
هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

www.almadasupplements.com

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 

لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

العدد )4912( السنة الثامنة عشرة 
الخميس )1( نيسان 2021

                                  4                         7                                  2
بهنام ميخائيل ... وفنان المسرح 

الذي يجب ان يكون ...!
ُمحاَضَرة َبْهناْم ميخائيْل… راهب المسرح واالب الروحي 

بهنام ميخائيل

بهنام ميخائيل



2

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4912( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )1(
نيسان 2021

جوزيف الفارس

انا �س����معت عنه يف باح����ة معهد الفنون اجلميلة يف 
الك�س����رة , ال�سغ����ر والكب����ر كان يتكل����م عنه وعن 
خوفه����م من����ه وعن جدي����ة العالق����ة مابين����ه ومابني 
الطلب����ه , ودق����ة تعامل����ه معه����م , وه����ذا مل يعج����ب 
البع�ض من الطلب����ة الذين اخذوا ي�سبون له العداء 
, ويخطط����ون لالعتداء علي����ه , وهذا ماح�سل , بعد 
ان اتف����ق اثن����ني او ثالثة م����ن الطلبة امل�ساك�س����ني , 
حينم����ا حاولوا االعتداء عليه و�س����ربه على را�س����ه 
مم����ا ادى ه����ذا االعت����داء بنزي����ف دماء يف را�س����ه  , 
اال ان ه����ذا االعت����داء مل يثني����ه ع����ن تغي����ر مبادئ����ه 
الرتبوي����ة واالخالقي����ة , بق����در ماح����اول جمابهتهم 
باالبت�س����امة اللطيف����ة وامل�س����احمة الكرمي����ة  , كان 
نتيج����ة ذال����ك ندمهم  واعتذارهم من����ه عما بدر منهم 
بحق����ه يف الوقت الذي مل يكن يف علمهم ان ت�س����دده 
ماكان ي�س����بو اال من اج����ل فائدته����م وتثقيفهم على 
املفاهي����م واالخالق الفنية امل�س����رحية  ال�س����حيحة, 
والتي اعرتفوا بها فيما بعد تخرجهم وا�ستذكارهم 
له����ذا االعتداء وم�س����حة الن����دم واالمل ظاه����رة على 
ح����ال ل�س����انهم , وه����م يتكلمون عن �س����وء معاملتهم 
وم�ساك�س����تهم لهذا املرب����ي اجلليل , حينم����ا اتفقوا 

ثالثتهم على االعتداء عليه .
املربي الفا�س����ل وراعي املواهب الفطرية و�س����قلها 
بع����د قبوله����م طلب����ة يف ال�س����فوف االوىل يف معهد 
الفن����ون اجلميلة , مل يكن يبخل مما عنده من ثقافة 
وخ����رة وجتربة , كان مينحهم معظ����م اوقاته, وال 
�س����يما بعد ان�س����رافهم اىل بيوتهم او اىل اق�سامهم 
الداخلي����ة , وم����ن ث����م عودته����م اىل املعه����د لتكمل����ة 
التمارين على امل�س����اهد ال�سفية , يفاجئهم بوجوده 
منتظرا اياهم , بعد ان ا�س����تغنى ع����ن وجبة الغداء 
حر�س����ا من����ه عل����ى ان ال يتاخ����ر عليه����م , وكان م����ن 
طبيعت����ه ان يبح����ث يف حدائ����ق املعه����د عم����ا يث����ر 
ف�س����وله وه����و يراق����ب من زاوي����ة عيني����ه حتركات 
الطلبة , لياخذ عنهم �سورة عن حقيقة م�سداقيتهم 
يف التماري����ن العملي����ة  على امل�س����اهد ال�س����فية , او 
باالحرى كان يعمل كالبولي�ض ال�س����ري يف ت�سجيل 
مالحظاته ع����ن كل طالب , ليجابهه����م بحقيقة واقع 
حاله����م , مطبق����ا املثل والذي كان دائم����ا يردده ) من 

ل�سانكم ادينكم(  .
واتذكر يف اليوم االول للمقابلة , ول�س����دة مادفعني 
الف�س����ول للتعرف عليه , و خويف مما �س����معت عنه 
زاد هلعي وقلقي على اين �ساواجه عقبة �سعبة يف 
طريق حتقيق احالمي وقبويل يف املعهد , واكاد مل 
ا�سدق حينما ا�ساروا عليه وقالوا يل : هو ذا بهنام 
ميخائيل , فهرعت اليه واقدامي تت�س����ابق الواحدة 
بعد االخرى بغية الو�س����ول اليه , عندها اح�س�ست 
انن����ي ام����ام عم����الق ينظ����ر اليا م����ن زاوي����ة عينيه, 
وباحلقيقة ان����ه  كان يرغب ان يتجاهلني , اال انني 
جعلته امام االمرالواقع بوقويف امامه , ونظر اليا 
وقال يل , ) ها جوزيف �س����لونك ؟ ( وال�س����د ما اثار 
ا�س����تغرابي هو معرفت����ه با�س����مي , يف الوقت الذي 
مل اذك����ر انني التقيت����ه او عرفته با�س����مي  !!!!!! اال 
انني علمت بعد ذالك بانه كان قد اطلع على ا�سابر 
الطلب����ة اجلدد , ومنها حفظ ا�س����مي ,فاذهلني بهذه 
املفاجئ����ة , وتلعثم����ت قلي����ال , , وط����ارت االفكار من 
را�س����ي , وجميع اجلمل وال����كالم اللبق والذي كنت 
ق����د هيئته له من اجل ان ابرهن عن ثقافة ا�س����لوبي 
يف احلدي����ث , وع����ن خلفيت����ي الثقافي����ة , اال انن����ي 
ان�س����غلت بالبح����ث ع����ن اجلملة التي تلي����ق بي وانا 
امام ه����ذا العم����الق وبالرغم من انه  ق�س����ر القامه 
, اال ان����ه ب����ادرين بقول����ه وه����و ال ينظ����ر اىل عينايا 
وه����ذه عادت����ه وق����ال يل : كي����ف حالك وا�س����تعدادك 
للمقابل����ه ؟ فاجبت����ه بثقة عالية , نحن لها ياا�س����تاذ , 

وان����ا من خالل املجامل����ة الفارغة �س����الته وقلت له : 
ا�س����تاذ العفو , ماهي ا�س����ئلتك التي �س����تواجهنا بها 
عن����د املقابله ؟ فابت�س����م بلطف وقال : ا�س����ئلة عادية 
, مث����ال ع����ن ثقافتك وجتربت����ك وخرت����ك , فقاطعته 
ب�س����وؤال اخ����ر , اال ان����ه انزعج مني وق����ال : تعلموا 
فنون ال����كالم واحلديث , ان تبقى من�س����تا يل ومن 
دون مقاطعتي اال بعد االنتهاء من احلديث , عندها 
�سا�س����مح لك بال�سوؤال , وعندها مل اكن اعلم ماافعل 
من �س����دة ا�س����في وندمي عل����ى مقاطعت����ه وعلى هذا 
املوقف والذي ال اح�سد عليه , امنا تعلمت من بهنام 

ميخائيل يف هذه احلظة احلرجة الدر�ض االول .
ان لكل ان�س����ان جتاربه احلياتية , وال�س����دمات غر 
املتوقع����ة حلياته من ابناء جلدته , ا�س����افة اىل هذا 
االكت�س����اب الثق����ايف نتيج����ة البحوث والدرا�س����ات 
املطل����ع عليه����ا , ت�س����يف له اكتم����ال ماكان ينق�س����ه 
�س����من مرحل����ة يع����ر فيه����ا عن ن�س����وج ر�س����ده وال 
�س����يما التجارب احلياتية واخلا�س����ة به , وامل�ستمد 
احداثه����ا من واقع جمتمعه ,مما تدفعه على التغير 
له����ذا الواقع , وتقدمي االف�س����ل مما عنده من االراء 
والتجارب والتي هي ال�س����بب يف تالقه يف احلياة , 
وجناح م�س����رته وفق مااملته عليه هذه التجارب , 
�سحيح انه تاثر يف �سلوكيته ونظام حياته بوالده 

ال�س����يد ميخائي����ل , وال����ذي كان ع�س����كريا مت�س����ددا 
بنظ����ام حيات����ه , وه����ذا م����اكان ي�س����ري عل����ى افراد 
عائلت����ه ومنه����م ول����ده بهن����ام , والذي ترع����رع على 
هذه االج����واء واثرت يف نظام����ه احلياتي , وحتى 
على حياته الزوجية , والتي كان مثار خالف لهذا , 
كان بهنام ميخائيل ان�س����انا �سارما ومت�سددا وغر 
م�ساوما على مبادئه والتي يوؤمن بها ا�سد االميان , 
ليطبقها على ابنائه الطلبة يف حياتهم الدرا�سية يف 
امل�سرح , بكل حر�ض وبادق املالحظات , مما �ساعد 
من خاللها ومنهجيته املوؤمن بها على تنمية و�سقل 
مواهبه����م , ولهذا كان مهتم����ا يف تعويد طلبته على 
تقوية حالة اال�س����رتخاء والرتكيز , النه موؤمن ا�سد 
االميان بان اال�س����رتخاء يجب على املمثل ان يكون 
يف حال����ة اال�س����رتخاء وه����و يف احللق����ة الو�س����طى 
ماخل����ف الكوالي�����ض , ويف احللق����ة ال�س����غرى امام 
اجلمه����ور, ليت�س����نى ل����ه تادي����ة احلركة بان�س����يابية 
وفيه����ا �س����يئا م����ن اجلم����ال , وبعي����دة عن الت�س����نج 
وال����ذي كنا ن�س����ميه ) متخ�س����ب ( اما  ق����وة الرتكيز 
عند الطالب �ست�ساعده على الرتكيزوالتوقيت  على 
اال�س����اءة واملو�س����يقى وعلى احلركة يف ان واحد , 
وعل����ى خلق العالق����ة مابينه وماب����ني املمثل االخر , 
ا�س����افة اىل ان قوة الرتكيز �ست�ساعده على احلفاظ 

على عالقة املمثل بال�س����ينوغرافيه امل�س����رحية وهو 
على امل�س����رح اثناء العر�ض امل�س����رحي  , وعلى ذكر 
الرتكي����ز , اذك����ر ان اال�س����تاذ بهن����ام ميخائي����ل كان 
يدربن����ا على بع�����ض التمارين والت����ي تنمي وتقوي 
الرتكيز عند الطالب , كاأن ي�س����ع اقالما وم�ساحات 
وا�س����ياء خمتلفة اخرى وعديدة وخمتلفة اال�سكال 
, وم����ن ثم يطل����ب منا بع����د ان يحجبها ع����ن  اعيننا 
ذكرها وبالتف�س����يل , او يفاجئك بال�س����وؤال  عن عدد 
االقالم املر�س����ومة على قمي�س����ك ومن دون االلتفات 
اليها فان كانت اجابة الطالب فيها �سيئا من ال�سحة 
فيعن����ي هذا ان قوة تركيزه جيد جدا وهذه ا�س����ارة 
ح�سنة عند اال�س����تاذ بهنام ميخائيل , ونحن الطلبة 
ق����د تعودنا على مثل هذه اال�س����تفزازات واال�س����ئلة 
الغريب����ة , والت����ي كان  يتعامل بها مع الطلبة اجلدد 
يف املقابل����ة االوىل , انه اال�س����تاذ الوحيد الذي كان 
بنف����رد مبث����ل ه����ذا اال�س����لوب االختب����اري , ولرمبا 
ق����د يع����ود هذا اىل جتارب����ه اخلا�س����ة او اىل ثقافته 
اال�ستان�سالف�س����كية , او اىل تربيته الفنية والطرق 
الرتبوية التعليمية والتي ا�ستفاد منها من درا�سته 
اجلامعي����ة يف معه����د كودف����ان ذي����رت يف �س����يكاغو , 
االخ����راج   ( امل�س����رحية  الفن����ون  يف  واملتخ�س�����ض 
والتمثيل والدرا�س����ات النظري����ة والعملية ( والتي 
انف����رد به����ا عن بقية زمالئه من اال�س����اتذة , ول�س����دة 
ماكان تاثر تربيته الفنية والدرا�س����ية يف امل�س����رح 
على طلبة ال�س����فوف املبتدئ����ة يف املعهد , وتهيئتهم 
كادرا فنيا ذوي مهارة وحرفية يف التمثيل ا�س����تفاد 
منه����م كب����ار اال�س����اتذة م����ن املخرج����ني يف اعمالهم 
ا�س����د  يتذم����رون  جعلته����م  امل�س����رحية  وعرو�س����هم 
التذم����ر حينما علموا بنقل اال�س����تاذ بهنام ميخائيل 
من التدري�ض يف املعهد اىل التدري�ض يف االكادميية 
, وقد �سرح بذالك وعلى م�سامعنا اال�ستاذ ابراهيم 
جالل رحمه الله حينما قال :لقد خ�سرنا الكونرتول 
و�س����انع النج����وم بهن����ام ميخائي����ل , النني ا�س����بهه 
بذال����ك الف����الح الذي يزرع ب����ذرة ويراعي �س����تالتها 
ويعتن����ي به����ا وي�س����قلها , اىل ان تاخ����ذ جمالها يف 
العطاء , الننا كنا ن�ستلم من بهنام ميخائيل ممثلني 
متكامل����ني احلرفية وجنوم����ا يف التمثيل متكاملني 
املوا�س����فات واملواه����ب امل�س����قولة واملثقف����ة , امنا 
االن خ�س����رنا بهنام ميخائيل وخ�سرنا ترفيد جنوم 

