
دلتط"مح!!!ىة!2افيصر?19سصي
لمج!!كصقهـء!ئرلمحارص

د!قيعكا"/"علألا!لأ"!7كابر!د-!فيفي!رز"نم"لألأ-"؟3؟!أفلها،.الماءفوقاطافيةالثلجءكقطعة؟..رومانميخائيلمسرح

ح!!لاسمحنراحدبينقمن.ا!ساكنالسطحتحتمشترواكترها..ظاهر

لأ33-د؟)/*؟لإلإ،3!،3لا-،.!ص!فاربوورسالممممرحالكتابةبدأمنذميخائيلكتنهاطويلاعسرحيانصا

ى*سلمبمخ!!ظ!لألايم3-كالأع؟بر:!لا؟3--.

لالألاد!7لا!رولا؟كألانرلاتر3!ح!لأنر؟عكازرزر،حاعمالاالاالقاهرةفيالمسرحجمهولىلهيعر!لا-عمرهمنالاربعين

:!لألأ"لأ!23عفي+ع-3ذ؟7لألم"*3-زر!!-ميالقوميالمسرحفدمها،همهاوااعمالهاول"الدخان:-"قليلة

لألأطنر3-لإص؟،لا3خ3-د3،3اودطتنفديهعاصفةحولهافأتارت(يشنكمالءخراجمن)6291

لاء-3!1ررلأكا!3--!لأ33-.لىالمسزحيألكالبالسىبشدةالانظارلفتتلكنهالعسهالمسرحيبالعمر

لأذسدططد*د،7كا3زرننطسخ"لأ-.اللغاضب3،العنيف،العصبنى،الجديد

33ء!ب0،3ء؟"آلل!صار،)الثاليةمسرحيتهالح!ببممسرحدهعرص61!اوفي

3"!3لاطدطس333تتجاوزانفي"الحصار))وفشلت،(الشرقاويجلالاخراجمن)

ء3*!بخلاخ-مطروحمرسىفرقةلهقدمت691طدوفي،الجمهورمنضيدطنطاقا

---،7!د-القاهرةفيوعرصت،(مطاوعلرماخراجمن)"؟لواور))المسرحية

إ..الرقابة"نخاصوباذنواحدةلليلة

والمتيرة!أرتائرةمسرحيتهالحكيممسرحلهيعرصوالان

لمالررقاني.الرحيمطدبدخراج2من"انرجاج"أو"العرضحطدلجي"

يتوقف-للمالذيالمسرحمعرومانميخاتيلننجربةللحيصهذا

!دإ..المصادراتكلرغملهالكتابةعنيوما

:"*د!.كااللعملحتى"اللدخائ"من-فيخائيلاعمالنصوصيقرأومن

لأ،!؟دذلاجويفارامقتلليلة..انقاهرة"باسمبعدكابتهكل3ينىلمللذيا

43طسددس!كاطسطدلا**سطد.دطلكافبااعمالىمناطلودطفهذاسريتمحسدرأندسدططيطع"العطدلحم

-لاد-،كالا،لا37؟ع*ك!ص-

،333لالاص---.زر!لأيرخ؟زولا3زو+زرخع!!33،هـاس،دموي،حادمسرحرومانميخانيلمسرحان.دلعنيفالبوكاني

دع-3:خ3د*،لالا!.3!،؟"7!برئنالسادةأكتافمحلىورقةبلطفيزلبولا،المشاعر1يداعبلأ

!-333لألأكا؟؟!لاكا!لاد-لا3كأ")!،لمضل!سممارسةاو،بهيجةا"سيةقضاءاجلمن!لمسرحالذاهبين

لا+!ء؟تروجدانكعلبىنفسهويفرض،ويفتحمكيستفزكم!مرحهو.اجتماعي

لالالا-لا-المتحص،باللتماييد:مئهموقفاتحددلاتدفعاويدفعك،وفسوةبالحاح

لا-..الكاملالرفضا!

لا-"..نكفيةالعا.فالكلمسن..نجهلماأعداءآلعادطةفيولاننا

3د3+33-كاد-ص!دسلا.-.إ.زائفةراحةيمنحناالسري!يالحكم

-!لا3كاعكألأ؟ئنئر3*!

-333!؟*!ئمئن-!ث!
بخ؟؟؟بزسذ3برلأ

لا333-ل!لا!بر"!لا؟3دكا!!ء-*رربخسدبريمنيئرابم!-ذطيخذطفيالوحيدة"الشيمة"هو،لهوالاستجابة،بهألاحسادس،القهر

-خ-3337،!كا،-زردلالأبر!!

د-3--3-3دلأ؟!لأخ!*33هـللا،خانقعنيف!هر.رومانميخائيلاعمالبيئتجمعالتي

3-ع--3لأ!ء-*يلالا3صورهوطدختلفبواعسط4تختالف،واحتمالهبمواجهتهدطلعادطيدسلانسان

+73-3--لاد؟بر-كأبروقهرلموصوفي،االواقعفيبواغنهتجدأنتست!ءقهر!مة..أيضا

-33د-؟-3!تن؟+-لا،!!!تريرتن3كاء.....

+-لالا3لألا-03-+ءلأ+3"!،3نردطقيطسذلأذدئجئرلأ:دط:؟يز!ططدبريراله.فجدلا،التعبيرصحلو"ميتادسيزيدطي"دطهر..آدطرلوطدمن

3-كا+7+3-33+لأ-لأ1س-3لأ-/د،ك!؟!،.جفننحوعلىءوجودةبواعصهكانتوان..آلموضوممبماأواقعافيكافيا

3!33ء7لألا-ئجدلا-.73لافيطد*3،بالتفاهةوالاحساطدالادمارقهـرحمدييواجه"الدخان"في

ذ+33-،-لألالا(،!ثجرزلإلا!7-ء!واقهريرواجه"والاجورالمعار"فيوهو،باللذنبالحادوالشعور

7ء-3لا؟نرلإ7لأد؟*لملإزرلا*303"؟-س!3.ع--كأكالاتنريفةقيهمةكلوفقدانصوليةوالوالاتهازيةبعقنيفو؟اللذيالخائق

-ل!73،لإء!ئننخ!رزحيه!حلأ37كاء:03

+---لأ-3-أ3س؟في7!ولتنيزخ؟

-؟*3--3:،!!كأدسزرفي؟؟سد3دذنر"كالالاذد!.*زرلمحهـريواجهأيرضا"العرضحاللجي"فيوهو،التسلقمواصلةأجلمن

،--33،33--3"33لأ،"؟كاعكا،ثج*لأ6!ترد-إ؟لاخلألإاس!-*ا!حد!3\ضءءبر،!د.

-37لأ+دلأ-لازرلا،37*3+33*خخ33لالأكاد!كا4!!؟!ننكايمم*وريخي3تجد!كالألأ!،بن؟!!!؟3فئبزرز3*-سلأ.اللطريقءرضوفيوبيتهعملهكل..مكانكلفبمساداللذيالريف

3-لألافيع،لابز+،ا--د-33؟3؟!3لاصس"!!؟3!ء؟!!ض!في!ئركثلا!خ!!خثحيمخبمابم!!لأ!بخبه!ؤيم!!يززربخزر!المزأد""و"انوافد))فياليواعثمنآخرنوعمحنيئهجالقهرهذا

-صلا،يز؟لأ3ل!!لأ-37+ش3كاء-لالألاعبرسكا3ءلىخ!لاشخ،-!3خ!بز!3/3*ل!خ/!خ!!!!فيل!!لألأكانر،

63بر3خ"3،3-33+،!+7/3علألا"3"3د3ءل!"بز+كي؟؟/1؟جءلأيز*!3؟!ع-!لإ؟؟:؟3ع؟نر!يز؟بنئنفيئنتر!تريئ..

