�س���ينيات. قاده 
�س���غفه بالتمثيل �ل���ذي بدت بو�دره يف بور �س���عيد �إىل 
م الختب���ار�ت �لتمثيل يف �مل�س���رح  عامل �مل�س���رح، فتق���درّ
�لقوم���ي، حي���ث لفت �الأنظار ب�س���وته �لرخي���م وقو�مه 
�لف���ارع وماحم���ه �مل�س���رية. و�س���رعان م���ا ُعه���د �إلي���ه 
باأدو�ر وبطوالت يف �أعمال م�سرحية بارزة لكبار كتاب 
غ  وخمرج���ي هذه �لف���رة. وت���رك مهنة �ملحام���اة ليتفررّ
للم�سرح، ومن �مل�سرح �لتقطه عدد من خمرجي �ل�سينما 
ومنهم �س���اح �أبو �س���يف �لذي عهد �إليه بدور يف فيلمه 
»�لق�س���ية 68«، �ل���ذي ُعر����س يف �لعام �لتايل مبا�س���رة 
لهزمي���ة 1967، وحمل نقدً� الذعًا للنظام �مل�س���وؤول عن 
�نهيار بنية م�س���ر. وم���ن »�لق�س���ية 68«، �لتقطه �ملنتج 
رم�س���ي�س جنيب لُيعه���د �إليه باأول بطول���ة �أمام �لنجمة 

�سادية يف فيلم »نحن ال نزرع �ل�سوك« )1970(، ويعقبه 
ببطولة »�خليط �لرفيع« )1971( �أمام »�سيدة �ل�سا�سة« 
فات���ن حمامة �لت���ي عادت به �إىل �ل�س���ينما بع���د �نقطاع 
د�م �س���بع �س���نو�ت، الأ�س���باب معروف���ة، ذ�ت داللة، على 
�لتغ����رّ �ل�سيا�س���ي �لذي �أعقب نهاية نظام عبد �لنا�س���ر 
الت و�نقابات  وتويلرّ �ل�س���اد�ت، وم���ا �أعقبه من حت���ورّ

وتناق�سات هائلة.
رمب���ا لي�س من قبيل �مل�س���ادفة �أن تلتقي موهبة حممود 
يا�س���ن م���ع �أف���ام »�ملقاوم���ة« و�لنق���د �ل�سيا�س���ي �لتي 
�أعقب���ت �لهزمي���ة، وال �أن يلع���ب يا�س���ن بطول���ة �ثن���ن 
من �أ�س���ل ثاثة �أفام �س���نعها �س���باب »جماعة �ل�سينما 
�س���ت ع���ام 1968، وهم���ا »�أغني���ة  �جلدي���دة« �لت���ي تاأ�سرّ
عل���ى �ملمر« لعل���ي عبد �خلال���ق، و»�لظ���ال يف �جلانب 
�الآخر« للفل�س���طيني غالب �س���عث. وهي لي�ست م�سادفة 
بالتاأكيد �أن تتم �ال�ستعانة مبحمود يا�سن كممثل يعبرّ 

عن �س���ينما جدي���دة، وجيل جديد، و�س���كل جديد للنجم 
�ل�سينمائي، يف فرة كُث فيها �حلديث عن »�جلديد«.

حتى نهاية �ل�سبعينيات، كان حممود ي�س قد �سارك يف 
بطولة ما يقرب من ثمانن فيلمًا. يف بع�س �ل�س���نو�ت، 
كان ُيعر����س ل���ه �ثنا ع�س���ر، �أو ع�س���رة، �أو ثمانية �أفام 
م���رة و�حدة. يف �الأفام �لثاث���ة �لتي �أُنتجت عن حرب 
�أكتوب���ر مثًا، ع���ام 1974، قام يا�س���ن ببطولتها كلها: 
»�لر�سا�س���ة ال ت���ز�ل يف جيب���ي«، و»ب���دور«، و»�لوفاء 

�لعظيم«!
بالرغ���م من �النتقاد�ت �لتي مُيك���ن توجيهها �إىل معظم 
�أفام �ل�س���بعينيات و�إىل �أد�ء حممود يا�سن �مل�سرحي 
»قما�س���ة  �س���احب  كان  كممث���ل  �أن���ه  �إالرّ  معظمه���ا،  يف 
عري�س���ة« ج���دً�، يلعب �أدو�ر �لعا�س���ق �لرومانتيكي يف 
ميلودر�مات بركات وح�س���ن �الإم���ام وحلمي رفلة، مثل 
»�أخت���ي«، و»حبيبت���ي«، و»�لز�ئرة«، و»جف���ت �لدموع« 

و»�نته���ى �حل���ب«. كم���ا يلعب �أدو�ر �لع�س���ق �جلن�س���ي 
�جلريئ���ة يف �أعم���ال مث���ل »�حل���ب �ل���ذي كان«، و»غابة 
من �ل�س���يقان«، و»قاع �ملدينة«، و»�مر�أة �سيئة �ل�سمعة« 

و»عندما ي�سقط �جل�سد«!
بالرغ���م من كثة �الأدو�ر و�الأفام �خلفيفة �لتي �س���ارك 
فيها، مل ي�س���نرّف حممود يا�س���ن كممث���ل »خفيف«، مثل 
ة  ح�س���ن فهمي، بل ُعهد �إليه د�ئمًا بلع���ب �الأدو�ر �جلادرّ
و�ملركب���ة يف �أعمال مثل »�لكد�ب« ل�س���اح �أبو �س���يف، 
و»على م���ن نطلق �لر�س���ا�س« لكمال �ل�س���يخ، و»�أفو�ه 
و�أر�نب« لهرني بركات، و»�س���ونيا و�ملجنون« حل�س���ام 
�لدي���ن م�س���طفى �ملقتب����س م���ن »�جلرمي���ة و�لعق���اب« 
لدو�ستويف�س���كي، و»قاه���ر �لظام« لعاطف �س���امل �لذي 

ج�سد فيه �سخ�سية طه ح�سن.
ورغ���م �جلدية �لتي تفي�س من ماحم���ه وطريقة �أد�ئه، 
�إال �أن���ه لعب �أي�س���ًا بع����س �الأدو�ر �لكوميدي���ة �لبارزة 
مثل دوره يف »�نتبهو� �أيها �ل�س���ادة« ملحمد عبد �لعزيز، 
ل �إىل مليون� يف  �لذي لعب فيه دور جامع قمامة يتحورّ
عه���د �النفتاح، عد� ع�س���ر�ت �أعمال »�الأك�س���ن« �لتي قام 
فيها بلعب �أدو�ر �لبطل �ملغو�ر مفتول �لع�س���ات، مثل 

»�حلر�في�س« و»�لتوت و�لنبوت« و»وكالة �لبلح«.
مل ي���رك حممود ي�س دورً� مل يلعبه تقريبًا، من �س���ابط 
�ملخابر�ت �لهادئ يف »�ل�سعود �إىل �لهاوية«، �إىل �سائق 
ها حمار يف »�لعربج���ي«، �إىل �لطيار  �لعرب���ة �لتي يجررّ

يف »�لطائرة �ملفقودة«، وع�سر�ت غ�ها.
�سارك حممود يا�سن �إجمااًل يف ما يقرب من 140 فيلمًا 
�س���ينمائيًا، غ� �مل�سل�س���ات �لتلفزيونية و�مل�سرحيات 
و�الأعمال �الإذ�عية، وهو و�حد من �أغزر �ملمثلن. بالرغم 
من �نح�س���ار جنوميته �لكا�س���حة يف �ل�سبعينيات، ظلرّ 
يعمل مع كل �الأجيال، ويرك من حن �إىل �آخر ب�سمات 
متثيلية ممي���زة، مثل دوره يف فيلم »�جلزيرة« )�إخر�ج 
�سريف عرفة(، وكان �آخر �أعماله لل�سينما دورً� كوميديًا 

يف فيلم »جدو حبيبي« عام 2012.
يف ��ستفتاء »�أف�سل مئة فيلم« يف تاريخ �ل�سينما �مل�سرية 
�لذي �أجر�ه »مهرجان �لقاهرة �ل�س���ينمائي« عام 1996 
ت �لقائمة خم�س���ة �أعمال من بطولة حممود يا�سن  �س���مرّ
ه���ي: »�أغنية عل���ى �ملمر«، و»ليل وق�س���بان«، و»على من 
نطلق �لر�سا�س«، و»�ل�س���عود �إىل �لهاوية« و»�نتبهو� 
�أيها �ل�س���ادة« )�ل���ذي �حتل �ملرك���ز 101!(، وهو رقم قد 
يب���دو �س���ئيًا مقارن���ة بع���دد �الأف���ام �لتي �س���ارك فيها 
حمم���ود يا�س���ن... لكن ه���ذ� ال يقلرّ���ل من �لتاأث���� �لذي 
تركته ظاهرة حممود يا�س���ن على �ل�س���ينما �مل�س���رية. 

ظاهرة تتجاوز كث�ً� هذه �لقو�ئم و�لتقييمات.

عن �شحيفة الخبار

محمود ياسين... نجم السبعينيات األوحد

 عصام زكريا  

بعد معاناة لس��نوات م��ن مرض األلزهايمر، وتدهور عام في صحته خالل األش��هر الماضية، رحل باألمس واحد من أش��هر الممثلين 
في تاريخ الس��ينما المصرية وأكثرهم إنتاجًا، وهو النجم محمود ياس��ين )1941- 2020(. شكل محمود يس ظاهرة استثنائية في تاريخ 
الس��ينما المصرية خالل س��بعينيات القرن الماضي، التي كان نجمها األول بال منازع. عندما يس��تدعي المرء سينما السبعينيات في 
مصر، بل عندما يفكر في فترة الس��بعينيات بش��كل عام، ال بّد من أن يطل وجه محمود ياس��ين بين صور هذه الفترة، بلونه األس��مر 
المميز، وتصفيفة شعر رأسه الطويل، وسوالفه العريضة، وتلك السراويل »الشارلستون« الضيقة عند الخصر، الواسعة عند القدم، 

التي تغطي الحذاء وتكاد تالمس األرض، وتلك القمصان الضيقة ذات الياقات العمالقة، المفتوحة دائمًا لتبرز شعر صدره الغزير.
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 كان حممود يا�س���ن من �ملمثل���ن �لقائل �لذين يدرك���ون ماهية �لفن 
وجوه���ره، نر�ه يتحدث دوما عن ر�س���الة �لف���ن، ودور �لفنان، وعلى 
�لرغ���م م���ن �أن ه���ذه �لت�س���ور�ت ق���د باتت قدمي���ة يف عو�مل م���ا بعد 
 ، حد�ثية، �إال �أنها �كت�ست بطابع خا�س يف عامل �لتمثيل بتنوعه �حلررّ
و�ل���ذي عانى طوي���ا ومل يزل من غي���اب فكرة "�ملمث���ل �ملثقف" �لتي 