جدد .
ويكفينا ان نعلم بان العديد من املواهب االكادميية 
من اال�س����اتذة الكبار من حملة ال�سهادات للدرا�سات 
العلي����ا قد تخرج����وا على يدي����ه , ومازالوا يذكرونه 
ويذك����رون جهوده املخل�س����ة وي�س����رحون بهذا يف 
حماف����ل اجتماعي����ة وموؤمت����رات فنية بان لال�س����تاذ 
بهن����ام ميخائي����ل له الف�س����ل يف و�س����ولهم اىل هذا 

امل�ستوى االكادميي واملركز املرموق . 
كان بهن����ام ميخائي����ل ي�س����ب جهده من اجل �س����قل 
املواه����ب ويعطيها م����ن جتربته وثقافت����ه , ويتابع 
ال�سغر والكبر ويخل�ض يف ار�سادهم وتوجيههم 
, وبالرغ����م م����ن مكافئته����م له ب�س����تى و�س����ائل النقد 
والع����داء , اال انه����م بعد ح�س����ولهم على ال�س����هادات 
العليا , ي�س����تذكرونه باحل�س����افة والندم على مابدر 
منه����م بحق����ه , ويرتحم����ون علي����ه , معرتف����ني بان����ه 
كان املرب����ي الفا�س����ل واالب الروح����ي , ول����واله ملا 
و�سلوا اىل هذا احلال من الرقي والثقافة التي كان 
ا�سا�س����ها املنه����اج الرتبوي واالخالقي يف م�س����رة 
الف����ن والفنان����ني الت����ي ار�س����اها اال�س����تاذ املرح����وم 
وا�سبحت تذكر على ال�سنة املثقفني من االكادمييني 
امل�س����رحيني , وهم يوؤكدون ويف ع����دة حمافل فنية 
او لق����اءات اذاعي����ة او تلفزيوني����ة او ريبورتاجات 
�س����حفية , بان التاريخ الفني وامل�س����رحي بالذات , 

راهب المسرح واألب الروحي بهنام ميخائيل

حينما تصادفه وألول وهلة , ال تصدق بان هذا االنسان هو من 
الذين يهتمون بالفن ويعشقون مذاهبه العالمية , وال سيما 
المذهب الواقعي , هذه المدرسة التي انغمس بها حتى اذنيه 
وبكل تفاصيلها , انه انسان بسيط بهيئته , وقيافته فيها شيئا 
من البساطة واالعتدال ,قصير القامة, اصلع الراس انما على 

جانبي راسه شعر يمتزج سواده مع بياضه , جبينه تستدل منه 
عن وجود خفايا واسرار ومشاريع وامنيات , انما ال يسستطيع 

تحقيقها لكونه غريب االطوار , ويختلف بنظرته الى هذا المجتمع 
عن عاداته وتقاليده وافكاره , وحتى ارائه ونظرته للواقع الذي 

يعيشه من عادات وتقاليد بالية ال يعترف بها , انما هو متواضع 
ويجمع مابين الخجل والشجاعة االدبية مستمدا اياها من ايمانه 

العميق بما يفكر ويفعل .
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�س����وف لن ينجب ا�س����تاذا مثل بهنام ميخائيل , وال 
مثل جنوميته يف تدري�ض الطلبة وتربيتهم الرتبية 
االخالقي����ة الفنية يف ع����امل امل�س����رح العراقي , وان 
كان �س����ارما بع�����ض ال�س����يىء يف ا�س����لوبه وعالقته 
مع الطلبة , امنا كان هذا ي�س����ب يف �س����قل املواهب 
وتعويده����م عل����ى اال�س����لوب ال�س����حيح والقاع����دة 
اال�سا�سية العدادهم اعدادا حرفيا يف االعتماد على 
انف�س����هم يف حتليل ال�سخ�س����يات وايج����اد ابعادها 
وت�س����خرها على خ�س����بة امل�س����رح املقد�س����ه , وهذه 
ه����ي ايقون����ة بهن����ام ميخائي����ل والتي كان ير�س����مها 
با�س����لوب تعليم����ي وعلمي من اجل تطوير و�س����قل 
املواهب الفطرية , وتعويدهم على ظرورة احرتام 
العالق����ات ماب����ني الفنان����ني ومابني م����ا يحيطهم من 
االن�سان واحليوان واجلماد , ال ت�ستغربوا من هذا 
انه����ا احلقيقة الت����ي كان يوؤمن بها بهن����ام ميخائيل 
م����ن خالل تقدي�ض واحرتام كل الكائنات احلية , ان 
كان حي����وان او ان�س����ان او نبات ا�س����افة اىل جميع 
مكونات احلياة والتي لها عالقة مع حياة االن�سان .

ال ت�ستغربوا من ظاهرة بهنام ميخائيل , و�سلوكيته 
يف احلياة اليومي����ة , واميانه املطلق مببادئه التي 
يوؤم����ن بها , ففي احدى املحا�س����رات وهو يو�س����ي 
بنقاوة الفنان و�سلوكيته االميانية باجتاه عالقاته 
االن�س����انية , وباف����كاره الت����ي يطرحه����ا م����ن عل����ى 
خ�س����بة امل�س����رح , حينم����ا كان يوؤكد على م�س����امعنا 
واكرث م����ن مرة ,) بانه يجب عل����ى املمثل ان ينظف 
اذانه , ول�س����انه , وقلبه , واقدام����ه , ونواياه , قبل 
�سعوده على خ�سبة امل�سرح , وان يوؤمن كل االميان 
مب����ا يطرح����ه عل����ى م�س����امع اجلمه����ور يف العر�ض 
امل�س����رحي , فلو ان����ه كان ال يوؤمن مي����ا يطرحه على 
م�س����امع املتلقني , فكيف يطلب من جمهوره االميان 
مب����ا يطرحه ه����و؟( , ومرة طل����ب منا االعت����ذار من 
احلمار لكوننا نق�س����وا عليه بتعاملنا معه , ونطلب 
منه االعت����ذار بقولنا ) اخي �س����احمنا ( ال تتعجبوا 
من هذا , النه بعد ذالك �سرح لنا ا�سباب هذه العالقة 
التي يتعامل بها املمث����ل مع احليوانات , النه يجب 
عل����ى املمثل التاقل����م مع احليوان����ات والتعرف على 
غرائزه����ا وتقريبها اىل ال�سخ�س����يات وامل����راد منها 
جت�س����يدها , مثال على ذالك , �سخ�سية �سايلوك يف 
م�س����رحية تاجر البندقية , ف����ان غريزته احليوانية 
ه����ي الثعلبي����ة التي يج����ب ان يج�س����دها املمثل  يف 
متثي����ل ه����ذه ال�سخ�س����ية  , ويف م�س����رحية عطيل , 
يج����ب على املمثل الذي يج�س����د �سخ�س����ية عطيل ان 
تتج�س����د فيه معامل غريزة الث����ور االحمق , وغريزة 
الثعلبي����ة املاك����ره عند ياك����و , هذا ه����و الغر�ض من 

هدف بهنام ميخائيل  .
وم����رة طلب م����ن اح����د زمالئن����ا الطلبة حينم����ا جاء 
لياخ����ذ حمله على  احدى الكرا�س����ي , �س����حبها بقوة 
بحي����ث �س����معنا �س����وت �س����حبها من خ����الل احتكاك 
ارجلها باالر�ض فالتفت اال�ستاذ بهنام ميخائيل اىل 
م�سدر ال�س����وت والقى نظرة ا�سمئزاز وعتاب على 
الطالب , وبعدها ب����ادره بالقول :ملاذا اعتديت على 
هذا الكر�س����ي ياولدي احلبيب ؟ , ملاذا مل تعامل هذا 
الكر�س����ي بلطف واح�سان و�س����حبه باعتناء وتاين 
وبرفق ؟ امل ت�س����مع ا�س����تغاثة هذا الكر�س����ي ؟ , النه 
ت����امل , فارج����وك ان تطل����ب اال�س����تئذان يف ب����ادىء 
االمر, و من ثم اطلب منه ال�سماح باجللو�ض عليه , 
طبعا وبعد موافقته , عندذاك ميكنك ان جتل�ض عليه 
, اثار ت هذه املالحظات ا�س����تغرابنا وت�س����اوؤالتنا , 
وبالفعل امت ماراد لال�س����تاذ بهن����ام ميخائيل , ومن 
ث����م اعقبه����ا بتعليق عم����ا حدث مو�س����حا اال�س����باب 
التي ت�س����توجب عل����ى املمثل االعتذار من الكر�س����ي 
, الن����ه يعتقد ب����ان الفن����ان احلقيقي يج����ب ان ميلك 
رقة االح�س����ا�ض بتعامل����ه مع من حول����ه , وحتى ان 
كان ذالك جمادا او حيوانا , لي�س����تطيع اختزان هذا 
التعام����ل يف ذاته , وان ي�س����رتجعه كاح�س����ا�ض ورد 
فعل , من خالل هذا االختزان م�ستقبال ل�سخ�سياته 

امل�ستقبلية على امل�سرح .
بوال����ده  تاث����ره  م����ن  بالرغ����م  ميخائي����ل  بهن����ام  ان 
حيات����ه  من����ط  عل����ى  اث����رت  والت����ي   , الع�س����كري 
و�س����لوكيته اخلا�س����ة وعالقات����ه باملحيط����ني به اال 
ان����ه يحمل يف طيات ذات����ه , التوا�س����ع , والطيبة , 

