
ض!.بولزببرر9الحويأ!لجالمح!الثقا-!ااطإثللتنياا
معمى

صنفكلمنالثورةنظرنجات"وتلبسون"المتخصصةللمجلاتحتى
انتصلبدلاالثقافة:واحدمفهومالىدي3نطرياتجميعاولكنها.هـ"."-بع

بل،الناسوعيصنععلىالقادرةهيلانها،جميعاالناسالى

بعدتشكيلهفيايضااساسيوعاملالوعيلهذاصادقانعكاسانهاخشبةساميالآدابلراسل

تصلشفرعالىيحعلعوناللس!علسهاذعنهلحدثوابىعنهناماهمهييفقوللعقأفةلكنهيمليالتغييروثقافة..الفلاحينعيد

ر......

.."الناس"
لجمهوريةافياقيمالماصي-ايلول-سبتمبرمنالتاسعفي

برنامجممولكنالاختلافاتبهدء-ثا.ليةهرة-هنانهتملنونحنلقانونعشرةالسابعةالذكرىفي،الفلاحينعيدالمتحدةالعربية

بوزارةاللجماهببري!ة1الثقافةادارةأعدتهاللذيالرليسيالاحتفالالىالا!طاعيينمنالارضمدية!فاء!تاللذي،الزراعيالاصلاح

فموذبملمناقشةمادةيصلحثد،الفلاحينعيدومنالسةلآ9للثقاالار!اديولا!بسياارمزىعندهناشوقفللنونحن.الفلاحين

الجهطزطريقعنالناسالىستصلالتىالتقافةمن"دسمي"والياليةالا!اعية-المفترضةالآ"!ارت!نتوقفولن،القانونلهذا

ريفنا.فيالفلاحينجماهيرتثقيفعنالمسؤولالمغزىرمنيناوانما.ابرصورلهذاالفعليةاًلاءلارعندولا،لصدوره

علىقدمتوالاستعراضاتلعروضامنعددااللبرنامجهذاضملاحتفالاتالثقافية"المظاهرعندنقفانيعنيناثم،القانونل!ذاالتقافي

شمال"القليوبية"محافظةقرىاحدىساحةفياقيممتنقلمسرح.لصورهعشرالسابععالعيد

(لمإ(شعبيةقنون"لفركةراقصغنائيبعرض"فالالاص.وبدأ.القاهرةصء8-......

الحجاوى،زكرياالقديم"اللشع!فنان"ات؟راتآخره!؟،حد!وةتغيرلده4السيرولالافلاقهمالماسعمليأتار-علميا-قالمالروص

...*...منوسائلاللذييمنكونالاساسهذا،المجتمعفيالماديالاساسبتعير

ئم"أتياوتضملفرلببرجدمولدإيصصالسمهافنودويسلحا)لرافرقةعليهاليةلسبمبرءنياغلاقاتانايضاالمفروضومن.وعلاقاته*نتاع!و!وى،لاصتابم

يابلد"آء"اسمهالمسرحية"ملخص"عرضثم"الارضأبناء"تطويروان،ومضموفهاالمميةشكلتعيرقورتتغيبراًلتى*نتابم

بنها""مدينةفيالثقافةلقصرالتابعةالمسرحيةالفرقةقدمتهالاؤدي،لمهوىالمئتجةوالسياسىالاجتماعيالوص!م*نتابموتعييروساءلل

."القيوبية"ووا!ة!ا!ةارر،لأا"والئاسعقليأتآفييرالىميكانيكبةوبطريقة،الفورعلى

منواضحهوكماكونهاالتي،الححاوىز!يا!رفةعناولاًجهزةتتولىانايضالمفروضاصفيولكن-السالدةثق"فاتهمتلوي!ر
...مسارالىلتوجيهماالثقافيةاللحيل!زمامالسيا!سيةالقيادة

فبىاوالغناءفىادائهموطريقةوملابسهموملامحهماقرادهاوجوءا!ار!!حلة("بروحالناستربيةاعادةالىبهدفالمطلوبالتغييو

مشواهاتناولعنغنىفيفنحن،فعلاشعبيةعناصرمنالرقص،وفىصاءو!لافى6ررءالانتابمو!طئلبتفيرالمجتمميدخلهاالتيالجديثلا

المشابهةاللفرقمستوىعنكثيرايقلوالذيوالمضحكالبدافياقي!بر!ءالسبباسىالمضمونمنتغيرالتىلتورةافان،خر2وبتعبير

البعيدةالقرىفيالادلياءموالدطولىريفي"سيرك"ايفيان!رلاالتىففهاهى،ؤكنو)وجيالرء-طهعمليةن!نولهـ،و(لتي

هذهمثلوواًءالكامن"المفهوم"في!نالحقيقيةالمثلهالثورةببادةحولىانبدلاالت!،هىالتقافىالتفيرعمليةتتولى

الناسيبدعهالذياللفناو،"الشعبيالفن"انمفهوم:الفرقةالجدررتينوالعقليؤالثقاشةوتدمميمخلقالىتهدفالتيالثقافية

.-"بحبلة"هوكماينقلانينقلعهـندمايجبمقمسرفن"الحارةفن"وبص"اًلانسانبقدرةترمئاناللتانواللعقليةالثقافيةثوالثوديتين

ناوالغريب.لعرضامنصةفوكهيوضعلكي-مصرفييقالكماالتىوالطبييةالاجتماعيةالقهرقوىمواجهةوفى،مصيرءصنعقى

نااراد-الاغانيكلماتالفاتأعتقدالذى-الحجاوىزصياالعامةالقوانبمنالناسيعبمانبهسرورةتؤمنانواللتان،حريته-عبل

جمأعيةباكنيةالاغافي!بد(،مانوممنيعليم!بوظيفةالفنهذايطعممناجلالموضوعيةالضرورةيواان،والطبيعةالمجتمعتسيراًلتى

سوفماالى"الانصاتيحسن"اناللجمهورمنفيهاالفرقةتطلب!بحتمية،كعايؤوكثر،منهاأشملبحتميةحتميتهايتجاوزواان

الارجحعلىيجتهدلماللفجاويزكرياومن،الغئاءمنيس!عونهمسببلالهماكلعلىوالتخلفالقهراشكال!للعلىالواعيهالناسانتصالى

يسبحقالتاليةالاغئياتفييقولهشيثا"يبتكر"انسبيلفي.الطبيعةوفي*جتماعيالواقعفي

فييحملىن"الحجاويزكريا"انالمؤكد،منالحسنالانصاتموحودةكونكدالتي؟وتظهرقدالتيالخلافلاتكاثتواب

الانتهازية""ظاهرةمنثقدي!اموقفااو،معيناثقديامفهوماذهنه*نرلادظمناحدافانللثقا!ةالحقيقيةظيفةالوحولبالفعل

؟لركزحسابعلىالا"ـيراءفتحاول"ضميرهاتئسى"التيالعناصرومنالجماهيرأيديفيسلاحالى"الثقافة"تحولاهمية!ىيجادللا

فيالتعكيرانالمؤكدومن.نفسهاالقريةفيتحتلهاالتىالقيادقيتغيبركيفايضابهوتكتعلم،عليهخلالهوتتعرهـمنواقعهابهتتعلم

لائتاجبالنممبةطيبةظاهرةيشكلمانوعمناجتماعينقديموقفاتخاذيفاقشكد.قيهالكامنةالتغييرطاكاتعلىوتحافظالواقعهلىا

عندفا،عموما"الشعبيةالفنون"للذبرقوبالن!مبة،الحجاويزكرياو*جتماعيلا*نسانيالوضعطبيعةوحول"الفن"وظيفةحولالمثقفون

يشكلماهو،النقديالموقفعليهبقومالذيالاخلاترالمفهومولكنمختلفةنكلياتالجامعاتفيالاساتذةبعضيقولوقد،للفنان

الاخلافيالموقفكان.الشعبيالفنهذامثلفيالاساساللقصورمصدرالثقافةأصلحولتلكاوالنظريةبهذهايمانهمعنويعلنون

فيععورالسلالدالعقليةنوعمعمنسقاموقفاالشعبيالادبتراثفيالفنانووضعالحديثالعصرمنالشاعروظيفةوحول،ومعئاها

ابداعهفيشاركتالتي*جتماعيةالمشوياتوفيىالتراهذاابداعثولكنهمعصرهضميرعنمعبراباعتبادهضميره!لىالملحةوالقضايا

اثبتتالذيالاخلافيللوعظمجالهناكيصبحلاالثورةعصرفيولكنوبالواقعالتاسبجماهيرالمباشر*حعكاكذات2المجلاتفيجميعا

اخلاي""لتغييركاداةيصلحلاانهالمطلمةالطويلةالتاريخعصوراولللصحفي!بونهاالتيا!فياًومثلاالمسرحفبم:العملي
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ينقلواان-المعافيمنبمعنىدرويسسيدبينهمومن-الرومانتيكيونعقليبناءمنجزءاباعتبارهاالاخلوتفهم،الاجتمأعيةفالثورة،الناس

علىويقتصردورهماعم؟للهمالىهي؟ماالفنيةالشعبيالتراثاعمالفالاخل!،المعتلآالاجتماعيةوللفئة،المعينللمجتمعمتكاملوجداني

والجملالننسمياتباختيهـارق(موا.واًلماالاعماللهذه؟الشكليالتحويرالسائدةالاجتماعيةالفئةأخلوالوقتئفسفيهبىبالتاليالسائدة

بهدفالجديدةايفنيةعمالهمانسيجفيللدخولالصالحةوالجزئياتضمائرالمنحرفينلقلةنتيجةوليسعارضالشيثالليسوالانحراًفالاخلاقي،