"د6لأ33د-3-33دوسءسلإحلا!كا!لال!!لأفئع؟!!؟كأ!لا-رزكأ!!!لأ!ن

كا،--لاخعلألالا"-7"*يئ33"دخلأ-3د-لألا33!!3-37*!3نر3!3،لا*+خخ-ص---33كالالا،لأ3ئر*لا-عء%نررزجتج!لإ،بزبخ،؟!\؟!ئج!لأننإفي؟ئر!لألإسننالعلمشادةاليمتمثلمهر"افدانو"فيهو."الاثقالحامل"و

3"كا*-ء-لألا-د-لا+لا-ء3+33+؟33+33--لا3ؤءلا"+---لادلإلا!س+لاء633!!ل!!*لا3قيضبزلأ-*لى"-333لإخلأل!!فيلارزص3في،في3"نرخرزبز!!رز؟زر!وحريات!مالافرادحياهفيالنظموتدخل،رهيبةل!بادة-والتكنولوجا

لالادءلا33دلاظنن*خ2كا-،لا-7"خ33-لا،!لا--لآرز-!"3*؟لأا!زر3كالإقي،!،-ص-3دلأر-3+كاعءكاح؟كا-،33-ئن+لا3!تيلازر+ش3لا!

!لا!كال!3لأ3لا،؟\ئيدلا-3-كاظ3لأ3لاعلإ-لإلإئنلإ؟لا37!33؟33!!خ"؟!؟؟!--3سد!ل/3صلىعد؟خ+3-ل!س"ءإدلإلإلإلإئر!ثنئر-ئرخلأ!لإ63،لإلا33بر

؟3*!لا-3لأكا*ع-،3لأ-3-*لا3ع3+3-ج33لأ+د+لا-لأنر3لا3+لالإ73ع؟3-لالأ33كالا--لأصدكا37!7خ-لأ"صءلإلإع3ء-لإدد!كأنرنر،!رز!\،2زبزلالأ!اشباعلوىشيظرطلبلاالوافدان.العدودابعدالىالشخصيئ
!!بر!خ3ل!لأ3-:،لأ3.دد3-3-؟33لالا!"+لأ!-!--،ص+3-6-3/3-+-3-:لأل!3،كالائر-7د-7لإ3-لا3لالأ3ضد33كا"د؟-ل!+3دلاجلا+؟دص-*+!32بزلالالا3+:-د!+إ":33،-؟-لأ+33لاد"خ3لإ3"-37"-

+:كا3"33لاع*3،3+ص+خ-،--لإ،3ءلا-ع+-33كا-73-لا+3-لا+لأ،3دلاد-73د3لى3-ل!-دلأدلىلألاص!لا333"غ!برء7-ع؟لا!لاخ-لاء-كالالأدفيتج!!!*لأنر!ل!!!فياحبلمن(ا!عالمألى)ي!دوهو،الحلمثمالامتلاء:البسحيطةمطالبه

!!لاكا"-+د--كاد36+لانرلالاعدخ-خ-!3-3-3-3+3.3--ع-د3،،ص-3+د،3-3-3ل!!7لال!!-بخ!بز؟"-في!!-،!\ش3لإنربخ!6!؟-بزضل!هـنهناكبانيفاجأ،كثيرةباشياءيفاجألكنه،المطاللبهدهاشناع

-لأ3لا3بر-33لالال!!3ء--لىل!333"3لالإ،لإ-3-ل!،-33-!3---لا--33كا-36-3---3-؟لا-*+لا،--3دء،"3،+-3-*لإلد*!لاخ--:لإ-73،3*ءعرز-3:---لالإلاظبزدلا!نر3خ،علإ*+فيدلالا-في+3؟بز3بزلأ"!!:التفاصيلكلحياتهوعنعنهف

!3،ل!33،-كالا-لا3+33ء3لآ+33+3لا---33لا-عخ*ددخ3--3لألألا3-كا3*-،!7!ل!3-د3!دلأ،6ع3-!!--لأءلالأ!لأع!لا؟3

ل!كاو--3-3كا3خ3؟3ء363ءظ3+3--3-!+33كأص-تنءلاثزل!-ذل!6!3لاد!ئم!ئرلإ+لا3لم3""يعر

7---لالا*كالألى7*كا-*+3*ص33-كا-دكالألإلا.3ير3-*+-6-ل!-333كا3-دصفيلإ*كا:،3لاكا63زر33-لاخ32-؟-عبز+3،-7ل!لابز!-ء3!لإلإفيئنبر:ء-!لأح!*أ؟*!د"ءش

لأكالا33لا+لا-لالإددلاخص-!ءخ7كاص3-!-ص333-+لاخ3نر3ءل!كا7لأ-،لألا،ع7ذد!3لإ733،لا3بردلا-2-عخ3!!\دلأددرزنرلا-3-ص-!خخ3س!رز!فيبز!!"لا6لإ.؟.يااسميعرفانت:الوافد

كا!لألأس!؟كا3؟خلأ-3+!3!لإ3-33س3"3لاد؟++33لإلالانرتر9+فيلا-33؟3+33-لالإ3لالالا3"+33لا"صدلإ3336دكابزدلإلأ-ع-33،بز3دد-لإ2333لارز33+لا-33-فيلا"دلألالا-نرلإدلا*خ\نرع!لإ؟لا"لإإلأ!3ظرز،امكواسمابوكواسماسمكاعرف.طبعا:(فورا)المندوب دلأيزفيلإ3ثخ3%!!رزلأ-لا3لإلا*-زرخزرلا3زر*!عل!!3لإبزخرزخدخث!3يز!3!!لا-لا.3/33لالا-!!زر3ضزرلأكأئرلمء!رزل!"7خ-!ك!/3ارزئرين"دلإؤلازرفي!ئر!!*ئر؟زر!خلافي!زرل!!3ض3زربئئزلإلإلاشلأل!!لالا!!ع!ح!تمكوئج؟!3!!!؟؟زررز!!صلا

*-"لإ؟ور!!يهيما*،زر3د!ل!.ل!لا!؟؟3!لأ"!!؟!9**!!3!!،!تجلألاع3!!7؟،د!؟لا!!"3كا!!*لا؟خلإ+!*!حيرز-!!!33!3يخهبم!!!!!6!ح!؟إترج!قي؟"حبنتررزرز!ئنخ!جح!!؟ظ!!لإ3!
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القردضياع:الرئيسيةالافكارنفس"المزاد"و"الوالد"فياقامتكمحلاعرف.فينوبتسهرايهوبششغلكامسنكاعرف

وا!صالارهابهسنصوراعليهيركرض،معقدرهيبم!معفيوامتىوازايليهواتجوزتها،ايهاسمهاومراتكعيلكامومخلف

.انفيشجاعتهكل.بمواجهتهالهقبلولاعليهافيءمرانيصعتطيعلا....اًعرف.ايهوعشان

.المخوملمصيرهيمفيثمجلملأديهوجهفيكاصتهيهقولإ..عبقريانت:(مقاطعا)الوافد

تدبحهقىشخصيمةفيالقهرهذاقجسمد"الاثهالحامل))ووو،.؟.معاناتشتغلبتجي..اسمع.هاويأنا.لا:المندوب

بلأالعضلاتمن!ائلك!،وثبيقوي،الاثقالحاءلهيالمسرحولى.؟.فين:الوافد

حاكليحتل،مدديوبرفيسوروجوكيوو!رجخدمنمهفي،قءراو"نخل..طبعاالللوكاندةفي؟..يرعنيفينحيكون:المئدوب.

هـءهيرخظركلهطحيا!4ظلالذيالعجوز"لىجب"كابينةالاثقال،الخبرليلبالمسمؤولويمضبم،المسؤوللبقبماالمن!وبو!ر

ءس!تسلبلكنها.والاحلامأقروثياكلاجلهامنويدخر،حلةالراصدقاءعىلىبعهمهمفيافالويتعرلى،وأحدلشيءوجوهوكلهم

بامرأوو،!والتعويض،رلمررهابألعجورويتعرض،ةأهرةقوةفي!علبر?ءال!ازتممائهفييتشككو!جميعافهم،يهملاهذالكننفمالورفا!

