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ء!والمراجع..بعدسكتبلم

:!011ء!مءمعدومهتكونتكاد
بتصنط.*ثعدجوولو01لقللااغلصأو

رةهـ!ا.!لدرجةالقب"متواضخ
؟.ءىلأثه !!ءدوهـدلفاأو.لسهمو

-!!درأساتغيرليسالقيمة

*-!كا!مسخوىألىترتفعنقريرية!

كلم!"!والكش!فبطوا)لىيلالتح
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07لا"حيةالمسر"ليتناو

لاما-ئرو.ئمةالغاويعةالسرلملامحادحدوفيلكنولمسرحاليتناوقدو..االمسرحا)1

وفا..ا!دفتوالمبلإتالص-فبماونفيحبيساالمصريالمسرح"ارخ

مهـ!ويعتبروبذكرياخهميضلون-قطيلاإلا-هؤلاءو.مينسالمضفسوزش

شيءثا!فيكتبواالذينالكباروأدباؤنا.عليهاالتحفظنظرهميءشخفاً

عنيكتبوالم..!"ل*نتحار"جفش!ءلكلوأرخوا"العماإرة"في-ء!

-!!لهيؤ-ر.حواولمالمسرح

اليوزافي.المسرحعنأشصياءندرص!صثا،الت!جللفنالعاليالمعهدوفي

وأشيا?ن..الفرزريالمسرحعنوأصياء..الروماقيالمسرحعنأدضياءو

"ىسالمصالمسرخ"عنش؟حاسندرأ-للأسف-لكناو.يالانجل!زأ،ممرح

نخاطبوأنممثليننكونأن11ريرادكيف.ءأعجب-زلتوما-وك"ت

تراتانعرفأندونالمثعبهذااحتياجاتعننعبرواارأل!ثبوجدان

عليهالقومىتخاتاانعكا.مده1ا-از.أ.اأ ءرسبطولصورصمرعىقودودحي-س
أزمةأسبالتزرىأنكلههذابدوممن؟،نوء-ف.ء؟يةزع:يركظا،رة

؟الكمارنطاسيونافحهاحارالتى!لك..الراهنةالمصريإلمسر
-..

المسرحعنمفصاةدراسةأعدبىانالدكتورسهيلعندماكلفنيلهذا..فوجئت

أؤننالاالدرأسةالذهالتفرغفيسنواتأفكهـمنذكنتأننأفهع..المصري

مديمأدرككنتفقد.قربكهذاوقتفىحماأكلفأنقعأس.أع!

ء.لوبلى-ا
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.اً)-برءلهذافييبذلانمجبالذيالجهدومدفي

-ءاضورعت..التكليفأقبلأنقبلطويلاوترددت

؟-:نبىو..!وقخلمتنف!ي

فقد.الحرجفيعايةمشكذةأمامىإنيحقت

!ي*"ا:!عمامإلىتمتدالمحرفيالمسرحجدورأنليلىكش!ف

01ك!-.-رالقرنأبدأأنهاضالاصالعب!ثومنفكان.0187

.-+-ة--.---!ذستطيعلنالتيالبعيدةالجذورمتضطياًالعنتريىت

-يلإكا!ج!!.---ا---ا.مطلمعش!دهاكمامسرحاخصاثص!نفممأنبدونها

ب--أنفما0187عاممنف!لاوبدأتالقرنحذأ

أ،تدأذتياكتشفتحتى1791عامألىوصلمت

حخل،"تمنترلدراسةورحاذصيمكنحدوداقصىنجاوزت

0187بيتمابر.الؤشعنسودتفلقد..!اًلآدابفي

!!المتوسطالقطعمنسشإملاباًلمحتاحديا-و-ا7-19

!الم!إزاًلآدابلعددأسةدرمجرداذنالمسألةتعدء

يهعبر-ألحصلىبدأتتم..الكتابأتممومصب..

بة0أدبيةبلة،1تت!حأنيم!نحدودفيا!كتابأ

نا

نهأادنخسرخيصنملباوحهه!له!!!!!!!!
قهاسوصميلالتفاعةورحماله

الممالهذافليكق.ومكاسبهها!!ص

احل-؟رتخطمضرز!"ء
-جس"در.لاء

..المصريالمسرحنطور"كه!!ىا
لسر!اخرتاتفيمءممكنو

!رحلتين:الىالمصري!

-0781عاممت-أح*بصمبنجيي!هـ!

المرحلة.وهي..1791م.

الكلاسية!حهه!ح!!هاله!ي!!الي!لاصي

-ا!17عاممن-ب.

الرومانسيةالمرحلةوهي..هذاوقتناالى

ي!ءلإتيسح11(اً)

لا.الإقطاعيالمسرح:آخربتعبروهو

برالطب!"-187.-صخوعيعقوبعهدفيميلادهمنذاًلمسرحارتبطفقد

مرةلأ.لحىسالمسالقنأوصلقدصنوعمسرحانومعالإقطاعيةاطاكمة

الىاليدليةمنذمو-الاكلنأنهتاريخياًالثابصأنالاا"صريانجمهورإلى

الحاكمةبالطبقةإعهلىاذلكفيالمسرعارتبماطاًنوالواقع.الحاكمةالظبقة

لسببين:وذللن..وطبيعخإ.مبرراًمنطقياأمراكاق

لامطلقةإظة!ارس-ثإنالإنطاعمثل-اسماعيلاظديويأنأوفي

بقاءاًوقيامالامكانفيي!سنلملمبدادي2الاالطقمشذافيمثلوفي.ءدودة

ظلولقد.الإرادةالمطلقبأمرهالحاكمالحديويمعمباشوةينعارضمسرح

حيةسرفيكلادرايوبينبدنهالتعارضحدثأنالىقائمإص-وعصسح

!!..)-ريم(منأعإنزمنفيالز.وجاتتعددةتهاةايا)الهفرتان(

علىفأغاق(واحريئالوكق!مصرحية)اسرايواصنوعبينا!وةواتسعت

.لي"التجرهذه!كرارصنبخمماهخاثيكقلمو..الأبدإقص!نوعمسرحشرهاأ

النديمعبدادلهالشيخمعولكنتوفيقا.لحديويعهدقينرنية"رةحدثتلقدبل

الا-!ماء"ةال!وب!شقدكانتمسرصاتروفيقعهداولفيقدمالذي

..السكوتءاىخو!يه!استبدادهأصرتم

المعار!-يئلكلرادعاصنوعدرسأبةتجرنانتو

فىؤةإنشاعءكذللنبعدأحديجرؤفلم،ليللحصر

اجلهمنالذفيالاياالسببالىيوصلناوهـذا.تمثيليةج---خ.

فقد:كمةالحابالطبقةبرشوئهمنذالمسرحإرتبط؟---!ي-".--

ذزقة!إرا)الفرقأمامالمجالصخوعتجربةأفسحت

اليتلاث..وزجنانسورياماتوالواًفدذالمحلية-.!يمي!

الز4اصمبرالمرتبطتارالإقطاغوفيتماءبالارسارعت-ا-

والقردا-يوا.لهيا!النقانرفرقةمثلا.لحديوية*ج!

أمامالمجال!خوعتجربةأفسحت9خما0والف؟ي

وءير..المنتجةوكأر..الامجابيةءيرالفثات

المهاجرينومنتيةلاوالآاًلمطربينمن..الممت!رة

فئاتوحي.ألرزقوراءالشقيقةالأقطا.من

أميةوكانت.إطرتواألمسليةا5فيرإكراشتتحتر

بربل.التعليممن3أص-ببرإد:!تتمتعلاابالغافي

..صيا21فكمن-أبعدالىالشأن/هذ!تذهـفيز؟بر

فيبرأ-كأ!!دأئماتنترالفئا-تذكمثل..لي:-.عوبةولارم

لنظام2)يرتقعألاعلىدائماًوتحرصألسادق

)*(



!ضرثضفط

الي:/الفيماوضرر"صنبوبر-.ءصوعبةخربعد..%ذنمحجبلا

ء،دفيولاد"!منذ1،،سحيرقي!(أنعجبلأ..ذ،ثبدالتمثيلفصأحتر

الاؤطاعس:طرةطوالجم!امر.:بطاليشلوأنالاقطاعية*ابممةااطبقةبا2ماعيلاس

حدودهللهءسحهـسمأوبر%:المطلقةأسلطةبىوانفرادهالاجماءيالبناععلى

-.السواءعلىالؤسجمةوالوظيفية

يموأ،ف!!-(ىوالم،وريميوىألىإهـمرحاءضإثفقداوظيفيةاالوجهةنصأم!

إياألتنر?"ئيرعدةالظرير!مىولمححةخااالطبقةوضحيةيمسلم:الإقطاعية

41الدعاوهوءحمايتهامهمةذولىوا.مما.اللا!دوداًلسيادعبحقهامخمهالىنمار!