وعفة النف�ض , هذه ال�سفات االن�سانية القيمة اهلته 
للدخ����ول اىل كلي����ة الاله����وت يف امركا , وح�س����ب 
رغب����ة والده , امن����ا عدل عن هذا ال����راي , وانخرط 
م����ع طالب الدراما يف �س����يكاغو , وع����اد اىل بغداد , 
وهو يحمل �س����هادة عليا يف درا�سة امل�سرح يف �سنة 
1959 ليتعني ا�س����تاذا يف م����ادة التمثيل واالخراج 
امل�س����رحي يف معه����د الفن����ون اجلميل����ة , حيث كان 
عالم����ة متمي����زة بني اقرانه م����ن  اال�س����اتذة االجالء  
يف التدري�ض , يف تر�س����يخ مبادىء احرتام امل�سرح 
وتقدي�ض خ�س����بته , ور�س����م مفاهيم جديدة للم�سرح 
العراق����ي , وه����و ان امل�س����رح  , لي�����ض غايته عر�ض 
الواقع وك�س����فه , وامن����ا التحري�ض عل����ى تغيره , 
وتعري����ة ال�س����لبيات , وك�س����فها , وتر�س����يخ مفاهيم 
القيم االن�س����انية والفكرية والعقائدية التي حترتم 
حري����ة االن�س����ان , وتهدف اي�س����ا اىل تطوير حياته 
االجتماعية والثقافية والفكرية  اىل االف�س����ل ,وقد 
يع����ود هذا اىل ماكان يحمل����ه من العقائد االميانية , 
والت����ي اهلته لدرا�س����ة الالهوت لي�س����بح رجل دين 
كنائ�سي , امنا كانت االقدار قد ر�سمت له غر ماكان 

خمططا لها   .
انتق����ل من معه����د الفن����ون اجلميل����ة اىل االكادميية 
فاح�س����ا  كان  كون����ه  اىل  ا�س����افة   , فيه����ا  مدر�س����ا 
للن�سو�ض التمثيلية يف االذاعة والتلفزيون , ولكن 
مما يوؤ�س����ف له تثمينا جلهوده وملثابرته واخال�سه 
ملهنته التدري�س����ية , ف�سل من معهد الفنون اجلميلة 
, لتلفي����ق ته����م باطلة بحقه , مم����ا اظطرته الظروف 
االقت�س����ادية القا�س����ية  ان ي�س����تغل يف احد املطاعم 
ال�سياحية يف متنزه الزوراء , اال ان العناية االلهية 
راعت����ه واعادته اىل وظيفة مدير امل�س����رح القومي , 
وحلاجة معه����د الفنون اجلميل����ة لثقافته وخرته , 
اعيد مرة ثانية ا�س����تاذا فيه , ا�س����افة اىل التدري�ض 

يف اكادميية الفنون اجلميلة.
لقد غر اال�س����تاذ بهنام ميخائيل الكثرمن املفاهيم 
البالي����ة وم����ن نظ����رة املجتم����ع العراق����ي ال�س����يىء 
مله����ى  يعت����ره  كان  ان  بع����د   , للم�س����رح  ال�س����يت 
ليلي����ا لق�س����اء متع����ة رخي�س����ة و�س����ويعات مزاجية 
الت����ي  اجل�س����دية  وال�س����هوات  بالن����زوات  ومليئ����ة 
كان يقدمه����ا ويعر�س����ها بع�����ض ا�س����حابي النفو�ض 
الرخي�س����ة والو�س����يعة من على امل�س����ارح الليلية , 
جاء لي�س����اهم يف تطهر امل�س����رح من ه����ذه النفو�ض 
املجتم����ع  نظ����رة  ويغ����ر  والو�س����يعة  ال�س����عيفة 
املتدني����ة  اىل واق����ع  نظ����رة  تقدي�����ض واعج����اب , 
واحرتام اخل�سبة امل�سرحية , مبتدئا من طلبته قبل 
جمهوره , وار�س����ائنا على بع�ض االخالق الرتبوية 
واالع����راف املقد�س����ة الحرتام اخل�س����بة , و�س����ماها 
اخل�س����بة املقد�س����ة , مما حدا به اىل فر�����ض تقبيلها 
قب����ل ال�س����عود عليها  , وهكذا ب����دات عملية التغير 
لنظ����رة واق����ع امل�س����رح مبتدئ����ا من طلبة ال�س����فوف 
االوىل ,من الطالبات والطالب , وتو�سيل نظرتهم 
املقد�س����ة  وواقع اميانهم واحرتامهم لهذه اخل�سبة 
وما يعر�����ض عليها , اىل ذويهم وعوائلهم من خالل 
دعوتهم حل�س����ور عرو�����ض امل�س����رح التجريبية يف 
معه����د الفن����ون اجلميل����ة وتطه����ر افكاه����م وغربلة 
نظرتهم املتدنية اىل امل�س����رح , مم����ا خلقت جمهورا 
واعي����ا ومثقف����ا ومثمن����ا دور امل�س����رح , كون����ه فعال 
 , االف�س����ل  نح����وى  والتجدي����د  للتغي����ر  حم����ركا 
وتوط����دت عالق����ة املجتم����ع بالعرو�ض امل�س����رحية , 
ومتابعاته امل�س����تمرة لهذه العرو�����ض ,وذالك يعود 
اىل بناء القاعدة اال�سا�س����ية يف حما�سرات اال�ستاذ 
بهن����ام ميخائي����ل يف ح����ث الطلب����ة عل����ى التع����رف 
باخالقي����ة امل�س����رح املقد�س����ة , والعم����ل على �س����قل 
مواه����ب املتقدم����ني م����ن ه����وؤالء الطلب����ة والراغبني 
املبا�س����ر  , وبا�س����رافه  امل�س����رح  فن����ون  يف درا�س����ة 
مم����ا �س����هل الكثر على انت����اج العرو�ض امل�س����رحية 
ال�س����اتذتنا الكب����ار , من امث����اال ابراهي����م جالل , و 
جعفر ال�س����عدي , وجا�سم العبودي , وجعفر علي , 
وبدري ح�س����ون فريد واخرين من ا�ساتذتنا الكرام 
, يف اال�ستعانة بطلبة بهنام ميخائيل يف عرو�سهم 
امل�س����رحية الناجح����ة واملتخرجني من مدر�س����ة  هذا 

اال�ستاذ املربي , راهب امل�سرح , بهنام ميخائيل .
ه����ذه املقولة ال�س����تاذنا الكبر  ) �ستان�سالف�س����كي ( 

ترجمه����ا اال�س����تاذ بهن����ام ميخائيل يف اح����د مقاالت 
اال�س����تاذ يو�س����ف العاين يف احل����وار املتمدن قائال 
:) كان عب����د الواحد طه يرا�ض جمموعة من املمثلني 
وهم : يو�س����ف الع����اين , وهو يذكر �س����امي الواحد 
, وان����ا اعتق����د ان����ه كان خط����اأ مطبعي����ا , لكون����ه كان 
يق�س����د اال�ستاذ �سامي عبد احلميد , جميد العزاوي 
ازادوه����ي   , الرم����اح  ناه����دة   , القي�س����ي  را�س����م  و 
�ساموئيل ( مع عدد كبرا من الكومبار�ض يتقدمهم 
املخرج الراحل بهن����ام ميخائيل , والذي وافق على 
العمل يف امل�سرحية بدور ال حوار فيه , وامنا كانت 

�سخ�سية لها ح�سورا م�سرحيا  .
ان ال����ذي ي�س����وقه الف�س����ول للتع����رف عل����ى بهن����ام 
ميخائي����ل , من ال�س����روري ج����دا ان يتعاي�ض معه , 
وعل����ى الرغم م����ن انها حتم����ل الكثر م����ن املعوقات 
وتوت����ر االع�س����اب , اال ان امل����رء ي�س����تفيد منه����ا , 
النه����ا جتارب يختزنها حلياته , وي�س����تفيد منها يف 
امل�س����تقبل بعد التخرج , الن بهنام ميخائيل مدر�سة 
واقعي����ة ومثالي����ة يف نف�ض الوقت , ق����ل نظره من 
اال�س����اتذة الذين زاملوه يف الدرا�س����ة والتدري�ض , 
له فل�س����فته يف حباته اال�سروية , واملهنية , �سحيح 
ان����ه كان رب ا�س����رة متكون����ة م����ن زوج����ة وطفلته ) 
من����ى ( اال ان����ه كان متفرغ����ا للتدري�����ض , ان����ه العامل 
الذي يجنح اليه , وي�س����تان�ض به مكر�س����ا كل جهده 
وامكانيات����ه التدري�س����ية لطلبت����ه يف معه����د الفنون 
اجلميل����ة , هذا اال�س����تاذ الذي يتوه����م كل من يعتقد 
بان����ه ي�س����تطيع ك�س����ب �س����داقته , الن����ه ال يع����ر لها 
اهمي����ة بقدر مايوؤمن , ان �س����ديقه ه����و الذي يحبه 
ويطب����ق توجيهاته وتعليمات����ه يف حياته الواقعية 
والفنية , من حيث ان يكون جديا, ومثقفا , ومبدعا 
, وان ينتزع اعجابه م�سفقا له وبكلمته  امل�سهوره ) 

برافو ياولدي احلبيب(  .
كان بهن���ام ميخائي���ل ي�س���اعد الطالب ويهتم بك�س���ر 
حاج���ز اخلجل عن���ده , ويهتم برفع جراأت���ه االدبية 
ب�س���تى التمارين والذي كان يطبقها على الطلبة من 
اللذي���ن يعتقد بانهم يحتاج���ون ملثل هذه التمارين , 
مث���ال , كان يطلب من احد املمثلني ان يخلع قمي�س���ه 
واحذيته وي�س���ر حايف القدمني يف ال�س���ارع العام 
, وعل���ى م���راأى م���ن النا����ض , ويطل���ب م���ن الطالب 
ان يق���دم ل���ه تقريرا مف�س���ال عم���ا كان ب�س���معه وان 
يحتفظ بردود افعاله واحا�سي�س���ه كتجربة خمتزنة 
, كان يطل���ب م���ن الطال���ب ان يتكلم م���ع احليوانات 
ويراقبه���ا , يطلب من الطالب اال�س���تئذان من الباب 
حينم���ا يروم فتح���ه ليدخل اىل الداخل , وي�س���تاذن 
من الكر�س���ي للجلو�ض عليه , وان ي�س���ر يف القاعة 

بكل هدوء و�سكينة وعلى روؤوؤ�ض ا�سابع القدمني.
جميع هذه التماري���ن والتي ذكرتها , هي عبارة عن 
متارين ل�س���بط النف�ض وتقوية االرادة , بال�سيطرة 
عل���ى ردود افع���ال ال�سخ�س���ية , واعتباره���ا جتربة 
خمتزنة ي�ستفيد منها يف حرفيته كممثل , ي�سرتجعها 
وق���ت احلاج���ة ليج�س���دها عل���ى مع���امل ال�سخ�س���ية 
وامل�س���خرة على امل�س���رح , ثم ان ه���ذه التمارين هي 
الت���ي ت�س���اعد عل���ى تربي���ة روح ال�سخ�س���ية و اذا 
ماعلمن���ا بان املمث���ل احلريف وجب علي���ه ان يفكر , 
بث���الث دوائر قب���ل الدخول اىل احل���دث يف الدائرة 
ال�س���غرى , وان يكون يف حالة اال�سرتخاء والتامل 

يف الدائرة املتو�سطة , اي خلف الكوالي�ض و مابعد 
الدائ����رة الك����رى والت����ي تعن����ي بارت����داء املالب�����ض 
وعمل املكياج , وتتو�س����ح اكرث يف مقولة اال�س����تاذ 
بهن����ام ميخائي����ل حينم����ا يطلب من املمث����ل وهو يف 
الدائرة الو�س����طى ان ي�س����ال نف�س����ه , متى و وملاذا , 
واين , وكيف �س����ادخل ؟, وكذال����ك يطلب من املمثل 
ان الين�س����ى) لو او اذا ال�سحرية( و النه من خاللها 
�س����يتمكن م����ن االجابة على عدة ت�س����اوؤالت ت�س����اعد 
على اكتمال ال�سخ�سية بكامل موا�سفاتها الطبيعية 
والداخلية , ا�سافة اىل كل هذا فحينما يكون املمثل 
يف الدائرة املتو�س����طة , اي ماخلف الكوالي�ض وهو 
يف حالة اال�س����رتخاء والتامل ,عليه ان ي�سال نف�سه 
, متى �س����ادخل ----وملاذا �س����ادخل ----- وكيف 
�س����ادخل ------واين �س����ادخل ؟, عندها �س����يكون 
متهيئا ال�ستح�س����ار ال�سخ�س����ية اخلارجية ) املعامل 
الطبيعي����ة و والداخلي����ة ( وعندها �س����يكون متهيئا 
وه����و عل����ى امت اال�س����تعدادات الن يدخ����ل الدائ����رة 