خ!بوطه،مممك!ينالعمرفضىاللذبم!الصغيربحلمهاًعتؤارهكل،اثدأرهـيلهحقلا،يفهـمها!وحاولاويف!هه-احدلا،،للوكالدةاو)

صعاخب،عاللمفي!المفصبحقهاليهيردانيس!نطيعاحدأءجدولالهث!همشيءفكل،قهمورا2فيمثبتالليسدامهالهحريةولاشيء

،الافقالحامل"يقعااًلتمرديحاولوحين.وال-عونبىلشمهوة!ؤج.الاكرارعلىالضغطسوىشميئايعملو!لاهؤلاءكلو،دقيقحساب

إ..توقفلاالنني(الحياة)رحلةفي،سرء.4وللمح!-ىالقطادو!عضيوالاجهزةوالاررارا!لاتوكلاكتم":وجوههمفيالوافد!نفجروحين

وحلمه،الصبرةأشيائهبكل،أصجوزاالمغموراونضامحرهذاانوهـم،ب!"أ!طوقدلفسهيرى"..!عمراتدهورعلىعلامةكلكم

بامرانه.نربطهزالثلاالتيالشابةارماطفةونلكا!بسصهـ،الأسص،نيلأإ..الاعدامالىيسما!كمن..يرةالاصامبلتهعنيمممألوكه

التيالاربعبنالسنواتاياممنيومعلفيء!انمياهاوافنبم،اورجوزاهـوىكلتضرص!هحيثالىذهبقد"الوافد"بطلكانواذا

يقننلانتطحهـالعجوزاه!ا..لهاويمدانحلةالربهذهيرحم!انؤفىياها.دارهعقرفي"المزاد"بطلالىجاءتنفسهاا!قوىهذهفان،القهر

اقتزمحفاًت!بمالقهرفوىوجهفيوقوف4أحاوللاتهأكسرحعلى-اخرىءرةبهاسنلتهكماالتيفريدة)زوجتهسيطرةمنتحررانفبعد

ناحاوللانه،.المهانةترابفيانسانيتهومرغت،حق،غيرنه6مةارغاهـاترةههالننيايصغيرةالعاداتسيطرةومن(العرضحالجبمفي

المئقل:الواهنؤلمبهفي!لهلمارطيضمبحينيهيجريوداح،"الوافد"فيالمندوبئنفساليهجاءاتباعهاعلى

اتذ!موسواوالنمي!-ازكوالصمتضجيحوالم!وفذبيةا؟حجوزموأ"صهاوثياببيته:حمدييمتلكهمالكلشاملاتفتيشاوأسئلته

..باسمعهاوانا،رائعةونيةسيمف،(سالانفيخنقعنيفتحقيق،معهالتحقيقيبدأثم،شبابهوذكريات

.(بسرعةتتوالىانفاسها)..وانا:(هاءسة)أ!زوجة:حريتمهيرمارسىانيو"أحاوللائهبالموتحمديعلىباللحكموينتهي

سامعها.انا:لعجوزا.؟.سبسهمشىولاسياسهالاقتصاد:العجوز

..(به!لقتانعي!اها)..وانا:الزوجة...والاقتصادبينالعلاقةايه:(تامةدهشحةفي)الشاب

..الوجودانما.نفسهال*ون01ا.0ا!!!فونيةانا:المجوزممشولاسباسمةالاتصاد..ج!اوب..سؤالس:العجوز

تقولكماننوعيغيرحلمانه،بهمسموحمخيرالحلمهذالكن؟..سياسة

هذهفي.(5!191"ا!خطماب"هيوومانلميخائ!يلاخرىءمص!صء"..سياسة:الشاب

غب!احلامايحلمانحاوللأنهالضد-اللبطلىبقتلالضما؟ةكسوصترفى؟..سيأسةمسولاسياسةوالاكل:العجوز

ءإامديد:وبهحوتواح!آنفيوخادم!نهوروجت!امهلهو-!ولةنئوء-فيث-م،والمسرحوالفنثص،1الادبتثممملالاسئلةقائمةوتمضي

إ..شرعيةتكونلازمالاحلامحبيبييا:ارعجوز:جرائمهعلىحمديمحاسبةفيالعجوزيبدأ

بدون؟..احلامبدونالانسانقيمةايه:(اللحيرةق!ةفي)هو،ا!*عمو،القم!وةعصرفيثعيشانئماكلتانت:العجوز

فوانيسبرمون..(يبكيان؟لمد).؟.حتىاكاذيببدثى..أو!؟م.؟.قلتسماولاقلت..لحضادةااعداءعصر

حنى..موسيهىلي!ون.؟.العالمما!ياليآبحارقيكلتغطيكاونه..قلت:الشاب

.؟نفوة!".لح!إزحؤن.؟.قلت-لطماولاثل!طهـ.واتكلمواىلممامملمعاوزوانا:العجور

لم!قفو!ن،وايدمال!نفالاتنصلاف!ي-نج!ضالاحلامولان..قلت:ا!شاب

حين?!هجظنضحواءكبيرةكف"ل!الخط))!ي!غداىاهـثمابيس!عنه!واللي،!م!ممعنيعاوزحدلشماباتلم.المجوز

.فحيطهبهويخرصوا،رآسهفوقواللناج،اءطلاوديفيأ!محلالىوف-وروا؟..قالصثىماولاقلت..علي!ب!ردش

.!الإستمئصهاداةها..قلت:اثاب

***ماولا!لت.والاردفاعوالهرضبا!طولحيلأ.حاعيشى:العجوز

،(6591،اف!ال..?ابننها،فررلبحسب!لىالاء46هذهولان!امولا""شابكةعلاقاتولابوناءبمولادو)قيفيلاوكا!!+.قلتشى

(6791)الاثقالوحاءل(6691)ادادنر-م،(6591)ارخط(!قىحظ"قهبممصعىعظيمهدلىولا..مثلهالاثم!،نتاريمبشهدلل!وخاء

ال!رد-البطل.رومانمي!خائبلىاءهالفيواحداخطاجم*!هالشكق-.؟.ووثسء(ولاةلت..الة:،مةا-وحمئا!الوةبالاؤ:(ع!كنلمان

مر!ةمحلىتمكسكماالم!رمشل!للكضها،بعمقمحصره،علروشيرووصكى..قلت:الشاب

بىلا.قاسعاللمفييت!وكونأبطا!ه.والبشاعةالقبحضاءفر!جم!بةوهـو).؟.ككثسهاولاهـقلتإ.ورثجئمليانوقلبى:العجور

القهر.وورمائلك!.نسنحدمايت!انظمواوالا!هزةا،لارء8فسود0.قاباوصهـوو(د؟ب..رهيبةحاصلآ..!شجئمليانقلبي،بصعوبةغيظهيكتم

وانسانيتهم!ررير!م!؟ووواان،!لبء9اصماأالأرط(ل!ؤلاءوطك!؟.هقلصش!ماولا؟!ت.بك(ملهامديظلاعدامجمفي

هوجوداظ":الوافدبر،لسانجميعاالابطالورفول،القهرهذاوج!!ك!قلت:الشال!