..ال!و!هذديتراحلبرأن:أ-ءبباةتار.للاةظاع-قىكصاًلمعارالقوى-"مهاو

دوبروبر4الأبهذه.تتمضويىآمزرمسإ3:القوهذه؟سخبأن:رالاص!ب*وزإر

القبرنأخاجالىحينذاثالمسرحخافقد..اًلمسر-حا،تذوعفي:آولا

،""يئاىر"،"قيرقو"أخاخ..الكلإسئيحاجال..نسابؤركأعش3بمالسا

وهذا.أءثهـبابرإشدسىالساالقرنقي"تتصكسبيرءاالىبرآ!ما.."وير:مو"

وليعبرنالقرفيهـذينفيالمسزبدةبةالذكفللثفيإدورانبايت!ينا)*خاخ

النففيالمجتعالم!ريهايجتافيكانالتيا،رحنة"خف!ثمشاجمهةمرا-لءث

ألحدودأبعدالىالمتصرهضةحمةالسأنالىهذا.ء-عرأإخا.عنالقرمنالثاي

كص..هـادورالبتقد-الأربعةاهؤلاضنتاجنقلفيالفرقم!صهاا)شازيتث-

(1).الإقطاءحةطاء!ةابالطبقةأيديولوبمياالتاجهذارليطفي

منصبعاكاذوافؤد.-ءاتاًلىسعليهاتقومالتيالشخوصنوع!:-ثانياً

المنقوإةالمسرحياتفيوذلك..الدولةورجالوالقوادوالوزراءالملوإ"

للإقمااعالمعارضةالقولىتهاجمالمسر-بتتلككاذتالسوا،.علىالمؤلفةو

لإيجابىياالهجومأما.الإقطاعيةوالمفالمجموالمثلأصقيماتوطدبأن:رالسلب

ظجمأنةباابسنالعرت!مإيأ"باشاعرابري"نوعءنحياتمسرفييتمثلفكان

ءيةالوطمنجم!الةوفجمطهروورلمقالخديويتمجدوالرابيةالثورةأمحادتطمسو

ذأ.هو0187عاممنذبالاقطاعالمسرحلارتباطمظهرأهموكان.البطولةو

ا):اليضالمخاضيةالمرحلةتلكفيالمصريللمجتمعالسلإيالوجهغيريعكسرلم

،اليوكلوكانالأقطاعيالوجهءيريع!-ىلم.اباًلاضظرووالتوتربااقلق

التحولاتازاءسلبياًووقف..المصريللمجتحع!روالمحشالجامدا)وجه

اسماعيل.عهدمنذالمصريةالحياةجوانبلثتىفيباصرارتحدتكانثالتيالهائلة

في.بحيصالسلبوهذا.والثقافيةوالسياسيةوالاجت!عيةالاقتصاديةاً؟وانب

كمة.وللالطحةلصاعبأمجااالنسسيةمسخهوهـا

ا!ؤشونبرطابما،ر-إ4تلأثفيإءهـحانطبنسفقد:الفنيةالوجهة!نأما

.اثعروانترلأدباو..الموسيقىو..ةاًلعمار:عامةا،قطاعية

الإقطا?قىوالمولأ-قى،عليةضرورأتأيةتحكمهالاالإقطاعيةفالعمارة

خصىائص"منوكاندا،لحدوابعدأالىولذيابيأطركانالذيالغناءعنتنفصل،

لياجددي"قيل"نتوأشيحفياصصروقدلحسيةواوالشديداخي9رالوالبطء

ء:ل1)7إطكأبا!لمواء5جم!"لوحان.."وافتالإض!ادالةدو"خ"حظكنكس

إ:دتماقواكل،1ذحرفيةهـنعةكانالإقطاعياتثنو"أ،ظغأبةوالمطر"الحهولي

ظاهرةمنو-ما.الجانبليسوحيداًلأربعةهؤلأءثزمرأنويلأ-ظ)1(

ألاأ."عاثع!سأبواًبعلىبثونأحمهمزمع.ا؟إذب-.دةواءخبارها!!ن

لها.الناميالشقعنونيعبرممااكيرلمجتمعا+اار-*ياالنقيمثلون31إلا

وم"أت1ءإإتناأطجمةإوليدةأالقوىديخذونمماأكثرالمستبدةللملكيةويوطدون

لى.المخاضطوشفي

ويمإن.البلأري"وفيقأ)سيدل!اءهمجملوكا.لى.السجغوالوخىوز،!سحسنات-

لحناساوإعكنالي"أويةالتور!ادهوالصخعةامهؤو..صءياوعرالإقطاعيالضعر

ناصف.حفىيمثلهو003يزالتص!إزوصيعإشاو

اً!مذافيلمقامات..الأسلاصياالمقصصادالام!مننوعافكانتالقصةوأما

!بال!راهـيموابرابرراهببموحاشظالمويلحىوالمهدييمثلهاوكان..والحريرى

المرحلة:تلدثفيالمسرحخصإئصنتهذاحط

تأزرالذيصنوعهدألىالا!تسلاطهذاويرجع..بالغناءإرتباطه:أولا

علىإيةطاوألاليالفرز-قيال!رقتؤدصهاكانتا)يبرير-اتوالأورالأوبرات

حيداالقروطنيااواًلفإفيوشالنقاكدأو"ابرالأو11واا"ألكوميديحيمسر

(بالطر)أنهوبالغناءالىسحتباطا!علىمماى،ومما.ألار.فياط!ذأ

أصوا"للطربوكانت.الضهـوالقصص3واكحرفيالعصرخصيصةكان

إجالمزفيالغنائيةأصالةاكهذا،أسثعبيةاالملاحموأنشادالقرآنرجملترفيالممتدة

ا.ووصقيهيتفكوللغناءبالنسبةثازولياات!-!ىروركزوقدكان.العامالمصري

.قىننص.فمنأكأرالىإ"سحاتطبعظلتوقدالاقطاءيللمسرحالرئيسية

يةيى!اوالتهـثيثان..لثغناء)فبةباإك!ضلامرحزثاذويةسجانبالى:ثانيا

كأ.ليالأوالمدارسفيألشعريةويةألنثرإجفوفاتانصهـصرقالقاءوالقاء

أعلإؤروصوتيةإعلعةنماواالأدوارفهمولاالأداء!يتلولينولاإفعاكألا

ا)"ودةطونفييزوكانوا.ألخنؤيمإءكأخيمواوالتشويحووالتهويلالمبالغةفي

ءكلثلفيمن"الأ"وثةا"طونيشترعانواك!.الملوزأدوارتمثيلفيأصةالمفر

."اطب"عنأقىالدوأطور-االملو)،هونتولي!وكأ1الذمنالعاثمقدوس

01لل!بالأف!اعيالمفهوموبينأظاهرةاهذهبينأ!ا.مييا!باطإلاتأويلاحظ

فيوالمرأهالرجلبينالعلاقةوطبيعةالمرأةمركزحدددالذيالمفهومدلث

."البغاء"منزوءأيعخبرالمجتمعءذافي"اخب"؟-انؤر!ا.الإفطاءفيإكأحا

وحدبأنوذللثاجلمهوهـمنهموإنؤيرو!شويههمالعشاقورخالىالمسرحاقي

والقوادالماوأ-ثونزء..ناحيةمنأ؟-،نيةإص!اتافيالنساءوليمن3بد

.أخرقناحيةمن.."البغاء"منالنوعهذأالعضأ،?نوأءروالوت

اللأمهـكانبل.."الإخراج"الاقطاعيالمسرخيركأفلم:أحازا

منكبماعةيتخبظونالممثلين-خريةو!صة!لرالىسحعلىفالحركة:اهـتخالا

جلالإخرفيالإقظاعيالذوقتحكمد،إ.مضححكبشكلوتتص!ادمذقيإطعالمدان

..ينةوالزا):ثرجونالأأوااحموقئالملابمهروروعةاكإشارفخامةع!فاعتمد

تدورإذياالعصرأواييشةلطبيعةولاالمواؤفلمنطقصراعاةشهـمافي

ر-ماركلاع.للمسرحإفارةءفىف!صاذتالإضاءةأما.حيةالمسرأحداثفي!