اعمالتحويلبهدلىلاالشعبيةالفنوقبروجالاعمالهذهتطعيمظروفصنعتهوالذيالسائدالاجتماعيبالتشوهمرتبطشيءهووانما

اًلكلاسيكيونالموسيقيونااء.معاصرةاعمالالىالشعبيةالفنونيؤديانيمكنوالوعظ.ساءلدةاجتماعيةفثاتفهضتهااجتماعية

هذاعلىدورهمواقتصربتحويرهاوقاموااًلتراًثاعمالنقلوافقدفعلهماوهذا،المشغلوبيناخلاقياالمنحرفبينالتسويةالى

ارستقراطية"فثوية"فنونالالنهايةافييقدهوالمولكنهم،التحويربينما،النقدهدفهوأخلاقياالمنحرففأصبج،الحجاويزكريا

الحقيقة.فيشمبيةغيرفنوناالنهايةفيقدمواأي...دينيةاومشغلا"الحارةفنون"فرقةمثلتهاالتي"القبرية"تشهدلم

بفنونالاستمتاعفي،الجدد"المشعبيين"بودجوازمينارغبةولعلانما،وتعريفهمالمستغلينفضحفييفكللمالحجاويزكريالان،واحدا

محونوانالملالمالبودجوازيالاطارلهمتقدمانشريطة،اللشعبيترائناالذينالمنحربخبن"وعظ"فيالسطحيالاخلاقبىمفهومهعلىبناءلكر

بهيس!متعونالذيالتراثصاحبالشعبالىثظرهمبوجهاتمحملة.لهتعرضالذيالشديد"للوعظ"نتيجةالمنحرفممثلهمتاب

عنالمتناقضالمفهومهذاسيادةعنمسؤوللةكونانالرغبةهذه
الفنونتمجيدالى!ديالذيالمفهوم-"الشعبيةاللفنونلعللر"الثقافةقصورلاحدتابعةفرقةوهى-الكوراليالغناءورقةاما

منهم.السخريةمعاولأصحابهاالشسليمع،نفسهاالشسةاعادةبعدددويشلشداكأئساتبعض!دمتوالتى-بالائررية

...."ادهشت"فقد،!لورالىالىاوركشراالساسعلىالموسيقيتوزيعها

قدمتهاالتيتلكهي،السابقتينللصورتينلماماالمقابلةالصورةومرفونكانواالتبىباغنياتهاليهماتصللمولكنهاحقالفلاحينا

مسن،الشبانمنجماعة،(الارضاولاد"ان."اًلارضاولاد"فرقةليستدا!لامرةوالقضية.الثهير"بلاديبلادي"نشيدمنها

ابصمانفسمهمعنقولون،السويسمدينةفيا)شدعبيةالمقاومةالىادمنبجد؟ت!عملاًنهاالواضحمنالتي،للفرقةاللفنىالمستوىقضية

.الاشتبحاتلوقفلحظاتفيالنادخطعلىالخناد!فياغانيهمألفوا*!"منمجمو!ةمنمكوفوهى،معقولمستوىالىالوصولاجل

الحاناستخداماساسعلىوغنوهاالاغنينهذهأللفواا!مالواضحومنا-!ءهياخرىمرةالقفة.الاسكندريةمدينةمدارسوطالبات

يهلاتغيريستحدمونلاانهمكما،ثفسهاالسويسمدينةفيشعبيةهذاتطويروراءيكمنلذياالمفهوموقضسن،الشعبيالفن"مفهوم"

،".السمسية"لة2مثل،القئالمنطقةفيالمنتمثوةالشعئيةالوسيقيةأ!رعه.مناولكانواالذين"للاس"معقولةصورةفيواعادتهالفن

عسددفيمنهااقلكانتوان،بالقيثادةشبيهةبدائيةوتريةآلةوهبى

تقليدفييعكروالماثهم.بالطبعاللحنيةقو!هاوفيالمو!قيةسلثلهاتمجيدءالىدي-9التي،الشعبيالتراث(،تقديس"فكرةان

الفواولكنهم.الاغنياتتلكتطويرفييفكرواولم،الشعبيؤالاغنات-عليهاللشكليةلتحويراتاًادخالبعد،تقريباهوكماوتقديمه

بالتوق!واففعلاتهمالنفسي!اهتزازاتهمؤوععنمبرةاارخاصةأغاثيهمالاوركشراليالتوزيعصورةفيكانتحالتنافيالتحويراتوهذه

وهم،وخطابيونمباشروناًنهم.اللقتالخطعلىيواجهولهالذيلانهمقنععملقديمالىالنهايةفيدي9لن-الكوراليوالاداء

..-.ء.......هالاصليقماللحةالفنيةالاشيةمحنلمما،وممسوخاشائهاعملاسيكون
بلأك!داءكثيرايعمواولماصواتهميصعلوالمالفيةالمهار.قليلور

الغناءبد؟واانبعدالاالغئأء!لىيتدربواانفي؟فكرواولمحسو!م"بلاديبلادي".ونشيدوتمثلها(لجديدةالشكليةالتحويراتلهضم

يهزواانعلىقادرونالانهم-ذلكعنرغمااو-ولذلك..بار!ملهذهلتقبلالصالحةالاصثيةالفنيةالابنيةهذهلمثلطيبنموذج

المدينة،منالقادمينالمثقفينالافنديةنحناعماقنا-بألفعلالاعما!تشطيعالاصليةالفنيةالابنيةكلانيعنيلاهذاولكن.التحويرات

فقسدوربما،اثدتالهخطعلىبنا؟همايقفاللذينا!لاحيئواعم!ومقنعمتماسك!طعمللىاثته!بحيثالتحورراًتتلكتهضعمان

التىاكفان.سيناءصحراءلىمديقااواخااولهابناورضهمالشعبوواسشلمتالفنمجدتالتيالرومانتيكيةالنظرةان،معاوممثع

سينا"كلماتسماعلحظة-الفلاحين7لفوالاقنديةأكف-صفقتالىءد"حرفياينقلونهالاعمالهاربابهافاستسلم،الاخاذلبريقه

وانما،فقطوطئىعناثفعر!عبومحنلم"وتاري!لممىياياعاريالتيالعظيمةالاعمالقهماساءةالىادتوانما.عظيمةاعمالخلق

رئمم..وحدءالصادفىللفنايضااه!روجداقيانفعالعنتحبركانتالموسيقىمجالوفي.منهاالاشفادةاساءةالىوبالتاليالتراثيضمها

الجئودهؤلاءخلقلقد.!ارتهوقلةوخشونتهوخطابيتهتهمباعالموسيقيونيحاوللم-الرومانتيكيةالموسيقىحتى-بالذات

قيوالرغبة*ئفعالخلالمنللقائيةبصورةالشعبيفنهمالمنشدون

والرغبة..*خرينالىتوصيلهفيوالرغبةالانفعالهذاعنالتعبيبر

التنوير..اد*الىتحويلهوالىقيهمشاركتهمالىيلاخريندعوةفى

الوعي؟والتنويرانيعرفوق،واصيلصاد!تلقائىحدسفيلاثهم:قر!ا

منلتدمميماوبالبندقيةللامساك،للفعلأد*الانفعالمعسيكون

الذىهسويراوقع،+جلهولعيبر)لق!الواقعلايبفعلقعيضالمطلولبطفجلبهالمطلومنهوابىمضاععدن

.تتحهرانبدلاوطننامناجزاءاحتلال

،"الارضاولاد"قدمهال!ذياللفني*نموذج!ىنرىوورءاًقصصمجموعة

مطالبةالجماهيريةالثقافةادارةاننعتقد،خر3نوعمنفعلالىدافعابقلم

اييىلمقالمتظاهريت!يلترلىستق!والتخمةععيلهاببملقافةلتفكيرشةفىلمتبرهلةبهلعلايلاحبنالاسديفهدي

احداثفيوالمساهمة،الاجتماعبىالتغييربضرورةالوعىعنالمعبرة

ارسىودفعهافلاحينامنالملايينطأقاتايقاظطريقعنالتغييرهذابغداد-الكلمةدارمنشمورات

ئفسه.ألاجتماعيالتغييرطريقفبالعمل

خشبةدسيالقاهرة
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ال"سللهـنوالمغرضينوالانهزاميينللسلبينمنعاللناستقدمالتي:مسمرحيه!ضايرا

ووجود..اللببريئةالكلماتمسوحترتديمشبوهـةبرأفكارالجماهير%لى

كلفيويعدثحدثفهكذابه"ضفردلالضيءءصرفيالرؤ،بةمننوعأ!قاهرةافوباالمرفوضالمبرحيالموسم

منلكثبرلنصم!-ابةوطخزثاةالركالجدبلرابماناارعرظر*ومهاللتي!ص!رتتعرضىبردرمحمد:رولمم

يمخارصئخطرلاىتتعرضلاالتياللعاللمدولمنكتمرفئالحاكم!ه*،

......."الآداب"مجلةهـن-9691سبتمبر-المامه!بماقبلاللعددفي

رهـ-ادوونقددالرقابةهدهوجودلحتبرمانواجبنافييصثحولهذاءحاولةفيالقاهرةفيالمسرحيالموسم،دلحمهطويلةوقفةفيتعرضت

بالفعل.يحدثماهوهذاانوظني..الدورهذااداءعلىنساروها
وكانتو..الامرنهايةفيو"قييمهوقضاياهوظواهرهبتفاصياهل!لمام