ال�سغرى ليواجه جمهوره .
يف م�س����رحية االب للكات����ب �س����رتنرغ  , كلفني ان 
اك����ون مدي����را للم�س����رح , وانا كلي خوف من �س����دة 
�س����رامته , وقلق����ي م����ن انن����ي �س����وف ال ا�س����تطيع 
التعامل معه , و�س����وف اخفق يف تدوين مالحظاته 
, وااللت����زام بتوجيهات����ه , وحينه����ا , حينم����ا كن����ت 
اتابع ر�س����م حركة املمثل ومالحظات اال�ستاذ بهنام 
كمخ����رج للم�س����رحية , كن����ت يف حينه����ا ارك����ز على 
كيفي����ة نعامله م����ع املمثل اثن����اء ر�س����م احلركة على 

امل�سرح  .
يف معه���د الفنون اجلميلة , وحينما كنا ن�س���ر على 
روؤو����ض ا�س���ابع اقدامن���ا , وحت���ت انظار اال�س���تاذ 
بهن���ام ميخائي���ل , كان يق���ول : ) ت���رى مايعر علّي 
�س���ي , امللت���زم اين اعرفه , وكل تفا�س���يل حركاتكم 
تو�س���لني بالدق���ة ( به���ذا اال�س���لوب كان ي�س���تفزنا 
ويجعلن���ا ملتزم���ني بتعليمات���ه , وبع���د تخرجن���ا , 
تو�س���لنا اىل �س���يء ا�س���مه ) االخ���الق الرتبوية يف 
م�سرح بهنام ميخائيل ( ا�سافة اىل هذا تعرفنا على 
مدى فائدة مدر�س���ة وا�س���لوبه يف تكوين �سخ�سية 
املمثل , وتطوير مهارته و�س���قلها والغر�ض من هذا 

خلق ممثل جاهزا حرفيا ومتكامال على امل�سرح .
وكث���رة هي التفا�س���يل مع مدر�س���ته , اال اننا مهما 
تعمقنا يف هذه التفا�س���يل , ال ميكننا ان ن�س���ل اىل 
ماكان يهدف اليه هذا املخرج الرائع  �سانع الفنانني 
م���ن املمثل���ني العراقي���ني , انه الفن���ان الرائ���د بهنام 
ميخائيل , رحمه الله وا�سكنه ملكوت ال�سماوات يف 
احلياة االبدية مع االبرار من الذين رحلوا يف رحلة 
روحانية �س���مائية , ترك لنا تراثا وارثا , ومدر�س���ة 

يف التدري�ض واالخراج , ال ميكننا ن�سيانه .
ويف اخلت���ام   مل اذك���ر اال �س���يئا قلي���ال م���ن بح���ر 
كب���ر ملدر�س���ة  االب الروحي بهن���ام ميخائيل وهذا 
ماا�س���عفتني ب���ه ذاكرت���ي م���ن ا�ستح�س���ار يف ه���ذا 
البح���ث املتوا�س���ع , اأاأم���ل انني �س���اأويف بحقه يف 
بح���وث اخ���رى , ان�س���اء الله , امن���ا يبقى اال�س���تاذ 
الراح���ل بهنام ميخائيل عمود م���ن اعمدة التدري�ض 
الرتبوي يف امل�سرح  ,قل نظره يف عاملنا الرتبوي 
, الع���امل امل�س���رحي وال���ذي ودع���ه الراح���ل بهن���ام 

ميخائيل.
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كان يتح����دث ويجرن����ا اىل اك����رث م����ن حدي����ث , كان 
يعج����ب م����ن حالة “ الغ����رة “ غ����ر النظيف����ة , هكذا 
دعاها الأن الغ����رة النظيفة حالة من احلاالت اخلرة 
الطيب����ة التي تدف����ع فنان امل�س����رح اىل مناف�س����ة نحو 
االف�س����ل واالح�س����ن ! اما الغرة االخ����رى فهي غرة 
عدائي����ة جتر الفن����ان اىل الوق����وع يف قاع البغ�س����اء 

وامل�ساحنات واخلروج عن جوهر الفن الزاهي ..!
قال : انا اعجب من هذا اجلو الذي اح�س����ه احيانا يف 
طع����ن الفنانني لزمالئهم او زمالئه����ن هنا او هناك .. 
ق����ال : هناك ح�س����د ولي�ض اقتداء باالجود واالف�س����ل 
واالأعل����ى .. ان جوهر الفن – كما قال الفقيد بهنام – 
هب����ة من ربانية الله تع����اىل , ال بد وان يرعاها الفنان 
ويحر�����ض عليه����ا ويظ����ل ينظفها من كل م����ا يعلق بها 

وي�سوه حقيقتها ..
كان حديث����ه – كما قلت – حديث مرب وا�س����تاذ وراع 
قدم مل�س����رحنا العراقي روح القيم امل�سرحية واعمقها 

وظ����ل يبذره����ا ويزرعه����ا ويرعاه����ا يف نفو�ض طالبه 
الكثرين وظل مكافحا م����ن اجل بقائها زاهية متاألقة 
رغ����م تلك االترب����ة واالغطية الرثة الت����ي ظلت تتكوم 
فوقه����ا م����ن اج����ل ان ت�س����يعها وتغيبه����ا ب����ني امواج 

الرتدي والتخلف امل�سني ..
كن����ت انظ����������ر وا�س����ت���مع الي����ه ب�س������غف فان����ا اح�����ب 
ح�����دي�ث��ه الب�س�������يط كما يب���دو العم���يق يف اال�س����ل , 

املخل�ض يف ه���دفه وروح����ه ..
التف����ت ايل ليق����ول : ا�س����تاذ يو�س����ف �س����اكت ؟ الي�ض 

كالمي �سحيحا ؟
قلت : لو مل يكن �س����حيحا لقاطعتك او لعلقت عليه .. 
ان����ت مرب كبر يا “ ابو منى “ .. ابت�س����م و�س����لى .. 
وردد كلم����ات ال�س����كر واحلمد واالمل فيم����ا تبقى من 

جهد اخلرين الذي ال يقف عند حد .
كان حدي����ث ه����ذا الفن����ان املخل�ض اخر حدي����ث بيني 
وبين����ه وان����ا اتطل����ع الي����ه وكان اح�سا�س����ا عن����دي قد 
دفعني اىل ان ا�س����تمع اليه اك����رث وان اعود بذاكرتي 
اىل �س����نوات خل����ت عاد بهن����ام من الوالي����ات املتحدة 
وانه����ى درا�س����ته يف “ كودم����ان تياث����ر “ وهو يحمل 

ر�س����الة م����ن اال�س����تاذ “ ابراهي����م ج����الل “ ال����ذي كان 
يدر�ض هناك اي�سا يو�سينا به خرا ويعرفنا به فنان 

ملتزما وخمل�سا وفيا .
�س����األته – اتذك����ر كم م�س����ى عل����ى اخراجك مل�س����رحية 

)ر�سالة مفقودة( يف فرقتنا ؟
�س����حح جملتي قب����ل ان يجيب وق����ال – يف فرقتنا – 

امل�سرح احلديث ...!
قل����ت : هذا �س����حيح .. انها فرقتك ومازال����ت فرقتك , 
قال : قبل ثالثني �س����نة ! اخرجت “ ر�س����الة مفقودة “ 
كان ذل����ك ع����ام 1960م وراح يذكرين كي����ف مثلت انا 
دورا �سغرا فيها , بل كان دور “ كومبار�ض “ واحد 
م����ن اجلمه����ور .. لكنن����ي جلب����ت النظر ب�س����بب خلق 
�سخ�س����ية متميزة لها �س����بب وجودها بني املجموعة 
.. وق����د اعانن����ي – بهن����ام – عل����ى ذلك لنثب����ت لطلبة 
امل�سرح مبعهد الفنون اآنذاك ان اي دور �سغر ميكن 
ان يلف����ت االنظار ان كان ممثل الدور ي�س����تطيع خلق 

�سبب وحالة ملا يوؤدي يف ذلك الدور ..!
بهنام ن�س����ي وهو يذكرين ب�س����يء مل ان�س����ه ا�س����ال .. 
ن�س����ي انه وهو العائد من درا�س����ته امل�س����رحية .. قام 
بدور “ كومبار�ض “ يف م�س����رحية “ اهال باحلياة “ 
التي كتبته����ا واخرجها “ عبدالواح����د طه “ وقدمتها 
فرقتنا .. قبل اخراجه “ ر�سالة مفقودة “ بعدة �سهور 
.. جمرد زبون يف كازينو يجل�ض مع �س����ديق له وقد 
مثل دور ال�س����ديق امل�س����ور ال�س����ينمائي املعروف “ 
ماج����د كامل “ لعدة دقائ����ق .ح���ي��ن مث����ل ه����ذا الدور 
�س����ار م�س����رب املثل يف التوا�س������ع والنف��ض العالية 

الغي���ورة على امل�س�����رح ..
كنت اتاأمله وا�س����تعيد معه جهاديته يف معهد الفنون 
اجلميلة لرت�سيخ قيم امل�سرح اال�سيلة , واحرتام هذا 
الكائن املقد�ض – امل�سرح – اىل حد العبادة الفنية – 

كما كنا ن�سميها .
كان امل�س����رح وحتى اآخ����ر يوم يف حيات����ه .. معبدا ال 
يدخل����ه اال م����ن يقد�س����ه وال يقف على خ�س����بته اال من 
نذر نف�س����ه وروحه م����ن اجل����ه .. وكان اي خرق لهذه 
القي����م كف����را وجرمي����ة ال تغتف����ر , له����ذا عر�����ض بهنام 
نف�س����ه مل�س����ايقات من قبل كثرين مل يكونوا يريدون 
هذا املوقف املت�س����دد وال����ذي قد يزع����ج البع�ض ممن 
يتخ����ذون امل�س����رح قاع����ة له����و ولع����ب يدخل����ون الي����ه 

ويخرجون منه بال ا�ستئذان !
ال .. ! كان بهنام ي�س����رخ حني يجد واحدا يدخل قاعة 
)الروف����ة( التمارين دون علم املخرج او خالل العمل 

! او ان يدخل م�ساهد امل�سرحية قد ق�سى على عر�سها 
زمن ق�سر ام طال !