.الزمانأوالمكان.!نطقزخعلقولاالحدثفي

التاني:النسقعلى!ريالعرضكان:رابط

مثل:ضديوعباولحميداعبدإنطالسليمجدنثيدهوو..الافتتانشيد-ا

الحميد!ءبدصىفيسعيدعصسبداقد

غنائيةمسرحيةوهي..اليومرواية-ب

.(ءخا.ئي)أوفك!ا!يفاصل--

للمشاهدينتحيةوهي..ا.لجنامأنشودة-د

اًطقيستقرر9اهرمظاكلنكمظهرالفصحىبيةالعرباللغةا،ممرح!!سك:مسآنجا

."الطرب"طاجأيوالشعرالنثرفيا)عصسطابم!ملفكانالأصإوبأما

ف!ن..!إيجابيةءيرءلإقةثانت؟صسمهـوردالمسرحهـذاءلإق!ميفما

لاحتياجاتيستجبمأخاليوباا،ماصرةالقضايايرضالمسرححكنلم4ناحي

السلإ-يالمسرحهذ!معيئجاوباًلجمهوريكن!أضرىذاحيةو!ت.!هورأجلى

بينالعلاقةقا"توإ.!ا.لاحتياجاتهبىخجيبولاقضاياهيتجاهلالذي



و"اممثلى..والطوبوال!سايةإكرؤيهاد!رءلى41ا،ر.زلثفيوابه،ورأ..كرخ

ؤمجتؤريخ!درصيالح-ؤكاز،الى!اليلم،خةالىاب!هـ،ورزظرةف!!!أالمجماوبغدم

الونوازي)الىينظريزاللاكمااليهموينطزساقطةؤئةهمويعتبرالممثلين

على.ز*الالطفلمة-الفئا.ها./دار-"القالأدلاتحة.المدا
لجتني"*ل!سوعير!".رو*.وحيرو

..بالتجاوعدمقيفيكما.الإ-خماغيةالتشكيلاتكلعلىوكأرجالمجتمعهامش

جلبهالأرإضوبواوالصفيرالتحد"ث:العرضأثناءا؟مهورسلوكفي

ء؟زألىز"المحزالمواق!تفيأرواصفاالضحاثوالابةقزقزويقةالترووالقافية

المسرجنخطاطاعلىيدل!ذاو.المسرحيبالعرضالاستهتارءلأقاشتءنذلاث

علىتقعنأقبللمسرحاعلىتقعذئكفيليةرروال!نو.رلجمهواكأإفعلىيدلهوفيما

اررتو3طنمضرأنعلينا-أ؟مهورفيالفيا)وءيطنثشأنفؤ"ل.حلمهوراً

ءالعروضهذهفي"أل!مجابية"!صرطءنزضدل!المصر-جةلى.ال!روفياًلفني

الؤنشروطأشسطالىتفتقركانتالمسر-يةالعروضرأنكيفبيخاو!د

اًلملحةالجمهوراءقضاياازسلبيةكازتوحيف،اجوال!خرالتمثيلفيحيإممرا

حي.المصربالعرضبىاستهتارهعلىالجمهورلمحاسبةمجالثمةيعدفلم

ىلىالممرحاعتمدولذا.بعيدحدالىوساذجاًنجدائياًفكانالتأليفأكا

.مفرطبتصرفجمةوازروالاقتباسالتمصير

النهوعلىيساعد.ه!حياطقساًمجدولم.طبحيةولادةاذنالمسرحيولدا

إظديوياستبدادثماسماعيلالخديوقياستبداد%خقهوا.!اوالاكمالاكض!فيو

الحياةسطحعلىالمسرحطفاأنفكان.يةالإتجينالسلظةمعبالتعاون.توفعق

،الفراغوتزجيه8ضليةلاأداةءردوأصبح،إنقريقجثةتطفوكماالمصرية

فيايجابيأثرأ،يكنلمححمايذءرفنيحصادلهيكنولم.الآذانوتشنيف

القومي.محناذار

بزعاتانفردتأيا"فوحاسثندر"ؤرقةالعتنرينالقرنم!العويشهد

وتدهورمداخر؟صفرقةان!صىثتأنبعد(1918)عا*(منذالكلاسيا!رح

ء:"مسرحالفرقةهذدكلظروكان.المسرحالقباقياءرنوالقرداحيفرقة

أقوئوظإت"يحجاتسلامةالثيخ"صو-تالرئيسيعمودهاوكان.يزالعز

4.قبفرواستقل(5091)عامفيسلامةالشيخعليهاانشقأنالىحيةمصرفرقة

سلامهالشيخافئحهالذي"ؤردي"مسرحعلىهاعروضتقدمكانتةخاصم

بىكي"لعرلالتمثعل"دارسباصم

وبح!هـل!-حادابباببمباًتت!ا!ب!بانسر!رقبيندبكر؟!؟009!إجماش!هدوهكذ!8ء

:.ءبالعيممراوالعةالى

بمصروالفنونالآدابءايرةلرالأعلىالمبملسكلنجاءنا

حدودتفيالحدليثبيالعرالسعرمناتمضءارطجمعقررانهت

-طبثر،تهوكلؤلفياتهلحياةجزمو4جمترمع،عرشالكلبيت4مة

ت-وان،الأ%يرةالخىمسالسنواتفينظمءماالثعريكونان

ت(ف!راير)لض"اطآخراقصاةميعادفيالمجلسالىيحصل!

يسرتوءلكلزماباصبريحس!تشاشع9بعنوان-5791-

ت000086ييعرقطركلفياءا8لسعر0مختاراتيتلقىانت،المصلسء

نم01

.كأن.وا/لفنيةانوظيفيةحدودهبكل-الكد*سي-الإقطامحيإسرحأأواء

أث-ق!وعلما.بقماياهماعاىتعيته!--التىة.اًلصبوالؤرقم!حبيرءرده!ليطءص

أمامطويرلاتصمدئمفرحاسكندرفرقةلكنو.والقباقيالقرداحيواطيخاط

الشيغصوتوهوالرؤولسيعمودهافقدتأنبعدوذلكحجازيسلامةفرقة

حياتالمسزتقديمبالاقص،رعاىيسدالنقصأنفرحأسكندرلحارعبثاًو.سلدمة

الأفلامجانبألىالتمثيلعقبأوإلفص.ولبينالأء!!بعكأق%قيفثمالعالمية

في-"شءقاللا-أغ:اءاكانولما.صىا)عرءيايةفيتفدمكانتاًلتيالسيماائية

المسرحليزعامةيحجازسلام"فرقةانفودتؤتحداحينذلكفيا،سرحعاد

بعدو..!نرحاس!!ندرؤلمرقةوازكهشت..لينال!شإقيرناورنلىالأوالعقدت

،م!يلفرقتهامتدادأثانتةكثيرفرقتكونتبالفالجسلامةالشيخأصجمبأن

البن-!ظل،وقدالأولىالشيخؤلمرقةأفرادبعضضبمالذي"سلامةال!ثيخجوق"

شر!ز"ومنها..!9091)عامحتى-صهمري-عليهففيسسلامة

عبداوو4بزعامةسلامةالشيخعلىانشظواأفرادمنرتصتكوا)قي"العربيالتمثيل

الأولى.سلامةالشيخفرقةممثلياًحدعكافمة

خسفيهامكضأنبعدفرنسامنأبيضرجورجعاد(1291)عامونمط

التمثيؤنفيساًدروإيشلقىالفافيحلميعباسالخديويقبلمنمبعوثاصنوات

.الأوبرادارمسرحعلىبالفرنسيةجاتالمسربعضلىمثلتؤرفسية4بؤرقعاد

بحقفهـي.المصريالمسرحتارقئفيضخماحدزاثانتووحريةؤرقةأساكون

لمحستوياتجورججاءفقد.الفنيةالمعاييرمنشيئاتراعي،مسرجةفرقةول

مرةولأول.حجازيسلامةمستويابئعنتختلف-:سبيا-"عاليؤ-قي

اكبرأنعلى.الفنيةالمقوماتبع-ضلىتتوفرتمثيد*المصريالجمهوررشاهد

.ضالعرفيللغناعموكزيعادلالىمرحزل!ثيلبا"،خارألم"،وابرهـضلىرجبوأثر

العرضمنهاماجزءأهذاظفىؤمد.الغناءدمنالىسحقيخاصأنندووذللث

عل.الحميديدبرئاسةفاعافي81وماحنا21جورجفرقةفيوكان..العام

يت!عطكانألتيالفوصىمنزرجمياالمسرححررقدجورجأنمنوبالرفم

فنألسرمعالأخرهـىهيتتعإرضالتياططابةدوئفيبهالؤىأنهالافر!ا

ألامتدافىلامنز،!عاحصونهاعنوشائيةقن!يممنسفيها.مماتخرجلاإتنهـاالتمتيل

الزعيقعلىيعتمدرججوكان.ؤلمقدوأسلافهحجازيسلامةلمدرسةا!لشذ!