مثلها حممود يا�سن، ونور �ل�سريف وغ�هما بامتياز.
ميك���ن �أن نتح���دث بارتي���اح �س���ديد عم���ا ي�س���مى ب�س���نو�ت �لن�س���اأة 
و�لتكوي���ن يف حي���اة حممود يا�س���ن، فالفن���ان �لذي تخ���رج من كلية 
�حلقوق، وع�س���ق �مل�س���رح منذ �لبد�ية، كان يخط���و بخطو�ت وئيدة 
�س���وب م�س���روع فن���ي يخ�س���ه، وكان للتح���والت �لدر�ماتيكية �لتي 
�س���هدتها م�س���ر بن عام���ي 1952، و1973، �أثرها يف �مل���ردود �لفني 
للنج���م �لر�حل. ففي �مل�س���رح مث���ا ر�أينا "وطني ع���كا"، و"حدث يف 
�أكتوبر"، ومبا ميكننا �أن ن�س� �أي�سا �إىل �أن يا�سن �أحد �أبرز �ملمثلن 
�مل�س���رين �لذين قامو� باأدو�ر فنية عن �أعمال �أدبية باالأ�س���ا�س لكتاب 
متعددين مثل جنيب حمفوظ "ع�س���ر �حلب"، ويو�سف �إدري�س "قاع 
�ملدين���ة" وعبد�لرحمن �ل�س���رقاوي "وطني عكا"، ف�س���ا ع���ن �أعمال 
�أخ���رى لاأديبن �إح�س���ان عبد�لقدو�س، ويو�س���ف �ل�س���باعي، بجانب 

�لرو�يات �لعاملية ومنها مثًا دوره يف "�سونيا و�ملجنون" عن ر�ئعة 
د�ستويف�سكي "�جلرمية و�لعقاب".

تعل���ق ح�س���ور حمم���ود يا�س���ن بال�س���ينما �س���عود� وهبوط���ا، ففيها 
كان���ت ن�س���اأته �حلقيقية، �لت���ي �ألفه �جلمه���ور من خالها يف "�س���يء 
م���ن �خلوف"، ثم �ألقه �ملدوي يف �ل�س���بعينات و�لثمانينات من �لقرن 
�لع�س���رين، ثم ��ستمر�ره جنما �سمن �آخرين يف �أو�ئل �لت�سعينات ثم 
تو�ريه ن�س���بيا، وعودته على ��س���تحياء يف �أدو�ر �س���غ�ة يف �لعقد 
�الأول من �الألفية �جلديدة، �أدو�ر ��ستمدت وهجها من روحه وخبته، 
فبدت �مل�س���احة �مل�س���هدية �ل�س���غ�ة حجما، كب����ة يف مغزى �لداللة 
�لكلية للعمل �لفني، و�إمكانات �لتاأث� يف �س���يكولوجية �ملتلقي، �لذي 
لن ين�سى  مثا "علي �حلفني"، �لعجوز �لذي لعب باالأيام، وتاجر يف 
�ل�س���اح و�ملخدر�ت، وهو ي�س���لم �لر�ية لولده من�سور )�أحمد �ل�سقا( 

يف فيلم "�جلزيرة"، �أو يو�سف كمال غبيال يف فيلم "�لوعد".
م���ررّ "�جلان" �ل�س���بعيني، ذو �ملامح �لعادية و�ملوؤثرة يف �الآن نف�س���ه 
بتحوالت متعددة، تعد جزء� من حتوالت �ل�سينما �مل�سرية و�لعربية 
ذ�تها. وما بن �حلب و�حلرب ت�س���كلت مامح عديدة ملحمود يا�سن، 
يف تل���ك �لف���رة وبعده���ا، فالرج���ل �لذي �س���اركته جميات �ل�س���ينما 
�مل�س���رية يف حق���ب خمتلف���ة �أفام���ه، ممث���ات متفاوت���ات يف �الأد�ء 
�لتمثيلي، لكنهن يت�س���من بقدرة نافذة على �لو�س���ول �إىل �جلماه�، 
بع�س���هن يقف���ن يف ذرى عالية مث���ل فاتن حمامة، و�س���ادية، و�س���عاد 
ح�س���ني، وبع�س���هن ميثلن روحا متقدة بالفن و�الإب���د�ع مثل ماجدة، 
ونيللي، وم�فت �أمن، وجناء فتحي، وجنوى �إبر�هيم، وجميعهن 

�ساهد�ت على �الألق �لذي �ساحب يا�سن.
يف �لع���ام 1970 كان �للق���اء �حلقيقي ملحمود يا�س���ن م���ع �لنجومية 
�حلقيقية �لتي بد�أت من �سيناريو حمكم و�إخر�ج متميز حل�سن كمال 
يف "نح���ن ال نزرع �ل�س���وك" �أمام �لفنانة �ل�س���املة �س���ادية، فكنا �أمام 
طلت���ن متكافئت���ن تقريبا على م�س���توى �الأد�ء �لفن���ي، و�لوهج �أمام 
كام����� ال تزي���ف �حلقائ���ق. وعلى �لرغم م���ن ميلودر�مية �لق�س���ة �إال 
�أن �لفيلم حظي بح�س���ور الفت د�س���ن عبه يا�س���ن وجوده ممثا لن 
تن�س���اه ذ�كرتك �أبد�. يتقدم بع�سها خطوة جديدة يف م�سو�ره �لفني، 
خطوة على غر�ر �خليط �لرفيع �مل�س���دود بعناية �س���وب �لفن وحده، 

وال �سيء �سو�ه.
ميكن للقليلن جد� �أن حت�س���ر د�خل �أفامه���م جنمات منتميات الأكث 
من جيل، وكان من هوؤالء حممود يا�س���ن، ففي "�أنف وثاث عيون"، 
كان يف �مل���ن ماج���دة �ل�س���باحي، ويف �مل���ن �ملو�زي جن���اء فتحي، 
� عن حاالت �إن�س���انية  وم�فت �أمن، وبن �جلميع يقف يا�س���ن معبرّ

ثاث تعك�س حتوالت �لدر�ما وتنويعاتها د�خل �لفيلم.
�أتاح���ت �ملامح �جل�س���دية للفنان �لر�حل ح�س���ور� كثيفا يف �س���ينما 
�حل���رب �لتي ح���از فيها ن�س���يبا الفت���ا، ومع���ب� عن ملحم���ة �جلي�س 
�مل�س���ري يف �نت�س���اره �لتاريخ���ي يف حرب �أكتوب���ر �ملجيدة 1973، 
وم���ن قبله���ا �الأد�ء �لبط���ويل يف حرب �ال�س���تنز�ف ع���ب "�أغنية على 
�ملمر"، ثم ر�س���د حلظات �النك�س���ار يف 1967 و�النت�س���ار يف 1973 
يف "�لر�سا�س���ة ال ت���ز�ل يف جيب���ي" �ل���ذي ح���وى رمزي���ة د�لرّ���ة عب 
فاطم���ة(، وبينهم���ا مر�ب���ون  �ملركزيت���ن )حمم���د(، و)  �سخ�س���يتيه 
ومتاج���رون بالهزمية، وفاحون، وجمندون عل���ى خط �لقتال. ويف 
�س���ينما �حلرب �أي�س���ا كانت "ب���دور"، و"�لوفاء �لعظي���م"، و"حائط 

�لبطوالت".
 ويف �لدر�ما �لتليفزيونية بد� �لطابع �ل�سينمائي، �لذي �أحبه حممود 
كث�����، مهيمن���ا عل���ى م�س���توى �ل�س���ورة ع���ب م�سل�س���له "�لدو�مة"، 
وتو�لت �أعمال عديدة و�سل �إىل ذروتها يف �أد�ئه �ملتقن يف م�سل�سلي 

�لع�سر". و"�سوق  "�لع�سيان"، 

عن �شحيفة الهرام

يسري عبدهللا

مات محمود ياسين.. وهل يمكن للموت أن ينسينا األحبة؟ 
ه���ل يمكن للف���راق أن يحمل س���مرة الطمي، وصب���ر النيل، 

وروح المقاتل التي حملها محمود...
ال جدوى للمجاز مع عنف الموت وقسوته، لكنه حتما يليق 
بروح الفن���ان المؤمن ب���دوره، الموقن كم���ا اعتقد محمود 

ياسين بأنه، بفنه، يسهم في تغيير العالم.

محمود ياسين... "البطل" في سينما الحّب والحرب
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م����ا هي �لنجومي����ة؟ �إنها مثل �حل����ب كما قال عنه ن����ز�ر قبانى 
ب�سوت جناة »بع�س من تخيلنا لو مل جنده عليها الخرعناه« 
�أي �أن����ه �س����رورة نحتاجه����ا يف حياتن����ا، وهك����ذ� كان حممود 
يا�س����ن، وهو يف �لثامنة و�لع�س����رين من عمره يف مطلع عام 
1970، ه����و هذ� �لبطل �لنجم »جان« �ل�س����ينما �مل�س����رية �لذي 
بحثت عنه �لقل����وب وتوحدت عليه �مل�س����اعر و�ختاره �لنا�س 
مع����بً� عنه����م.. كان����ت حقبة فارق����ة ج����د� يف تاريخن����ا �لفنى 
و�أي�سا �ل�سيا�سى و�القت�سادى و�الجتماعى، �أحتدث عن عقد 
�ل�سبعينيات كله، كانت م�سر تتغ� على كل �الأ�سعدة: �نفتاح 
�قت�س����ادى، �نت�س����ار ع�س����كرى ثم �سلح مع �إ�س����ر�ئيل، تغي� 
يف �لبني����ة �الجتماعية، حتى لغة �لتخاط����ب بن �لنا�س بد�أت 
تدخ����ل فيها مفرد�ت جدي����دة، وفى نف�س �لوق����ت كان جنومنا 
�لكبار �أمثال »فريد �سوقى«، »كمال �ل�سناوى«، »�أحمد مظهر«، 
»�س����كرى �س����رحان« قد عبو� �س����اطئ �خلم�س����ن م����ن عمرهم 
�أو وقف����و� باالق����ر�ب منه مثل »ر�س����دى �أباظ����ة« ومل يعودو� 

ي�سلحون لدور �لفتى �الأول..
كان����ت ل����دى �س����ركات �الإنت����اج حم����اوالت م�س����نية للبحث عن 
جنم �س����اب به كل �ملو��س����فات وبالفعل �أ�سندت �لبطوالت يف 
نهاية �ل�س����تينيات الأكث من جنم �س����اب مللء ه����ذ� �لفر�غ �لذي 
ترك����ه �لكبار، ولكن كان هناك �س����رط ناق�����س يف �ملعادلة وهو 

�جلمهور.
كل �لتج����ارب �ل�س����ابقة عل����ى »حممود يا�س����ن« الخر�ع جنم 
�س����ينمائى جديد ��س����طدمت بحائط �س����لب ال ميك����ن �خر�قه 
وهو م�س����اعر �لنا�س �لتي رف�س����ت كل هوؤالء.. نب�سات قلوب 
�لنا�����س توح����دت على »حممود يا�س����ن«.. حتم�س ل����ه �ملخرج 
ح�س����ن كم����ال يف »نح����ن ال نزرع �ل�س����وك« وفى نف�����س �لوقت 
�أ�س����ند ل����ه يو�س����ف �س����اهن بطول����ة »�الختي����ار« ومل ي�س����تطع 
»حممود يا�س����ن« �أن ي�س����ور �لفيلمن مع����ا، وهكذ� �نطلق مع 
ح�س����ن كمال جنمًا �أمام �سادية لكن »يو�سف �ساهن« يبدو �أنه 
مل ين�����س له ه����ذ� �ملوقف ولهذ� ظل بعي����دً�، وحتى �لنهاية، عن 

خريطة �سينما »يو�سف �ساهن«.