طويل،وؤ(ريخبمعمبفةالارض!يجذوري..رزوالمس!الإج!ةكلوملإ.!تكيتمحت!اذن:(صارخا)اللعجوز

."..ابىدتهولاافناوهيمكنلاءضاضلصحراويت4نبءؤافيحوتبم!يببعانثررفقد،الدمموأىبعم!ا!العجورولان

فيبكلمت!دقلىفونحين..بالموتالايتحققلاانتصارهملكنثض!،09وزوبخمةامهحتى..يششريهانيقبللااًحدالكئ،مزاد

وا(ا!واهـء)بالاعدامبارداًحكماالموتهذأبرلمآ؟ىقد.ألطل!فىج!ود/وألحط،حمائبكلهـنأبا(ح!لهأحاطتووولحمدىاًلمسرحيلا

)المزاد(،نخالسيبيعهاسلعةالىوتحويملهالانسانلانسانيةكاوواح!دارا.لاروامهئحوهيتقدمون
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؟..داخلهمننابعةاللقوىالاستشهادثمومنانتنويجاو(الا!لقالحامل)المسرحعلىعنيفافنلااو

(لمعار"فيعلىهو؟خربطللسانعلىالاجابةنجداننا.(ارخطاب)

يرضخلانمضطرال!رداقبوضوحلنايقولانه."..جوروافيجانبمنالواقعيرىجميعاالاعمالهذهفيرومانمي!خائيلان

-،الصغيرةاليومية!شكلاتهحلويواصلى،يعيثساناجلمنللضغوطإلعصرانسانيرى..الواقعمنواحداجانباالايرىلاهواو،واحد

الصفرالناسوكل،فاسدمجتمعفيحرايكونانيسنطيعلاانهوالاجهزةوالالحادالالستغلالاخفص،عه*مة-هجدبةح!ترةي!صىا!ذي

منبدلا،والتودبالرفضالواقعفسماديوأجصاانيمستطيعونلاارقاماً!ىجميطوحولهم،افرادهافيالان!ممان(نص!ماني!والمخمانجرات

تنفجرلا،صدورهمداخ!لبعذاباتهمويحتفظوا،"التوافق"يذبلواانابدااللهورصمة.اللهرحمةانطارفييقفسمياراتزرل،مثلقة

باننعاسة.الفادحالشسراوالخانقا!غضبلحظةالا!..تجىءلا

المع!إر،)فبمعليينطق"العرضحالجي"فيحمديوبلسان)بوجهالمعاعرالواقعارضفيملقاةبذورايلتقط!رومانميخائيل

:"والمأجور"الاحداثموثر"يدفعانبم!يبدأ..ركأالنهامنيبدألكنه(عام

كلهمالناسخلقاللهكانلو..بتخافالناس:(مندفعا)عليفيكقفالانسانكان.وقاسيةمغيفةرؤيتهتثدولهذا.نهايتهالى

ساكنالليكل..بت!خاف!الناسإ..زمانمنفنبما!المكانابطالالق!ر.والنسبالنفاصيل"شوهةصورد"تعكسغري!بةمرآةمواجهة

قريبةمدرسظفبمويدينددهالليكل،يخافلارمرخيصةشقةفيعليهمقضيوصرامحه،حيلةبلاعاجزوالانسان.0شيءكلهو

ك!لو!ص*ون،المج!نم!ثيالقانوندههو..يخافلازمالبيتمن.يموتاو"اللوكاندةفيهعهم"يعملاناماوهو،بالفل

..يئساهاويتجاهلهالليهؤهفيللمةلابطاميخائيليمنحها؟لتيانوحيدةالحريةهيوهذه

.إالعلممنبحر..لملمامنبحر:الجوادعبد.الاعمال

رئايةا!عفيالكانونهو!ه.لا:(شديدةحدةفي)عليكثي

مصلحه؟ييح!قازصهطابطايعلىالمستحيلمنيجعلالمجتمعماالاخيرةهع!هفيهو.رومانلميخائيلاخرىاعمالاهنارلكن

خصىاو!ميلةايولاموةالرثولاالصدافةولاالتبميةولابالواسطة،ومشاكلنانحئمجتمعناواقع،اخغير1وافعناقلبفيبيديهيضرب

.الضعفاعنفوسلهاتستحيب-العنفالاشب-ارومانميخائيليملكوهل)وحدةبعنفف!يقف

منوجهوعلى)"والماجورالمعار"فيحمديضدهيثورماانا!بيروقراًطيةاء،م،ائفةالراللبورجوازيةكلإشصهاتامام(؟..لحدةوا

تنحصرالاولىفي."الصضحالجي"فيضمدهيثورماهو(وجوههالتطلعأصحاببهاينعومالتيالتسللمحاولاتأما،،والانتهازية

بيتمهفيالزيفلتواجهالتانيةفيوتمتد،محملهداخلحمديثورةاتنظيمامح،ولاتفثلا!ام،اللقد،مةالقوىمرافيلورائةالذنط

رأسقطاعمننماذجهرومانميخائيليقدمالاولىفي.الطريقوفيانث،نهميماكلف،والزيفاللق!رضديقفاله..السياسي

لاقمسامامديرئمالهسمفرئيسالموظفينصغار:حكوميةمصلحةفي.نظيفمجنمعفيصايكونلانيهـمىانسان!طا!لحفينق

المماءغطتانيهملا..يتسلقهانكليحا!لهرم.الاداوةفمدير))الدخان":اوللقلأئةيضمروماىميخائيلامحمالفيالالجاه!!ا

اجلومن،الموتىوجثثالاحياءلحمعلىتسلقهفيداساووجهه؟والعرضحالجي"ثم،(6691)"وا!جورالمعار"،(62!ا)

ينافق-الم!مرحعلىلتجسدالذي-الهرمهذامنجديدةجةدر.(6891)"الزجاج

نايريدوالذي،ويرتثم!ونيخونون،الصفقاتويعقدوقالجميع،اًلثلائةالاعمالبطلهو-المفضلةميخائيلشخصية-حمدي

علىحربصا،ويخا!ي!زوياىبردفلاالشردطمنادلىبحد.لحهلمفظجميعاوهل!..الاخرىالىواحدةكل:ؤديسل!معلةفيحالقاتو!

فيأمامالتافهـةايا!مهرحلةمتابعا،لصغيرةاحياتهمشكلاتحلاممعمليناانبل.!مميرعالممواج!ةفيحم!فيةواحدةلرددف!مة

أفقيةشريحةاًلىيتحوللرأساالقطاعهذافان..العرضحالجي..حمدييقفهواحدلموقفوجهينيكوناانيكادانمهاالاخيرين

تمايز.بلاالناسمنكثيدةنماذجتعرضواسعة.الطريقعرضوفيبيتهفياثانيوا،ع!"فيالاول

كليهما"العرضحالجي"و"جوروافيالمعار"فيحمديلكنن!رة.القاء"-نبدلا)"نعرضالفىيالمعملفهمانزدادوحتى

التيالتحولطمرحلةواقع.المضغيرالواقعهتماكلقلبفيواقفشيثا-هولكل"الدخات)1مسوجبةان.الاخرينال!مماينمحلىسري!م!