لا..ارتجالالإخراج-اظلو..!!.!قندو..الصوتيةواللعلعةالجعيرو

ح!الف!الوبية،ياللغةوظلت..المكانولاألزمانولاالواقفليراًعي

تللثفيالثقافيددتطورمصصايرةعصالشوقلختفةالزخفتوانالمتقرةو

جهـ!الومنأما.الؤصةووالنثرالشعرفيالع!رروحأحغيرونتيجة،المرحلة

ثصلامن..أهلاؤ"وح!جمازيس*مهحدودعن-ووجفيجفلمالوظيفية

المسرصاتعاجمهاتقومالتيالشخوصوضعيةحيثمنولاالمسرحياتنوع

يل:ثولم"لةالدوور-الوالؤ،ادوالوزرا،الملوظ..-و-تأليفاًترجمة-

اًنحلتثم..1391عامفيجديدةفرقةوكوناعثاشةمعتحالفأنبمورج

ونجاصةالقديمةمسرحياتهتقديمصلتواصجديدةفرقةجورجليكونالفرقة

بذصالمروطأقيثانتو.بة(عشرالحاديولويىر،وعطيل،أوديب)

."الجديدةبيالعرالتمضلىدار"سماهمسرحافاستحأجرسلامةالشيخعلىخفت

ذرقةبينأي..الغنائيو-المسرحاجيديانبرالمسرحبينالمنافسةو-جمت

ضلىالتعارلاذتفاء.ـوا-رئنا-يةمنوعكاشةحجازيوفرقتيناحيةمنجورخ

4فهـؤذالفالمجنهمااخرتحالفحدثوسلامةجورجبينوالفنيالأيديو-لوجي

ا،مرحالىجديداًتضفلم1491عامفي"و-جازفيلىأبيض-وق"بامبم

احشضمالرءلىعلامةاكحالفهذأوكاناالقدصحدإراارا-بنواصلمت!ااو

ال!ا!سي.أ،-سحتياراومما..السوأءعلىاجيدياً)لمتروالمسرحال!خائيالمض-ح



الإقطاغيالمسرح:إخروببنعبو

اسماعيل.عه!من!اال!ويالمجئمعفيتح!!عانتيةجذشتحولاتفثمه

الىالترولاتتلكوأدت.وثقا!ةوسياسيةاجماعيةواقتص!اديةخولات

إعاملمةاالطبقةالشرعينفيهاومعهايةالممريةانر-وازهيجديدةطبقةظهو"ر

اإناميو!لحراوألايجالييللوجهيمشكا!الطبقمينهاتيننشوءوكان.يةاًلمصر

الكلاسيا،صريألىسحيعكسهلمالذيالوجهذلاث..المصمريللمجتمع

القريبأثستقباىشفاخالتطوراتكا!كازت..-اجيديال!روالصنارئي-

.المستقباططبفة..ألنامية4الوررأ!بقةأثانتهيةقد،ر"-وازأبرايدفي

عرألي-فيثورةفكانتالحكمعلىنستوليأنالناكأحةالإرجوازيةوحاولت

نأالا،معالاسخعماررالتضاصناًمنتصرالمعر!سةمنخرجقدالإقطاعادأومع

ولم.يةجوأزالر2صفيشانتاإخورةأعؤتالتييعاتوال!سإتأظورا

الخديويجاءو.النمومن-اسماعيلأستثدادقبلهومن-توؤيقاسةبدادزرنعها

لي-نأخربتعبيرو..الاستعماربينودبيمااقضرالتنووقعالثاني-إميلىعباس

لي*جوازاإر.!ولازدرادص،لحاًالىاخفأصهبح..الاستعماروبينالإقطاع

العناصرمجتضنالحديويأخذإذ.المصريةالعاملةالطبقةومعهاالمصرية

هذاخلألمن.وندخديويالمعاديةالعناعرهذايشجعأخذوللأستعمارالمحاديةالوطنية

.الحرياتمقدمغطوفيالمكاسببعضعلىالشعبحصل-الوقتي-اإبناقض

وضداظديويضدالوطنيةالحركة)واءيةأبر-وازا"اتالمناخهذاوفى

ونسعىالحكمعلىالسيظرةالىكاملمصطفىبزعامةتسعى،وقامتالاسخر

!المسرحومنهاء.والفنونالآدابعلىالصءطرةالىتالو!لىنففي

تتسلليةجوازالبرأ%ذت..كأمرالحامسأقيرنافيؤرنسافي-دثوكما

وفرنأوالمدارسوألنوادبدالجمعباترليق4!نالم"عرج!الىرويدارويد!

العا!والثانويةالمدارسوحم!هـيجيطلبةمنجوازيةالبرمثقفوأنصصأهاالتياةا!و

الي5الكإرالأقطاعبةالفرقؤوةالىبعدؤلى.و!.اتاب!معباتدلاثتكنولم

وفرقةحجازيسلدءةفوقةثمفرحاسكندرفرقة:المسرحعلىمسيطرةداذت

تللثالىليةمسللونيةبروازالبر(هواة)فبدأ.عكاش!ةوفىقةأبيضجورج

فر!اسكندرفرلةالىالريحاثيونجيبفهميومنسىعيدعزيزفتسلل.بةالفرق

ومحمدعيدوعزيزسليموفزاد..!(المحامي)رشدفي!نالرعبدتسللمم

جورجفرتةألىثيميواوبشارةرضاوء!ودفاضلوءمدالقدوسعبد

مثلأببضفرقةالىالرومانسبةالمسرحباتب!ضنسلليفسروهذا.لىأبيض

"رأنجوجر"ودولسار"ةحرالسا"و،يجورلفكتو"المدكمصحد،ا

القرنفيالفرزريالرومانميالتاجمنذلكغيرالىءبانفبلدوإتيودور

الم؟ثوفاردعنيب!قررررإ!ر

صنضاصت

والغلمانا؟واًويمفاخوة

للجا-ظ

وتدو!صن

بلاشارلالبروقسور

باريسجيامعةفيالاستاذ

الاولىللىر!دالطبعإفثروالكتاب

إفوض!.أوفي-وأزأبرأىىبمرألذيألنتاخو!وعمثرالماسع

ءكاصمة.و!مح!ا!ىىلإمةحونطتيرالمىسحيرأصفالمهديةةمنيرقةفرتتكوفيو

الوظنبزة"أطركمنماقتايرأنمنأعجزألاقطاعيةالفرقوأصبحت

الحربقيلوالآ؟تمالأإنضلأفي!حوىبلغتقدءكانتلايالمصريةوالقومبة

،وأ-فيكهـ-رإ،لمدسيا-الاؤظاءيأدسحفبد%.1491سنةالأولىالعالمية

ولاالمهديةةم:رؤرقةتكون!لا1391سنةوعكاحمةابيضتحالفيفده

51ءرانفص-هـتإذياالهت!ا)فذلك.1491سنةيوحجارأبيضتجالف

وكان.ألانكمانطتواصهلخاصةبفرقةحجازيوأبضطمنء!طليستقليعاسر

زليةخ41عيديزعزلرؤ"ظهور!وضلدمة-جازيأبيضجورجخالفأسبابست

الجدير!اللونتقاومأنحدةعلىفرقةكا!رشتطع،فلمالأولىالعانميةالحرب

العركة؟تودار.يدعزيزفرقةلىوا:هصأتالذيأفزلياللون..يألغاز

الجديادسحبيتو..ذاحيةم!نعيدعزيزفرقةفيممثلااغزليالمسرحبين

حجازيسلامةفرقفيممثلاالغنائيوالمسرحأببضجورجفرقةفيممحلا

ا؟دىسحالمسأنواضحاوكاد.أخرىذاحيةمنالمهديةو!يرةوعكاشة

وبفر،".ا!زليللمسرحيقبإأالمسوأنالاحتضارأصورمجتازانوالغنائي

.؟،ولاماً.الرومانمميالىسح..جوازيادبرالسرحيبدأالهزإبةعيدعزيز

كلن%يعبرا!زليأ.لمسرحزرأاذعشوالحا!لىالقرنفيفرنسافيحد.ث

الناشئة.الفرنسيةجوازيةالبر

لوومانديملالمدرح(ب)

بالكوميديا،يبدأأنالا-جوازيالرومانمي-(لبرالمسرحوممعفييكنلم

؟-..؟الهزليالمسرحظهورالىأدتإياالاس!بابهيفما

..اوروبافيجوازيةالبربنشوءالهزليالمسرحارتباط..أولا.،نلأحظ

إجلاتاءنكيوهـءددكب!ر..ثانباونلا-ظ.نجاص!ةوفرنساأشانجلفي

واليابا،الظل%يال:وء3صاالفاتيحلميعباسالخديويعهدبدايةفياًلفكاهية

والسامير.،والسيف،والرعد،البعبعو،الحمارةيتوعفر،المصريالمدوش

والنضالالؤوميةالحركةلواءحملحتقداطزليةالمجلاتأنإءاثاوزلإحظ

ثيإمتازعباساطديويعهدأن:رابعاًونلاحظ.1882عاممندالسيالصي

ضللخ:اأذقيجةوذإث-توفيقواسماعيلعهديبعكس-النسببةيةلحربابىدايته

جو،رذاتاةالملهو.4اليأشرناأنسبقالذيوالاستعمارالإقطاعبينألوقتي

نأخامساوذلإ-ظ.ونبية-هـية41توفرتاذاألايتيسرلاالنمدرزقدي

:طا-:ةأزمةفي!ور!اتعهشكل!اكل!سوكانت!عاشةمةاشعنتبيرالملها-

مصرعلىألحمايةهـأعلنتالأولىالعالمبةالحربوجاءت.الاحتلالأزمة

لي*حرءلىا)قييودليلىتوش.اانجلرلحسابشمبناوسضرمرافقناتوسخر

..الإداريوا،فىيوالمطبوءاتالرأيقوانينوصدرتوالاجتماعافةالص!