اما املمثل عنده فهو اداة مقد�س����ة يجب ان حترتم كما 
يج����ب ان يحرتمها االآخرون كما حترتم هي االآخرين 
, فن التمثيل حياة ال بد ان يعي�س����ها املمثل , يعي�س����ها 
حق����ا بال تلق����ني فلي�ض غريبا عنده ح����ني اخرج طلبته 
– اىل ال�س����ارع ميار�س����ون خمتلف  – بن����ني وبنات 
االعم����ال اليومية باأنف�س����هم م����ع النا�ض كي يعي�س����وا 
التجربة احلية , وان يدعوهم اىل احرتام كل ادوات 
عملهم حتى ال�س����ماء منها .. يحرتمونها النها مكملة 
لعمله����م وه����ي ج����زء منه����م يفرت�س����ون فيه����ا الروح 

واحلياة واالح�سا�ض املرهف ..!
كان هذا الفنان احيانا ي�س������ط���دم يف ج���دران �سماء 
حي���ن يق����ف متم�س����كا باحل��قي���ق����ة الت����ي ي��وؤم���ن بها 

مذهبا وقيمة ك���رمي��ة ..
ح����ني غادر العراق لدرا�س����ة طب اال�س����نان حتول اىل 
الالهوت لدرا�س����ته .. ثم ابدل درا�س����ته هذه بامل�سرح 
.. ! انتق����ل اىل امل�س����رح ويف روحه ذاك ال�س����فاء يف 
االق����رتاب م����ن الل����ه يف عمل����ه امل�س����رحي ... النظافة 
والطهر وال�سفاء وال�سدق .. فراح يحفر ويحفر يف 
ال�سخر لي�ستخرج املاء العذب .. وقد ا�ستطاع مع من 
فهموا ق�س����ده ون�ساله وب�س����الته حتى اآخر يوم حني 
عاودت����ه النوبة القلبية ليغفو غفوته االبدية قبل يوم 
م����ن احتف����االت يوم امل�س����رح العاملي ال����ذي كان يتهياأ 

لالحتفال به .
بهن����ام ميخائيل .. هذا االن�س����ان والفن����ان الكبر يف 
كل م����ا ط����رح من قي����م �س����ريفة وكرمية يف م�س����رحنا 
العراق����ي , غاب عنا على حني غفلة من����ا .. وكنا نريد 
له ان يظل �س����نوات و�سنوات بيننا , فما زلنا بحاجة 
اىل جهاديت����ه , وب�س����الته , يف ع����امل امل�س����رح ال����ذي 
ت�س����وده ال�س����طحية ويعم فيه اال�ست�س����هال .. بحاجة 
اىل مواقف �سلبة منه لهذا اجليل الذي نحر�ض عليه 
كم����ا نحر�ض على ما يف عيونن����ا .. وبهنام واحد من 
اجلديرين بهذه امل�سوؤولية ال�سعبة .. لكن القدر �ساء 
ان ي�س����تلبه من����ا روحا نظيفة نقية كالثلج وان�س����انية 
عميق����ة عم����ق البح����ر .. م����ا علين����ا اال ان نرتح����م ل����ه 
وندعوا كل من اغ����رتف من علمه ومعرفته ان يقتدي 
ب����ه فذاك اب�س����ط الوفاء اىل املربي واال�س����تاذ واملعلم 

والفنان بهنام ميخائيل ... رحمة الله عليه.

نشرت هذه المادة عام 2012

بهنام ميخائيل ... وفنان المسرح الذي يجب ان يكون ...!

قبل االحتفال بيوم المسرح العالمي بثالثة 
ايام ، كان الفقيد “ بهنام ميخائيل “ يجلس 
بيننا في اجتماع للمركز العراقي للمسرح 
يتحدث حديثا تربويا عن فنان المسرح الذي 
يجب ان يكون ..

كان حديثه حديث أب واستاذ ورجل مسرح 
مرت به سنون من التجربة والخدمة الوفية 
والمضيئة فيه . كان يتمثل فنان المسرح 
مرآة صافية ، ال يرى الناظر اليها نفسه 
صافية نقية اال من خالل صفائها .. اعماق 
الفنان نهر جار تتجمع فيه “ سقطات “ 
من هنا او هناك ال بد من ان ترمى على 
الجانبين ليظل الجريان ساريا بال فضالت !

يوسف العاني
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ب���ه���ن���ام م��ي��خ��ائ��ي��ل خم�����رج واق����ع����ي مي���ي���ل اىل 
وفاعلة   , حقيقية  مدر�سة  ويعترها   , الواقعية 
نظره  ف��وج��ه��ة   , واق���ع  ,الي  التغير  عملية  يف 
املجتمع  واق��ع  عن  منبثقة  املدر�سة  ه��ذه  ان   , هي 
كان   , واالط��ي��اف  والقوميات  الثقافت  واملختلف 
�ستان�سالف�سكي  مدر�سة  اىل  مييل  �ستان�سالف�سكيا 
بطريقته التدري�سية النظرية والعملية , من خالل 
املمثال  اع��داد  كتاب  من  وامل�ستمدة   , املحا�سرات 

وحياتي يف الفن ) �ستان�سالف�سكي ( .
ان املتطلع اىل مدر�س���ة بهنام ليكت�سف انها مدر�سة 
�ستان�سالف�س���كية , فهي مبنية عل���ى حرفية التمثيل 
ومه���ارة فن التمثيل )اع���داد املمثل ,,,,, حياتي يف 
الف���ن ( هاذي���ن املوؤلفني لال�س���تاذ �ستان�سالف�س���كي 
, ي�س���تنبط منه���م تعاليم���ه واف���كاره الرتبوية يف 
امل�س���رح ,كانت تكمن يف ذات بهن���ام ميخائيل قوة 
داخلي���ة خمل�س���ة ومتفاني���ة ليه���ب كل ماعنده من 
خ���رة وثقاف���ة وجترب���ة حياتي���ة وفني���ة , ليهبه���ا 
ويعم���ل عليه���ا م���ع اي ممث���ل يبح���ث ع���ن االبداع 
والتال���ق , كان يهت���م بال�س���وت وااللقاء وبج�س���م 
املمث���ل ومبرونته على امل�س���رح , النهم���ا وكما كان 
يوؤك���د انهم���ا �س���الح املمثل , ا�س���افة اىل ه���ذا كان 
ي�سقل اية موهبة يجدها لدى اية طالبة وطالب من 
طلبته ويحثهم على االجتهاد وال�س���عي واملثابرة , 
وهذا مااكده اال�ستاذ املرحوم ابراهيم جالل وعلى 
م�سامعنا حينما �سمع بنقل خدمات بهنام ميخائيل 
م���ن معهد الفن���ون اجلميل���ة اىل اكادميي���ة الفنون 
اجلميل���ة وباحل���رف الواح���د ق���ال : لق���د خ�س���رنا 
واالخالق���ي  الرتب���وي  التعلي���م  اركان  م���ن  ركن���ا 
والتي يج���ب ان يتزود بها طالب �س���فوف املرحلة 
االوىل يف معه���د الفنون اجلميله , بعملية نقل هذا 
الراه���ب من �س���ومعته اىل االكادميي���ة , حيث كان 
ينمي االخ���الق الرتبوية يف امل�س���رح وحماظراته 
كان���ت ت�س���مل التمثيل النظ���ري والعملي , ا�س���افة 
اىل ا�س���ول الف���ن وحرفي���ة املمث���ل اجلي���د , وكان 
يوؤمن اميانا مطلقا بان االن�س���ان هو ج�س���د وروح 
, فاجل�س���د هو البعد الطبيعي , واخلا�ض باملمثل , 
وهذا اجل�س���د ميتثل اىل ردود االفعال االنعكا�سية 
الداخلي���ة للممثل , حينما �س���يتكيف ومع ال�س���وت 
, وعلى �س���وء هذه االفعال االنعكا�س���ية بوا�س���طة 
و�س���ائل التعبر املختلفه , كال�س���وت , وع�س���الت 
الوجه , واالطراف واجل�سم كله , وير�سم ال�سورة 
التعبرية لل�سخ�سية امل�سخرة على خ�سبة امل�سرح 
م���ن قب���ل املمثل , واما ال���روح , او اجلوهر , وهذا 
ه���و اال�س���ا�ض , والذي يهت���م به ا�س���د االهتمام يف 
حما�س���راته  , ولرمب���ا يعود هذا االهتم���ام , كونه 
كان مطلع���ا على علم الاله���وت يف بداية توجهاته 
الدرا�س���ية للكهنوت , اال انه ف�س���ل تغير درا�س���ته 
للتمثي���ل واالخ���راج امل�س���رحي , وه���ذه اخللفي���ة 
كتجرب���ة  اختزنه���ا  الاله���وت  عل���م  يف  الثقافي���ة 
الطال���ب  لتعلي���م  لتو�س���يبها  ومكت�س���به  خمتزن���ه 
حرفية التمثيل على خ�س���بة امل�س���رح , حينما يبدي 
اهتمام���ه باجلوه���ر احلقيقي لل�سخ�س���ية , للروح 
,و لالحا�س���ي�ض الداخلي���ة , والت���ي كان يوؤم���ن بها 
اميان���ا مطلقا , ب���ان الدافع الفوقي لكل �سخ�س���ية, 
مبعثه الروح واالحا�سي�ض الداخلية , والتي كانت 
تتج�س���د على �س���كل ردود افعال انعكا�سية , لرت�سم 
ال�س���ورة التعبري���ة لل�سخ�س���ية املراد جت�س���يدها 

على خ�سبة امل�سرح  . 
كان بهن���ام ميخائيل ال تنفك من فمه  العبارات التي 

كان يوؤمن بها دائما ويتمثل بها ويوجهها لنا حينما 
كان يطل���ب من���ا ان منثل وال ان نتمث���ل , كان يوؤكد 
عل���ى ع���دم التفكر بحركة اجل�س���د ) م���ن االطراف 
وتعاب���ر الوج���ه ( ويطل���ب م���ن املمث���ل ان ي���رتك 
ذال���ك للردود ولالفعال االنعكا�س���ية ولالحا�س���ي�ض 
احلقيقية ان تر�س���م هذه املعامل التعبرية ,لتخرج 

بتلقائية وعفوية وغر متكلفة .
م�س���رح بهن���ام ميخائيل , هو م�س���رح تتج�س���د من 
خالل���ه حرفية ومهارة املمثل , م���ن ابتكارات ذاتية 
وردود افعال ح�س���ية ,لذا كان حينما ير�سم احلركة 
على امل�س���رح قلما يح���اول حتريك املمثل وح�س���ب 
اهوائ���ه كمخرج , امنا كان يحاول تو�س���يل معامل 
ال�سخ�سية وجوهرها وم�سمونها للممثل , وياخذ 
منه مما عنده م���ن االبداعات واالجتهادات الذاتية 
واملختزنة لديه , وعندما ت�س���تنفذ طاقة املمثل مما 
عنده من اخلزين واملهارة االبداعية الذاتية عندها  
ي�س���يفمن عنده  مبا يراه منا�س���با , حماوال �س���قل 
موهبت���ه وا�س���افة مل�س���اته االخراجية عل���ى املمثل 
وعل���ى امل�س���هد بنف����ض الوق���ت , كان دائم���ا يوج���ه 
املمثل���ني , ويذكرهم بعدم التفكر باحلركة , وامنا 
يهتموا بالتفاعل مع الفعل واالح�س���ا�ض النابع من 
داخل ال�سخ�س���ية , وعن طريق حتليل ال�سخ�س���ية 
وايجاد ابعادها , وعلى �س���وء جتاربها احلياتية ) 
التجربة املكت�س���به , والتجربة الذاتية , والتجربة 
املختزنه ( ومن خالل حت�س�سهم بها , فاملمثل حينما 
كان ميث���ل وعل���ى �س���وء ر�س���م مع���امل ال�سخ�س���ية 
م���ن قب���ل اال�س���تاذ بهن���ام ميخائي���ل , تتمخ�ض عن 
احا�سي�ض واقعية , لها ردود افعال حقيقية , والتي 
حينما كان يج�سدها املمثل على اخل�سبة امل�سرحية 
, كان���ت تبه���ر اال�س���تاذ  , وجتعل���ه ي�س���رخ باعلى 
�س���وته كلمت���ه املعه���ودة ) برافو ياابن���ي احلبيب 
(  وهدف���ه من ه���ذا دعم املمث���ل معنوي���ا , امنا كان 
يف قرارة نف�س���ه , لي�ض را�س���يا عل���ى املمثل وعلى 
مايبدي���ه من طاقة من حرفي���ة التمثيل , كان يطلب 
م���ن املمث���ل ان يك���ون رقيب���ا ومراقبا ل�سخ�س���يته 
اثن���اء التمثي���ل وان تتحرك ال�سخ�س���ية بايعاز من 
ذات الرقي���ب , اي املمث���ل ب�سخ�س���يته احلقيقي���ة , 