الاعمالعلى"الرقابه"ان-يق!نا-ا؟كدهاناريدواللذىنموسىثمةاًنتقولالموضوعهذاعليهاقامالتيالاولىالمحوريةالفكبرة

افتئاالظ!ءلمىولليسحيا،مقابهلكنفي!إالجمه!لسمبيةفيللعرممعبعةهدمحرالالادبيةللحق.مصرفيالمسرجحشبةفوقاللكلءوديتنارعانكانامسرحيين

نانذ!انويكفبالرحابةتكونمااوسءرحبت!تمتعربصدر-ا!يصةتمثلهمنهالظلفيجبداغلبهفيهزيلموسم:الاولالمولم-

بص!العنيفبالنقدتتسممسرحياتبظهور-محتالتيهيالرقادةبلآ"و"اًب.لثو)ءو"القوقازيةالطبالثيردالرة":مسرحيات

اعقابفي"العرضحالجي"و"المسامير"مثلحزيرانمنالخامس"رهرةو"والمبيالوالفوف"و"دلمدييابلدى"و"جيفارامصرع

ابنني"بلدييابلدي"مثلالموسمهدافيعرضتواخرىالنكسه"قفكأوتابعهاترويجناحعلى"و"تانجو"و"دممن

التي"دممنزهرة"ويمةالهرهمصؤوليةجميمعاواللقاد!الشعبتحملبيتفئشركانحهـابةو""وأشمكركلجمعب!و""الصعلوكة"و

وهـحطفل!طنضبع"بعةوحملتهاعنيفنقدفيالعربيةالاءةادانتحشنةعذطانالمسرحياتلهـذهقدروقد.."المرجيحة"و"زاراً

سمحتالتيهط(والرقابة..المحتلةالارضفوفىالمقاومةلتفحرتعرضاللذيالموسموهوالقاهرةفي"المعروض"المسرحيالموسم3-لتمثلالمسرح

..لهتعرضنا
منفبء"مملالنقيمالصنفمنالسمةنفسلهاافلامبعرص

المقالاتمنل"نهايةلاعددعنفضلا"ميرامارا"و"ا!وفمسرحياتتمثلهاغلبهاوكلهفيجيدمولسم:الثانيسمالو-.

عنيفنفدفيالمصريالمجتمعتشرحاخذتالتىالنقديةارراساتواالشرقاويالرحضلعب!"شهيداجمنالحمى"و-"ثائراالحسين"..

تجاوزها.الىسبيلعنوبحثاالنكسةالصبابالىوصىلا"المخططين"ووهبهالدينلسعد"الاستاذ"و"سوافيسبع"و

..لاط.....-؟..لعلي"الجديدةمصرفىالعفاريتظهرتعئدماو"ادريسلبوسف
لا!اعلىواحدهترفصلموالرمابه...بعيدالىلم!لماذا...

..0005واللقبرش"وبسيسولمعين"جبفاراتشيارلستومماساة"وسالم

ائ!:لا!المدمنهافثصمالعيم!دمكلتعرلهاضىافقتاعلىءلميهاكلجم!عالمسرحياتاوايميتعتليانالمسرحياتهذهمنلواحدةيقدرولممرسيبصالح"الازر!

اتاريخب-ةاللحظهظرولىتتناولوانهاالنكسةبعدكتبثقدج!ما!ب"الر!وض"المسرحمطالمولممجموعهافيومثلتالمسرحخثمبة

لا.مباشرغيراومباعبشكلالآننعيشهاالتيا!حاسمة.لهسئتعرضالذيالمولبعموهو...القاهرة

؟....ذ.لءخنسبةالىطريقهافيتعثرتقدالمسرحياتهذهكانتواذا

تسمببت.لقدهلى!ةلمممرحياقهبحكلدملمسرحتعدعلىمو-سسةيقوذلممبمونهاوجدتفلقدالليهاالطريقصقلتالتي!طالمسرحخشبةاناوالمسرح

كاناككأالمئرحياتهذهتنحيةفيمعاهمااورومرهااو!مورهاالدينهـىر"الاستاذ"مسرحيتيباستثنلاالنشرالىطريقهاجميعها

......هذهبعضانبلى..سالملعلي"الجديد،"صرعفاريت"ووهبه

لمسرح!اتالمجالوامسحتلاجحاجيداموسمالناتفدمانالممكنمنبينوهرةوا!برللأتالجرا!صفحاتعلىمرةمرنيننشرقدالمسرحيات

اسفرت.التيتلكوغيرها"واشكركلجمعية"و"المرجيحة"نوعمناًلمسرءات!زهنشران-كريباليسلعلهاو-والغبريب..كتابدفتي

الرحمنعمعدلثنائمةهىجماهيريافعتفنياالمسرشلمولم!مموتممسةعنالمسرحيالموسميحدثهلمماونقداوحواراق!اءةا!لرمنح!شاثد

....-...بعدتئشرانلهايقدرلمالتيالمسرحياتتلكوحتىبالفعلالمعروض

تستغيثهالازهرالى"شهيداا!سين"و"ئالراالحسين"اللشرقاويونوقثتفقرئت!رفيوالمثقفينالادباءت!جمعاتالىطريقهاوجدبئ

المعروفبتزمتهالازهريرفضانالطبيعيمنوكان..تقديمهمافيوقد..ا!قييمويكونادئقاشويكونايقراءة!طونماكاحسنوكيمت

وا!4"الحسين"شخصيةتمثيلانبحجةالمسرحياتهذهعرضءهيمالا!لم!ا!غتحتيا!اراوقواء،االمسرحياتهذه-نشراحث

احمدالشيخمثلجليلاعالماانورغمبهماتمثيلالمسرجعلى"زينب"هذهررقىشي؟كلورغمولكن..لكتابها!وضخيرفكانالخطورة

هذهيمنعالسنةاوالقرآنفينصايعرفلاانهقالالبا!ري!نتظلفالمسريإلاالصرحخشةفيهاتعتيمالتياللحظةانتظارفيالاعمال

يأخذالممعاوالمؤسسةالازهرانالاالمسرحعلىاطهورامنأكخعاتاحراادءياللقاءذلكوتلتقيالرهيبةالخشبةهذهتعتليحتىناقصة

ف!ولاالكتابحبية-ظلارزللمسرحيةقدروهكذا..الرأيبهذا.بالجماهيرالمثاشر

.ابداالمسرحخشبةعلىدغم-تالمصربهذهر!تلماذاترى:لسؤاليثورثد..والآن

مسرحيتبمتقديمعن،ضاكصتاالتيهىهثلاالمسرحومؤسسة؟رفضهاالذيومن-بجودتهاالحكم

لصالج"الازر!القبرش"وسالملعلي"الجديدةمصرعفاريت"ادمؤالهذاعلىقاطعةواضحةاجابةهنلاليستائه..الحق

هذهمثلانفيهاالمسؤوللينبعضمناومنهاظناالرقابةالىمرسيالموتاسبابتتحددمابمثلواسبابهالرفضجهاتتعددتفلقد..

جاءايئمنادريولا.الرقابةمنبالرفضستقابلبدولاالمسرحيات.تقديمهاوعدمالمسرحياتهذهدمباهدارجميعاانتهتولكنها

استسهلتوهك!لىا..اليقينهذامثلالمؤسمسةلمح!للمسؤوفيالاعمسالرفضهوالحديثيكونحينا)ئهنالىيتبادرماواول

علىحبراتبقىبانالمسرحياتهذهعلىوحكمتالطريقهذاالمؤلسسةظلماالرقابةنظلمولكننا.."الرقابة"هوالظهورمنلل!ابالادبية

ورفى...المسرحخشبةعلىاًلاعمالهدءظهورمنعتهمةبهاالصقنااذافادحا

مسرحيةبينفاضلتالتحيهياخيراالمسرحمؤسسةانثمبهـداليهاالحاجةظهرتمصرفيالكنابلاعمالهراجعةهناك..نعم

ومسرحيةبس!يسولمعين"جيفاراتشيارنستو"مماساةهيجيدةشعريةالخامسفيالعربيالوطنبهامنيالتي-والمؤقتة-المروعةالهزيمة

روعانلميخائيل"جيفارامصرعليلةالقاهرة"هـكطزاعقةضابيةي!والوطنبدظلايشيناويخجلماهذافيوليس.0حزيرانمن

كتافعلىقامانهعلىالنقاداجمععرضفيلتقدمهاالتانية،اختارتللكلمةمانوعمنمراجعةهناككونانمقسعةللحربامكانيالهكل
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قدالمسرحيةاًنولولا..مواوعكرموهومصرفيمسرحيمخرعاظم

!بلصعلىتقوملانهالريعبفثهوللمنيتالمخوجهداخلالمنقدمت

س،19منتحرمانبسيسومعينلمسرحيوقدد-ايضا-وهكذا..قيممذي

!.مء؟.المسرحخشبةفوقاللصعود

ء.هذ?حيالالمسرحهؤسسةاتحدتهاالتيالمواقفهدءجماعومن
تجمعتمقصودعيراومقصودمباشدغيراومباشربشكلالمسرحيات

"7"!لمولسوفددوهكذا..المرموناةالحيدةالمسرحعاتمنالقائممهذه

وءدقئروويحت!لىيظهرانحودكاقتئآحرولممسويتوارىانيئدمسرحي

!.(!ضلجمقخورقدركمق..هخرمشلاالمؤحسمفكثئالىمضيكاالكوء

11الدنئسعدامثالايلامعمينكتابهمنيحرمقنللذلكتبعاالمصريالمسرح

نكسفيس(لموعليالشرققويالرحمن!عبدادريسويوثدوهبه

وهبهسعدالدينرمميسومعجنهماالظ!رمنجديدانكاتبانفببهحرمالذيالوقت

0011مرسيوصالح

هذاكفنبرححانتقطحانبد،سليمكموضوعيونظبرةايوقن

نتهولاوحتد.."الم!روفت"الوسوذلككفةعلى"المرفوض"الموسو

الرفوضةالمسرحياتهذهامام-الان-نقففانناجزافاالاحكمطلم!با

التحليفأ"منقلكقملحقهالوفهالامعيعوللاسفتكونوقنبدلاوقفط

لهذهنعريةان-؟كذثألليس-المستحيتعممنوالنقدوقلتقييو
%!ا.ا..بذاتهقائمامقالايستحقمئهاوكلواحدمقالفيج!طالمسرحيات

أخ؟ءمساحواللىيحتقعلانهقستحالماكثريبدوالاخببرقلحقهذاولكن

الم!+لأهسرحياتثمقنيبازقءفنحنقلمحلوهذهفياخهرثمانيوقلىتمتدزمنيم

ثئ-ءقليياهعقلعركنآدلكالمرحياتلهذهمعرعظأانقلايمانواخعف..