ءتصو.العمالنؤاباتو!ظمتالوضنيهةالحركةوخنكلتالمرفياطكمفى.فرض

قيامبدعفيا)قمان!صهولجمعأنتصىادفاذالحرتمعالاقتصاديةالأزمة

دير،ا،صسيا)قطنعلىالطلبوقلالعالميةالسوقعملياتوتوقفتالحرب

اؤء!روالذهيةالع!لةوا-شفت.الثلثالىأسعارهفهطتالعرضزاد

وح-ازيأبيفقانكما"رالم!أدىوهذا.البنكنوتأوراقعلىالداول

يرلىءلىا!زليالىسحبرزوغالىأدىنفسهوهذا.المهديةةومنيروعكاشة

لى-ية!صرأإقومجمةامظهـر-العامبةاللغةصاطأوالذي(1)عبديزعز

.المسرح

فائق،وحسش،اظهعطاأمين)عيدعزيزفرقهةاءضاءمنكان)1(

..(الزجافيونجيب،صدثيوأمبنالبوعفوز



اشامياأ-حمدبفرقةوذلكعيدعزيخ!قبلىيبدأاًلهزليالمسرحأنوالواقع

..بالعاميةيةمصرحياتمسريرنالعشرالقرنمحلعفيتقدمكانتالتيوأكجولة

بعدتقدمكانتالتياطزليةنخلةالمرالفصولبتلكأيضاًاطزلياًلمسرحويبدأ

هذهأناًلا...(عكاشة)الغنافيةأو(أبيض)لجديةاحياتالسراًنحهاء

-برإذياعيدعزيزيدعلىنسبيازمخحجالذياًطزليللمسرح.كلهيداتكاذت

أز!قهعنالنقدكتعصكراًلىاحتياجه:ا؟مهوراحتياجعنالفودؤيليإونبا

المزاجفياإنكيتأىالةالىهذا.لأزمتهيفكتصرالضححكالىواحتياجه

رانانأوشروراء-مها!ام!لأزايمسلمالذيدفيليالفوالنقدسابيةلىلموالعايلمصرا

ليكون?اشرةالأزمةيزعزيمسأنالضروريمنوؤلجسبهاأ!فعلىقد

معبراعنها.

لجرانجنيول"ا"هو..الظودفياباللونجانبالىآخرلوناعيديزعزوقدم

بهايقصدالتيالمخيفةالداميةوالحوادثوالعنفالرعبقوامهنوعوهو

التنفيس!ننوعاًاللونهذااعتباريمكقوالجمهورفي.حادةانفعالاتإحداث

انجيفوللجرافيرجفلا.توالمكبوالمأزومالعامالوجدانىن!-الإبدايق-بطر

.اًلمعاصرةالأزمةعنمنحرفاًأوسليياًازمبير!صونهعن

وين!سمشوالكباريهاتوالمواخيرباطاناتالقاهرةتزدحمالحربومع

اًنبعدالريحافينجيبهلواهويجملالاستراضيالمسرحويطهبر..المسرح

يدأبي"كازينوتحثضخلفيخاص"بقرقةيستقلوعيدعزيزفرقةعلى،بنحثق

اذمموالشر"وهوالراقسرالغنائيالاستعراضي..الجديداللونوتقدم"روز

انحراؤأفكانواًلمتعةالتسليةءيريستهدفاللونهذايكنولم.."آرأب

..المو!رةالفمةالى،وقداتجهوسلبيةوملتويةعفنةمساربالىاالزليرالمسرح

وعكاشكأأبيضو-ورج-جازيفرقسلامظراب!آانكواًلفر"وأك!-ح

؟للغةالفرنسيةاللغةاضتلظتو.عيدعزيزفرقةمعهاواكتسحالمهديةةو!!ر

والرؤءرالعناءوسطوذلكالر!افيمسرحعلىالحوارفيالمصريةألعامية

إضحخكةاوأر:،لغاتوالاسكتشاتوالاستعراضاتالفكاهيةوالمنولوجات

وحلعشفافستاروراءراقصةتقفكأنةاكرءوالواقفاللاذعةوالنكات

..!!ةالمثيرظلاالاالجمهورىفيرقطعةقطعةبسهامل!

على"يدخلو.."أرابالفرانلمكو"تيارفيالكباريهاتسائروتندقع

يداًروليداروالاقتصاديةمةالأزتنظرجثم.اللونبنظسالميداًنالى"الكسار

الهـخاء،قموجةوقيلىاأسعارهتظعقرالقطنالىاطربصلمياتكأاجإذ

?إشةيعودكما..يمةالكلدات"حي!ححرنشاطهافبيضأيعودو.النسبي

المهدية.ةس:ير.-جازيسلمدمةو

اطزليالمسرح!اولوبهها1691ىابم((بيه"كشكششخص!ةوتطهر

جم!!ويبدأ.ءسريةوسثماكلمماذجيعرضوأنيتطهروأننفسهيجدأن

3ع414،4!اولح،،أهم!ول!عكماًلعاطفةكوميديامعالطويلةرحلتهمجانيالر

أتناأخار!الةالدلانفسالشخصيةولهذه.يفيوبالرءشلما"طويلاظلتوإن

دونوشخسجمة)2(كوفرليدوروجرجمةوشخص)1(بيكويكلشخصية

جديدءمحتمعحا!د4على4الدلالحيث.من..)3(كيشوت

زصجونو..ا)فيسبيضاءالرداديزوالقطنسعراعفيتض7191عامفيو

تجدبمساو.يسالمصالمسرحختارفيفرقةأروع.ءرشدي!نالرء:دفرقة

وفيانجنيولطراوفيالماجنهالكوميديافيطويلخبطبعدنفسهاالر.مانسية

ؤممانتااًلربجاثيوفيبعيدعزيزبتاتجرأما.بةالريفيووفيراب7ألفيرانكو

+!ص!اعحطألا3ك!ح"*عص!+8ك!،ك!ا-4"ةس!3الاص!3!!ط(1)

3أ+8س!!هول3رع!4س!لأهح،أ-4ز.نهول.44أولهكا)2(

فاثرصر)ض!،

ئم.."الاحتلأقأزمة:ا!ادةالأزمهخضمقينفسهاغنالباحثةالروما!سية

..رياتا-2وأزمة..ال!و-عر!اديةوالأزمة..اًطربو.ماًلطاحنةاطماية

07--ازيضصا!مةما.تاًنبعدرشديح!نالر!دفرقةجاءت

ا--ر؟إكراو..طرففيآرابالفرانكلبينمستعرةوالمعركةوجاءت

مة)-إ6اندأمتدأوهماالمهديةةوحنكرعكاشة-الغنائيالتهحيل،-أبيض

اب1يخوا.رالظراانتصحادءنالمعركةوأسفرت،الاحزأىرفاب-خخزي

!!اًلكباريهاتفن

.ء5.أثرأحدثقدياباكلالتعليمكانأذ..الثقافةفينخولاتبعدو%،اءت

ية.شانجلت!ونأنألىشعحتكما..الأزهريةالمسكتوياتعنتبعدتفبدأ

و-لأواءهم-أعروضيكونأنعنوليءفالعاطفةعنسرررالشعروبدأ

*غنووليوامرسون،وليايرونبرححلليلينمتأثروالعقادوالمازنيشصك!ري

شيمري!نإرايداندليووكان.لينآخرو..نغاًوبروديهاروتنيسونو

ديوأنو1391سخمةقيالمازوديوان9091سنةمحدرقدا/الفجرضوء"لا

القصةو-ر%ت..جمةالتوشوخرفةا)زمنال!روتخلصر.6191سنةالعقاد2

ءنحيهاًلىسوتحولت.الحديثالفنيشكذهامنبلتقشالمقامةحدودعن

فرحمسرححاتكأخذهاإياالرومانسيةالصورةلتأخذوالاقتباسالتمص!ر

واتجهت.وفنيةوأمينةدقيقةتصخجمةاًلتروبدأت.تيمورومحمدأنظون

القرنفيمهدالذممطالفرفىالرومانسيالنتاجالىالمسرحفيالعصرروح

الفرنسية.للثورةعثرالتاسع

أخطاء.)فححقامت..رشديالرحمنعبدفرقةوامتجةالارضهذهوعلى

والريفيو.رابوالفرانكو2!ولالجرافيالىانزلقتاليالرومانسية

فرقةوحملت..الجديدالمجتمعرخاءفيوتشاركالواياءةالقيمعنلتعبروقا!ت

مازسية:الروؤهيمرشديم!كل

*!*"كا!*ء"!لم"ء!كاكاء!ة؟ء!كاكاء!"؟*!!جملا"ء"؟كاع!جم!"ء-لم"ء!كا"ف!كا)ء!ملاثه!إكاء!كاف!ةفجمال!