ومبوجب مامر�سوم لها من احلركة امل�سرحية .
عل���ى  معتم���دا   , ميخائي���ل  بهن���ام  م�س���رح  كان 
وباالث���اث  بالديك���ور  املمث���ل  وعالق���ة  جمالي���ة 
وباالك�س�س���وارات امل�س���رحية حيث كانت ت�س���في 
�س���يئا من اجلمال حلركة املمثل مع ال�سينوغرافية 
امل�س���رحية , ولهذا كنت تراه يفرح وين�سرح حينما 
ي�س���اهد املمثل وهو يتحرك بان�س���يابية وبتلقائية 

غر مفتعله  .
كان بهنام الفنان واملخرج يحاول انتزاع التجارب 
املختزن���ه واملكت�س���به واالنية من املمث���ل , ومن ثم 
يطلب من���ه مقاربة ه���ذه التج���ارب وتطبيقها على 
ال�سخ�س���ية الت���ي ميثله���ا , وان ج���از التعبر , ان 
مدر�س���ة بهن���ام ميخائي���ل يف االخ���راج , كان فيه���ا 
�سيئا من �سعوبة الفهم واال�ستيعاب من قبل املمثل 
املبتدىءوالذي ال يعلم �سيئا عن املدر�سة الواقعية 

, وال عن طريقة �ستان�سالف�سكي يف التمثيل .
ال���روح واجلوه���ر  كان بهن���ام ميخائي���ل يناج���ي 
لل�سخ�س���ية ,لرت�س���م رد فع���ل معاك����ض م���ن خ���الل 
اح�س���ا�ض ال�سخ�س���ية مرتجم���ة ه���ذا االح�س���ا�ض 
بلغة تعبرية بوا�س���طة و�س���ائل التعبر اجل�سدية 
من اجل�س���م والوج���ه , وله���ذا كنت ت�س���اهد املمثل 
يف م�س���رح املخ���رج واال�س���تاذ بهنام ملي���ىء بهذه 
االحا�س���ي�ض والتي تلعب دورا يف تنمية ال�س���راع 
املتنام���ي باجت���اه العقدة وال���ذروة , وم���ن ثم اىل 

احلل .
املدر�س���ة  ه���ذه  ان   , تت�س���من   اخلال�س���ة  ه���ذه 
الت���ي تعلمناه���ا من���ه وتعودن���ا عليه���ا وا�س���بحنا 
ال ن�س���تطيع متثي���ل اية �سخ�س���ية , او جت�س���يدها 
بال�سورة ال�سحيحة , مامل نتبع القاعدة واال�س�ض 
ال�س���حيحة والتي ار�س���اها املخرج اال�س���تاذ بهنام 
ميخائيل والتي كان يوؤمن بها , وتت�س���من , انه من 
ال�س���روري جدا ان تعاي�ض ال�سخ�سية باحا�سي�سك 
الداخلي���ة , الن���ه يوؤم���ن كل االمي���ان , ب���ان املمث���ل 
ميل���ك من القابلي���ة الذاتية , والق���درة على االبداع 
, وجت�س���يد االحا�س���ي�ض , اذا كان ميلك من االميان 
املطلق , بقدرته على خلق ال�سخ�س���ية , ومن خالل 
ه���ذا االمي���ان , �س���يتم والتعاط���ف والتعاي����ض مع 
الدور , كان يو�س���ي الطالب ويوجهه على ان يتبع 
القواع���د اال�سا�س���ية يف جت�س���يد الدور امل�س���رحي 
وم���ن دون اللج���وء اىل املبالغ���ة , ا�س���افة اىل هذا 
, علي���ه ان يك���ون قيادي���ا يف خلق هذه ال�سخ�س���ية 
امل�س���رحية , وان يعتم���د على نف�س���ه يف بنائها من 
الداخ���ل , باتب���اع اال�س���اليب ال�س���ايكولوجية يف 
خلقه���ا , واالبتع���اد ع���ن املبالغ���ة  اثناء جت�س���يدها 
من على خ�س���بة امل�س���رح , واالبتع���اد عن احلركات 
واالمياءات البالية وامل�ستهلكة والتي ال ميكنها من 
خلق عن�س���ري الت�س���ويق وال�س���د , كان يركز  على 
الطالب مبعاي�س���ته لل���دور وان يج�س���د من خاللها 
الغرائ���ز احليواني���ة مقربا �س���فاتها من ت�س���رفات 
ال�سخ�س���ية امل�س���رحية , ويو�س���ي بتجدي���د معامل 
ال�سخ�سية ويبتكر لها مهارات ابداعية , فيها �سيئا 

من اجلمال و�س���دق االحا�سي�ض و التعابر , وعلى 
�س���وء هذا �س���تتجدد  �سخ�س���ية املمثل و�س���تتميز 

مابني عر�ض واخر .
يحل���ل  ان  املمث���ل  عل���ى   ويوؤك���د  و  يو�س���ي  كان 
�سخ�س���يته , اي دوره يف امل�س���رحية , وان يج���د 
ابعاده���ا الطبيعي���ة والنف�س���ية واالجتماعية , كان 
ي�س���األ الطالب , عن عمر ال�سخ�س���ية والتي ميثلها 
, وعن طولها ونحافتها او �س���خامتها , عن مزاجها 
وع���ن حالته���ا النف�س���ية واالجتماعي���ة , متزوج ام 
اع���زب , مثق���ف او امي , غني ام فق���ر , له عالقات 
اجتماعي���ة ام ان���ه منطوي���ا عل���ى نف�س���ه , ماه���ي 
العاهات اجل�س���مانية الت���ي ميلكها ,ماه���ي طريقة 

كالمه وحديثه مع االخرين   .
جميع هذه اال�س���ئلة التي يتناولها املمثل واالجابة 
عليه���ا  , بع���د ان يغو����ض يف اعماق ال�سخ�س���ية  , 
�ست�س���اعده على جت�س���يدها التج�سيد ال�سحيح من 
على خ�س���بة امل�س���رح وان يوؤمن بها االميان املطلق 
, واال من دون ما�س���بق ذكره �س���تكون ال�سخ�س���ية 
دون  وم���ن  ا�س���وات  جم���رد   , االج���وف  كالطب���ل 
اح�سا�ض �س���ادق مع نف�سها ومع االخرين , ولهذا , 
كيف يطلب من اجلمهور ان يوؤمن وان ي�س���دق مبا 
يعر����ض عليه , ان مل يكن ه���و موؤمن مبا يوؤديه من 

على خ�سبة امل�سرح !!!!!!!!! .
كان بهن���ام ميخائي���ل يطلب م���ن املمث���ل ان يبحث 
ماخلف ال�س���طور , وان يكت�س���ف معامل �سخ�سيته 
, وان يج���د املع���اين امل�س���ترته , لت�س���اعده عل���ى 
كيفي���ة االلق���اء والتلوين , الن���ه كان يوؤمن بان لكل 
كلمة من حوار املمث���ل لها وقع خا�ض وفعل خا�ض 
والقاء وتلوين خا�ض , ومبوجب ماتتطلبه عملية 
ف���ن االلق���اء , وعل���ى �س���وء ردود افع���ال ودواف���ع 
ال�سخ�س���بة , �س���يخرج ال�سوت م�س���بوغا بنرات 
احلنج���رة واملتفاعل���ة م���ع االحا�س���ي�ض الدخلي���ة , 
والتي �سيج�س���ده ال�سوت , و�س���يتمثل لها اجل�سد 

ومبوجب هاذا االلقاء والتلوين  .
فلو حاولنا اتباع وتطبيق هذه اال�سا�س���يات االنفة 
الذك���ر والت���ي كان يوؤكد عليه���ا ا�س���تاذنا الراحل , 
عندها �ستقودنا اىل حرفية م�سرحية )�ستيج بزنز( 
حينه���ا �س���تكتمل عن���د املمث���ل ال�س���ورة احلقيقية 
لل�سخ�سية , واملراد معاي�ستها على امل�سرح بعملية 
االندماج والتقم�ض , فنكون بذالك قد تو�سلنا اىل 
حال���ة من ح���االت االب���داع والكم���ال , والتي كانت 

تبهر االب الروحي وت�ستان�سه  .

عن موقع النور االلكتروني

مسرح بهنام ميخائيل .. بين الحرفية ومهارة الممثل
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وحيد الشاهري *
ول����د بهن����ام ميخائيل يف بغداد ع����ام 1931, واكمل 
الكلي����ة  ث����م يف  درا�س����ته االعدادي����ة يف كرك����وك.. 
االمركية يف بروت. و�سافر اىل الواليات املتحدة 
والتمثي����ل  االخ����راج  يف  للتخ�س�����ض  االمركي����ة 
امل�س����رحي. وملاعاد اىل بغداد يف عام 1959 بعد ان 
نال ال�س����هادة يف والية �سيكاغوعني يف العام نف�سه 
مدر�س����ا ملادة التمثيل واالخراج امل�سرحي يف معهد 
الفن����ون اجلميل����ة. عم����ل اإ�س����افة اىل ذلك, فاح�س����ا 
لن�سو�س����و التمثيليات االذاعي����ة والتلفزيونية يف 
املديري����ة العامة لالذاع����ة والتلفزيون. واخرج عدة 
م�س����رحيات, منه����ا )م����اوراء االف����ق( و)اال�س����باح( 
و)اف����كار  الوه����م(  و)مري�����ض  جح����ا(  و)م�س����مار 

�سبيانية(.
فنانين����ا  م����ن  ميخائي����ل  بهن����ام  اال�س����تاذ  الفن����ان   
يف  املتخ�س�س����ني  وم����ن  املعروف����ني,  امل�س����رحيني 
االخ����راج والتمثيل امل�س����رحي, يتح����دث لنا هنا عن 
موا�س����يع فني����ة �س����تى..لها عالقة وثيق����ة باحلركة 
الفني����ة عندن����ا.. وال�س����يما احلركة امل�س����رحية التي 
اخذت يف االون����ة االخرة تنتع�ض بالفعاليات التي 
تقدم على م�سرح قاعة معهد الفنون اجلميلة.. ومن 
خالل اال�سئلة واالجوبة هنا �سيلم�ض القارئ اهمية 

املو�سوع الذي يدور احلديث حوله: 
*كيف ترى امل�س����توى الفني عند طلبة فرع التمثيل 

يف املعهد؟
 - اراه م�س����توى جيدا اذا ما ادرك الطالب ما يتلقاه 

من خرة فنية ومادة توؤهله يف جمابهة امل�سوؤولية 
بع����د التخرج لينفع بخرته جمهوره وي�س����تفاد هو 
م����ن جمهوره من خ����الل احتكاكه ب����ه ومن جمابهته 
احلي����اة وجه����ا لوجه. *م����ا راأي����ك باحلرك����ة الفنية 
عندن����ا؟ -يف راأي����ي انه����ا حرك����ة بطيئ����ة وه����ي, يف 
الغالب حتتاج اىل املادة واىل التثقيف الذاتي حتى 
ميك����ن له����ا ان تنمو وترتعرع وت�س����ر نح����و االمام 

بخطوات ا�سرع.
 *ما امل�س����رحية التي تتمنى ان ت�س����مح لك الظروف 

باخراجها؟ 
- م�سرحية مل�سرح االطفال.