حكى ىل »حممود يا�س����ن« �أنه كان �س����عيد� بلقائه مع يو�س����ف 
�س����اهن يف »�الختي����ار« وق����ام بتف�س����يل �لبدل �لت����ي ترتديها 
�ل�سخ�سية، �سرط »يو�س����ف �ساهن« كان قا�سيًا وهو �سرورة 
�العتذ�ر �أواًل حل�س����ن كمال، بينما »ح�سن« مل ي�سعه يف هذ� 
�ملاأزق، فاختار »ح�س����ن كمال« و�أ�سند »يو�سف �ساهن« �لدور 
�إىل »ع����زت �لعايل����ى«.. وقبل �أن يعر�س فيل����م »نحن ال نزرع 
�ل�س����وك« كانت كل �سيناريوهات �ل�س����ينما �مل�سرية تكتب من 
�أجل بطل و�حد هو حممود يا�سن. مل ت�ستغرق فرة ح�سانة 
حممود يا�سن قبل �أن يعرف �لبطولة �سوى ثاثة �أعو�م فقط 
67 و68 و69 ق����دم خاله����ا �أدو�رً� ق�س�����ة يف خم�س����ة �أفام 
�أ�س����هرها »�لق�سية 68« ل�ساح �أبو�سيف و»�سىء من �خلوف« 
حل�س����ن كمال �لذي ��ست�س����عر منذ ذلك �حلن �أن »حممود« هو 
جنم �ل�س����ينما �لقادم لي�س����بح من بعدها بط����ا الأكث من 200 

فيلم.
يف �لع����ام �لو�حد كان يلعب �أحيانا بطول����ة 10 �أفام، وبرغم 
ذل����ك ��س����تطاعت ن�س����بة كب�ة من ه����ذه �الأف����ام �أن تخرج من 
ح�س����اب �لعام �إىل توثيق �لزمن �ل�سينمائى كله. �سوف �أختار 
لكم للتدليل عاما ع�س����و�ئيا 1977، حيث كان له ع�س����رة �أفام 
وم����ا تبقى منها يف ذ�كرة �ل�س����ينما ي�ستع�س����ى على �لن�س����يان 
»�أفو�ه و�أر�نب«، »�س����ونيا و�ملجنون«، »�سقة يف و�سط �لبلد«، 
»�لع����ذ�ب �م����ر�أة«، وتعددت �ل����ذرى �الإبد�عية ملحمود يا�س����ن 
يف �ل�س����ينما ع����ب �س����نو�ت متفرق����ة مث����ل »�خلي����ط �لرفي����ع«، 
»�أي����ن عقلى«، »�أن����ف وثاث عي����ون«، »ليل وق�س����بان«، »�أغنية 
على �ملمر«، »على من نطلق �لر�س����ا�س«، »�ل�س����عود للهاوية«، 
»�نتبهو� �أيها �ل�س����ادة«، »مع �س����بق �الإ�س����ر�ر«، »قاع �ملدينة«، 

وغ�ها، فالقائمة �الإبد�عية طويلة..
كل جنمات �ل�س����ينما �لكبار كان »حممود يا�سن« هو »�جلان« 
ال  �سارك«�س����ادية»بطولة«نحن  �أن  بع����د  �أمام����ه  يقف����ن  �ل����ذي 
ن����زرع �ل�س����وك»،تختاره«فاتن حمامة»لكى ي�س����اركها«�خليط 
�لرفيع»�إخر�ج«ه����رنى بركات»، �إنه ليا�س����ن فقط �أحد �الأفام 
�لهامة على طريق«حممود يا�س����ن« �لتي �س����كلت عامة فارقة 

يف �س����عوده ولكن����ه �س����هد �أي�س����ًا تغي�����ً� يف م�س����ار �س����يدة 
�ل�سا�سة«فاتن حمامة»،«�خليط �لرفيع»يتناول �خليط �ل�سائك 
بن �حلب و�المتاك، هكذ� �أم�سك«�إح�س����ان عبد�لقدو�س»بتلك 
�ملعادل����ة �ل�س����حرية..«فاتن»تقدم دور فت����اة لي����ل.. نعم مل تكن 
�مل����رة �الأوىل �لت����ي توؤدى«فاتن»ه����ذ� �ل����دور فلق����د �س����بق و�أن 
قدمت����ه يف«طري����ق �الأمل»لع����ز �لدي����ن ذو �لفقار ع����ام 1957.. 
ولكن ه����ذه �ملرة مل يكن هناك حتمية لكى ي����بر �أن �حتياجها 
�الجتماع����ى دفعها �إىل هذ� �لطري����ق.. كان �لهدف �لعميق هو 
�كت�س����اف ه����ذ� �خلي����ط �لرفيع حل����ب �المتاك و�لف����ارق بينه 
و�حلب..،ويقفز«حمم����ود يا�س����ن»درجات �إىل �ملقدم����ة، وقف 
بطًا كا�س����م مو�زيًا لفاتن و�أي�س����ًا كفن �أد�ء و�سل �إىل �لذروة 

�أمام �سيدة �ل�سا�سة..
وناأت����ى �إىل حمط����ة �لفيل����م �لوطن����ى »�أغني����ة على �ملم����ر« �أول 
�إخر�ج لعل����ى عبد�خلالق وبد�ية ما كان يعرف وقتها باملوجة 
�جلدي����دة.. »حمم����ود يا�س����ن« ينتمى فكري����ًا للجيل �الأ�س����بق 
وعلى ر�أ�س����هم »ح�س����ن كمال« ولكن هذ� مل مينعه �أن يقف مع 
�جليل �جلديد �لذي كان ي�س����ع �أمامه هدفًا و�حدً� هو �لهجوم 
عل����ى �ل�س����ينما �ل�س����ابقة على ه����ذ� �جليل، و�لفيلم �س����ارك يف 
�إنتاج����ه جماعة �ل�س����ينما �جلديدة، وكان ينبغ����ى حتى يكتمل 
�مل�س����روع �أن يتحم�����س للتجرب����ة جن����م له جماه�ي����ة طاغية، 
ومل يك����ن هن����اك �إال »حممود يا�س����ن« �إال �أنه يع����ود جمددً� �إىل 
»ح�س����ن كمال« ومع جنم����ة يف �جليل �لذهبى لل�س����ينما وهى 
»ماجدة �ل�س����باحى« يف »�أنف وث����اث عيون«، وذلك بعد لقائه 
م����ع »�س����ادية« و»فاتن« ه����ذ� �لفيلم روى ىل »ح�س����ن كمال« �أن 
»ماجدة« باعتبارها منتجة �لفيلم كانت تريد »ر�س����دى �أباظة« 
بطًا و»ر�س����دى« هو )جان �جلانات( يف �ل�سينما لكن »ح�سن 
كم����ال« كانت لدي����ه وجهة نظر �أخ����رى الأن �لعيون �لتي حتوم 
حول �الأنف بينهما »جن����اء فتحى« و»م�فت �أمن«، وينبغى 
�أن ي�س����بح �لبطل قريبا من عمرهما، حتى ال يجد �أن �مل�سروع 
�ل�س����ينمائى �جت����ه �إىل ز�وي����ة �أخ����رى مل يق�س����دها ال هو وال 
»�إح�س����ان عبد�لقدو�س« الأنه قد يف�س����ر �حل����ب يف هذه �حلالة 

بكل لغات العالم.. محمود 
ياسين "جان مصر األول"

طارق الشناوي  

كان محم���ود ياس���ين، وما أصعبه���ا من كلمة، عنوانا لس���نوات إبداع ووهج عاش���تها 
الس���ينما المصرية، أعلم أن���ه كان يغضب دائما من هذا اللقب »نج���م«، ولكن قدره أنه 

بكل لغات العالم سوبر ستار »نجم استثنائى«!!
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باأن����ه �إعجاب بال�س����عر �الأبي�س، و�أ�س����ر »ح�س����ن كمال« على 
»حممود يا�س����ن« وكان له ما �أر�د، الأن «ح�س����ن كمال» لي�س����ن 
خمرج����ًا منف����ذً� لرغب����ات �لنج����وم و�لنجمات حتى ل����و كانت 

�لنجمة هى �ملنتجة!!.
ت�س����تطيع �أن تلح����ظ �أي�س����ًا من خ����ال ذلك �أن »ح�س����ن كمال« 
ه����و م����ن �أك����ث �ملخرج����ن �رتباط����ًا مبحم����ود يا�س����ن وير�ه 
د�ئم����ًا �لنج����م �الأول.. وهك����ذ� �أقنعه باأن يلع����ب بطولة �لفيلم 
�ال�ستعر��سى �لغنائى »مولد يا دنيا«.. و»ح�سن كمال« و�حد 
م����ن كبار �ملخرجن �لذين يجيدون فن قيادة �ملمثلن ويخرج 