!جم!?

!هه!ملاء

حم!ه:ا،-كت:اتوفيا):اعةمعءل!

!ةالهحلا

!!ح!اله

!وومأحرسحعحو!إأ*!م!ولء *!اله!

!؟*

ع!!الؤرتلاؤمطالفغيماللعلامةللمجاهد.!!ه

!!ء.?!ء

!ء"ءضدليةالعراؤرالجزونفهاليرخلتارالمراجعاولىعمءلم"*

*ء4"

ءلم!س.الغاسمونينمرالعمارالاش!!لمء

!"م!*ءالتورةوعوامللعناءمرلةشاكلودراسةدةيقف)؟لم!!

!*ء

*وللا.يرةاثربرءم4*

!كا،ءء!

!الثورةقياممنذمرةلأولتكشفصديدةحسقيائقم!"!
*ول"

ءثع.يةاراالجز!!!

!مي!!لم4"

!!.ل.ق.5.صفحة053!كا*!

!ه"

ح!ء+التررير؟ي!قبكاملهءائد-ا!"ابادخلءؤحو

!لم"ء

!لم،"!*!اله"*ولكاع!م4!!كاءف!لم""كلمه"*ول""ء!!"ء"لم4حو!ل!*ول"!!ة9ء!*!ه*ء""*ول""!كا!?"كاع



..وألفطرةالطبيعةع:إدة.عألشرف..العدالة..الحرية.عاطب

إت.المخدروالميسرونرمراأربأةسو..ظامأوال:ؤسر."ظا،رور*اللاا

لاسكندرمسرحياترشديفرة!ةوقدمتاحملأء:ياء.العدأءو.للفقراء.الأنتصاروا

رمزيوابراهيمكستميكروهنريبومارشي4ويدانوشروولفوبييرديماس

وكوميدياتتاريخيةومسرحياتعصريةدراماتقدمت..رمزيوحسين

حياتالمسربعضوالفصحىباللغةيةالمصرالمسرحياتبعضقدمت.كمااًخلاقية

عاستألتيالقاسجمةوفالظحدودفي9191لثورةومهدت..العاميةبالاغة

ليةاللانجلبرالسلظةمعبالتضامنالإقطاعاستبدادفارسمهاالتيالحدودتلك،فيهها

ية.الم!سالقوميةانضاجفيالفرقةشاركتفقدءذارغمو..

وعودةالقظنأسعارليتزايدللرخاءويزداد1891سنةفيالهدنة.تعلن

ليدعلىالاستقلاليةالوطنيةالحركةوصبدأ..مجاريهاالىالاقتصاديةعالعمليا.ت

إلىلمطاتتقبض9191مارس.في.ـ.المصريالوفدبتكوينزغلول!عد

ا)؟ور-فتنفجرمالطةالىبهموتبعثالوطنيةالحركةزعماءعلالإنجإيزية

الثور-ظروفورنم..رائعةوحدةفيالمصريةالأمةعناصركلوتتكتل

..الجما!وجداًنشحنفيبطول!ياًد.رأالمسرحيلصب

يدسعثر)قد..أخانيهو5بموسيقادرويشسيديقفالثوريةالطليعةوني

لىابيضجورجوفرقةاللهعطاسليمبفرقةمرانبعدالثورةفينفسهعلىدرويش

.التردول.الخمولالرخاوةمنالمصسيوالغنا.المصسيةالموسيقىوتتخلص

مقاماتويستخدمجديدةمقاماتدرويشسيدويبتدعوالإسفافوالطربية

:الثورةنشيدويضعفححييهامهجورة

يكدبتنايماادمصريمصريا7ومق

ءلميكوا-بديننصريبنصريخذ

!،،تهيامكانكموكلصرليءطو""سعد"نشيدو"بلاديبلادي"نشذيضعو

."بلحراءابوكدقت"و"لجبشاعودة)1و"جنوديايومكاليوم"و

صادقأتعبيراعخهاويعبرالمصريالمجتمعؤئاتجمعفيدرويشسيدويندمج

..ياًرءلبة

.ةالثورلواءءومجملون.يشدروسيدمعكطبديم-كرمجافيوالرنجيبيتفقو

ءلىكلهايةالمصوالأمةطوائف.تفهر.المسرحعلى..يةسالمصالقوميةلواع.

وتلر-يخيريبدبعتأليفمن..الوحدةأجلمنلتنشدالرمجانيمسرح

در.يش:سيد

وزيقدمالدنيااممصرتخدمبدكصحيجكنتان

اتعامشيحيايهوديولاولامسلمنصراقيتقوللا

تفرقهمماالأيام!رتجمعهماوطانهماللي

ال!تهر!؟والمدنفيالألحانوتنتثس.الانشادفيالممثاينمعالجمهورويثترك

.الشيوخوالدساءووالشبانجيانالكلولأطفالايرددهاووالازتةالشوارعمن

..وا"وظفونوالطلبةالعما!..الفئاتكلبخلكأتحعو

ءليوفرقةمجافيالرفرقةمنلكلمسرحياتستدرويشسيدلحنوقد

لفرقةمسرحياتزلإتو.المهديةم!رةإفرقةفون!3ومسرحية.الكسار

علىالأورةءأثناءالعبكلوقعوهكذا.الحاص"لفرقتهومسرحيتهيناشةء5

ا،ظاهرةتلكراثعةكاذتوكم.افزليالمسرحمعاكبالاسالغناليالمسرح

وسطالقاهرةشوارعفيتوسارالفرقفيهاكلاشتركتاقي.الضخمةالوطنية

بمونالمخروالممثلونؤ؟صاممىاروقد..يةاليدوالقنابلوهديرالرصاصيزأز

وروزعيدوعزيزرشديالرحمنعبدالى،ئرينفيوكان..الىسحوعمال

.ذ*هوزممدتوألييضدجولمقيوأ!وس!فأ

الرائعألتهومياي!سمت!!اضعب!يرويديموإءلى1دوسءدأر!افياوترج

..والشعبوالعظماءزءلمواطسعديشاهدهو(11891-0291

.الانكماشفرقتهفواصإت..الثوريالمناخعأبيضجورجيتكيفوا

هـيتتكيفلمانهاالاذلثورةمهدتقدرسديخغنالرءبدؤرقةكازتل.ترو

الأخرىهي،فواصإت1791سنةمنذتتماور،ولمالاورةمناخمعاًلأضرى

إتتوقف...تعودو..توؤفو..القمارفاءافيتتحوقرتوأخذلانكماشا

لفتتكلوالمسرحعاح!اإتورةبؤيإدةليز2واالورازيا،*س!ازفيرد.،ءذا

..رشدي!نالرءبدإماودر-ورجزرا-جديا

:ثديرحمنألرعبدفرقةحدودعلييعةصنظرة)*لمقىقليلان!فو

..ومعايشةإفعالاألالتطتجعلأنالفرقةلتحاو-أ

ءرك"افيالفنيةالأسسخاضعوءثرومضطربامرتجلااجالإن!رظل-2

.النصوءوكالموسيقىالمساعدةالأخرىالعناصروفيالديكورو

التمفءلفاستقل...التلمنإ"سحارضديالرحمنعبدفرقةخدصت-3

الفرقفيوبالاستعراضاتبانرقصوبالغناهربطمرظلواد!..مرةلأول

وفرؤ"،المهديةةم"كرفرقة،عكاثهفرقة،أبيضجورجفرقة:الأخرى

كبرىخطوةرشديإر-ناعبلىفرقةفياتمثيلااستقلالوكان.الرمجافي

.امامالىيسالمصبرالمسرح

فيا!ديدةاتالتغيرزساوقالتيالمبسطةبيةالعراللغةالفرقةاستخدمت-4

بعامة.الثقافة.في..بىيالعرلأساوبا

.حياتالمسربعصرفيالعاه-"الاغةاس*خدءت-5

و.القوادالأمراءولخلفاءاوالم)وكستوءلىمنريبأتةا،"سح!ؤاص-6
ضعة.متوا..يةسءتشخصيايظ،رأ7ءارزا)ووا

كانفقد.إسسحاالىرلمالجمهنطرةفيانقلاباالفرقةأحدزث-7

المصريالمجتمعصزحدذلأال!تمثيل(المحامي)رشديالر!نعداشراف

..الممبلألىاجمر!مهورنتدرةتفتغإر..أدبياًااعحىارالتمثيمالفنأقامو

أئناءالجمهورسلوكوتغير..اثمؤفإلث:ابءنكأبةالىسحالىاندف*كأو

ير!جوافىلىالبرءلىالثمفليؤنر!اظفرا)-يلاصةاء*"اال":!ةءناعبرهشرر8إا

"ملنر"بعثةمعالتباحثمبدأجوازيةالبرتقبل0391عاموفي..وفجأة

ثرقفيبزغقداكيةيرالاشال"ورة?سوءان..!!رةاإتونهالي*وزصدا

الاستعمارمعالإقظاعمعالبرجوازيةفتتضاءن..1791عاممنذأور.با

ويصبحالدستوريعلن2391ءإمابريلوفي..!!الثورةتصفيةأجلمن

السرايفيثملاالإقطاعيخرج..1882عامحدثوكما...ملكاًالسلطان

أملنجيبة-الوسطىالطبقة-الصغيرةجوازيةالبروتصاب..منتصرا.