(لمظاهرءلى!صةاموالاو!ق،!ق!حانستوود:المضناقض!الى؟م!ود!اهدف!منبردلا،تكفيلافقطوالتمودبالرفضالعاللممواجهة:واحدا

زمارسكيوواءهاننخفىا*ضناومحظيمةرائعةلهتصه،را!نرفع،اكاوغةاالدخانف!يوحمدي!!الت!وهذافضالرهذاالليهيوجهمحدد

ام!لامنبدو،الاخريناكت،ف!علىال!لقفيورغبا-مالواياناورصوء..(قىالاوهابوج"فيانوحيدةالاجابةهيال!:واحدةجملةدائطيردد

فيوانعفنا&خللنخفيلكتناوالايدبم!انقلوفيطاهرينظافاالأس"لا"منبدلاوانه،تكفيلاوحدط"لا)اانالنهايةفي!فلكنه

به،نهـ-ماط-!ب!،هومظهرنالكن..احداتهملاحقميقتظ،داخلظ0وهادفةمعددة

.التاسبهويهتم.الحادوالشعولى،با)ضفا!ةوالاحصعاس،الوحدةيواجهحمديكان

المعاو"فيحمدجمااما!ايد!وال*بيرةال!مغيرةالتناقضاتمئال!كل:حف4لقد.بالادمانجميحاهذه!تن!اعرهيواجه،اختهتجاهبالائم

نايكتنئ!ف.الاخيرةهذهوفي،"الجيالوضح"فيتم"جورافيو:بالفنحملىءعاللمفيعنهييحثالذبماالحلمالمخصرات

وبقي،ب!يتهالىسبقهقدمحملهمكانفييواجههكانادياا)زيفا!دنيافبمحاجةم!ثمى..شيءبكلايماليفقدتاًنا.ءمدي

.الطريوعرضفيايضابانتطاشهولاالاطفالولاالاسرةولااف8"ءولاالماللا..هصتيتسنثيرتقدر

***،جلدههـ!واءحبوسابرعاللم،لوحدهعاللمانسانكل..النجاح

منانتظاراوتوقع!ونصماحااللعاثعرةفيبيتهالىحمدييعود.!هلبمالاواحب4براوبا!صداقةالصمم!حنمنيصلطبيحاولواحد.وكل

:الانتظاريستطيع4عدللموهو..شصيئاالليومحمدجم!قررلقد.احدل!جفداخلبسهالانسانبينفردالنوروينطفيالليلبجىلمالكن

سنةمناعملهلازمكانالليحالااعمللازم..فورااتحركلازم".بالمخدراتانوحدة،بيواج"الناسوبعض..

مسرحيةفيلدرامااتبدأا،لميثةا)خطةهذهمن."..وثلانةواتنينوقيركنا،عليهاوينتصر،القهرمصادركليواجهحمديانورغم

اتظذلحظة،توقفلحظة،النفسىمعصدفىلحظة..العرضحالجيصلارقىاكثرل!يينوانه"فهـ،قدبأنهالاملماماالمسحيةنهايةفي

عجزماالآنيقولانيجحطحه!ياًن.تنفيئهعلىفوراوا!عملالقراداهإانالا،عينيهاكلاث،كلالىسينظروانه،العالموجهفي

قرار.فغيذوبينبينهيرففا!ذيانوالحق،سثواتثلاثقولهعنقوىيواجهحم!يكانحدا!الى:الدخانفيقائمايظلالسؤال

انلأهشتاقيزوجتهبهاتلقاه"الروجيةالمشاحنات"تلكليسهذءكانتحدايوالى..موضوعيواقععليهيفرضهاالتيلقهرا
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ليس!طفلهانيعرفحينمفاجئاعنيفاانقلاباحمديوينقلبكررب!اتمامايرتبطشيء..اعمقشيءلكنه،موعدهغيرفيلعودته

تفرغكيالصباحمنذاختهاعندارسلتهقدفريدةوان،بالمنزل.ضدهيق!انحمدي

:والحزنبالغضبمثقلاويخرج..لزائراتهاوتننترك،وجةالرتقودهاهائلةتزييفعمليةتجريالبيتوفي

كان،وجوابشكوىالفكأبكانعرضحالجيكانلو:حمديمفصارلنر..جيرانهامنالزوجةاستلمفت"آخروخادمالخادمةفيها

!..انفعل..مولداعمللازم.لا..انالكن،الابوابكلعلىخبطشكلهلان"بعمدايلقي"المفكو"تمثال،ا!وائد-علىتؤشنظيفة

واستعدوايكي!فواتسلطنورفىوهاتقهوةوهاتسكروهاتبنوهاتالىومق!دهحمديبمكتبتلقيانيضااالزوجةوتقرو،"..وحش

الكلامكلك!نبكانصضحالجيكانلو(ألصىفيلفيحكا.إ.وحررنسوان"بانتظارانها.زالراتها-منواحدةعينعلي!ماتقعلاحتىالمطبخ

"..ترابيزةايعلىساعةايفيورقةايعلىضد!مف-ارالذيىالرجالهولاءنمساء..لزيارتهاا!قادمات"احابر

حمد!حولتلقىالاولالفصلبها!ننهيالتيا!كلماتهده."..لأبررواالمعار"فيحمدي

داًئمااعمالهيختاهـابطالرومانهيخائيللكن.؟.كاتبهو!ل؟سصؤالاانها،.وفويدةحمديبعصدطال،لأفةحقهلمقةالمتمارمالموقفهداويمفجر

.يفطوناوي!ولونفيبماغرابةثمةقكونلاحتى"..الهثقفين"منسقفتعتيصيشاناللذينالروجينمنوكل،الزيفعلىقائمةعلاقة

الصباحفيهذاثرر،شياهاوهـسا!تهيننبانكررقدادىحمديا)جديدةبا!بقة!طقةفريدة.الاخنلالىكلمخ!نلفلعالميصننيواحد

انهايعرلىالتي"رئيسهاوامراطا!ةفيالاستصاررفضحينفقطالطصقهل!تهينضمو!ا.!ذ.بنأنيرىوحمدي،الحيماةفيواسلوبها

الفاس.صالجأوالعملءماللحفغليست،"..المالبيتمنظكل"ضافي..الاطفالقولطيسر؟وقلعوص"

فقطمشهديقمنا!بوعنصهافيوالمرحية)الثانيالمثدوحمدي،الناليمحنهابقولهماا!يعنيهاولا،المظهرالاي!مهالافري!ة

مواجهةفيصمدي:!مافيهالرئيس!-لأالشيمة(العرضفيكماتثةلا:لسواءاءلىوالكبيرةالصغيوةمظاهرهفيالتزييفيرفض

-لسحيثالاوبرااءجافبي!؟رعفيافهبيةخمارجا!زيرفا!ل!خر2و!ييتروح،تزورفيت!جبمحلوةواحدةأي:فريدة

،الجوابو2لأالشكلىلهأح!مليكت!بحمدى،ويختادعرضعاللجيةثلائةنفم!مي؟شمومها".0والانتقامالونشفيفمها!اءاب!نسامةوش!وعلى

...."..النوممنصاحيةوهي

الدائر.الحوارفيركونوثةال:،سيتجمعحولهماومن..القتأرينصبمثىما،1اناووظنر،استارة!ثاء1.حمدي

لجي؟ئيلماكإكثرمرهاصباحدعمالاجؤظنةكمادهاسي!ةقبليحمدتي!اتمرتابوفي...جيبكفيايدكتفربة.بعتكشفكلاففا:فريدة

ناءمديمنهطلبحينقيهالعرضحالجيريبةوتزداد،بهيلايقاع.قدامهابخنقفالعالمقمامةلان،لا:حمدبم!

المر!حالجي!ويثور،كأوانندولأالشكوىمنالاولالسطريترد.؟.نعم:يدهـ.لى

ولاشكوىكتبتهاعمربماالك(رفيسنةيلاتين:اللعرضحالجي..ووراهاال!قظرينقداممنالبلدؤبالة،القماهة:حمدي

ولافيه.؟.عالميامحنوان7غيرمنجوابفيه..عنوانغيرمنجوابيسهبهـ،"الاون"ريةنسوان)منيسخرحمديويروع

؟إ..الشكوىا،-كثب!يهمسيدولاممثىعاجبكاللبلدفيسيدمايون:فريمهفتنفجرزالراتها

ويسشخرج،الجمهورمنومزيدالمسرحالىلبوليسارجلويدخلخماتطولص(للف!لثمرةميت:(افنوقرانفجروقد)فريدة

يعرفمناًبتسا.لآوجههوعلى)صمديجسبمن!لماالبو!يسرجل،اورباويالبيت،خواجات،اكاب!رنالى.منكاحصمنعليهـانك

كلامبيطالع"كلاماكتبانانهقلمهعنحمديويقول،(..شيءكل..برةمنبرجيبوهلازمانرةدبوس،اورباويواللشى،اورباويالاكل