منهم �أف�سل ما لديهم وهكذ� تاألق »حممود يا�سن«!!
م����ع »�أ�س����رف فهم����ى« �أتوق����ف م����ع �لفيل����م �ال�س����تثنائى »لي����ل 
وق�س����بان« ع����ام 73 وهك����ذ� يلتقى مع »�س����م�ة �أحم����د«، �أهم 
جنم����ات �لعنق����ود �لذهبى لل�س����ينما، »لي����ل وق�س����بان« �لفيلم 
�لرو�ئ����ى �لر�ب����ع الأ�س����رف فهمى هو �أي�س����ًا �لفيل����م �لذي حدد 
ل����ه مكانت����ه كو�حد م����ن �أف�س����ل خمرجى جي����ل �ل�س����بعينيات 
يف �ل�س����ينما �مل�س����رية ومل يك����ن لق����اء »حممود يا�س����ن« فقط 
مع »�س����م�ة �أحمد« ولكن����ه يلتقى للمرة �لثاني����ة مع »حممود 
مر�سى« �الأوىل كانت يف »�سىء من �خلوف« يف دور �سغ�.. 
ه����ذه �ملرة كان ه����و �لبطل �أمامه فهو �مل�س����جون، و»مر�س����ى« 
�ل�س����جان و»�س����م�ة« زوجة �ل�س����جان.. �لعاقة تب����د�أ خافتة 
وعلى ��س����تحياء حت����ى تزد�د �س����خونتها مع تتاب����ع �الأحد�ث 
ليقف����ز »حمم����ود« كعادت����ه به����ذ� �لفيل����م درجات �أخ����رى لنجم 
ممثل يعرف بال�س����بط كيف يعب باأ�ستاذية عن م�ساعره �لتي 
يزد�د معدلها �النفعاىل حلظة بلحظة.. �لفيلم �لذي ال ين�س����ى 
ملحم����ود هو »�أي����ن عقل����ى« 1976.. حكى ىل »نور �ل�س����ريف« 
كيف �س����عر بالغ�ة �لفنية من �الأد�ء �لعبقرى ملحمود يا�س����ن 
وبرغ����م ما بينهما م����ن تناف�س بحكم �لتو�ج����د على �خلريطة 
�لفنية يف فرة زمني����ة و�حدة، �إال �أنه ظل طو�ل �لليل يبحث 
عن »حممود يا�سن«- وذلك قبل �خر�ع �ملحمول- حتى عث 
عليه وهناأه.. و�سعر فقط حلظتها بال�سعادة الأنه �أفرغ �سحنة 
�حل����ب و�الإعجاب ملناف�س����ة �الأول وم����ا �أجمل ه����ذ� �لنوع من 
�لتناف�س.. »حممود يا�س����ن« اليز�ل خال تلك �ل�سنو�ت يقف 
�إىل جانب ما ��س����طلح على �أن يطلقو� عليهم خمرجو �ملوجة 
�جلدي����دة، وله����ذ� يلع����ب بطول����ة »ظ����ال يف �جلان����ب �الآخر« 
للمخرج فل�س����طينى �جلن�س����ية »غالب �سعث« و�لفيلم يوؤكد �أن 
�لق�س����ية �لفل�س����طينية، هي بوؤرة ما يحدث يف �لعامل �لعربى 
و�أن م����ن خاله����ا ياأتى �حل����ل.. �لفيل����م �أنتجته �أي�س����ًا جماعة 

�ل�سينما �جلديدة مع موؤ�س�سة �ل�سينما �مل�سرية!!
يف ع����ام 1980 يق����دم �لفيل����م �ل����ذي حت����ول �إىل رم����ز يتناول 
�لتحول �الجتماعى يف م�سر »�نتبهو� �أيها �ل�سادة« �سيناريو 
ر�ئ����ع كتبه �لر�حل »�أحم����د عبد�لوهاب« وو�حد من �أهم �إن مل 
يكن �أهم �أفام �ملخ����رج »حممد عبد�لعزيز«، �لفيلم كان وثيقة 
�س����ينمائية عن �ملتغ��ت �الجتماعي����ة �حلادثة يف �ملجتمع.. 
�إنه »عنر« جامع �لقمامة ويذهب »حممود يا�س����ن« باأ�ستاذية 
لل�سخ�س����ية �أي �أن����ك ت����رى »عن����ر« ويخف����ت متام����ًا �س����وت 
و�س����ورة »جان« �ل�سينما �مل�س����رية �الأول وال يعلم �لكث�ون 
�أن ه����ذ� �لفيل����م ر�س����ح ل����ه يف �لبد�ية »ع����ادل �إمام« و»�س����عيد 
�سالح« وعندما �عتذر� �أ�سندت �لبطولة �إىل »حممود يا�سن« 

و»ح�سن فهمى«!!
يف مرحل����ة ما يت�س����اءل بع�س �لوهج ملحمود يا�س����ن ويقدم 
�لعدي����د م����ن �مل�سل�س����ات �لتليفزيوني����ة وي�س����ارك يف �أف����ام 
متو��س����عة �أذكر منها »مر�س����ى فوق مر�س����ى حتت«، »�لعملية 
42«، »�لكما�س����ة«، »�لف�س����يحة«، »طعمي����ة بال�س����طة«، »�م����ر�أة 
تدف����ع �لثم����ن«، »�غتيال فاتن توفيق«.. ال �أدرى بال�س����بط هل 
كان »حمم����ود« ف����ى تلك �ل�س����نو�ت ي�س����عر �أن تغي�����ً� ما قادم 

و�أن علي����ه �أن يو�ف����ق عل����ى م����ا ه����و معرو�س عليه م����ن �أفام 
و�أي�س����ًا م�سل�س����ات ب����دون �أى مر�جع����ة فني����ة �أم �أن هن����اك 
�أ�س����بابًا �أخرى،ثم �أنتج فى �لت�س����عينيات ليا�س����ن لنف�سه هذه 
�ملرة ولكن من �أجل �بنته »ر�نيا حممود يا�س����ن« فيلم »ق�س����ر 
�لبن����دق« و�أخرج����ه »خ�����ى ب�س����ارة« �س����ارك »حمم����ود« ف����ى 
بطولته وكان بد�ية ظهور لعاء وىل �لدين و»حممد هنيدي« 
و»عبلة كامل« و�نطلقو� �إىل عامل �لنجومية بينما مل ت�س����تطع 
»ر�ني����ا« �أن تق����دم �خلط����وة �لتالي����ة �س����ينمائيًا ومل يح����اول 

»حممود« �الإنتاج لها!!
بع����د ذلك لعب »حمم����ود يا�س����ن« دور »�أحمد ر�م����ى« يف فيلم 
»كوكب �ل�س����رق« �إنتاج و�إخر�ج »حممد فا�س����ل« و�س����اهدناه 

�أي�سا يف 2012 بطا يف )جدو حبيبى(.
رغم �أن »حممود يا�س����ن« لي�س ممثًا ميتلك �س����وتًا موؤثرً� �أو 
فخيم����ًا وجذ�ب����ًا فقط ولقد ح�س����م هذه �لق�س����ية عندما حاول 
�لبع�����س يف �لبد�ي����ة �أن يقي����د موهب����ة حمم����ود يا�س����ن يف 
�أد�ئه �ل�س����وتى، فق����ط قالو� �إن »�لكاريزم����ا« تكمن يف �أحباله 
�ل�سوتية �لتي ال ت�ستطيع �أن تقاومها �لن�ساء ويتوقف �أمامها 
�لرجال بنوع من �لغ�ة و�أمام هذ� �لتحدى لعب بطولة فيلم 

»�الأخر�����س« عام 1980 ليثبت �أن »�لكاريزما« �أعمق بكث� من 
�أن ت�سبح جمرد فقط �سوت..

مهم����ا كان ل����ه م����ن �س����حر وجاذبية.. نع����م تغ� �لزم����ن �أخطاأ 
حممود يا�س����ن فى بع�س �ختيار�ته �ل�سينمائية، وقدم عددً� 
�أكث مما ينبغى من �مل�سل�س����ات �لتلفزيوني����ة �لعديد منها مل 

يعر�س فى م�سر حتى �الآن..
عو�م����ل كث�ة لعب����ت دورها يف حج����ب توهجه �ل�س����ينمائى 
�أهمها- ومل يكن �الأمر بيده- لكنه قانون �ل�سينما �لتي تتوجه 
فقط لل�س����باب و�أبطالها هم �ل�س����باب. وهو �أي�س����ا ما يقتنع به 
حممود يا�س����ن ويردده د�ئما عن �س����ر �بتعاده عن �ل�س����ينما، 
�إال �أننى �أعتقد وبنف�س �لقدر من �الأهمية �أن بع�س �مل�ساركات 
�ل�س����ينمائية له خا�س����ة فى مرحلة �لت�س����عينيات كان يعوزها 
دقة � الختيار.. ثم �سمت وعاد 2007 يف »�جلزيرة« ل�سريف 
عرفة.. �للقاء �أر�سى حممود يا�سن و�أعجب �جلمهور و�أثنى 
علي����ه �أغلب �لنق����اد، و�فقت على هذه �لعودة فقط على �س����بيل 
�لت�س����خن، حتى جاء 2008 »�لوعد« للمخرج »حممد يا�سن« 
فكان هو �لوعد �ل�سينمائى �لذي �نتظرته، �ساهدت »حممود« 
يوؤدى دور رجل قاتل �سارف على �ملوت.. م�سيحى �لديانة �إال 

�أن تلك �لبطاقة �لدينية ال تعنى �س����يئًا حمددً� �سوى �أنه ي�سعر 
بالنهاي����ة ويريد �أن يو�س����ى جمرما مبتدئا م�س����لم �لديانة هو 
»�آ�س����ر يا�سن« باأن يتوىل هو م�س����وؤولية دفنه يف �ملكان �لذي 
يتمناه.. »حممود« يقدم تفا�سيل هذ� �لرجل �لذي ينتظر لقاء 
�لله مهما �رتكب من خطايا فاإن رحمة �لله و��س����عة.. �ساهدت 
»حمم����ود« يف ه����ذ� �لفيل����م مرتن وف����ى كل مرة كنت �أ�س����بط 

نف�سى و�أنا �أقول له �أعد يا �أ�ستاذ �أعد.
»حممود يا�س����ن« يتج����اوز دوره كممثل مبدع لي�س����بح رمز� 
فني����ا د�ئم����ًا م����ا �أ�س����اهده خ����ارج �حل����دود ي�س����ارك يف ن����دوة 
متحدثًا با�س����م �ل�س����ينما �مل�س����رية ويجيد �لتعب� عن تاريخ 
هذه �ل�س����ينما.. »حممود يا�س����ن« ماأ مكانته ممث����ًا لاإبد�ع 
�مل�س����رى، يف �أك����ث م����ن منت����دى ثقاف����ى عرب����ى ودوىل وهو 

يتحمل م�سوؤولية �أن ي�سبح �سف�ً� للفن �مل�سرى.
�بتعد حممود يف �ل�سنو�ت �الأخ�ة عن �ل�ساحة وكالعادة بن 
�حلن و�الآخر تنت�س����ر �سائعة �ملوت، �سارت �ل�سائعة حقيقة، 

ومات حممود يا�سن �إال �أن �لفنان مل ولن يعرف �ملوت!!