احضانوفي..!بالسوادعامةوثقافتها.آدابهاؤ:وخمهاسنصببس-ء*ة.."رة

تولد..الثورةتصفيةعمليةبدأتأنوبعد-2391عامفي-انلى--قىهذه

الىالموسيقىلموددروبشسيديموتالسنةنغسوفي..!!ر!يىلىفرقة

الذى..الوهابعبدمحمدبة.الجديدالحموليءبدهرظ،رولخمولواالرضا.ة

ا.عالجديدةألمظورظهر!والأمراءالملوكمطربلقبلنفسهيتخذ

ويتضلىاًلوسطىالطبقةنجيبةمنفعلااليأسالىإهـمجاقيافيثرررو..!..ككوم

قدأبيضجورجويكون.الطبقةهذهمأساةءنءرارةفياً-*بر"ورير-"ءن

يكونوه.رأشهوأبوابهويغلقيوماًافيشتغلالثورةأنفجرتمظنهافياتجمد

ويواصل..الوسظىالطبقةمةبأشكالرمحانيينفعللملأنهعبرقدالكسار



ء.،خ-"ا!يبةوئج..ا!حجاكأيليسلأمةامتداد!ماالمهديةومنيرةعكاشة

الفرديةبيقدد(لرالىف!تجنحالثقافة!ر!يبةتحولاتقيدأ..الوسطىالطبقة

:إ!والا!وربالاةالرفضدرجةتبلغالتيوالسلبيهالنوحشدرجةتبلغالتي

الحاكمةالطبقةاجهزةبهاتسمحانيمكنكانالتيالوحيدةإلثقافةبعدوهي

العلاءوأبوالخياميصبح،..الاسشعمارالىظ،ر!حاوأسندتالثورةصنحتألتي

ليونإوسضافبموودونورعء!!حاووشوفيمور4ونيت!فإشديواالروميابنو

!!هـالمثر!افة-ءإو..أضرابهمو

...قيوعدموؤرديئوزراؤمويأ!لىض-اب

)2(.عوالروايةالؤص"وم!2..الظلمةألىالشعرلقلي!هز،

بز!-ذ(-غمن-ؤكاانت..!رس"سطؤرقةولدت..المناخهذاوفي

-حدودتتجاوزخطوة-ىأضرذا-يةمن-دانتو..رشديلفرقةوقتيآ

بهاشسمحأن؟كقاًإقيالئرقة-ثالثةنا-يةصت-وكانت..الفنيةرسدي

-"رابعناحبةمن-وعأنت.لي!ا!اًذروالاستعمارأروتبدةالحاكمةالطبقة

باطحبة.ال!كيرةيةجوازالبرانفعالعنازمبم

4اكنفسفيفى..الوزارةرئاسةالىزغلول!عديصاى2491عاموفي

برإتا!ضرأولىإ-ء-!!ليورزويؤلور".المصريةالعاملةالطبقة-حزبيخطم

ءلىتغاؤتو..ا)،لاكاائيوفيررزواالمفاوضاتدابسرو-يفتح..رللدستو

ىاممنذتبدأقدألاقضاديةمةالأشوكانت..الخانقةالحديديةالأيديمصر

-ا9-18أعوامفينجنوتياارتفاعهابعدالقطقأسعار!وصذلي-ب1291

.ا)كسهادمبئمو%ات.نتب!هاخاءالركلنتموجاكلصربتتناو5

ترسم4الحديدليالأيديوأخذتء.القذردورهيلحبالمحبوعاتاًقلموأخذ

.4ليضمربثثاؤاتأخاأج!يايغذونالاضيالجيليشاودروأخذ..المسرححدود

أزمة-مماالأزأوغلتوح!لما..رمسيسفهـقةان!فعتالمرضموجةوفي

كلكأتو..!!..الميلودرامافيرمحربالغت..الشدةفي-يةوالحرالقوت

..نسيةالفرإثورةابعدوهـأقصلمللكتابالرومانسياسنتاجانفستقدمالفرقة

نأبعدوالسلبيةالض:ابفي-/قوا!داًلفرنبةالثورةبعدماكتابوكان

لبمطأحداررلميةركنولم..!نابليونأقدامتحتالفرنسيةالثورةتحطمت

الشعبمطالبأخدتكنلمكما..الفرنسيةالثورةبعدؤ؟الفرنسيالشعب

للمثورةرلثديفرقةجمهامهدتالتيوالرومانسية..9191حورةبعدؤحما2!المصر

ءذأ..النورةبعدماحمهورتوائمتعدلم-الإمكالأحدودفي-يةالم!س

اذصههرتفقد..ايجابي..-ي..جديد-مسرحالىيتعطشكانالذيأجمهورا

مضتو..يةنورقرأمهاجتوضر..ةالثورفييةإصراالعاملةالطبقة

.الشهداءءكااسكلطو..9191عام!نذتهاباااضرتوالتو..الكفدتحواصل

والمنح!ورةوطظاوالاسكندريةالقاثحرةشوارعئي..اًلمثهداءمئات

..!!ألسحهـنبآخرينوامتلأت..الزقازيقو

)النظام(عوقعتأخمهالوواحدأيوماتسخمرأنرمسد-!لفرقةوماكان

الىاربإنيإها-رفقد..الميدأنوخلاطا..بةجمتل!نهاو..تعارضثي

وكذللث..ميتاًحيآظلفقدأبيضجورجأما..!2491عامفيأميركا

-قنعلىيكلفيرعكاشةظ!و..تياالذأتحصوربا!سياةمنيرظلتو..رألكسا

..بحرطلعتثرالبىالمائي

..لاسدطاءاولالقضوابرالعنف..نجمهوراالمفعالاتمسيمى!تتستجديو

المواءظواظطبلتغال4أضلاقيكلش،لةالىقي!وليإ"األاجحماعيةالمشكلةوتطمس

،رالفقوالكلىأبةأز:الأخلملاقطابميرال!روصبح..المسرحخمثبةعلى

روزاليوسفكلجلة5291عامفي"الكاتبإبراهيم"ينثمرالمازفيبدأ1()

الطيبةالسمعة،يفنىل!ك،زالقناعة،المالفيالسعادةليست،عيبالإرالفقر

..التف!كروجوب،ا)ضممير.سلطانأسشراعنمسؤولونصسن،الغنىقبل

الأليعلاللتخل!!رأصريفةأحسنالقتلويصسخ.بة!!البخاريةال!بمآخرإلى

نقفوهنا..الثورةرصفةفيرمسيسفرذةكثشوهكذا!!المشاكلمن

.؟.؟الأمربرإدفيفيرمسإلىفيحتلماذا:ل!سأل

اتيجاذاستجابىتأنهااىمردهولإر..وقتياصجاحاًكانأنهالواقع

نمأمامالىالمصريبالمسرحانستفاضمةكانتانهاالىمردهوا.كلا،يملحكر:!ا3

بهجاءتاإذيإنسبيأالفنيبالخقدمالجمهورانبهـرفلقد..فقطالفنيةالناحية

ا!رخوفرإصرياالىسحتاريخفيفرقةأولمجقوهي.ءرمسيسفرقة

صراحب!اوليدليرهايمو!اكانفقد..الكا!ةالفنيةوالعناصرالماديةالامكا؟يات

أعظمعيدعزيرزالففيمدير!(وكان.وهبي(بك)يوك!ف(1)وارث)