 *ماذا يعني م�سرح االطفال بالن�سبة لك؟
- يعن����ي ال�س����حر وال����راءة, عامل احل�����ض والذوق, 
العامل الذي يف�س����ح املجال للطفل الن يتلذذ وينطلق 
فعلي����ا مع احل����دث الن����ه قريب م����ن مرون����ة تفكره 
لراءت����ه الذاتي����ة.. وه����و امل�س����رح ال����ذي الميك����ن 
حتقيقه اال بعد ان ن�سمن العدة الفنية الكاملة.. من 

انارة ومعدات ومالب�ض وغر ذلك. 
*اأي االدوار الت����ي مثلتها على امل�س����رح تعتقد بانها 

كانت ان�سب اليك؟ 
- االدوار االجتماعي����ة كان����ت اأن�س����ب ومالءم����ة اىل 
واقع����ي بناء عل����ى جتاربي..كدوري يف م�س����رحية 
)البائ����ع املتج����ول( الت����ي مثلته����ا يف ام����ركا عل����ى 

م�سرح كلية )كودمان( يف �سيكاغو. 
*اذا اردت ان تخ����رج م�س����رحية )االي����دي الق����ذرة( 
ل�س����ارتر.. على امل�س����رح, فم����ن تختار م����ن الفنانني 

املعروفني لتمثيلها؟ 
- قبل ان اجازف الخراج هذه امل�س����رحية.. علي ان 
اجد امل�س����رح الذي يوؤهلني الن ا�سع افكار واقوال 

�سارتر يف مكانها الفني ال�سحيح. 
*واذا توفر لك ذلك.. فمن تختار؟ 

- اختار املمثل الذي يتم�س����ك مببادئ واأ�س�����ض الفن 
ال�سحيح لكي ي�ساعدين على ابراز ما يطلبه �سارتر 
يف م�سرحياته.*من تعتقد تتوفر فيه هذه اخل�سال 
من ناحية التم�س����ك باملبادئ واالأ�س�����ض ال�سحيحة؟ 
-وليدي املعهد.. امل�سرح ..\«ال�سخرة ال�سامدة\«. 
*ايهما تراه ان�س����ب للجمهور, م����ن ناحية التوجيه 

االجتماعي, امل�سرح ام ال�سينما؟ 
- كالهم����ا يف ج�س����م واح����د.. ومب����ا اين م�س����رحي 
ف����اأرى اال نفك����ر يف تطوير ال�س����ينما قب����ل ان نتاأكد 
من منو امل�س����رح الذي اخذ يتدهور يوما بعد يوم.. 
ويوؤ�س����فني ان اق����ول ب����اأن امل�س����رح يف الع����راق يف 

زوال ون�س����يان..وكاأننا تنا�س����ينا هيكلن����ا.. رائدنا 
..امل�س����رح ..امل�س����رح الذي اأوجد ال�س����ينما ولي�ست 
ال�س����ينما ه����ي الت����ي اأوج����دت امل�س����رح.. فامل�س����رح 
�س����خرة �س����امدة, كما قلت.. اما ال�س����ينما ف�سا�س����ة 

متحركة!!
 *ما ا�سباب تدهور امل�سرح يف العراق؟ 

امل����ادة  باالخ�����ض  ..منه����ا  كث����رة  ا�س����باب  انه����ا   -
الت�س����جيع  الفني����ة االخ����رى, وكذل����ك  واالمكان����ات 

..فالت�سجيع �سيء مهم جدا. 
*اذن كي����ف ا�س����تطعت, ان����ت وزم����الوؤك ان تقدموا 
ع����دة م�س����رحيات يف االونة االخرة م����ا دامت هذه 

اال�سياء مفقودة كما تقول؟! 
- امل�سرحيات التي قدمتها مع زمالئي مل تكن كاملة 
م����ن الناحي����ة الفني����ة ..وامنا كانت فاحت����ة للطريق 
ال�س����حيح لتثبيت كيان اخلطوة ال�سحيحة للطالب 

الفني. 
*اال تعت����ر نف�س����ك م�س����وؤوال ع����ن تده����ور امل�س����رح 
عندنا, كما تقول, باعتبارك واحدا من امل�سرحيني؟ 
- انني بال �س����ك فرد من هذه العائلة..وانني لواثق 
من نف�س����ي.. وكذلك من زمالئ����ي االخرين من تاأدية 
ر�س����التنا الفنية ال�س����حيحة..ونحن ملزمون جتاه 
تربي����ة اجلي����ل الفن����ي ال�س����ليم ..وانا ا�س����عر باأنني 
اوؤدي الر�س����الة عل����ى وجهه����ا االكمل.. والتنق�س����نا 
اال امل�س����اعدة املادية وامل�س����اندة الفنية االخرى من 
بع�ض املخت�س����ني لتكملة ما ان����ا اهيئ له من االطار 
الروح����ي.. وم����ا على ه����ذا البع�ض املخت�����ض اال ان 
يوؤطره����ا باط����اره الفن����ي.. فهل ل����ه م����ن ان ميد لنا 
يد امل�س����اعدة وامل�س����اندة لك����ي نب����وح يف روحانية 
م����ا تطلبه من����ا كلمة املوؤلف التي حترك يف م�س����اعر 
الطال����ب الف����ن ال�س����ليم.. فم����ا عل����ى امل�س����وؤولني اال 
ان يحرك����وا ذل����ك وي�س����عفونا فورا مب�س����رح موقر 
واالخت�سا�س����ات  كامل����ة..  م�س����رحية  ومع����دات 
االخ����رى الت����ي تكم����ل احتياج����ات امل�س����رح.. وهذا 

اليعني هو القائم او امل�سوؤول..بل هو جزء الكل. 
*اال تعتق����د ان قل����ة العن�س����ر الن�س����وي يف جم����ال 

التمثيل يعتر من ا�سباب تدهور امل�سرح؟ 
- هذا �س����حيح.. وناأمل ان ي�سد هذا النق�ض بعد ان 
تتخرج وجبة من تلميذاتنا اللواتي يدر�س����ن حاليا 
يف املعه����د.. واللوات����ي �س����وف نزودهن بالر�س����الة 

التي تكون فاحتة خر للم�ستقبل املثر .

نشر الحوار في جريدة )كل شيء( عام 1967 

بهنام ميخائيل: المسرح بالعراق في زوال ونسيان
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اإذا حت���دث يف االأديان وجدته راهبًا ذائبًا يف اخلالق 
حمرتف���ًا ي�س���تعر�ض القي���م والتعالي���م وال�س���وابط 
واملواقف من احلكايات ال�س���عبية اإىل الالهوت, واإذا 
حتدث يف االإحلاد جتده يقظًا حماججًا ال يرتك حلقة 
مغلق���ة ال تف�س���ر له���ا اإال وتوقف عندها. م�س���رًا اإىل 
مناذج تدعم روؤاه وهواه من حياة الفال�س���فة وعيون 
امل�س���رح العاملي والق�س�ض الواقعية, يقول: الفّن يف 

جوهره حلّل اللغز بني الله وخملوقاته,
اإذا حتدث عن �س���رطي املرور يجعلك تن�س���ى �سورته 
وحزاُمه حتت كر�س���ه يتل�س����ض ليغ���ادر موقع عمله, 
يدخن بيد وباليد االأخرى �سندوت�س���ه, لتتخيله مالكًا 
يحر�ض النا�ض وينظم الطرق واحلياة,اإذا حتدث عن 

اجلي�ض تراه رماحًا �سوئية يف الليل,
من�س���غل باجلمي���ع كاأّنه���م عائلت���ه, عل���ى الفق���راء اأْن 
يفك���روا كثرًا, وعلى الق�س���اة اأْن يحلموا قلياًل,ميثل 
ويتلون وي�س���فن ويغ�سب ويتاأمل, يرتكنا ويفرحنا 
ويزعجنا وي�ستفزنا,�ساألنا مرة: ماذا تفعل اأو تفعلني 
اإذا مر����ض حبي���ب ل���ك,كّل اإجاباتن���ا كان���ت خاطئ���ة, 
اأجابته هو,اأمر�ض معه لت�س���فيا معًا. ع�ض مع الكّتاب 
والفال�سفة وامل�سلحني, اجعلهم اأ�سدقاءك اليوميني, 
ا�ست�س���فهم, ا�ست�س���رهم,ال ت���رم كتبهم بع���د قراءتها, 
الل���ه يرف����ض ذل���ك, الل���ه يح���ّب عب���اده جميع���ًا حّتى 

اللذين ي�ساك�س���ونه, الله الوحيد الذي يعرف جدوى 
الوجود, علينا اأْن ن�ساعده بتن�سيط العقل والفّن,

تاأمل خلقت���ك دائمًا, راقب اأع�س���اء ج�س���دك جميعها, 
احرتمه���ا اجعلها كلها عيون وكله���ا اآذان وكلها رئات 
وكلها اأكباد, حتدث معها, املمثل قريب يف روحه اإىل 
الل���ه, ام�ض برفق على االأر�ض وقّبل خ�س���بة امل�س���رح 
قب���ل اأْن تعتليها واأدعو الب�س���ر جميعه���م الأن يقروؤوا 
)حيات���ي يف الف���ّن( و )ف���ن املمثل( ل�ستان�سالف�س���كي 
ك���ي ي�س���ع النا�ض اأنف�س���هم حم���ل بع�س���هم يف عوامل 
افرتا�س���ية م���ن تعّق���ب الفع���ل اإىل تبني ال�سخ�س���ية 
اإىل الذاكرة االنفعالي���ة ليكونوا اأمة واحدة على هذا 

الكوكب.
قلت له اأ�س���تاذي ملاذا ال تكتب انطباعاتك كي ي�س���تفيد 
منه���ا االآخرون, ق���ال: النا�ض لديها اأك���رث مني بكثر, 
كّل النا����ض تفّكر, ال يوجد اأحد غني عن التفكر, فقط 
بحاج���ة اإىل احل���ب, احلب هو الوحي���د الذي يجعلك 
فيل�س���وفًا وفنانًا وفار�س���ًا ومفيدًا, كم ما فيك من حّب 

لالأ�سياء مقيا�ض اإميانك بالله,
خال�س���ة االأم���ر ال ميكنن���ي لوح���دي و�س���ف بهن���ام 
ال���ذي  املتوا�س���ع  املعل���م  الرائ���د  اخلال���د  ميخائي���ل 
اأرهقتن���ي وترهقن���ي حمبت���ه وذكراه,م���ا يهمن���ا يف 
ه���ذا احلق���ل الي���وم ه���و العالق���ة م���ع االأ�س���ياء التي 
كان ميخائي���ل يل���ح عليه���ا. يق���ول : ال�س���ارع يراقبك 
واأنت ت�س���ر فيه, والباب ي�س���تقبلك ويعرف ا�س���مك, 
والكر�س���ي ال���ذي حتّرك���ه بخ�س���ونة علي���ك اأْن تعتذر 
منه,مالب�س���ك تعرفك جيدًا, وهي تعرف ماذا ينا�سبك 

الي���وم فا�ست�س���رها, االآخ���رون مي���دان خل���ودك وهم 
معركت���ك وه���م رفاقك يف الوق���ت نف�س���ه,ال تنظر اإىل 
م���ا يعتق���دون ومب���اذا يدينون وم���اذا يلب�س���ون اأّنهم 
اأن���ت بطباعة خمتلفة,كلنا يف مدار هذا اللغز �س���ركاء 
يف القل���ق واخلوف من النهايات وكلن���ا مكلفون باأنَّ 
جنع���ل ه���ذه احلي���اة اأجم���ل واأن نعي���د اأنف�س���نا اإىل 
احلي���اة عل���ى �س���كل اأطف���ال, احر����ض عل���ى اأْن تكون 
�س���ريفًا اأمينًا من�س���بطًا يف احلياة �س���جاعًا وم�ساملًا, 
فار�س���ًا وطبيبًا. الله �سيحا�س���بنا عل���ى رمي النفايات 
يف ال�س���ارع وعدم ت�سجر املدن,الله �سيحا�سبنا على 
كّل اإن�س���ان اأمي وكل حيوان م�س���رد وكل طفل يعمل, 

وكل مهند�ض ال يعمل.
ال تك���ن ك�س���ول الي���د والقل���ب والعقل,الب�س���رية كلها 
تتناف����ض على روح واحدة فكن �س���باقًا يف اخلر وال 
ت���رتدد يف م���دح اجلمال,ال تك���ن �س���رهًا وال تن�ض اأنَّ 

العملة هي تطور للمقاي�سة.
ال يع���رف ط���الب بهن���ام ميخائيل بال�س���بط , ه���ل اأنَّ 
الرج���ل طبيعي؟ هل كان مثالي���ًا اأم كان واقعيًا؟. حني 
و�س���لني نباأ وفاته, دخت وب���داأت اأتخيله يف االآخرة 
كيف �سيت�س���رف؟ اأ�س���بح بهنام هاج�س���ًا واأنا اأ�سعر 
بحاجت���ه وافرت����ض مع نف�س���ي ل���و اإّنه عا����ض اأيامنا 
ه���ذه كيف �س���تكون حما�س���رته ع���ن عالقة االإن�س���ان 
م���ع االأ�س���ياء وَعْق���ِد االإن�س���ان م���ع االإن�س���ان والدولة 
وال�سارع والبيت والوظيفة والفّن وامل�سرح والغناء 
وامل���ال  واالأطف���ال  واالإحل���اد  واالإمي���ان  وال�سيا�س���ة 

واالأ�سرة واحلرب وامل�ستقبل؟.