.."،خربت"ذروتولايمكنعجز..ف!ايدةمن4ب!نهجيولاستفهلا.4.فارمنعايث-ئناسي..!وصنعمنقشايةجسم4علىيصممكن!س

ويطلبصمديظهروراءمنلجيللعرضخابعينهالبوليس!جلويغمزإ..ميزانياتغير

يمليه.انحمديمنيطلبثم،يشاءمالهيكتبانمنهحينوهو،بوحشيةا--اةامنا!فهذايرفضحمديلكئ

،المجمهورمف،ومةفراممقتاريناعلىثورتهفيحمديكلماتوتأتيوعيهئ2و،ناحيلأمنبلادهأرضفىذرمي4رورموخعنيكشفيرفضه

اعتادواوالكنابلمثقفينامننمطمأساةقتعكلمىالجمهورتعليقاتوتأتيررمجنص!حوان،شيءكليضيعانفحتمساداوالنمطهذابان

احد:يفهـ!اولالثميئاتصيلاكبيرةبكلماتاف!ا!م،هلأواانا،فرب!دةتقا؟-"ولاإ..الاطنطيحلفلدوتنتجهلماصست!لكين

إ..طمق!لم..3لمةولافا!مييمثس:ا!جمهـور:العووجوازبمماالبجاحبصورةورجههفي-لهقيئم،بالسخرقي

.،فهمئا،كناحاهلىلو:الج!هورهدو"صفى!ولإي!؟..ايمهفيهبب"ن.؟.م!نفمصكقماكر:فريدة

إ..نجليزجماابفاءالمر!يح!نى:الجمهورا!ما!تك؟..كاماًلجاوجماحسابك؟..محندكا!يايه؟..ايهفيه

..لا:حمدييكورال!!كءملاللي!ن.؟.وخدأمسفرجيكامبيتكفي.؟.ايه

.إ.يرمرفهالثىماحاجةمافحصثى.!.لفةكافةبص!و:الجههور.؟.رهالورهيلى

منعلم؟..!قيبدللألب!مىمنكلهو،اعرفهاحاجةمفيش:حمدينم!!وافي"فتدعواضجاء؟اليذامحقة!ا!اا(تياول!عائلزننبعاوهبم

كل!وولادوحراعيةواميينجهلةلكن..ءكلمقىحر3افنديةفببهيامايرشربوناللذين"نواحداستجطهبانهاحم!يوتعد،هؤلاء"الانكمثصارية

..إحريمإ..اطاعهالوفقط..ماللكالرويسكنون..والشمبانياالويرسمكبم

مبخائيسلاعمالومعظم)طويلمونولوجفيصمدييندفعوالذي"فلوفباكلب"لضسانه.لنفسه!ويتهحمدي&ايقدمو

شيءكلانها.بالقنارينيعنيهماخلالهتضح4(طويلةمونو)وجاتاخرىصورةفيملمبلكنه..ال!ضوائيةالفعلدروداستجاباتهتحكم

ئتاجكل،وباطنهظاهره،صدفىلاشيءكل،مصنوعشىءكل،رائفصكايهسايم!يعرببةتفوتءاكل..جريطالع..المقاولئلعط"..

كسلانها،وارضدهورالقبحكلى!ح!ئانأجلىمنمربضةحهطرةفىمحملهالل!بعملؤ،نصةعربيةمر،يق!فيحصلهالثررماووا!ويجرك!

واجهاتها،ؤصومغلفههلفوثةلمعلعةالىال!حيتحولالتيالفناري!انا..41كاولطكلطاناء.اأكلبا!اانأكتمثمة!طوقجاة..الاولائية

والمصال!،الريفيتباد؟ولأوزساءرجألبهئحمنوعةالمهالارتبماطاتك!انها.؟.منيالمطاوباسه.؟.عايزهاناالياايه.؟.أي!وراًباجري

يينغاو"!بان!ويرفخرون"لكتا"ور؟لررركأنونالذين!؟لاءانهها..عرفتايو...عرفتوالنهارده

رعماكنهـمانحرافهميثبتيذينااًلمديرونهؤلاءانها،"..امريكاني،بزائراتهاتم،مامشغولةفهي،كلههذأمنشيئافريم!تفهمولا

حمديمدير،مديرهـهسوأنها..واخطراًكبراءمال-الىيرقونذلفى..الزيادةلوازمبعضليشترييذهبانحمديالسىتطلبوهي

فىكأب)ءاىرر"طبهـشالبدا!همنالارهةفجرالذي..كاللذاتست!قضىالتيهي.."ساليهواللباتون،يهجلاسو(لمارون،الجاتوه"

اثوجودبنءلميهمومصى..وايسلأمفنرينةوآهي..كلمضجنالدفقر!..المدمسىالقولوطعامهماالشهرايامبقية
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وقد-لريدةالىحمدبمايسمتدير:اخرىذهايةيثبت(7العددعربيةيستمرانحمديورفض.."..احسنيبقىالص!رينكانواوان..

،النهوضعلىويحينهاويسرضيهافيئاجيها-هنهماالاالمسرحخلا.يبوالتحسالزوففي

وسيجضبان،مععاشيءكلويواجهان،معادائماوسيظللأن،معاهماضديتصورانه.خاصاةهماحمدييقوا"ماي!فهـممهوراللجلكن

محلىالملقاةلأاللباروكةح!ديويلتقط..ذرفاهالتياا!دموعاطفالهمابالاعتداءوهم،الخ...وايفطيروالفولالتوءسيتببعالقيا!قارين

:الريدةلىابهاويتقدمالمسرحارض،(العرض1منايثمانيالفصلينت!يوهئا)الحبمفتوةبدخلجهنلحليه

بيها.اصلىنففىشايفةكتننالطالبسيهاحمدبمرواثحراحمرتتضحوالجمهورواللفتوةحمديبيئاتماليااث،!وخلال

المسمرح(علىتلقيها)،تنفععادتمشما.(وتتمأملهاتأحدها)فريدةيريدلساأث!كوىاومضمون،والجمهورالفتوةوطبيعةحمديطبيعة

..قنفععادتشماالحقيقةشافتماالناسبعدشسامحلاوهو،خدءمنتمام!يعرفالجمهوران.؟تهاان!ري

..مان3لهاهيحتاجةانتيولا:(بقوة)حمديوهو..امانفيائهلهيركدوحمديروعءدطاًلفتوةءوي!دى،!ه

..كمانلهامحتاجهاناولا:(بقوة)فريدةخدمةفيولانه..مرةمناكروضربسصجقلالهالافتوةليس

.المسرحمنببطءمعايخوجانعلىيظلفانهحمدينفسفيلثقهالبثالمحاولاتكلورغم.لجميعا

يلاحظوكط)لمرحيرزعهرومالطم!يخائيلوضطالتيلنهايةاهذهعن!ح!ثهمالجماهيرخداعصجاولوهو،وتردد.وحميرتهخوفه

نهاية(والزجاجللدخانمقعمتهفيالوهابعبدفادو!الاستاذالفتوةمن،لحاريةاجسادعلىداخؤيةملابسمنتعرضهوماالفتارين

اليها.تضصفورهطاكثوكلهاالمسرحيةمنتنقصولملها،مصنوعةالذينالفتارينلحديثالعودةعلىويرغمهفيهددهخدعتهعلإ4يقطع

)!عبيرقيا)ىااوا!ؤامنرومانووائيمسرحفياًلألوفطوالانتقالاجرللعرفالجىيدقعانفيعرمياحوىموةح!ديويحاور،ي!مهم

التغييرهذالاناو،الواقعمعكتفقلانهاالنهايةهذهنرفضيجعلنا!ايضايرفضث!هذاعرضهأكن،سبيلهحالالىويمضيالضائعوقته

لالن!هجمة-تعنيلانهالرفضهااتهابل،مبرروغيرفجائيمنجانبفريدةالاحاجةيافيهاقحصليمكنولا،بتاعتنادياأفتارين"لان