عن الم�شري اليوم
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ق���ال يل مرة: "�أنا جمنون كت���ب"، وهو �لنجم �لوحيد �لذي 
وقف �أمام �أ�س���هر و�أهم �لنجمات �لاتي �س���بقنه! حتى ليلى 
مر�د مل ت�س���تطع مقاومة ح�س���وره �لطاغي، فقطعت عزلتها 

بعد 22 �سنة لت�ساركه يف م�سل�سل �إذ�عي! 
يف 2 يونيو/حزي���ر�ن م���ن ع���ام 1941 ول���د �لنجم حممود 
يا�سن، كما توؤكد معظم �مل�سادر، وطو�ل فرة �ل�سبعينيات 
من �لقرن �ملا�سي تربع على عر�س �ل�سينما �مل�سرية بامتياز، 
ف���كان ه���و �لبط���ل �الأول يف غالبي���ة �الأف���ام �لت���ي ينجزها 
�ملخرج���ون �آن���ذ�ك، حت���ى �س���ار ��س���مه وماحم���ه وطريقة 
�أد�ئه وت�س���ريحة �س���عره، وحتى موديات )قم�سانه وبدله( 
عناوين لع�س���ر و�إ�س���ار�ت لزمن، فهل موهبته �ملتميزة فقط 
ه���ي �لتي جعلته ي�س���عد عالًيا هكذ� يف �س���ماء �لف���ن؟ �أم �أن 

للظروف دوًر� �آخر ال يقل �أهمية عن مهار�ته يف �لتمثيل؟

الهزيمة والنجم الصاعد
يف ظني �أننا ال ميكن �أن نفهم �أية ظاهرة فنية بدون �اللتفات 
�إىل �الأج���و�ء �ملحيط���ة �لت���ي �نبثق���ت منه���ا ه���ذه �لظاهرة، 
كما ال ن�س���تطيع تف�س���� �حل�س���ور �لطاغي ملحمود يا�س���ن 
يف �س���بعينيات �لقرن �ملن�س���رم ب���دون تقدمي ق���ر�ءة دقيقة 
له���ذه �لفرة م���ن حياتنا يف جماالت �ل�سيا�س���ة و�القت�س���اد 

و�الجتماع، ف�سا عن �لفن بطبيعة �حلال.
لعلك تعلم �أن حممود يا�س���ن �قتحم عامل �ل�س���ينما قادًما من 
دنيا �مل�س���رح، حيث �ن�سم �إىل �مل�س���رح �لقومي مع منت�سف 
�ل�ستينيات، و�س���ارك بالتمثيل يف عدة عرو�س متنوعة من 
�أهمها )ليلة م�سرع جيفار� �لعظيم( للكاتب ميخائيل رومان 
و�ملخ���رج كرم مطاوع، وق���د حقق ح�س���وًر� ال باأ�س به على 
�خل�س���بة، لكن ت�س���اء �ملقادير �أن ي�س���عد جنم �ملمثل �جلديد 
مع هب���وط نظ���ام �سيا�س���ي عتي���د، فقد ��س���تقبلت �ل�س���ينما 
وج���ه حممود يا�س���ن عقب هزمي���ة 1967، �إذ قدم جمموعة 
م���ن �الأدو�ر �ل�س���غ�ة بد�أها بفيلم )ثاث ق�س����س – ق�س���ة 
�إبر�هيم �ل�س���حن،  – للمخرج  "دنيا �لله" لنجيب حمفوظ 
وق���د ُعر�س يف 12 فب�ير/�س���باط 1968(، حيث قدم دوًر� 
�س���غً�� جًد�، لكن �لغريب �أن ��س���مه كت���ب يف مقدمة �لفيلم 
هكذ� )حممد فوؤ�د يا�س���ن( ولي�س )حمم���ود(، ولي�س عندي 
تف�س���� لذلك �س���وى خط���اأ يف �لكتابة، فا�س���مه حممود فوؤ�د 

يا�سن!
يف �فتت���اح مهرج���ان �لقاهرة �ل�س���ينمائي �ل���دويل مبحكى 
�لقلع���ة بالقاه���رة 2014 حتدث���ت معه قليا، فبد� متما�س���كا 
متمًع���ا بح�س���وره �لطي���ب رغم �أالعي���ب �ل�س���نن �لتي نالت 
من �س���حته وتركت �آثارها يف ماحمه على �أية حال �س���ارك 
حممود بعد ذلك يف �أدو�ر �س���غ�ة يف �أفام )�لق�س���ية 68( 
ل�س���اح �أبو �س���يف، و)�لرجل �لذي فقد ظله( لكمال �ل�سيخ، 
ويف عام 1969 الح يف �أكث من م�س���هد يف فيلم )�س���يء من 
�خلوف( حل�س���ن كمال �لذي منحه �لدور �لثاين مع �س���ادية 
و�س���اح قابي���ل يف فيلم )نحن ال نزرع �ل�س���وك/ 23 مار�س 
1970(، فحقق ح�س���وًر� مميًز�، فلم���ا �ختارته فاتن حمامة 
ليلع���ب �أمامه���ا �لبطولة يف )�خليط �لرفي���ع/ عر�س يف 13 
�س���بتمب/�أيلول 1971( �نفت���ح ب���اب �ملجد على م�س���ر�عيه 

�أمام �لفنان �لو�عد. ملاذ�؟
م���ن �ملع���روف �أن �ملز�ج �لعام لل�س���عوب يتغ� ب�س���كل الفت 
عقب �الأحد�ث �ل�سيا�سية و�الجتماعية �لكبى، فلما �نق�سم 
ظهر م�س���ر مع هزمية 1967 �رتفع حائط �س���د نف�سي كب� 
ب���ن �جلماه� وكل من كان له ح�س���ور �جتماعي قوي قبل 
�لهزمية، حتى عبد �لنا�سر نف�سه مل ي�سلم من �لغمز و�للمز، 
لذ� مل يكن غريًبا �أن يطال �ل�س���حوب جنوم �ل�س���ينما �لذين 
كانو� مياأون �ل�سا�س���ة قبل �لهزمي���ة، و�إذ� �تفقت معي على 
�أن �ل�سينما فن ينه�س على �ل�سباب ب�سكل رئي�سي، من حيث 
�ملو�س���وعات �ملطروحة على �ل�سا�سة، ومن حيث �إن غالبية 
رو�د �ل�س���ينما من �ل�سباب، فاإن جنوم ما قبل �لهزمية كانو� 
ق���د جت���اوزو� �الأربعن وما ز�ل���و� ميثلون �أدو�ر �ل�س���باب، 

وهم �أمر مل يعد �سائغا لدى �لنا�س!
تع���ال نتذك���ر ه���وؤالء �لنج���وم يف ع���ام 1967 ون�س���تعر�س 
�أعماره���م يف تل���ك �ل�س���نة )�أحمد رمزي 37 �س���نة/ ر�س���دي 

�أباظة 41 �س���نة/ �سكري �سرحان 42 �سنة/ فريد �سوقي 47 
�سنة/ �أحمد مظهر 50 �سنة/ فوؤ�د �ملهند�س 43 �سنة/ �ساح 
ذو �لفق���ار 41 �س���نة/ عبد�حللي���م حاف���ظ 38 �س���نة/ يحيى 
�س���اهن 50 �س���نة/ حم�س���ن �س���رحان 53 �س���نة(، �أما ح�سن 
يو�س���ف وحممد عو�س فاأعمارهما ح���ول �لثالثة و�لثاثن، 
�أي �أن �أولئك �لنجوم قد جتاوزو� مرحلة �ل�س���باب و�سارو� 
م���ن �لرجال �لكبار �لذي���ن ترك �لزمن �آث���اره على ماحمهم، 
فبات من �ل�س���عب ت�سديق �أن عبد�حلليم طالب يف �جلامعة 
يف فيلم )�أبي فوق �ل�س���جرة 1969( وعمره 40 �س���نة.. هذ� 

على �سبيل �ملثال!

محمود.. المصري الجاد
�أظن���ك ت���درك �أن �مل�س���رين مل يكابدو� �س���عوًر� باملر�رة كما 
كابدوه بعد هزمية 1967، فاعرى �لنا�س، خا�سة �ل�سباب، 
ق���در كب���� م���ن �الكتئاب و�حل���زن، بع���د �أن كان���و� مرعن 
باأحام عظيمة و�أمنيات كب�ة مع �ل�س���عود �لنا�سري، فلما 
طلرّ وجه حممود يا�س���ن على �ل�سا�سة، �سعر �مل�ساهد �أن هذ� 
�ل�س���اب ي�سبهه، فق�س���ماته تكت�س���ي بحزن عميق، �حلاجبان 
كثيف���ان مقرونان، و�لعين���ان عميقتان تبق���ان بجدية دون 
جتهم، و�لوجنت���ان بارزتان قليا لتمنح �لوجه م�س���حة من 
�إجهاد وكفاح، و�لب�س���رة خمرية مثل غالبية �مل�س���رين، �أما 
جبينه فمنب�سط كدليل للعزة و�لكبياء، وكذلك ي�سهم طوله 
ونحافته �لن�س���بية يف تاأكيد م�س���اعر �جلدية، ويبقى �سوته 
�لرخيم و�أد�ئه �لنا�س���ع لي�س���فيا على �سخ�س���يته �الأ�س���الة 
و�الح���ر�م )تاأمل ماحمه يف �أفام نحن ال نزرع �ل�س���وك/ 
�أخت���ي/ �خلي���ط �لرفيع/�أغني���ة عل���ى �ملمر/ �لز�ئ���رة/ ليل 
وق�س���بان( وكله���ا �أفام �أجنزت يف �لف���رة من 1970 حتى 

.1973
بع���د حرب �أكتوبر 1973 لعب حممود يا�س���ن بطولة معظم 
�الأف���ام �لت���ي تن���اول �س���ناعها هذه �حل���رب، فف���ي �لذكرى 
�الأوىل للحرب �أي يف 6 �أكتوبر 1974 عر�س���ت له �ل�س���ينما 
يف ي���وم و�حد فيلمن هما )�لوف���اء �لعظيم( للمخرج حلمي 
رفل���ة، و)�لر�سا�س���ة ال ت���ز�ل يف جيب���ي( حل�س���ام �لدي���ن 
م�س���طفى، وبعدها باأ�سبوع و�حد فقط ر�أيناه جندًيا �سارك 
يف �حل���رب يف فيل���م )بدور( للمخ���رج نادر ج���ال، ولك �أن 
تعل���م �أن �الأف���ام �الأخرى �لتي عر�س���ت يف تل���ك �لفرة �أي 
من �أغ�س���ط�س/�آب حتى دي�سمب/كانون �الأول 1974 كانت 
غالبيتها تت�س���م ب�س���ذ�جة �لطرح.. م�س���نوعة على عجل، ال 
تقدم فكرة جادة �أو تطرح روؤية جيدة، بعك�س �الأعمال �لتي 
قدمها حممود يا�سن عن �حلرب برغم �أية ماآخذ ميكن لنا �أن 