ا!،لىذلكفيالممثلإنصفوةالؤرقةضمتوقدم.ابنذلكفييم!صنحرج

-نشاطيتوح-علأم!دأ-رياصلى-سين-اليوسفروزطليعهموفي

التهميلوازداد..رزقوأمينةصدقي!يخب-خالدروحية-رشديفاطمة

إنالزممنطقمياشأنالإخراجوحاول..والمعايشةالطبيعةالم!ميلا

زات:وافىوالديكورواءركةاًلاداعفيألنصربروحيتقيدوأنوالمكان

نمجزءآتصهخكادتبلللمسرحإنارة-ردلإضاءةلتعدوأ..والاضاءة

ببء،!قامالذينالتصرنوالدريبالإغدأدالى..هذا..الدراميالحدث

والى05الفرقةأعفحاءبينالتامالتضامقوالى..عيدعزيزإعظيماإلرائد

فاكوررصسبطفرقةصاحبكما.الفرقةاستخدمتهاالتياحديثةاالدعاسةوساثل

"ابالأسهذهكل..برالمسرحأساساًع!!مالتياالنثنيةوالمجلاتحيالىسالنقد

تعشنم..ذلكومعه0!!الوقتيالنجاحذلك..رمسإلىفرقةبخاخالىأ،-ت

معقوإ"مدةأقصىحالكاطعلىوهي.سنواتثلاصالا-الواقعفي-الفرقة

هذ(الىأصهف"ايفنيالتقدبممحض!ءلىاءحمادهاكاز،كلمرقةتعدث!اأنيمكن

.."والسلبالانعزالفيا!ءراقعلىتجهـاأصبراقيبوالحريةاإقو-تأزمة

..ا؟وائزلهاوقررتالمممثلإنبينمباراةاطحكومةأقامت2591عاموفي

.باربرالىفنيةبعثةفيطل؟تزيلأستاذاوأوفدت

الأفرادبعضرضمتجديدةفرقةاليكون269ءامالرص!اقينجيبويرعود

يصدرناقو

بهلآالترفيئماويمىمال

المسلمجمتعند

والغزاليالص!ااخوانراءآعلىتش:ولرساثلسهخوفيه

،ضلمدونوابرلقحجروابنجماءةوابنإطولىبوا

الحزلاةللكربريةدراسةمع

عهـلشهااددا-عاوكل"يئقي

ةقيللعايزفو



ولكن..ء-يرلإمتحانهذهفترض!ت..!صم!يسفرقةعلىانشؤواالذين

4الأتصضكظكتوذلكالسنةن!سرفيأبوابهأو!لىأنيلبثأالرمجاقي

والحرية.القوتأزمة..الطاحنة

وحصوذوار!يىرفرقةءلىوآضحرونرشديوفاطمةعيدعزيزوانشق

خوه"ييوس!تحالفالسنةنفسوفي..2791غاممايوفيجديدةفرقة

وا،حمر2791سنةورن!ي!الاحتضإرءخةمعاًليوأجهاأبيضجورج

يأ..شديرفاطمةفىقةفلاإسخ4نفرمنيوليوفنيبة.تقريب!ميتيالم!س

رحل4فيليه!اجرأبيضجورءجويستقل..!!7!تكوفيمنأشهر"طرزلمةبعد

نرؤ"وفل..!!تونسطالىر!يىرفرقةوتهاجر.!الشقيقةالبلادالى

..الفرقكلتساقطتوهكذا..!!!عكاشة

أمير.يزةعزيدعلىذلكو..ورهتوالسرحإلسدخ!صناعةوت!وم

ثاينالممفضائحتصيدالىالنقديتحولو..المسرحءنالمجادتفتنصرو

..حافىتلمهاو.

أءجمدوفرقتكونتفرق!قائمةالمصسيللمسرحتقملم2791عامومنذ

ظلوانالمصريةوالحياةالمسرحبينتصللمء!اواحدةولكن..تكوينها

فقدكازت.الضىحميق-وع!حدودفيإظلمةاهذهوسظاطزيلالشعاعالرمجاني

فيالأخرىالفرقبالغتبيماالشعبيالوج!انالى.الفرقأقربالر!افيةرقة

لا.!!البمطوانيةوالالاذحز

!!مسرءلمينالقصةفاكستعرض

فيالفرقأغلبفتذيبالمسرحلانقاذا!لىكومةتتدخل3691ءامفط

2491عامتأسي!سهاأعيد!.."يةسالمصال!هـميةالةرقة"باسموا-دةةرؤ"

.."الموسيقىوللتمثيليئالمصرالفهـقة"!مرا

..المنحلةرمسيسؤهـقةأعض!اءالؤرقةالىءاتهـفم9فيو

..المثقفينبعضمن.."أطإ".عةا"ؤفة"زءوزتثم

المع!لخريجيمنألحديثسيالمصالىسحؤرؤة*ءوأت0591ءامفيو

التمثيل.لفنايالي

."!لرأالىسح"فرقةالمعهدخريجيمنيقفركونا259عاموفي

الم!ريا،سح"ؤرقةالى"يةسالمصالفرقة"ضمت5391عام.في

..اماحدد"ةايةاروسالؤرقة"باسمواحدةفرقةمغ!تكونتوا(الحديث

هذهكلنواحدةتفلحولم..2791عاممنذماتؤدكانالم*رحن51و

7ةايىسطحءلياًلمسرحطفالقد..!شبئاًيسالمصلامسرحتصخعأنفيالظرق

..ء"صالم7

و-تع..المسرحأزمةلبحثتشكلوالاجان..4291عامومنذ

..تأحاالاؤشد:فيلىو..احاتالاقرتقدمو..وتبحث.!تبحثو..اللجان

؟لماذا..باقيةالمسرح.ازمة

كإ!فتذكر.الحصحاز،أمامقيألعرتضمعأنعلىدأئماتصركانتناللجالان

..المصريالمسرحلاغءاراءق!يقيالسدبالاالأسباب

!!؟اةولأبيسما.؟.اطكلقييأسبباهـهؤما

زرءلأزمةولاءرجأزمةولامؤلفأزمةالمصريالمسرحأزمةلبست

!أرجدبأنرفيأسهااللجانربولتضس..جمهورأزمةولامسارح!ةأزلاو

!!الأرقامحديثاكلننصتو..وراءالىبالذا!صرةفلنعد

ةشحىالىسحعمرؤجمكون..0187سنةفيا،صريالمسرحولد

5391)1(ء

تو!جمقاسه*:دادثم..ا،!ماي!طاستبداد-لإلهاطحنه..عاماو"ممانينثلاثا

إمشهيرةأا)وؤاقسياسةبعدالثهافيحليءباصلىاستبدادثم..يةالانجاينوالسلطة

..الاستعماربينولجنه

الحديخط.هذاعندهاسبقفالني،السنةوه!)1(

م

-2491-إيوزارةرئاسة"لىزظلولفيهايصلأدتيالسنةنصطوفي

..سمذءينبةإضاهذهظاتوتدخورللدسأ)كأهـباتأولىا-يميلزيوريخلفه

أتنأالس!وداءإلىكتاتوريةواالدسعوريار"نهيارعهد..رهيبعهديبدأوبها

:أدستوراءلىلياتا)ضتواًأتفقد..القاهرةحريقالىزستمر

.س:تنظلمتوقد2891سخةفيالثانيةبةالضركانت

.+الأف!اال!دس-ورألىتوقد0391سنةفيالثهالثةبةالضركاتو

..!!أتصوبمأرظلتوقد3891سنةفيرمةالرابئالضركانت5

!!سنواتخص"روتدظلمت4491سنةفيالحامسةبةالضروكانت

!قا!!اهرةليأراإتاليا!جومفي5391سنةفيالسادسةا)ضربةوكانت

!!تجناًلعالم!بينطراوطأةإلية-أضفي..لحريةاخطو5هذا

!.إحبتقدالا!-صاديةمةالأأننجدالاقتصادياظطناخمسوحين

موجاتو..ة-،صر-أءمو%ات:0187سنةفيولادب،مظالمسرح

!؟شو"سافينقلدثفيهذاكل!طاحنةلةطوليكساد

..أجل.د؟.أؤصدأطقجثيصره..المصريالمسرح!ريكونكم..ذريلم

!؟إطيديمكلرماحفييا،صرالمسرحعاشهاإحماذءناوالثلا.ثمنسنةكم

ء:لىنجالا)البعالبانهارليمخبادةالاستقلاأصيةسياس!هاصصمطانغصجتومنذ

القوصي.المسرحبناءفيجديآنفكربدأناا،الناصر

:الىسحجمهذاتطالب..العلإقا.تكل..الىظواهروبهل

تماإإمطحإكا..ا)شقافةو..السيا!ةو..والاجماع..أ/لاقتصادفي-ولا،ت

المسرحهذاليناء!ء-وليةورخالواقعيةروادعاتق!علىاًلقوصيبالمسرح

ستضإقيأ،ظمصر..طرةامصس..الجديدةممسعنضا،لهمنيعبروالكي

.الىلاموالرخا"أجل

المسصحأزمةالأنء.أطيالديمقربالمناخأولايضالبالؤومثيالمسرحولكن

هي:..اًلقاهرةحريقحى0187محامتذالمصري

حريةأزمة.:لاأو

حريةأزمةلا:وثاعيآ

حريةأزمة:ثالثاًو

و!ق،االتهفا!يلروعةبالتلخيصرنخسرإننا..البداًيةمنذأقلألم..

..بتؤ!يئالمصريالمسرحمشثلةلتناولماسةالحاجةإن؟ومكاسبها

:.:ادوص-نيا)-الوثمننفرغأنبعدولكن..قريباًاليهاو!مأءود

ئيلاإس..زسافرم.اإص!لمتر

صرورنجديبالقا!رة

ممتازبدرجة-التمثيللفنالعاليالمعهددبدهـم

الم!كشوفدـارعنن!حدصدر

يمد-مالو

سصلملامقيللالؤروابىلسه

العثبهيرالاندلسيللمورخ

اظطهبرإفالدقأ-ان