وانخاصوبوعاوالتعريظمباورةجوهرهاالىالوصوبلمستهدفين

جديدةوطبقةجديد!صربتقاليدتذوبالتيقيمهاوجلالالنبوةعصران-اهميةيقللاوهذا-ثم..الاطلمقعلىنقديايتناوللمم!المها

..قللععرهذقمنبالوروركمستفيدكتكغلبمنالمسرح"ؤسسمعليهاحكمتانبعدوحودهاكحيقءعلىنعميئ

علىعلامةيضعثوركيبطلالى..رجلالىالحاجةتظهرهناالىالنهايةفيسيقودناالعرضهذاانواحسب..الستارخلفابدا

-قدرولقد..الذكيالنبوةدمهبماللعلاهةهذهكانتولوحتىالطريقمسرحيةكلبهاتتفبردالننيوالمميزاتوالملامحالخصائصاهمتحديد

قلعلامو.هذههوقلواهردمهوكان..قلرحنيهذايكونانللحسين.المسرحيكتمنغيرهامعبهاتمتبركقوحدةعلى

:يقونهاسمعه

الزمانطولعلىهناابسهدلشقيدمانا)1(:اللهثاوة

احععتاءوسصسفيعاانلاوورجسدومبواقكعخممنبوقحدةنلتقيالرفوغحقلموسوذفكمسرحدقتقولمح

داميادمزا/ليكونالرحمنعبدكتبهاالتي"اللهثأر"مسرحيلأوهبنالمصريالمسرجاعمال

والاباءإقىوالعداالحقيقةاجلمنللموت"..شهيداالحسين"و"ثائراالحسين":هماجزأينفياشرقاويا

!ااعنانئطن!تسرعأا!مراءطنراته-صفحو.42فىمنظرق91-هائلةدرقميوملحمةيكونانمعاوالبزءان

بالعدكءالملبدفلاةغل-صبغكي.نهبلاءلمحووألستشهادهوثودتهعليبنقلحسينلخروج

الاخاءالوان!ضنجدهقدكماالاستشهادلمممرحمثالليانموذجاتونكادوالمسرجة

اوبررريررا!برروءةععشرقاورامي!لمبيمنكلحسينهوفهدق..وغيرهووبولتوبيكيتواليوتبرناددىوء:د

ال!رالزمنشنبعاو!طاشكبارحر"منالرفضهذاانيعلم!هو..معاويةدنليزيدالبيعةاعطاءيرفض

الحه،همنهليهاغلىلقيموالحياكيعويلمنطوبى.اللهالانهايتهاعلكليسبالتضاتأملىءطويعتطريبلقلىسيقوده

الا...ص.م.لاطبالغكتاريخيكلحظوفيدورهليلعثتيوحدقنللحسينقدرلقد
باءاىكواادرالحميعهبوءوةه

.ادفلانئالىارنأريحعهوملهمنقليلوبقيومحيمثوئكقن..الاسلاميوقئمولةعمرمنكللخطورف

يقولكمالافخربم..وخ(ذيه!متصرخيهالىالحسينوحرجالثوريةاللقيممنالعظيموميراثهاالنبوةعطرمنتبقىماخر2وصحبه

الكوفةالىالحمس!ينوبخروج"والسلاموالعدارلآالحقيقةعلىيخاف)انوافكارمبادىءمنتحملهبمااًلقيمووهبدلاوكان..السامية

وجوهرهالاسلاآروحبيئالدمويالصراءيتجسدا!ادةر!لةفيوانعاد.معاويةيدعلىالشامفيقامكماالجديدالدولةبشكل!!م

..اقفظصرأع..اوبركادنسفقحنأومناذصالمحأىلبوبينومبادئهتاريخبصدام..خيقرمنللحسينيكنو،و..بعدهمنوقبنقئه

كاملا.4فيدورءيلعبقنقطرافهمنطرةأكخصعلىكانقددن

!الوسمد"!3جهاومنلح!غبادنلهاتعشىلشرضياءالمبدنسعاالمصلحةب!خرنجقمملمششرسصلة..آباءهمالابناءفيهيرثملكبمبنظامتستبدلالخلافة..كانت

تفتكا!يالتاريخيةاللحظةهذهظلفيالحسينفيكان!لوفت..الاسلامروحيجافي!رالصتبدادالىالشورىوتحولت

يتراجع؟انيملككانهل؟..ليزيدالبيعةيعطيانلملأميةالاسبالدوللةتملكساحقةقليلةفثةالىالاسملاميةالدولةلتتحولالاجتماعبلةالعداللأ

مننيئاذعنألوانه؟..المراععنعىفنمانعنرورهكان!حع.والتوارالابفئأثئكأن..خمبماءايتملكلامسحوقةكبيركوفئوظسءكتت

قرببمكانبشرهولماالنببىصفيدكانولماعلىبناللجنىنلماهذاميراثيصطدموهكذا..والحكاماًلسمالىلآرجالمحلهمليحليتوا!ون

قلجنو.فيمكانهفيوهركقلحمهوريوجريدةفيمسلسلةمرة:مرتينفشرت-ا

..المرالةوتنتهك..اللقيمتنهار..يصرخكانقلحقيقةكفني.بالقاهركالعربيالكاتبداًراصدرتهجزأينمنكتاب
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واقعيةئأزياؤوهبةسهعدلنايقدمالاخيهةتلكصمرحيتهوفيثوريمناضلفرليمس؟..يدفعهمنترى..الثمندقعمنبدولا

ماتواالذينشهداًئنامنخمسةؤصةتحكي-التسميةصحتاذا-اللحسيندفعوقد..الف-داءدوحيحملنبيغيرليس..ابي

نابعدشيناءفيقبورهممناللخمسةهؤلاءقاملقد..سيناءفيرهـصاليصبحوسقط..واللسلامواللعدالةألحقيقةتمنباستشهاده

يىدفواالقاهرةفيالمقابرثصالىوعالواعامانالهزومةعلىمضى،نالكبذهـكوذاب..الرمزوعاشالانسانسقط..ومناراومثالا

قد"اًلغفارعبد"وهواًحدهمقولحدعلىلانهموئويهماهلهموسط..ءصرهعلىىلشاهداليبقىالحسينمات..الاسطور!لتحي!االمادي

طولتاللحكاية"..يقول..فا،لدبلاطويلاالأرضتحبريرانتكلوا.عصرهاشباهوعلى

هؤلاءقبوليرفضونالقاهرةمو-ىانغير.."قلقئاواصئا..؟وي:يقولكان

يحقولالفهداءوليسواموتىزعمهمحدعلىلالهمجوارهمالىاللخمسةء!!بمارئالل!ئرنقتلفيالعبرةليست

فضلا9191اوعام6ء9و(891شهداً?امجوارالىيدفواانللهمقتلوهذا14و..قتلوهفيمنالعبرةأنما

ومن..وغيرهموالفرنسيينالصليبينضدالتحريرمعارك:مهداءعن.فاطلبوه..فيكماللهثأرأنا

غاضسباله..اللقضيةتفجيرفي4وهبسعهـالدلمنيبدأالموقفهذاألشرق،ويحمنالرعبدمسرحيةلجوهرالعامالمضمونهوهذا

اللعنيفذلكغضبهفيوهو..الوطناجلمنوانماالوطنعلىليسة!سرحبالمبسرالشرضهذاوبرغم..الاطلاقعلىاعمالهودرة

اللحقيقية.الهزيمةاسبابالىوصولاثسموةالنقديكونمااثمدينقداللحظةهذهاختارقداللشرق!اوياننلاحظاناليسيرفمناللةسخمة

8؟91عامشهداءاحد"العالعبد"بينالحوارهذاالىاستمعالحسبنشخصيةواختارالاسلاميةالدولةعمرمنباللذاتالتاريخية

قبولرفضيتزعموالاول..6791عامشهداءاحد"الغق؟رعبد"وإوالمبادىءرجالكلنلرجل"مثالا"لن،ليقدمالتحدبدوجهعلى

:الشهداءمقابرفيجوارهمالىوزملاثهالثانيله..شبيهالىالعصرهذاحاجةمناكثراليسثوريلبطل"نموذجا"

..ازايمعانايندفنواحاربولثىماكانوااذا:العالعبدالمستوىعلىهـواءالليومرحاهتدوراللذيالمموياللصراعان..نعم