نلتفت �إليها �الآن. 
تعال ن�ستعر�س مًعا �أ�سماء هذه �الأفام �ل�ساذجة �لتي قدمت 
يف تل���ك �لف���رة لت���درك ملاذ� �لت���ف �جلمهور ح���ول حممود 

يا�س���ن �س���احب �الأعمال �جليدة �لتي حترم عقل �مل�س���اهد 
وذ�ئقت���ه �لفنية. خذ عندك )عري�س �لهنا/ يف �ل�س���يف الزم 
نحب/ �مب�طورية �ملعلم/ مببة ك�سر/ �سياطن �إىل �الأبد/ 

24 �ساعة حب/ عجايب يازمن(.
�ملاأزوم نف�سًيا

كم���ا هي �لع���ادة.. تنت���اب �ل�س���عوب ح���االت م���ن �الكتئاب 
و�الإحباط بعد �لثور�ت و�حلروب خا�سة �إذ� كانت �لنتئاج 
�لقريب���ة له���ذه �لثور�ت و�حل���روب خميبة لاآم���ال، وقد مررّ 
مب�س���ر �س���يء ي�س���به هذ� �إىل حد كب�، فبعد �نت�س���ارنا يف 
ح���رب 1973، �نقل���ب �لنظ���ام �ل�سيا�س���ي ر�أ�ًس���ا على عقب، 
و�سافح �ل�س���اد�ت �أعد�ء �الأم�س، ومتل�س من �أ�سدقاء �أول 
�أم����س ولعنهم، ومت �غتيال عبد�لنا�س���ر - �لرم���ز - معنوًيا 
بالكلمة و�ل�سورة، وت�سدرت �سور قادة �إ�سر�ئيل �ل�سحف 
�مل�سرية بو�سفهم �أ�سدقاء، )تذكر قول �ل�ساد�ت: "�سديقي 
بيجن"(، و�نفتح �لباب و��سًعا �أمام �نفتاح )�ل�سد�ح مد�ح( 
بو�س���ف �لر�ئع �أحم���د بهاء �لدين، فتمزقت �أفئدة �ل�س���باب، 
ة �حل�ة و�لردد، فكانت �لنتيجة �إنتاج  وتقلبو� على �أ�س���ررّ
)�س���اب( م���اأزوم نف�س���ًيا.. حائ���ر فكرًي���ا.. م�س���و�س ذهنًيا.. 
فق���د �لبو�س���لة �ملر�س���دة �إىل �لتقيي���م �ل�س���حيح، ومل يك���ن 
يوجد ممثل قادر على جت�س���يد هذه �ال�س���طر�بات �لنف�سية 
و�لعقلية �لتي يكابدها �ل�س���باب �أف�س���ل من حممود يا�سن، 
وهك���ذ� �نهم���رت �أفامه �لت���ي تتك���ئ على �الهتم���ام بطرح 
�ل�سخ�سية �مل�س���طربة على �ل�سا�سة مثل )�حلب �لذي كان/ 
31 دي�س���مب/كانون �الأول 1973( للمخرج علي بدر خان، 
)�أين عقلي/ 21 يناير/كانون �لثاين 1974( لعاطف �سامل، 
)ق���اع �ملدين���ة/ 28 يناير/كان���ون �لث���اين 1974( حل�س���ام 
�لدين م�سطفى، )�لكد�ب/ 5 �أكتوبر/ت�سرين �الأول 1975( 
ل�س���اح �أبو �س���يف، )�لع�س �له���ادئ/ 18 �أكتوبر/ت�س���رين 
�الأول 1976( لعاطف �سامل، )�سونيا و�ملجنون/ 10 يناير/
كان���ون �الأول 1977( حل�س���ام �لدين م�س���طفى، )�مر�أة من 
زج���اج/ 21 مار����س/�آذ�ر 1977(، و)�لع���ذ�ب �م���ر�أة/ 21 

نوفمب/ت�سرين �لثاين 1977( الأحمد يحيى.
يف كل ه���ذه �الأف���ام وغ�ه���ا يل���وح لن���ا حمم���ود يا�س���ن 
متوتًر�.. ع�سبًيا.. حائًر�، ين�سد �حلق و�ليقن با جدوى، 
ولعل���ك تذك���ر �مل�س���هد �لبدي���ع �لذي قدم���ه يف فيلم )�س���ونيا 
و�ملجن���ون( حن قتل �ملر�بية �لعجوز، وكيف �عر�ه �لذعر 
عندما ر�آها تخرج حية بعد �أن هوى على ر�أ�س���ها بال�س���كن! 
�إن ه���ذه �لب�ع���ة يف تقم�س حالة �ل�س���اب �ملوتور ع�س���بًيا 
وذهنًي���ا جعلته يحقق جناًحا مده�ًس���ا حن ق���دم للتلفزيون 
م�سل�س���ات متمي���زة تنه�س على فك���رة �ملاأزوم نف�س���ًيا مثل 
)�لدو�م���ة( و)�الأبل���ه( وم�سل�س���ل )�لقري���ن(، وكله���ا �أعمال 
عر�ست يف �ل�سبعينيات، وكان �مل�ساهدون ينتظرونها على 

�أحررّ من )�لفن(.

مع النجمات
بلغ حممود يا�سن من �ملجد �ل�سينمائي ما مل يبلغه �أي فنان 
م���ن جيله، فق���د كان هو �ملمث���ل �لوحيد �لذي متت���ع بالقيام 
بال���دور �الأول �أم���ام كل جنمات �ل�س���ينما �لاتي �س���بقنه يف 
�لظهور على �ل�سا�س���ة �لف�سية، فقد �س���ارك �لر�حلة �جلليلة 
فاتن حمام���ة يف ثاثة �أفام هي )�خليط �لرفيع/ حبيبتي/ 
�أفو�ه و�أر�نب(، ومع نادية لطفي قدم )�لز�ئرة/ قاع �ملدينة/ 
�الأب �ل�س���رعي(، ومع ماجدة )�أنف وثاث عيون(، و�س���ادية 
)نحن ال نزرع �ل�س���وك/ �ل�سك يا حبيبي(، �أما �سم�ة �أحمد 
فق���دم معه���ا )ليل وق�س���بان/ �م���ر�أة مطلق���ة( وم���ع برلنتي 
عبد�حلمي���د، �لت���ي ع���ادت بع���د غياب طوي���ل، ق���دم )�لع�س 
�لهادئ(، و�سعاد ح�سني )�حلب �لذي كان/ �أين عقلي/ على 
من نطلق �لر�سا�س(، وكان بطل �آخر فيلم للمطربة �جلميلة 
جناة )جفرّت �لدموع(، وبطل �لفيلم �لوحيد للمطربة �لر�ئعة 
عفاف ر��س���ي )مولد يا دنيا(، وع�سقته كل من هدى �سلطان 
يف )�أ�س���ياد وعبيد/ 1978( ومرمي فخر �لدين يف هم�س���ات 
�للي���ل/ 1977(، و�لفنان���ة وردة يف )ليه ي���ا دنيا/ 1994(، 
ع���اوة عل���ى جنم���ات جيله جن���اء فتح���ي ونيلل���ي وناهد 
�س���ريف و�س���ه� رمزي، و�جليل �لذي تاه من �أمثال ي�سر� 

وليلى علوي و�آثار �حلكيم.
حت���ى ليل���ى مر�د �لت���ي �عتزلت �لغن���اء يف ع���ام 1955 بعد 
عر�س �آخر �أفامها )�حلبيب �ملجهول( �لذي �أخرجه ح�س���ن 
�ل�س���يفي، مل ت�س���تطع مقاوم���ة �حل�س���ور �لطاغ���ي ملحمود 
يا�سن، �إذ قررت فجاأة �أن تهجر عزلتها وتعود للحياة �لفنية 
م���ن �أجل �مل�س���اركة مع حمم���ود يا�س���ن، وبالفعل �أ�س���همت 
بالغن���اء فق���ط من خ���ال مقدم���ة �مل�سل�س���ل �الإذ�عي )ل�س���ت 
�سيطانا وال ماكا( �لذي قدمته �الإذ�عة �مل�سرية عام 1977، 
حي���ث ترمنت ليلى باأغنية بديعة يقول مطلعها )ويا عيني ع 
�لدني���ا بتاخدنا ب���اد تانية، وبتدي �للي م����س عاوز وتدور 
باملند�ر(. و�مل�سل�سل موجود يف "يوتيوب" بطولة حممود 

يا�سن وجناء فتحي.  
�أك���ث م���ن 160 فيلًم���ا هي ر�س���يد حمم���ود يا�س���ن يف بنك 
�ل�سينما، فلما �نق�سى عقد �ل�سبعينيات، وتغ� �لذوق �لعام 
للجماه�، وودع جنمنا عمر �ل�سباب، بد�أت �ل�سينما تعامله 
بح�س���اب، ور�ح جن���وم جدد يز�حمونه على �س���باك �لتذ�كر 
حتى �بتعد تقريًبا عن �ل�سا�س���ة مع مطلع �لن�سف �لثاين من 
�لثمانيني���ات )�س���ارك يف 40 فيلًما تقريب���ا منذ 1986 حتى 
رحيل���ه، �أي ربع �إجنازه �ل�س���ينمائي فقط(، ثم توقف متاًما 
ع���ن �لعمل بال�س���ينما ملدة �س���بع �س���نو�ت تقريًب���ا، وعاد يف 
�ل�س���نو�ت �الأخ�ة مع فيلم )�جلزيرة( ل�سريف عرفة ليلعب 

دور �الأب �لعجوز!