من.جانبمعالنعايمثىحمديقنول-كاملفنيكبناء؟لمسرحيهتقولهلماكثيرجنسحلمفيالفتوةمعحمديويدخل،"..بمواف!ننا

عملمه.جوهرهيضدهمرختهكانتاللذبم!الزيفهذافسمعايهيمانو،1واحدةبدللساءباربعالرواج1مزاياعنالتفاصيل

افياروللماتفيالزرقانيجمالرعيدالالشاذمعتفقكأاواذامنواحداألكن،والشبقبالامتلاءلحافلةااللجنسيمةالر؟يةهذء

اللىالمسرحيةتقسيمحولمعهنختلمففاؤ:ااأنهايةلسفاراحتارها،لفتاريناحديثالىحمديويرداسترسعالهمافيقطعيتدخلالءمهور

لفصلاوحكل،تماسكهامناصمفهذاان،ف!حل!بنبدلف!مولثلاثةولوجوء،عجزهووويفممكوالق!وة؟يستعطفحيلمةآحرالىهداوولمجأ

يدورالذجم!الحوار1وانخاصةءترهلالمبمدو-خاصبوجه-التالى.طفلهاجلىمنباللذهابلهلسمابما

ااثالثالفصلفييتكررالفتارينعنحمدييقولهء(فهمسوءحولفيهعنيفمثمهديدورو.واكثركثرفه4والجمهودالفتوةريبةوتتحد

تقسيممان.جدوىندوبالاطالةاحممطساافنفرجلدىيخلقءماميخائيلمسرحفيا!الوفةوالتحقببقالاستجوابءث!ماهدالىيردن!ا

لإولالفصلفي،وبناءهاتمامايتفقفقطفصلمينالىح!بهالمصالغتوةوينقض،والتعبيرا!حركةفيومحنف،الايقاعفيسرعة:رومان

أحرىشيمةوفيالثانيبي!نه،فيالريفيواجهحمدي:واحدةشيمة.بخئاقهم!مكاحمديعلى

الاستاذايقولهمااما.الخارجفيالري!يواجهحمدي:وكلمة،فابلةإ..ح!دييرضفجر..فقطوكلنهوتحت،الق!لىو!ةتحت

دورفبمغيثحمديالاستاذخاصة)الممثلينأاجهادانمنالررقاني-وتفجرهغضصهقمةفي-حمدبم!يندفعالاحيرالمونولويموفي

مستقلينفصلينالىلتاياالفصلتقسيموراءايدافعهو(حه!ي!فاضدنضالهوتاريخ،عاناهالذيالقهربتماويخالجم!ريذكر-

عيثحمدبم!داًءابهيقابلالثيالحقيقيالحماساى.مقمعبرفأعرقالملاحيحياةفيهتحولتالد!رمنحينءمرعلىافىةقد.القهر

العرقحاتعل!ى)"5كافاةخميرا،برضنهايةفيثم،ولصنولوجات!تحقيقاجهلمن!وبرأوداربادخةوقمور!لامعتو(رعالىو"طالم

وجهه.تغطيالتي"..اوروبامن!ة"هـصرؤبمانيرىر!خمربمجنون!ويونزوات

المخربم،الاست!اذستبعدهااقدالنصمناجزاءهنارفأنكذلفىالجمهوررويذهـ-،(...الاورباويالحياةنمطعنالحوارقذكر)

الاحيرالمولولوبمهنحذفتا)تبمهيتصوريفيالاجزاءهد.اهموثعلياوحوشيافتواتياجطثاتيا)):الفهرممثليصدنضالهبصور

كراسمةفي09-98ص-المطبوعالئصفي233الى231ص)والمغربلينوالحسمينالاز!رفيبونابرتمهضرب!نماللييأ..كؤالر

الفتارينصورةلوضيحفيتساهملمحذوقةافهذهـالاجزاء،(لمخرجاحيضهما!يايا؟..فينوحمنوا..الفيلوبركةالاربيئوخط

الاسقاذلكن،عدكدةنماذجخلالىعنا!لفيقصدهالذيومعهومهااللييا؟..فينرح!نواوالحمراويامصلاحاسوقفيوالدانات41!افع

لحوعلىمصمونهيفهمأنيستطيعلاوما،نفسهمعصاد!الزرقانيوالخواجاتالباشواتوفربتواالخديويةالسلاللةابنفاروقطردتوا

الخشبة.علىتجسيده-بالتالي-يستطيعلاواضح"؟..قينرحتوا-

***بشريةكتلة!نواحدا..غصب!ؤمةفيوحمديفريدةوتدخل

(لمخرجعلىيمرض،محنيفوحشىمسرحرومانميخايلىءرحانفيهتعيشالذيازفياويفضمحبقس!ةحمدجم!فيهافينفجر-غاض!ة

الطويىوالوقوفةدائهامنبدلاد؟وباجودا-ايرضالاولاوالممثل-صالشصل!هارمحنوينزع،رحمةبلاالاقنعةكلء:هاوينزع،حياتها

الاستاذلعبهالذيالدور!كنالاهتماميسمقطانيجبلامثيرلصعند"جميعةولتنرافيء!ئحاحمدك!يصف!روشعرةآخرفتسقطاكسصةمار

الصالة.جمهورلىاالنصهذالوصلىفيالزرقانيالرحيمعبد،ارينللفتلدمارا..ي!تبكر4مصربرفيالعرضحالجيةجدعان

الكلمالة..شيءكلفىاملمةعلىيعمتمدرومانمي!خائيلومسرحالرمامةكلوراهابخنىالياا!فتارينكلحطموايجالياحط!وها

افسخصيةرحوهو،أمشعرابروحالرفافةاوبالغضباثحونة"جبان:تمييزدونيعايجمعلىاررعؤوليةحمديوي!ي،"..والعص

يصبححين(وعقيماالحواريصبحفحيون،الطويلالونولوج-والواحدةا،كدهعايز*نهميقولالليكلجبان،دعوةهاليشيقولالليكل

الواقعمنالانتقالهناكثم،فنيةكضرؤرةالمونولوجيولدخانقااًلقهريقولالليكلجبان..ارريهمعا-فىعي،لعندياًنايقولاللياكلجبان

كلاناقول.الشعراخيلةالىالسبابكلماتمن..التعبيرالىعمومكافة!افةلىا":والمنوان"...ااضوربتعبدبلدفيكنتاذا

..إثقيلاعبثارومانميخائيلنصوصمخرجعلىيلقيهذالمكاتبافي،والمصانعالغيطانفي،والجنايناللحقولفي،الوادياهل

ا)زرقاني.الاستاذبذلهقدمخلصاجهداانفيشكولايومبوة.فوواتج!زالخلقءموملازم..والصحارىلمزارعوا

-لقاهرةا)ومكانهاالمسرحيةبزمانمحددةئظربوجهة41خرجبدأ.".الانتصار

بدايسةفيالعرضحالجييرءتبهالذيالتاريخ،-6791اغسطس17***

سل-مسوولونولحن،جميعاحلوقنافيالهزصةمرارة،(شكواهانالزرقانيالرحيمعبدالالم!ضاذاختارالاخيرةلكلماتاهذهعلى

بين!ر!لا،الهزيمةعواملقيهأقرختالذيالمئا!رعايةعن-بقدرمسرحياتسلسلة)للمسرحية؟لمنشورالنصلكن،التالثا!فصلين!



بمصاحبة-سظعتوا،اللطويلةالمولولوجاتفيهامادوراالاضاءة.خارجهايحددومابيوتناداكليحدثما

.المم!رحعلىاللحركةجمودتعوضان-الموسيقىالمختلفةالاتجاهاتبينممزقا،حالراكانجميعامثلمناوحمدك!