..انسحبواقالووهمانحاربمستعدينكنااحنا:الغفارعبدقي..ديثوريةنماذجالىبح(جةالمطلقاللعابرالمشوىاوالمحهودالمحلي

غيرمنانسحبتمالكمالفتججة..النتيجةلمهما:العالعبدرجالالىبحاجةمعركتناان..النضالفيوبحطهاللحسينبخلق

لليه.حاربتمانفسكمقعتبروايبقىتحاربوما!نبالنفسالتضحيةعلىالقدرةيرملكون..االحياةفوقالمبدأيضعون

ئتيجةكانت4ابفانتملنتيجةباالعبرةكانتاذا:عبهـالغفادعلىليحافظالحسيناستنئمهدلقد..وعدالتهابالقضيةالايماناجل

..حر!كمنحوعلىالانسانوقيمخاصبشكلالاسلاميةلل!وللةالفاضلةاللقيم

..ابيبتلابوابعلىكنااحنا:اًلعالعبددمهومنالحسينحياةمناغلىهوماهناكانهذاومعنى..خاص

ليه؟دخلتوهاشوما:الغفارعبدمناغلىهوماهناكحقا..اللعميقالانسانيوعذابهالطاهراللذكي

السلاحكمانتئساشومااووناوامر!اجت:ارمالرور.نكونانيجبكمانفسهاالحياةجوهر..الفردالانسانحياة

ارفا!-لى.بطلالناليقدمالمسرحيةهذهالشرقاويالرحمنعبدكتبللقد

والسلاحالائسحاباوامرزيالهدنةاوامراهي:الغفارعبد..اللعربيةالامةءلىمرتالتياللحظاتاحلكمنللحظةفيثوريا

.ديزيدي..الفاسدةالعسكويةالق!بادةزيا/لفاسدبحاجةاننايقولانيريدالةوريالمجلهذألنايقدموهوبهرىني

فيللفصلالموتىمنمحاكمةتعقدانالموقفهذاعلىويترتب.مشالهعلىثوريينابطالاللى

اللقضيةفييصدرلاالحكمولكنعرابىاحمدرأسهامحلىيقفالنز؟ع

ويكتعشف..بالحكمالنطققبليخشفونالخمسةسيناءشهداًءلانذلك)2(:إباهـسبع

نابعدال!يبةالارضفيمقابرهمالىوعاثوااختفواقدانهمالجميعالمرحيةوهيالرفوضالموسممسرحياتمناخرىمسرحيةوهذء

كي؟لمصريينللفدائيينمنظمةقيام"لحنايصحفاحدىفيقرأواًا!كسةبص-دوهبةالدينسعدكتبهاالتي-الم!ممامببربعد-الثانية

."سيناءمنععناهاتستمددلالةيحملالمسرحيةوعنوان..وعنهاالعسكرية

الدينسعداعمالقمةعلى-دبما-يلالبماالتيالمسرحيةهذهوفيبتممقيسواق!جع))تقولالتجمما(لممريالشعبيالفولكلوراءضببانقاحدى

الشعبهذااعداءضدالمصديالنضالتاريخالكالبيستعرضوهبةرور4اللمذيالعميقالحزنذللكعنلناتفصحوه!"نارطفوليلم

فيتاريخكمانيقولانيريدبهوكانيالانحتىالصلسيةالحروبمنذناراا!وهـبطلأحزن..الحزلنالعامذلكلاحداثوابطالهالولف

العريةالحربوليستوالانتصاراتو،لامحادحاف!الوطث!عاًصاح.لهيبهمنثيئاظفىءانايسبعسواقيهمياهكلتظيعولا

ائتيكمابالنصرحتماستنتهيطويلةسلسلةمنجزءاالاالصهيونيةنفذتشعبيباحتفاءلواجهبهافاذاالقاهرةفيالمسرحيلآصصرت

اللعظيم.بالئصرالشعبهذامعارركلالاءلرمنقراءةالمسر!وواحدثت..أيامفيالمطبو!ةالنسخكلم!ه

النغاليةالخ!يلأهذ.لتايقدموهواخرىئاحيةمنا!لبولكنتصعدانلهاقدركثيرةاخرىتمسرحياتحدثهللمما-از!هكذا-

وكبدولسا..اليومابئاءعلىالقسوةكونمااشديقسوالعريضة.المسرحخشبةفوق

فيالمختلفسةالشعبلقطاعاتتعرضهخلالمنتلكالنقديةقسوته-اعى!حوعلىالمرحيواووللفعامبشمكلالمصريالكاتبهوهذا

ائقطاعاتهذءيقدم9ئه..سينأءمنعاثواالذينا!وتىحادثمواجهةولوخىوقائعهاويسجلفيهايشاركعصرهاحداثعلىشاهد(يقف

الامورمنبالتافهو*هتماموالسلبيةوالادعاءبالتهافتويصمهاليدينها.الصعابمنلهحدلادمامحفوفاالاحداثهذهقناولكان

كللتحشداللعيوبهذهكلمنفيهنتخلصانيجبالذيالوقتفبمفيزالماحدثماوروارمباشرةالررعةاللهريمةاءقابوفي

المحتومة.المصيريةالمعركةاجلمنئستطيعروافىوقمنليطلمق"اوربير"بمسرحيةوهبهالدينسعدخرجبالر؟وس

بانالجميعلمحيهيطالبعنيفائقدياموقفايقفالكا-لبهوهذاو!هـ!واليوم.."سنقاتل"..مدويةواحدةصرخةاالمرحخالئ!بة

اليومابناءيسشمدوانالحالسمةالتاريخيةاللحظةمستوىالىيرتفعوا!ررع!أور!جالدايةصزيراناحداثعلىعامينمناكأدمضي

القتالاالىبهمتدفعالتيالهائلةالئضاليةالشحنهالامسشهداًءمن-ربما-عنفااشدصيحةليطلقتلكبرم!رحيتهاضىمرةوهبهالدين

والئمر.علىمضىوقدالسليبةالارضلنستردبعدنقاتللمللم"..تقول

سنقاتل""..المساميرفيصيحتهوهبهاررينسعداطلقلقد."؟!امانا!هريمة

منابطاءبلا"اًذنلنقلالل"..سواقسبعفيصيحتهطلقهووها

التصر.أجلمنكتالناولليكن..التحريروحتىالان.بالقاهرةاللشعبرارمؤسسةنشرتها-2
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ايغيبراوريطةالحبكلمة..لااللغابةفيالوحوشصراحةانما..)3(:سد.

لشيءذكرىبقت..راحتا..هتالانسانيةالعو؟طفكل..معناها

..ناسترجعالناسلازم..اسكت،مكنلاانما..وجودلهمعدشىبتد-ايضا-يخهاوهبهالدينستدللاستاذثانيةمسرحيةهذه

يرجعإنالافعشا"نبعضهـاعرعلىرتخافوتحعست!مصمعايناسلازم-الآن-الايمانوأضعف..النسرالىوردطريقهاولمتجديونيو5

ذللكالمل!!ةقسننقدموبالفعل.."الانسانعاللمفيمكانهيحتلانهمؤلفناوبقول..المسرحالىطريقهاةملتأربعدالمسرحيةتنتران

الناسالىيميدعقاراخراعميهذاوينححالمشهـلةللحل"الاستاذ".فعلانشرهابصدد

...........الفنتازيااطارفي"سوا!س!بع"مثل!ورتلكومسرحيتنا

علسىالمدينهوالمم!عمت..الكلامعلىالعدرهيالعدهمولكنهسمعهملاسقاطالمؤلفبهايتوسلالتيالخالصةالفنظزبامننوعهناولكنها

ئماوانقلبتنولإوريسمعوأهؤلعضهالدين!ب!مرذلا!كيتكل!بصهاشىيمبممعمولصببهالنرمنيةلحظةفيمعينواقععلىمضاميئنمنالمسرحيةتحويهمماالكير

..-ىلا.......ياجنحةيحلقوهي-اخرىبعبارة-ا،مصرحيةان..معينةومكاليلآ

فصنابىضالع!عرابابلجوفيا!طعايرظلمعضلالسعانهغصلمقاه!مةفبمسئخدعونمااوثق!علهابلالارضعنتنفصللاالوهمسماواتفيالخبال

زتنازلالذيالوقتوفي..اللعذابسوءالبشريا!عهذاساموااللدلالةمنالارتباطهذاويامب..أرضطموضو!بماحياتيبواقعارتباطا

من!ليقتصالظلمةنحوالشوىاللحشدهذايتقدماحياعنالملكةفيههـولاالمسرحيةينتظمالذيالشفالىالرمزطرير!عنالايحاءاللبالغة

.....!عرضا
.فعلموهماعلىعدلااء

......جركأنت..فادحعقابشكلعلىالهيسخطاصمابهامدينةفهنا

مسن(لكميراسعاطسساطهيمكن-قلتكما-المسرحيههده
....لآلأ....دي..الظالمةالمدنككلىت!يس-الاستاذمسرحيةفيتظهركما-مديئتنا

المسرحيهلحدانلريدولكنااللحظهطرو!علىالالكرياها

الكعيرلينتظميتسعتعسفايبلافالعملمعينواقععلىمغلقةبحدودكثيروسطاسوأالىسيىءمنالاحوالفيهاتسير..آنفيوالم!لومة

انسانيةآفاقفبملحلقالمسرحيةان..الليومعالمفييحدثمماوحبوالمكابرةوالا!رةوالتحللوالتراخيوالتفككالاهمالمظاهرمن

الرموزتتبرجممحدودةنظرةلآفا!تخضعهاالاويجب..رح!لماصاولكناللهمنانذاروجاء،الكارثةبوالرتلكوكانت..الذات

الث!خاصالىوا!كرا!نيرفضهاميكاني!4!يةواروصيأتو!با!ادحالعقل!وقعوضا..يتكلمونكانوااللجميعلانيسمع

مدينتناواصبحت..السمعحاسةمنيحرمواانالمدينةأناسعلى
..محددواقعاوبببهم.صماءمدينة

نا..انساناالانسانيكونانالىحارةدعوةتطلقمسرحيةهذه

........ل..رعاد!!بعضكانانبالمدينةالكارثةوقوعوقتتصادفوقد

قطئ!عآهـىحجبؤلل!ائسمعبفق!دثالمسرحئةوفييتمثليرىكماوخرجتوهساعدتهامومس:الدكةوجهعلىوكانوا..الاسوارخارج

يتمثلكما-يريدعماتعبيرايعبرانمنالانسممانومنع..ديماجوجيائحدائقاحدىلمهـرثةخرجاومه"عدهطريقوقاطع..عميلعنتبحث

ملالااحيواناتالىيحوللهم-النطقعلىالقصرةبفقدانالمسرحية!هؤلاءونجا..المثسنينمنالرز!يلتمسانصرجاوتابعهومتمسول..