ذكريات خاصة
�أرج���و �أال يغي���ب ع���ن فطنت���ك �أن حممود يا�س���ن م���ا كان له 
ًد� بثقافة  �أن يحق���ق كل ه���ذ� �لنجاح ل���و مل يكن �لرجل م���زورّ
م�س���و�ره  فط���و�ل  حمي���دة،  باأخ���اق  ومدعوًم���ا  عري�س���ة 
�ل�سينمائي مل يتعر�س الأية �سائعة م�سينة �أو خب �سيء كما 
يح���دث لكث� م���ن �لفنانن، �الأمر �لذي جع���ل �لنا�س تكن له 

ا. تقديًر� خا�سً
بالن�س���بة يل فق���د فتنت بتمثيل���ه و�أنا �س���بي، فكنت �أحر�س 
على م�س���اهدة �أفامه يف �ل�س���ينما منذ عام 1973، كما �أنني 
ظللت �أر�س���مه مئات �ملر�ت - با مبالغة - م�س���تخدما جميع 
�خلام���ات، �س���و�ء �لقل���م �لر�س���ا�س �أو �جل���اف، �أو �الألو�ن 
�ملائية و�خل�س���بية، ثم �س���اهدته على خ�سبة �مل�سرح �لقومي 
وه���و يق���وم ببطولة م�س���رحية )�أها يا بكو�ت( مع ح�س���ن 
فهم���ي عام 1989 للمخرج �لكب� ع�س���ام �ل�س���يد، وقد �أتيح 
يل �إج���ر�ء حو�ر طويل معه د�م نحو ثاث �س���اعات قبل 23 
�س���نة تقريًبا، حيث حتدثت معه يف فيللته بالهرم عن عاقته 
بالقر�ءة و�لثقافة ب�سكل عام )ن�سر �حلو�ر يف جريدة �لبيان 
�الإمار�تية �آنذ�ك(، و�أ�سهد �أن �لرجل و��سع �الطاع.. ميتلك 
ذهن���ا �س���افًيا مرتًب���ا، وق���د بلغ به �الأم���ر يف ع�س���قه للقر�ءة 
�أن ق���ال يل )�أنا جمنون كتب، و��س���األ عن���ي �حلاج مدبويل 

�ساحب �ملكتبة �ل�سه�(.
ث���م �لتقي���ت به م���رة �أخ���رى يف 2014 يف �فتت���اح مهرجان 
�لقاه���رة �ل�س���ينمائي �ل���دويل مبحك���ى �لقلع���ة بالقاه���رة. 
حتدث���ت معه قليا، فبد� متما�س���كا متمًعا بح�س���وره �لطيب 
رغ���م �أالعيب �ل�س���نن �لتي نالت من �س���حته وتركت �آثارها 

يف ماحمه.
عن موقع الكاتب نا�شر عراق في الفي�شبوك

محمود ياسين .. ذكريات الصبا والشباب

ناصر عراق 
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خ���ال  يا�س���ن،  حمم���ود  �لر�ح���ل  �لفن���ان  م  ق���درّ
م خالها  م�س���و�ره �لفني �ملمتد لنحو 50 عاما، قدرّ
عدد� كب�� من �الأعمال �لفنية، �سو�ء بال�سينما �أو 

�لدر�ما �لتلفزيونية و�الإذ�عية.
وم���ن �أب���رز �ملحط���ات يف تاريخ �لفن���ان حممود 
يا�س���ن، م�س���اركاته �مل�س���رحية، �إذ بد�أ م�س���و�ره 
م على خ�س���بته  �لفن���ي بامل�س���رح �لقومي، �لذي قدرّ
�لعديد من �مل�س���رحيات، وبعد ذلك �أ�س���بح و�حد� 
م���ن �أ�س���هر و�أكب �لوج���وه �ل�س���ينمائية، لكنه مل 
يرك �مل�سرح �لذي تعاون خاله مع كبار �لفنانن 

و�ملخرجن.
وت�ستعر�س �أبرز �مل�س���رحيات �لتي قدمها �لفنان 

حممود يا�سن خال م�سو�ره �لفني، كما يلي:

عودة الغائب
تعد م�س���رحية "عودة �لغائب" م���ن �أهم �ملحطات 
�لفنية يف تاريخ �لفنان حممود يا�سن، وعر�سها 
يف عام 1978، و�مل�س���رحية تاأليف فوزي فهمي، 
�إخر�ج �س���اكر عبد�للطيف، و�س���ارك يف بطولتها 
�س���ه�ة وعاي���دة عبد�لعزي���ز، �أن���ور �إ�س���ماعيل، 

وحممود �لزه�ي.

حدث في أكتوبر
�أنتجها �مل�سرح �لقومي مع �الحتفال بانت�سار�ت 
�أكتوب���ر، وتعاون فيها �لفنان حممود يا�س���ن مع 
�ملخرج �لر�حل �لفنان كرم مطاوع، يف م�سرحية 

"ح���دث يف �أكتوب���ر"، �لت���ي تناولت فرة حرب 
�ل�ساد�س من �أكتوبر.

وجاءت فكرة �مل�سرحية خمتلفة ومميزة، �إذ ظهر 
�ملمثلون ب�سخ�سياتهم �حلقيقية يف حماولة منهم 
الإيج���اد م���كان لهم و�س���ط �ملعركة، و��س���تعد�دهم 

للت�سحية باأرو�حهم من �أجل م�سر.
و�مل�سرحية من تاأليف �إ�سماعيل �لعاديل، و�سارك 
به���ا ع���دد م���ن كب���ار �لفنان���ن �س���ه� �ملر�س���دي، 
�أ�س���رف عبد�لغف���ور، �س���فيق ن���ور �لدي���ن، �أحمد 
�لناغي، م�س���طفى متويل، �أحمد حاوة وي�سرى 

م�سطفى.

حالوة زمان
يا�س���ن يف م�س���رحية  وتع���د م�س���اركة حمم���ود 
�أتاح���ت  فر�س���ة   ،1971 زم���ان" ع���ام  "ح���اوة 
ل���ه �لتع���اون م���ع كب���ار �لفنان���ن �لذين �س���اركو� 
بالعر�س �مل�س���رحي، مثل عبا����س فار�س، توفيق 
�لدق���ن، �س���فيق نور �لدي���ن، �س���ه� �لبابلي، هالة 
فاخر وحممود �حلديني، وجاءت �مل�س���رحية من 

تاأليف ر�ساد ر�سدي ومن �إخر�ج كمال يا�سن.
�لزيارة �نتهت

ويف �لع���ام 1983 تعاون �لفنان حممود يا�س���ن 
مع �ملخرج �لكب� �س���م� �لع�س���فوري، و�لنجمة 
�س���ويكار يف م�س���رحية "�لزي���ارة �نته���ت"، �لتي 
كتبها �سم� خفاجي وبهجت قمر، وتدور �أحد�ث 
�مل�س���رحية حول �س���يدة عجوز تزور قريتها �لتي 
هجرته���ا قبل �س���نو�ت بغر�س �النتقام من �س���اب 
خدعها و�عتدى عليها، وكان �ل�س���بب يف هروبها 

من �لقرية.
�سارك يف بطولة �مل�سرحية عبد�لله فرغلي، �أحمد 

ر�تب، فاروق فلوك�س، �سكوكو و�أحمد عقل.

واقدساه
عام 1985 قدم �لفنان حممود يا�س���ن م�س���رحية 
و�إخر�ج  �جلن���دي  ي�س���ري  تاأليف  "و�قد�س���اه"، 
بطولته���ا  يف  و�س���ارك  �ل�سوي�س���ي،  �ملن�س���ف 
عبد�لعزي���ز خمي���ون، توفي���ق عبد�حلميد، حممد 

�ملن�سور، منى و��سف، وغ�سان مطر.

بداية ونهاية
ويف منت�س���ف �لثمانينات، ج���رى حتويل رو�ية 
�لكات���ب �لعاملي جنيب حمفوظ بد�ية ونهاية �إىل 
عر�س م�سرحي، من �إعد�د �أنور فتح �لله و�إخر�ج 
عبد�لغفار عودة، و�س���ارك يف �مل�س���رحية عدد من 
كب���ار �لفنان���ن، بينه���م فري���د �س���وقي، �س���ه�ة، 
�أبوبك���ر ع���زت، كرمي���ة خمت���ار، ي�س���ر�، ف���اروق 

�لفي�ساوي، ح�سن فهمي وجنوى فوؤ�د.

الخديوي
كم���ا تع���اون �لفن���ان حممود يا�س���ن م���ع �ملخرج 
�لكب� جال �ل�سرقاوي و�س���يدة �مل�سرح �لعربي 
�لفنانة �سميحة �أيوب يف م�سرحية "�خلديوي"، 
�لتي عر�س���ت يف عام 1993 و�سارك يف بطولتها 
ف���اروق  مر�س���ي،  مدح���ت  عبد�لغف���ور،  �أ�س���رف 

�لدمرد��س وحمزة �ل�سيمي.
وُعنرّ يا�س���ن يف �مل�س���رح �لقومي، وب���د�أ رحلته 
يف �لبطول���ة مب�س���رحية "�حلل���م"، تاأليف حممد 
�سامل و�إخر�ج عبد�لرحيم �لزرقاين، بعدها بد�أت 
رحلت���ه �حلقيقي���ة على خ�س���بة �مل�س���رح �لقومي، 
حيث ق���دم على خ�س���بته �أك���ث من 20 م�س���رحية 
�أبرزه���ا "وطني عكا، ع���ودة �لغائب، و�قد�س���اه، 
ليل���ة م�س���رع غيف���ار�، ليلى و�ملجن���ون"، وتوىل 

�إد�رة �مل�سرح �لقومي ملدة عام ثم قدم ��ستقالته.