علىالمسرحيةءوسيقىتاليففيبكيركمالالاستاذاعتمدوقدظكنفوسنافيهاغرقتالتيالمتداخلةوالدواماتالمتشابكةوالدروب

الساعةدقاتمعظضحم"..رللاديبلادي"للحنثلاثةذغميةتنويعاتوعن،الحيرةهذهءئالتعبيروجاء،والمرارةبالهزيمةالمثقلةالايام

وتصاحب،(البفدولط43كحر)بالتذوذبوتوحيالاولاللفصلكيالالممتماذصممهالذيالت!جريديللديكورافيوتشابكهاالاتجاهاتتضارب

المختلفةااخفريعاتاوتتحدترقفعثم،خافتةو:غمةحمديموكولوجاتهابطوالاخرص،ءداحدهما.ى.متوازيانطر!قان.المجيدعبدر؟و!

الثالث.الفصلمنالاخيرةالكلماتمعالاسماسيالهحنالتكونيتقاطعانوطريقاق،(؟لمسرحيةفيهامةثحيمةوالتسلقالصعود)

***ص!دييعحشهاالتيالحيرةبجويوحيلتقماطعواالتوازبم!هدا،هعهما

سالس؟اهوالبطل-والفرد،لواحدةااروخصةهوحتيانوهو،يقولهالااو4كلمتيقولانبينالخاصةحيرتهثم،اولامواطن3

كافي-وقد.عظيمممثلالىبرحاجةدهذاوهو،رومانهيخمانجبل"ممرح؟..كلواومالىماييكانوانا":اكلائةالفصولططولعلى-ويىدد

عظما.ممهللاصمديلدورادائهفيغهثحمدجم!..ا)ضحوهذاعلىاللديكورجاءهناومن،"..إحانيفيماكن!

يصيم،مخلصلممثلرائعامثالاليلهكلفييقدمكانفيثحيدي،وهبوهـاصعوداالءشمةعلىالممثلينلحركةمرهقلكنهحقاءعبرا

ويضيفمنهفيأخ!،اضه!امعالتفماهلفي(وممثلامخرجا)خبرنهكوبةوخروجادخولا

الحركةىعنحمدييتوقمفلاالثلا!لةالمسرحمهفصولوطوال،يه4احمديببتداخليحدثعمايختلفلاالخارجفييحدثولولان

ورغم،هـء!رديكووعبر،!طرها!ىالممرح!ينمن،وهبوطاصعوداللفصل"المسرحيالاردصاداتفكبمات!كيدهعلىلمؤلفايلحماوهدأ)

مرة-الاحضلموتبماعداالعرصفيهانئمهدنظالصكطاليىائيتعدداضافات،!ل!وكماالثلائةالفصولطوليربقىا!ديكورفا!(الثماضط

صهيقولهاالذيالمكارعيرمنليلةفيكلمقىقالىح!يان-واحدةحمديفصمك!ب،القليلةالا"اثقطعاسم!تحدامفيواخ!نلاففقطقليلة

وعمق،بوعيثورهيؤريناعبثحمدياستطاعوقد.ا!اللباكلز!تصبحلةفياللهطالءسغيرةلهوالطاو،حسانال!رضحالصكبماءكقبو!هبج

تامةسيطرةيسيطروان،ساعاتثلاثطولالدائبة4حركتيحكموأنأشياءلله(ؤياالفصلفيو؟ضيفت،وهكذاسيدالعرضحالجيحتب

الجسدية.وحركاتهوايماءأتهصوته:ادائهكل!رداتعاىقفولىالعلاماتهذهكل)ا!ريقررماتوبعضهروراشارة:قليلة

بتمكنالفصيرلفتوةاودودقص51قيفيقلاسزاذاأدىكذلك،(..هـوام!نوع،الوقوفممثوع،الا-لجاهممنوع.ممموع

العرضحالجيةراأدووادى،تماماتلائمهلتياالادوارءئوهو،واقتدار-فقطالاحهصرباللون-ضىءلتيا!المروراشارةاخرحواستخدم

خضر!وحسين،سلامالدينوعز،لليلاابوالعزيزعبدالصلاثةالعرضحالجييشكوحين،"..خطأيمحثالذيهذاان")تقول

اسفالى.اولىأبتذالدونالجمهوريؤحمكواانفاسمتطاعواوحيئ،هشكوااملاعفيحمدييترددوحين/،حالهسوءلحمدكي

هـا!ةرراوررمتدور(فروصةرورفي)!ن!لآا!-لجقاما.الخ..مجئونانهليقووللعلمامدعيمنهيقترب

الصوتيادائهاتلوينمنمزيدفيتتحكماناستطامحتولو،عندها-الحكيمهـحفي-نسبا-المتوالرةالاضاء!امكانياتورغم

نابثينةالسيدةتلاحظانارجوكما،افضلنحوعلىاللدورلادتوربما)كافياالمشغلالافضغللمانهاالا-المسرحيةإعليهمحرضتاللذي

الزيففيعاشتهـ،لك!رةفهيتفعللم؟وقولماكلتتكلفلافريدةاضاءةع!نالمخرحاعجزصاممالمسرحءمققلةلسببابعضكان

تصنعا.لاواكعالهابالنسبةاصبحالجديدةا!بقةواحلاملكن!ا،(4كافياضاءةالمسرحخفيةف!اقامهااقىالبانوراء،

بالتاملىجدير،ومثبرجادعمل9عرضحالجيامسرحيةأنالروجةوبينبينهفتساوي..حمدكبمموقفلتبرزفقطاس!خدمت

والمنافلآ.وتخمص"عنهماوتفصله،واللاءبالاةالسخديةالىيعمدحينوالام

االقادرعبدفاروفىالقاهرةلعبتكذلك.عنهماوفكريانفسيابغدحيئمركزة!وئيةبحزمة

إ؟سر

كلممؤرلول!دجميسيأامر!عهم!صمرماهـى،االص!ر.

منمواقفهوان.قضاياهموناييدءاللعربمعبتعاطفهتوينبىارنولدالشهمرالبريطانيرخ19عرف

-.الاذعانفيتزاللاوعنصريختهاوعدوانيتهااس!ليل

أستغرقتهملتتحققحمتىالزمنمنتستغرقلن4ببالعرالوحدةبانتوينبييتنبابالكتلهذاوفي

!ولكما)الاقمىالحدهي4!91سنةانبل،شلهماتضحرفولن،الاشطاليةوالوحدةالالانيةالوحدة

العربية.الوحدةهذهنورلاشراق!توينبي

رؤكدولكنه،الاقريقب"والوحدةانعربيةالوحدةصتعتوالتيالعقبات-ممنالبريطانيالمؤرخويشحدث

الوحدةوان،تدو!يا!ستزول،التجزئةمنالمسمتفبدةوالالمرإلافرادبعضمحسالحومنهل،الصباتهذ.الط

بمها،طرفييقمالمناكمروويل،الحقعنابنائهامنالموقتةمصلحتهتعمجهلمنوويل،قريباقادمةالعربية

...بنائها1غيرمن،لل!يرمعاداة.

افريقية،بلدانالىلثلاث1ر!تهاثناءتويهـنبىهقبذفتطلتاريخيةتأملاتالممتعالكتابعذاوفيهـ4

والمسميحيةالاسلاموائتلافا،ونيجيرياالسودانلمشكنةدقيقوعرض،الكبرىالصحراءبوجنوبشمالي:

،اسوان"وورشةالنيلاًعاللىفي"الجبللسد"!قةشيقووصف،الشلنهروتاريخال!بشهفي

التىبالخدماتواشسادةالفلسمطينييناللاجئينومخب!اتغزةالىزيارةمع،اللسودانفي"اللعؤيرة"و4

العربىللنضالولأييددعموروحرفيعانسحانىونفسىشيقاسلوبفيذلك-كلالمنطقةلتلكمصر!مئها4
!مم!هيهه.!هره