وكلا..اللغابوحيل!ا!لوبالىبر*نسانيعودانه..العمياءار!وةالاالمدينةالىعودتهمبعدعليهمالسهلمنوكان..الكارثةمنجميعا

يرىانساناالان!سانيصبحان..مدتوقدمولاشعا!ءلاالامرينهذاويحكمواا!سلطةعلىيستولواانبهاحلالذيالوباءواًكتشألى

........ء...:.واما..السياسةصفتهاملكةفأصبحتالمومساما..الاصمالشعب

فهدم!.ويرحرصبىيملكدعصببادولاودساهـ!باختصادم!يععنحلمحعىويمكلبموي!صيمعفأصبحالشحاتواما..الحكمعنمسؤولاوزيرافماصبحاللطبر-دققاطع

..م........والتموينوالضرائبالمالعنمسهـرولا

العاصله.المديمهيصع..المعجزارريصع..والاتصالالتواصل!!رالمدينةفيالسمعحاسةوبفقدان

)؟(...ا-اللفسادواستشرى..شيئااحدهميسمعولاشيءكلالجميعيفول
لمحططي!ى.5حاوياوالواعظ-راقصاالمحلابفأصبجمهنهمعنالناسوتحول

عدةقبلكتبهاالمسرحيةالري!يوسفاعمالآخرهيهذهكثر..ل!بئءكلواختل..قرداتياالفنانوالموسيقينصاباواًلشاعر

فيلتجدطريقهاتعثرتولكنهاالماضي(!سرحكبماالوسمفيلتقدمشهوروكانالظلمفيفألرفوظلمالوزيرواستوحش..الانتاجوقلالمنسل

..العاملهذاعروضهبهاسميفتتحالذيالحكيممسرحالىالموسمهذادامواما..هذهالغنمبأهةشيءكليفعلانعليهالسهلمن

فيتقديمهاعممنالمسرحمؤلسمعةاتجاهيتغيركيفادريولست.للهيهتفون

المؤسسةاس!نردتربما..الموسمهذافيعرضهاالىالماضيالموسمالملكةكلألتالكاملوالمع!نويالماديالانهيارهذاووسط

يتحققاننرجوماوهذاتقديمهاعلىالآنتعملولهذالحظهفيوعيهامسرحياتمنمسرجبةكلفيمومسمنبدلاانهويبدو)-المومس-

باللفعل.وهبىمروعاقلقاتعيش..(خاصاعلفاعليهيعطفوهووهبهسعد

فيهانشرتالشياللحطةمنابتراًءالمسرحيةهذهاثارتوقديعذبهاكان..الحيةالاصناممنمدينةفيالسلطةقمةعلىنفسهاكرى

ومابعدتنتهولمابداتالتيالمناقشاتمنالكثير-ذلكقيلوربما-مس"..تقولاسمعها..ببشرليسواوهمالناسهؤلاءتحكمان

ادريسيوسفبهايفاجأالتيالاعمالكلشانالآنستنت!!نهاهـ!ناساحكمأقدرشهااتا.ابداكدءقالحلأشمأ.ممكن

له.حدلاهاواًلنقاشالحوارمنوتثيرجميعاوالنقاد(لجمهورالائتصاربينالفرقبيعبرفوشما.والكرهالحببينبميفرقولثى

نحوعلىومسرحهادريسبفكريوسفاتصالتتصلباوثقوالمسرحيةان!ا.بسوتهتفبسبترقصكا+شانالىتحولواناس.والهزيمة

مسرحيةنهايةففي..خاصنحوعلى"ا!زاء!يز"ورائعتهعامالبشرزيبيسمعواناسبي!أأركصرقاصةارجعافيمرةمليونافضل

ل!سانعلىالشهيرةصيحتهادريسيوسفاطلق"اللعزاميز"..ساععهمغيرهمانعارفينوهميقولوءعاوزينهمالليبيقولوا..

السيدبينالابديةللعلاقةحل"عنبالبحثمطالبا"العزموز"غبرتعرفسمابريةوحولشمشبغيرهمعلاقعهمبتنظمهاحيلالهمناس!

مؤلس!عةفيالنظامهذاتمثلسواءوالنظامالانسانبيناو..والعزموزانواثقةوهينفسهافيالليوتقولغرالرهاعنوتفرجوتنامتلالل

اقننصادية.اواجتماعيةاوسياسيةاثهاعارفيلانسانكاناذااللصراحةفايدةاية..سامعهاحدشما

كانادريسيوسففان"المخططين"الاخيرةتلكمسرحيتهوفياللصراحةعشأنالصراحةمنخولىهناريكونلازم..الهوافيرايحة

على"الاجابة"اًف؟تصودماعموماوللانسمانلنايقدمانيحاولب!هايتمتعالانسانعشانللحريهثمنفيهيكونلازم..معئىلهايكون

.9691مايو62العددساًلقاهريةالمسرحبمجلةنشرت-4.تنشرلم-3
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!+ش-..-ا-"9+ات""صور"نطا!،))لناقدملقد..اللعزامببزفيالصعبسؤاله

؟+-+يزأت-لأ-.اًلمسرحي!ة-خلالمن-اكتش"فولكنه..المطلقةالسعارةللضنسسيحقق

بز،-ع!عليهوتمردفرفضهالسعادةهذهمنشيئايحققلمالنظامدللكان

!!حقى؟"-!-!!--+هـنالمجهـولآققفينقربانوعليض،عليهوبات..ؤسوةفيوادانه

--قي.6"2ش!تج--!!م.-4وكرامف!4حريتللفرديحفظالذيالامثلالنطامعنلنبحثجديد

ش!-؟..-خ!-؟"+7؟/:حمه+!+--اضظامااوا!دو)ةاوالمجهمعودينبهفالانهمجاممناطارفيوسعادلإ"

جمل!كأ/.اؤررسسةااو

+ة.-شرفضهاثمادريسمفيولهقدمهاالتيالاجا.بئكاكهيلما..ترى

!اة"-+"-+امنفاتء..علب"تمردثمابتدعهالذيالنظامدللكهو"؟او..

-+-ات.بئ.+ح-ز.الت!يطدولةاوالمخططين

لألم-غفىويملى.."الاح"هورلحيمرأسهاعلىيقومسريةجماعةفهنا

كا-!بالسعأدةتلك..البشرسعادةاعتقادهفييحققلنظامتصوراالاحهذا

ء.+ت!علىاللجماع!هدهوتسشنوني..وهماوباطليدخلهالاالتيالحقيقية

..ا(تخطيطن!امويبدأ"ايكبرىالس!عادةكؤل!سمة"بأسقاطالسلطة
!؟.ير؟خطيطويتمالارصكوكبوعرصطولعلىماءةاللجهدهاعضاءوينتشر

يرب:!بئ!آلافلوائهتحتينصويشاملواحدنظام.لعالماكل..العاللم

آبر-ضا؟*!+؟!ءحولهمن"الاخ"ينظبرهذهالانتصارلحظةومع..اللبشرمنالملايين

!-!هذهولكنالناسسعادةاجلمناكظامهذاأم9للقد..واهمهوفاذا

؟+!تيغ!رلمالمخططونظا.مهكبرىكذبة..وهمانها..تتحققلمالسعادة

.لاالابيض.واحدبلونصبعهمانهسوىشيئاالاسوحياةواقعمن

ويثورفعلا.يجنهوبليجنانالاحويكاد..بينهماشيءولاوالاسود

واًلشارعالناساللىهذهبثورتهويخرجوتخطيطهونظامهفكرتهعلى
سىادرس!