ميخائيــْل… َبْهنــاْم  ُمحاَضــَرة 

لقد غيرت عنوان مقال اليوم من “العالقة مع األشياء” إلى “محاضرة بهنام ميخائيل” والسبب إنّي جئت بالرجل مثااًل 
ونموذجاً في سياق موضوع المقال فاقتحم الموضوع من أوله إلى آخره، كان أستاذنا في قسم المسرح بكلية الفنون 

بداية الثمانينّيات بهنام ميخائيل كائناً عجيباً، ال أشّك أن أي طالب جاد في معهد الفنون أو األكاديمية حضر درس 
بهنام أو عمل معه لم يظل لصيقا بعقله وروحه حّتى اآلن،رجل ال تستطيع أْن تمّسك له خيطاً أو تفهمه أو تتعود 

على طباعه. ال نعرف بالضبط ما هي المحاضرة التي سيعطينا إياها، وحين نخرج من القاعة ترانا كالهابطين بمركبة 
فضائية أو الصاحين من أحالم الحمى.

عبد الحميد الصائح



  

ال يج����وز ال اح����د ان يح�س����ر بروف����ات امل�س����رحية , 
كنت اجل�����ض اىل جانب الراحل الكبر قا�س����م حممد 
, وكانت امل�س����رحية بعنوان " رحلة ال�سغر و�سفرة 
امل�س����ر " م����ن اخ����راج الراحلة منته����ى حممد رحيم 
واع����داد قا�س����م حمم����د , حاول����ت ان اخ����ره انن����ي 
موج����ود ب�س����فة �س����حفي اريد ان اجري ح����وارا مع 
املخرج����ة ومعد امل�س����رحية .. فكان جواب����ه قاطعا ال 
يقب����ل النقا�����ض : بع����د الروف����ة تلتقي به����م يف غرفة 

االدارة اذا احببت ..
 كان بهن����ام ميخائيل اآنذاك مديرا مل�س����رح الر�س����يد , 
وهو املعروف  بتقدي�س����ه خل�س����بة امل�سرح .. خرجت 
وان����ا انظ����ر اىل وجه قا�س����م حمم����د يبت�س����م دون ان 
ينط����ق بكلم����ة , فم����ن يتج����راأ ان يخال����ف ق����رارات 
�س����اعة �سيخرين موظف  امل�س����رح" .. بعد  "راهب 

اال�ستعالمات ان اال�ستاذ بهنام يريد ان يراين , وما 
ان دخلت غرفته يف م�س����رح الر�س����يد حتى نه�ض من 
مكان����ه وهو يعتذر بكلمات تفوح منها الطيبة قال يل 
: تعلمت ان ال ات�س����امح  حتى مع اخلطاأ الب�سيط يف 
امل�س����رح , مثلم����ا علمني والدي ان اكون �س����ارما مع 
االخطاء يف احلياة .. اثناء احلديث وجدت نف�س����ي 
مع �س����خ�ض اآخر يختل����ف عن بهن����ام ميخائيل الذي 
التقيت����ه اثن����اء الروفة يف م�س����رح الر�س����يد , فنان , 
يغل����ف الكلمات بروح املودة والتوا�س����ع  , واأي�س����ا 
بجم����ل ل����ن تغ����ادر ذاكرت����ي, فل����م يك����ن احلديث عن 
اح����رتام امل�س����رح , واإمنا عن دور امل�س����رح يف حياة 
النا�ض, فامل�سرح بالن�س����بة اإليه هو فن اإ�ساعة اخلر 
وال�س����دق   ق����ال يل : اأوؤم����ن  اأن امل�س����رح ال تق����وم له 
قائمة و�س����ط الفو�س����ى والعبث فامل�س����رح  هو نظام 
وجم����ال قائ����م على الدقة , ثم اأ�س����اف :  امل�س����رح هو 

اأ�سعب الفنون على االإطالق. 
املخ����رج ه����و مرتج����م اأف����كار الدرام����ا   كان����ت ه����ذه 
طريق����ة بهن����ام ميخائي����ل امل�س����رحية وه����ي الطريقة 
التي ا�س����تمدها من افكار املخرج الرو�س����ي ال�س����هر  
�ستان�سالف�س����كي ال����ذي كت����ب يف كتاب����ه حيات����ي يف 
الف����ن : )اإن فن االإخراج يبداأ عندما يعر املخرج عن 
م�س����مون امل�س����رحية ويكون مرتجما اأمينا الأفكارها 
فامل�س����رح �س����يظل دائما حي����ث ترتبط اأف����كار املوؤلف 
ومواهب����ه م����ع اأف����كار املمث����ل ومواهبه لذل����ك وجب 
عل����ى املخ����رج اأن يك����ون دائ����م اليقظة عند فح�س����ه 
ال�سخ�س����يات الت����ي اأورده����ا املوؤل����ف ومطابقتها 
للمواق����ع( , وق����د �س����غفت ه����ذه التعالي����م جلدته����ا 
وحيويته����ا ع����ددا م����ن خمرجين����ا ال����رواد اللذين 
در�سوا فن االإخراج امل�سرحي خارج القطر , وكان 
الفنان الراحل بهن����ام ميخائيل  احد الذين تاأثروا 
به����ذه التعاليم وحاولوا تطبيقه����ا على واقع الفن 

امل�سرحي يف العراق.
وي�س����ع بهنام ميخائي����ل  تعريفا للم�س����رح بكونه 
حماكاة للواقع ولكن لي�ض مبعناها الفوتوغرايف, 
والدرام����ا ما ه����ي اإال تعبر عن االأفكار االإن�س����انية 
وه����ي بدورها نتاج ما ي�س����رتجع من �س����ور. هذه 
ال�س����ور ت�س����رتجع الأن الفن����ان اخل����الق ي�س����تعمل 
�س����ور اخلرة ال�س����ابقة, �س����ور احلياة التي اأعاد 
جتميعه����ا وم����ن خالله����ا يبدع �س����يئا وه����و نتيجة 
ت�س����وره اخلا�ض ولكنه اأ�س����ا�ض ال يع����دو اأن يكون 

احلياة ذاتها فالغر�ض من الفن وامل�س����رح ك�سكل هو 
اإث����ارة االأحا�س����ي�ض, واالأعم����ال امل�س����رحية يجب ان  
تثر �سعورا حادا لدى املتفرج هذه االإثارة العاطفية 
يج����ب اأال تكون جمرد تاأث����ر عابر بل يجب اأن تكون 
ق����وة العاطفة على الفرد بالغة العم����ق , ويرى بهنام 
ميخائيل  اأن املخرج هو �س����يد امل�س����رح الذي تخ�سع 
لدي����ه العملي����ة اخلارجي����ة اإىل ثالث مراح����ل االأوىل 
تبداأ باملخرج املرتجم وهو الذي يو�س����ح كيف يكون 
التمثيل وميكن اأن ن�سميه باملخرج املمثل وهو الذي 
ي�سهل امل�ساكل املتعلقة بالتكوينات الفنية عن املمثل 
وثاني����ة املخ����رج العاك�ض وهو ال����ذي يعك�ض للممثل 
ليق����وم  اإلي����ه  االإح�سا�س����ات واالنفع����االت ويعيده����ا 
املمث����ل بتمثيلها , وعلى املخرج اأن يتعرف بدقة على 
اإمكانية املمثل, وان يعطيه من نف�سه يف اأثناء العمل 
ما يعينه على التعمق يف دوره واالأخذ بنا�س����يته ثم 
املخ����رج منظم العر�ض امل�س����رحي وهو الذي يتحمل 
كل اأعباء امل�سرحية وينظر اإىل كل مرحلة فيها نظرة 
متعن ويبذل كل جهوده لربط �سخ�س����يات امل�سرحية 

يف وحدة فنية متكاملة .
لق����د كان بهن����ام ميخائي����ل  ي����رى اأن قيم����ة املخ����رج 
الواقع����ي احلديث تكمن يف قدرته على عك�ض املظهر 
يف ا�س����تمرار احلي����اة الواقعي����ة ب�س����كل فن����ي جميل 
وموؤث����ر, وهو ي����رى... ان احرتام الن�ض امل�س����رحي 
واج����ب عندما يكون هذا الن�ض متكامال قبل ان يفكر 
باخراجه , اما بالن�س����بة للممثل ف����ان بهنام ميخائيل 

كان يرى ان املمثل هو اال�سا�ض بعد الن�ض امل�سرحي 
, وه����و ال����ذي تقوم علي����ه مهم����ة اي�س����ال الكلمة اىل 
املتف����رج , ام����ا املخرج فه����و يف نظر بهن����ام ميخائيل 
العقل املفكر الذي يح�سن اختيار الن�ض , وهو الذي 
يح����ول هذا الن�����ض اىل متعة حياتي����ة .. اإال ان بهنام 
ميخائيل كان يرى بكل توا�س����ع انه مل ي�سل اىل هذا 
املخ����رج , الن هذا �س����يء �س����عب التحقي����ق .. قال يل 

وهو يبت�سم " �سعب جدا " .
يف �س����فحة حيات����ه التي تنوعت بني درا�س����ة الطب , 
والبحث عن ا�سرار الالهوت طالبا كما متنى والده, 
ث����م القفز على كل هذا واملجازفة بدرا�س����ة امل�س����رح , 
جنده ال مييل اىل الف�سل بني حياته اجلادة الباحثة 
عن العلم وبني �سخ�س����يتة كا�س����تاذ م�س����رح وخمرج 
م�س����رحي , ق����ال يل ذات ي����وم ان تكوي����ن االن�س����ان 
الثقايف واالجتماعي هو الذي تبثق منه �سخ�س����يته 
, مثلم����ا تنبث����ق ال�سخ�س����يات من بني دفت����ي الكتاب 
لتتح����ول اىل �سخ�س����يات م����ن حلم ودم على خ�س����بة 

امل�سرح . 
يع����رتف ان رحلت����ه ابت����داأت يف عائل����ة طب����ق عليه����ا 
الوال����د احلي����اة الع�س����كرية , يف ا�س����رة م����ن الطبقة 
املتو�س����طة تنقلت بني بغداد وكركوك .. هذه احلياة 
التي كونت �سخ�س����ية املعلم والفنان �ساحب الروح 
النقية, وال�سارم يف اوقات اجلد , واملرح يف اأوقات 
ال�س����فاء, الرا�سد لتفا�سيل احلياة  لتكون مو�سوعا 

مل�سرح يدافع عن قيم االن�سان .

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

علي حسين

بهنام ميخائيل راهب المسرح وعاشقه 

تقاطيع محببة الى النفس برغم صرامة صاحبها ، وابتسامة  ممزوجة بحكمة مجربة، شخصية مزيج 

من سجايا وخصال األستاذ األكاديمي واالب ، هكذا كنت أرى  بهنام ميخائيل وهي يقول لي بصوت حازم: 

عليك ان تغادر صالة المسرح ، وقبل ان اعرف نوع عن الجريمة التي ارتكبتها ودفعت االنسان الوديع ان 

يطردني من المسرح ، قال بحدة :