محمود ياسين على خشبة المسرح..
مسيرة حافلة مع كبار المخرجين والفنانين

اعداد منارات 



حمم���ود يا�س���ن فت���ى �ل�سا�س���ة �الأول ل�س���نو�ت طويل���ة، 
ومن �أهم جنوم �ل�س���ينما و�لدر�ما �لتلفزيونية يف م�س���ر 
و�لعامل �لعربي، و�أحد رموز �لفن يف م�س���ر، فهو �ساحب 
تاري���خ طوي���ل من �الإب���د�ع، وق���د متيرّز يف �أد�ئه ب�س���وته 
�لرخي���م، ف���كان يت���وىل �لتعلي���ق ب�س���وته يف �ملنا�س���بات 

�لوطنية و�لر�سمية و�أي�سا الإجادته للغة �لعربية.
ولد حممود فوؤ�د حممود يا�سن يف 2 حزير�ن عام 1941 
يف مدينة بور�س���عيد، ولكنه �إنتق���ل �إىل �لقاهرة مع و�لده 
بعد تاأميم قناة �ل�س���وي�س عام 1956، وقد ورث من و�لده 
�س���غف �لثورة وح���ب �لوطن و�العتز�ز به، وح�س���ل على 
لي�س���ان�س �حلقوق عام 1964 و�لتحق بامل�س���رح �لقومي 
�أثناء در��س���ته �جلامعية، وبعد تخرجه من �جلامعة عمل 
باملحاماة لفرة، لكنه توجه بعدها للم�سرح �لقومي وجاء 
ترتيبه �الأول يف ثاث ت�سفيات متتالية، وقد ترك �ملحاماة 
ليتفرغ للتمثيل ورف�س �لتعين وقتها يف بور�س���عيد، من 

�أجل �مل�سرح.
�لبد�ي���ة �لفنية �مل�س���رحية و�النطاقة �لفنية يف �ل�س���ينما 

و�لتلفزيون
بد�أحممود يا�س���ن م�سو�ره �لفني مب�س���رحية مع �ملخرج 
ليق���ف بعده���ا عل���ى  "�حلل���م"،  عب���د �لرحي���م �لزرق���اين 
�مل�س���رح �لقومي لتقدمي �أكث من ع�س���رين م�سرحية، منها 
�حللبي"  ع���كا" و"�س���ليمان  �لغائ���ب" و"وطني  "ع���ودة 
و"�خلديوي" و"ليلة م�سرع جيفار�" و"ليلى و�ملجنون" 
وق���د توىل يف �إحدى �لفر�ت �إد�رة �مل�س���رح �لقومي لكنه 

قدم ��ستقالته بعد عام.
جتاوز ر�س���يد �لفنان حممود يا�س���ن �أك���ث من 150 عمل 

�س���ينمائي، حيث �آمن �ملنتج رم�س���ي�س جني���ب مبوهبته، 
و�الإنطاق���ة و�لبد�ي���ة يف �ل�س���ينما كانت من خ���ال فيلم 
فقد ظله" ع���ام 1968، من بطولة ماجدة  �لذي  "�لرج���ل 
وكم���ال �ل�س���ناوي ويف �لع���ام نف�س���ه �س���ارك �ي�س���ًا يف 
فيل���م "ث���اث ق�س����س" و"�لق�س���ية 86"، و�س���ارك بعدها 
بعام بدور �س���غ� مع �لفنانة �س���ادية يف فيلم "�س���يء من 
�خلوف"، لكن �الإنطاقة �حلقيقية و�لفر�س���ة كانتا حينما 
�سارك �أمامها كبطل يف فيلمها "نحن ال نزرع �ل�سوك" عام 

."1971
م حممود يا�س���ن للم�س���ابقة �لتي �أجرتها �ملمثلة فاتن  تقدرّ
حمامة، من �أجل �ختيار وجه جديد ي�ساركها بطولة فيلمها 
"�خليط �لرفيع"، و�لذي قررت �أن تعود به لل�سينما بعد 
ف���رة غي���اب، ليت���م �ختي���اره بالفع���ل يف �أول فر�س���ة ل���ه 
للبطولة بعد �أن �س���ارك يف تقدمي �أدو�ر �سغ�ة يف �أفام 

."86 و"�لق�سية   ، �سادية  �خلوف" �أمام  من  "�سيء 
وخ���ال م�س���هد قبل���ة يجمعه بفات���ن حمامة �س���عر حممود 
يا�س���ن بحالة من �الإرتباك �ل�س���ديد و�أعاد �مل�سهد �أكث من 
ع�س���ر مر�ت فقالت له فاتن حمامة "ركز �سكلك هتك�سفني" 
ليتخل�س من خماوفه و�رتباكه وحقق �لفيلم جناحًا كب�ً�، 
وجم���ع بينه وبن فاتن حمامة فيل���م ثاٍن "�أفو�ه و�ر�نب" 

بعدها ب�سنو�ت وفيلم ثالث بعنو�ن "حبيبتي".
كان���ت ف���رة �ل�س���بعينبات �النتعا�س���ة �لفني���ة ل�محم���ود 
يا�س���ينفي �ل�س���ينما �مل�س���رية، حي���ث ��س���بح م���ن جنوم 
�ل�سا�س���ة وتاألق مع �لعديد من �لنجمات �لاتي قدم معهن 
�لعديد من �الأفام �لتي متيزت بالرومان�سية، منهن جناء 
فتح���ي �لتي قدم معها �أكث من ع�س���رين فيلم���ًا منها "حب 
وكبي���اء" و"بدور" و"�أن���ف وثاث عي���ون" و"�لعاطفة 

و�جل�سد" و"�لوفاء �لعظيم".
م مع م�فت �أمن حو�ىل 13 عمًا �س���ينمائيًا، مثل  كم���ا قدرّ
"ال تركني وحدي" و"ليتني ما عرفت �حلب" و"وثالثهم 

�ل�س���يطان"، كما �س���ارك م���ع مديحة كامل يف �س���بعة �فام 
��س���هرها "�ل�س���عود �إىل �لهاوي���ة"، كما �س���ارك مع �س���عاد 

ح�سني بطولة ثاثة �أفام .
م �أفام���ًا منها "ع���امل وعاملة"،  ويف ف���رة �لثمانين���ات ق���درّ
"�ل�سادة  "�لعربجي"،  �لقانون"،  �س���د  "�أ�س���ياء  "�لثاأر"، 

�ملرت�سون"، "ود�د �لغازية"، "�لتعويذة".
وكان قد بد�أ وقتها يف �لركيز على �الأعمال �لدر�مية �لتي 
حقق���ت جناحًا كب�ً�، مثل "جم���ال �لدين �الأفغاين"، "غدَ� 
تتفتح �لزهور"، وهو �لعمل �لذي حمل مفاجاأة جلمهوره 
بع���د �أن ق���دم �أغنيت���ه �ل�س���ه�ة "حل���وة ي���ا زوب���ة"، ومن 
م�سل�ساته �أي�سًا "�لزير �سامل" و"�الأفيال" و"كوم �لدكة" 

و"�للقاء �لثاين".
وو��س���ل بعدها �لنجاحات، وقدم �أعمااًل منها "�لع�سيان" 
و "حنيف���ة �لنعم���ان" و"�س���د �لتيار" و"�س���وق �لع�س���ر" 
و"مام���ا يف �لق�س���م"، وكان���ت �ملفاجاأة ه���ي مو�فقته على 
�مل�س���اركة م���ع �أحم���د �ل�س���قا يف فيل���م "�جلزي���رة"، وقدم 
دورً� �أي�س���ًا يف فيلم "�لوعد" مع �آ�سر يا�سن وروبي قبل 
�أن يق���دم فيل���م "ج���دو حبيبي"، و�ل���ذي يعت���ب �آخر عمل 

�سينمائي �سارك به عام 2012.
قدم حممود يا�س���ن �سخ�س���ية �جلندي �مل�س���ري يف �أكث 
من عمل �س���ينمائي، باالإ�س���افة لتقدميه �لعديد من �الأفام 
ع���ن حرب �أكتوب���ر 1973 ومن �أفام���ه "�أغنية على �ملمر" 
و"�لوفاء �لعظيم" و"�لظال يف �جلانب �الآخر" و"حائط 
�لبط���والت" و"فت���اة من ��س���ر�ئيل"، حيث قيل عن���ه باأنه 

��سهر جندي يف تاريخ �ل�سينما �مل�سرية.
خال م�س����ته �لفنية ح�س���ل حممود يا�س���ينعلى كم كب� 
من �جلو�ئز و�سلت الأكث من خم�سن جائزة، منها جائزة 
�لدول���ة عن جمم���ل �أفامه �لتي تناول���ت �حلرب وذلك عام 
1975، وجائزة �الإنتاج من مهرجان �الإ�سماعيلية يف عام 
1980 ويف �لعام نف�س���ه ح�س���ل على جائ���زة من مهرجان 

ط�س���قند ، وجائزة �ل�س���ينما �لعربية يف �أم�كا وكند� عام 
1984 ومهرج���ان عناب���ة باجلز�ئر ع���ام 1988، وجائزة 

�لدولة عن جممل �أفامه �حلربية عام 1975.
كم���ا �إخت� رئي�س حتكيم جلان مهرج���ان �لقاهرة لاإذ�عة 
و�لتلفزي���ون ع���ام 1998، ورئي����س �س���رف �ملهرج���ان يف 
�لع���ام نف�س���ه، �إىل جان���ب تولي���ه من�س���ب رئي����س جمعية 
كت���اب وفن���اين و�إعامي���ي �جليزة، وح�س���ل �أي�س���ًا على 
جائ���زة �أح�س���ن ممث���ل يف مهرج���ان �لتلفزي���ون لعام���ي 
�إختي���اره م���ن قب���ل �الأمم �ملتح���دة  2001 و2002، ومت 
�سف�ً� للنو�يا �حل�س���نة ملكافحة �لفقر و�جلوع لن�ساطاته 

�الإن�سانية �ملتنوعة.
حو�ىل ن�س���ف ق���رن �أو 49 عامًا من �حلب عا�س���هاحممود 
يا�س���ينمع زوجته �ملمثلة �ملعتزلة �سه�ة، وهي من �أ�سهر 
ق�س����س �حلب يف �لو�س���ط �لفن���ي، حيث جمع���ت بينهما 
�ل�سدفة �ثناء در��ستها يف معهد �لفنون �مل�سرحية، وجمع 
بينهما فيلم "�س���ور ممنوعة" وقتها، وكان حممود يا�سن 
م���رددً� يف قيامه���ا بالبطول���ة بع���د �أن وقف �أمام �س���ادية 
وفات���ن حمامة، لك���ن بعد �لت�س���وير وق���ع يف حبها وكان 
يقوم بتو�س���يلها للمنزل يوميًا، وق���د تقدم خلطوبتها يف 
ع���ام 1970 ليتم �لزو�ج �س���ريعًا، وتعاونا �س���ويًا يف 14 
عم���ًا فنيًا، منها "�س���وؤ�ل يف �حل���ب" و"نو�عم" و"عودة 
�لهارب" و"�أنا و�بنتي و�حلب" و"ع�س���ر �حلب" و"�سقة 
يف و�س���ط �لبل���د"، وقام���ا بتاأ�س���ي�س �س���ركة �نتاج باإ�س���م 

يا�سن" . حممود  "�أفام 
وق���د �أجنب���ا ر�ني���ا حمم���ود يا�س���ن، و�لت���ي عمل���ت يف 
جت من �ملمثل  �لتمثيل، و�أي�س���ًا يف تقدمي �لب�م���ج وتزورّ
حممد ريا�س، وكذلك �إبنه عمرو حممود يا�سن �لذي قدم 

جتارب متثيلية لكنه �إجته للكتابة �لدر�مية.
تويف حممود يا�س���ن يوم 14 ت�س���رين �الأول عام 2020، 

عن عمر ناهز �ل�79 عامًا، بعد �سر�ع طويل مع �ملر�س.

محمود ياسين.. فاتن حمامة أعطته فرصة 
البطول��ة وقص��ة حب طويلة مع ش��هيرة 

اعداد منارات 