يوهوالفردهذاكانلووخنىالملايينآلافوسطفردانه.يضيعولكنه

المهولالبناءاماموضائعمس!حوقبدلافالهنفسهالنظاممبدع"الاخ"

اسمما..المزيفةالسعادةو&تللبشرالئقيقيةالتادةشحقق.الالواننظام.البديىالجديدنظامهويضيع..باافعلشيدهاللذي

4لمجكاتالانسانانه..سيحققهالذيمن..نعلم!..النظامهذا.وات،رهالحرةارا!تهيكونبجماعانهويريدكمااًنسانكليكون+ان

المخطل!شونظسام..المتعسفةالتخطيطبحدودتتدلااقياللخلاقةنظام،نظار4هدمانيمكنلا"الاخ"ان.يحدثانلهذاالىولكن

.الانارفيالملكاتهدهيسحقالذىنظام،البديلاًلنظامفيهيشيدانيمكنلااللذيالوؤتفي،المخططين

...001غيرهآخرانسانايستلزمفهـذاللفرداللحروالاخضيار،لالوان

)5(.لج!.*مصرعداريمتةلانيسقطانبدلاوكان..النظاموطماةتحت"الاخ"و!سقط

خرجانشكماالبدعةتلك-الطوبلالاسممسرحي!اتاحدىهدهالتسلطمنكثيبرعلىتضطويكادت-بالتاليونظامه-شخصي!ته

تحتساللمعليتجمها3ابتي-صاد-مارافيفىايمسبيتربهاعليناالصحوةتل!كتنقذهانيمكنولا.0والقهبروالتعسفوابديكتاتورية

القرنمنالثهانيالنصففي..اللعفاريتظهرتعندما"..عنواناللبديل.انالالوبنظاممطالباالمخططيننكلامعلىفيهاتمردالتيالاخيرة

كتبهاقدوكان"ليلا..الجديدةءعربوليسثانيقسممفيالعشرينالحائرالسؤالاجابةعنالمعذببحثهفيالريسيوسفهوهذا

يحدثمابمثلالمسرجالىطريقهاضلتولكنهاالماضيالموسمف!لتقدمبهوكأنيالنهايةفيعليهايتمردماسرعاناجابةالىيصليؤرقهارزي

المقبرالمو!مفيلتقدمكتبهاالتي"اوديب"الاخيرةلمسرحيتهالأنثبتالمحذيالتخطيطنظامبينوحيرتهعذابهفينفسه"الاخ"هو

علاملىرغموالمخرجينالمؤسسةمكاتببرينالايامهذهفيتتصروورلمنها.للبشربالسعادةمصحوباانهيتصورالذيالالوانونظامزيفه

المسرحية.عليهمتقرأانلحظةجمهعاوج!ههمتعلوالتيالابتهاراوبببنهفظامموجهةتكونانيمكنلاالمعنىبهذاشالمسرحية

تعرضولمالئشرالىطريقهاتجدلمهذهمسرحيتناكانتواذاالرحابةشديدةقضيه"طرحا؟ها..باللذاتمجعمعاوبعينهشخص

للتحليلتتعرصوانكثيرةادبيةحلقاتفيلهقراا!لهاقدرفلقدالمسرحيةوحتى..مطلقنجضحلباكظا!الانسانبعلاقةتتصلوالدمومية

كانعماواهميةخطورةيقللاماالا"لرمنتحدثوانوالتقدوالتقييم-بالفعلكذئك-كنلمان-تتحول-كلادوشمخصياتهاالفنيبنائهافي

دفتيبيناجتمعتاوالمسرحخشبةفوقصعدتاذاتحدثهانيمكن.التجريدشديدفكريعمللى2

.كتابب!عاداتهالمسرحيةهدهفييتهمانيمكنلاادريسيوسفان

سمعتهل:الاخريشالاحدهمتسمعانالمألوفهناصبحللقدهذ.!و!بممرحيء"ئرتفعفهو-مثلاالاشتراكببة-بعينهلنظام

هلالمممرحيةمسرصمم!تفلالمع!للهوفعنىبدذلالكبناقنحلقافلانممم!رهدحمةعلىتقومالتبئالنظمكلضدهذارغميقفولكثه..المباشرةالاهداى

....الاخشبدهالذيالنظامكذلكوالقهروالخداعوالاستبدادالتعسف

ألأدلمةهيلقدهيروحدهميةللصالصونارتكلضيةلعلىلم!نهآندللن!ىحتممةومسنللبشرالسعادةتحققانيمكنلاالنظمهذهمثلبانيقطعوهو

........،.فنائهاعواملداخلهافي-حملفهيهنا

اوروبا.فيالمسرحيةالمقاهيبظاهر!ثور!للقان..اكظاممعالانسسانمشكلةيحلانيرمكنواحدشبىء

فيويىسى-وعفاريتهسالمبعليلنلتقيلمسرحيتناوئعودالاطزدائرةمنبه؟حر!وانسالابرداعيةملكاتهكل-الانسانفيالظمهذا

علىتعتمدفكرةفيبالمؤلفنلتقيو!ا-الاطلا!علىعفاريتالمسرحيةالملايبىآلافمننمطالىوتحولهعليهتحجرالتيالمتعسفةالجامدة

علىيساعولالذيبالفنتازبخاصو!عسالموللعلي-الفنتازيابهيطالبررهذا..اخدقيالانسافبمجوهرهمنتجردءانبعد

تنشر.لم:الجديدهمصرعفاريت-40انشيعتقدماوهو"المحططين"الاخيرةمسرحيتهفيادديسيوسف
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المخابراتسلطبعأعقىالمهبحركمصموناسكاطئيرننحاوليفدهخءيعالحولكنه-واللجموحاللخصوبةاللةتديدحيقلهزستخدامها

ولاهخأتحتههوالمسرحرخ..يونيو5بعدسقختالتيالمنحرفوالمصريو.وافعبمبأسلوبالفنثزوةاللفكرة

اذاخادماظلماالعملنظلمانناايضافيهشكلااللذيولكن..شكاستطاعوقدالجديدةمصربوليسقسسمفييعملضابطفهنا

-الححوككحخكمعماتتالتيالمرخهكالظاهركهذهبحدودحددناهنحنبماوممقعقلتتققلمنخقةفيالجبريمةعلىيقضيانالحدوثةبدراسبته

اللظاهرةههـذهتتجاوزفالمسرحية..النضالمواه!لةعلىوابتصميماستحقالذيالامرثلاثةواتاقدادعلىوأحدةحادثةتظهرفلم

تكثرالاالاهن!اقلاخنفاءكوىوارستارحقمانسانيهفثنفيوتحققحادثالسلالهخقيوتكوفجتة..والخطنينةلللامناندولةجائرةممه

الخلاقةالابداعيةالانسانقوىتدميرشأنهمنمالكلوايحاءاوتركيزاكليةفياكنطقاشاذةالخليم!يل!مهيرالدكتودةتقمماذ..غريب

كنحبكؤضهحاركةتحخيخلستسبلممحقيأن..مماديوعنامرمنالكانونقستقفقلفيعبابواحمدقلدكتورةئوجهااعتتفاءعنلتبلغالآدايب

.ألانمسانارواء..النخاماعداء..الظلامالخيولكناختفرلماذاهنايعنهناليسي..الةبهرةجامعةأيحةوقبهـلهة

تتجاوزلالبحخةنومهحجركنوربطفىءلةد؟..اختفىكيفهويعنهنا

)6(.جب!فارادثمييأرنستومأسإة.محيرحادث..اختلىقدكانالدكورولكنالنورعادثمالثانية

الددامياللجهدوهيالاشثهادمسرحياتمنثانيةمسرحيةهذهكلمنالناساختفاءحوادثانونحرابتهحيرتهمنزاد..وغريب

الططنينةعلىوقضىالجميعأ،نروعبشكلزادقدوالطبق!اتالمهن

لموسمفينجمعوف!..بواوونارو!لثعراًلاول..بأسر!االعربيةاللجمهوريةفيثماللقاهرة!كقثمألمنطقةفي

جيفامببمحسانجائئللشعرقآن!لذنج!يظ!الليلة)ممبرللقاحيتا.نبفهوضمبمولمبمرخرىالشريرةاللقوةهبموما؟منولمصلحة؟!لماذا؟الناسيختفيأين

..الثانيةعلىىيقضىبين!االمسرحخشبةعلىتصعدانلاحداه!لاضابطعلىباتاسئ!قىوغيرهاهذههدهـ؟ولاي؟تخفيهمالتي

بت!انتهمظشخصيواغلبهاقنبماقلهاكثيرةعواملوتدخلتنافيهعفيهباتبلذيمقلوةتييالاحلولايجدانالمسكينالبو)يس
لا......منروعواقللخينالناسكلوجئالىبلطثأنينكبهاوسصتميدحلولايجد

!بما-وهيحرىدالمدمرحيهوتمديم-اًامضلىوهي-هدهحيتنا
..صرالهويبدوعبثاتذأهدأقلمسكينضابطناجهودولكن..بلاختفاءحوادث

-ألىطريرمهالجهلمهأةبسسيسوممينمسرحي"حستوعئدون-تقديرلئ

نابعداللحمايةيطلباحدهماليهيقدمحينبهالهقبللاقوى؟ازاء
.المسرلقخثث

من.ماكلالضابثويهتخخ..سيختفيالهبالحدسنفسهفياسنثمر
يومياتخورئتثمبمحياحمفارألسبماهـلن"ايضاسا.ب.فأسمهاممبرلكاحيتن!هوهذهالضابطيديب!ينمنيحتفبم-للغرابةويا-ولكنهالرجلحمايةشانه

ءونيإ....الا.!0.000001.وبالفقب..قختفوبالدينهؤلاءاحدبعودكممبةاقلامؤوقصبين..

ن!"اللمسرينالدرعتمنوعثل!لتفيعالستسللهالهه!رولالكثيراير،4وقدآورانانييعودولكنهالصميئابهالدكورلنايعود

يأمناو-بطولتهلعمعأجلأبفاراهااوتحقإثلخعثبفياللئثالآايكئصبحلستهعتفههنقهتلعنوحقلثاةهـنمخرباجديداكياناعاد..والنفسيةايبيولوجيةالتغييراتمن

دررهـصلكنموذجاوصمزاوكمئالورصية.!الاراياولاؤللفا-حمايتهفياللقالونفشلالذي-القانوناستاذعاد..الد-اخل

الاستشمهادهذافعلوردودالبطلهذااستشطدوقيمة..انتورياوليتركللرقصمعهداولليفتظحجديدةحرفةوليمتصالجامعةلليترر

منابتداءواذنابهالاشعمادو!ةتحت!حو!!قيرةقريةعلىالصبطويفشل.الانسانجوهرلمحقدانبعدآخرانسماناع!اد.زوجته

حتىالقريةفيمسوولاصبرالىواللقسيسواننعهلاوالماللكالشرطةالاهرواكنالاختفاعلغزحلالىبهتصهعلوماتايةعلىالحصولفي

علىويقفالدلائللهتجتمعصنىعطهفيويشمرعناداالا-ئريدءلا
.قلسرىالمخبراوقلشرطوعهقؤهوالمسلنوهأهعناكانولو..عامء؟تمرةع؟ذلكليعلنوق!صنعدمرتكبيهاواسرارايظاهركسر

!ولقيصبنالع!ييقدمايكنببمببسيمبمولكلبطومعينكانلمممرحيةلناحيفارولمحيانماالمسرخنورطقنسيءكلعنفيهاسيثشفالتياللعظةمعولكنه

الالاء..الضابقآويختفي

قتغلةثممروفيهادلةالناراندلاعومع...التورةشرارة!يهاس،للمعلبم!رسةاللعامةالخطوطهبم-شديدباختصار-هذه

ألشخصياتخلالمنالكاتببنايمضيفمدمرةفعارمةممتوهجةبعضوالنممقافيةالايحاءالشديدمزالرطريقعنفيهايتناولاالصي

جهقأل!بساهأةلمثوردتدحتعتلمعنىفبملتائرلقرحمفار"لاحدحتىلتنمختنالحمعغعاوادتبالنكسةارهصتاضيوايونجبو5قبقئ*،مرحلةواخطاءمثاللب

*.".".هـناليزومكةنلبعانينامااكثروما-شريركخفةعةوكلمحونب..اليها

اجئها.منوالموصتتصعئاوالمثاركوبالثوراالكاملالوعنو2شد!مووور-ورعثمحطضرهمعلىوتكضيبالناستنكؤ-القوهأمراءز

برسههطممهنهغمنهاللخعنوالثورعأوالوخنيالاجتماعيادنمهان

العملهذابقيمةيرتفعماهوقيارقىهذ!ء2لالمن!4مسر!احداث.انمطنيجوهرايبلاوأناساىلمبشربوابشرا!!-اةالى

ث!خصهةتناولمجردمنوخهولاعمكاوانررارحب"منىوعلعنه4الهأرققب-كأاللمحلألئموافماتمناتراسقاطنولىالهوبرغم

المسحية-في-طهركما-هناجي!فاراان..عندهاوالوقوفجيفارالمسالمعليفانوت"كوصهاالمسرحيةاحداثعلىالضيمةسبقتالتي

حدودبهيتجاوعأمنهقؤاو..والمكانالرمانحمودمنموضوعهيجرد

أعيهملمالعمدرهحبهوحأن!ذ!كفالاعأرابعالموقدهوسمثثثوربةاتبمهعن؟لقيتهبعنفهبيعم!وهورحبانسمانيأهةققيويحلهتمثنةوزمانيعأمكلمنةرلحس

الثائر.لشخصيةالمحدودومانسبمالر0الحعدع!ىولكنالمحدودالمحلبماالمستزىء!لىليس2هابخطوريقطعيالظاهرة

حبهالانمقعنيحبسالمعبيأن..المطلةلواللمكبرالانسبنيالمستوى

مسرحهتهيجردمهعتوهعتهنالسملمقنفانا(ععحهعناالىوللومومهءهـىاةعلمعلاهعالىتدعوحةريصهحةيخلةعالمسرحهةهذمفيوهولله

!4للسأحتىوألزمانالمكانعبروونطلعنالتفليهعأالمسرجستودمنمنالاعبان!جردربهبهقأماألارضوجهعلىهناكفلرتقلانسان

وقبعأالقررهدامنالاولفيان!ح!الثلثحعتجئفمعغهـةفمرعلىحدهيهالاهرلهأهرلىنتدمخهح4حدثهكعبا..الاصيلجوهرهوهوفيهمااثمناستلايببعدالسانرته

نعرفةااحن!وانهقنمنء!فاراعنمحتبهنجردالمؤظفانوهواملقأ،صااثمناهأيفةدو!ذباختفائهوبمدعادوامنلكؤ

ماذ.اللحرالفردالانسان

معنوفيننااببطل!لممطسنعمرغيرعلإلهيفيلمطلقيقيافىل!يهلمععىيكاللنطلتئن!ةالانسان!معمحلىتعملانالمولةاوالمجتمعاوالنظامعلىان

و..انماكخاميمكنولا..والمدنهةاللحضادارأسماةلهوفالانسقنوبنائه

اعداد.باللقاهرة"الكاتب"مجاةفي"را:مرتيننشرت-6هوفالانمسقن..هدفاةبتحت"كوبهمن،نالافتخريبالىيممد

.اياممنذصدركلتابفبمومرة..!691ومارسوفبرايريناءس..معاوالوسيلة،الهدف
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ألجميلىالمزث!رالاحضرالشاطىءذلك..الآحرابثططىءالىالوصول.العالميةالامبرياليةض!تناضلاقيالثالثالعالمشعوب

.والاحلامالحياةشاطيء..شخصيةعلىالمؤللفيسقطهاللذيالمكانيالبعدهداجانبوالى

الازرقاللقرشلملاقاةويستمدونالنبيلالهد!حوليجتمعونانهملتار،خ9عبربهيمتدزمنيابعداعليهيسقطفائهثولىيكبطلجيفارا

البحرساداتمنسيدلواء!حتالليهويخرجونالاسنعدادوسعهمما..المسيحصووةفيلناظهروقدالمسرحيةنهايةفيجيفارانجدحتى

الامانةعهدالهدفهذاحوليجمعهم..اللقرشوهواراةاوشيو-،وبالرةووهكانساناخرىمرةببعثهوموحياباستشهادهموحيا

الشاطيءعلىهناكوالرخاءالحياةحيثالخلاصواحلاموالوفاء.ةكأيطواوكرمز

النبيل.ألاخضرمنهكانكلفيوا!نالكتابخيالاللشسخصيةهذهاللهبت!!لى

العربيالكاتبوجدانعلىالحاحااكثركانالبطلهذاولكن..إلعاللم

بهيصلانيمكنلابماوالتجاةالحياةمركبيواجهاللبحروفيعن..نموذجعنيبحثحزيرانمنالخامسبعدحوإ4تلفتالذي

الخيافةهيوهذهتنقضالرجالعهـهودهيمهذه..الامانبرالىيعلميكادوهوبنفسهحتفهنحويسعىبطلعن..لوريلمناضلمثال

اللقائدذلك"القرش"علمدونتتفجرالصدورفيوالاحقادوالعنفيةعي،الفكرةعنلليدافعسنيلهالىيمضيولكنهباستشهادهمسبقا

القرش"حيثالامامالىالاينظرلالانهظهرهوراءمايرىلااللذيمر.ث!همنمبدأهثمنوليدفعاللهدفعن،المبدأ

نفممهوطنقدوالكلالمواجهةللحظةومع..اللعينالعدوذللك"الازرقاربمانحسة!دشهورعدةفيتظهرانغريبايكن!لمولهذا

فتالذينالرجطلعلىالحياةعدووينتصرادساةتموتالنصرعلىوهذه..مثالاو!موذجيقففوريابطلامنهاكلتقدممسرحيات

الصلورواحقادوالعنفيةوالخيانةوالنساءالخمربفعلعضدهمفي!لميبنا!سينشخصيةفطفدمتالتي"اللهظر"هيالمهـمرحيات

عدمعنهضلابينهمبالتسللوالانتهازيةللسلبيةوالسطحمرواكشخعيةلناقدمتالتي"جيفارامصرعليلة"و"جيفاراماساة"و

.الازر!القرلشمعالمواجهةللحظةواحدحشدفياجتما!م!ةلناقدمتاقي"بلدييابلدي"ثمالثوريالمبطلهذا

وما؟حدثوكيف؟حدثماذا:يسألوالكلاللدوارلحظةومع."البدويالسيد"

اخطاءعنلتكشفعاريةالحقيقةوتظهرشيءكليتفجر؟اسبابه!هـنمنبدلاالمرحخضبةتننليانالمسرحيةلهذهاجدركانما

يتماسكللبطلاللخرافيالرمزذلك"القرشى"ولكن..اللجميعممرعيلة"المختقدمتالتياجموفاءالزاعقةاًلحماسيةاللخطبة

فلاالانكسارلحظةرصوسكلمنمستفيداالمواجهةعلىويصرويقسو.دا!أالفضلىالمسرحمؤسم!ةتقدمهلولكن.."جيفارا

عدفياللحياةاحلاموتحقيقألازر!القرشعلىبالقضاءالالهعودة

الاخضر.الشاطيءعلىبالضياءمشرفى)7(:الازرق!!فرش.

شديدةلمسرحية-بالضرورةمخل-الايجازشديدعرضهذا

الحقيقيةاللقيمةولكن..وشخصياتهااحداثهافيالثراءعميقةالعذوبةصالحهوشابوروائبملقصاصالاولالمسرحيالجهدهوهذا

ييسللرمزالرقيقالدقيقالالستخدامذلكف!تكمنالمسرحيةهذهفيلناويقدمالمسرحمجالفيالاولىللمرةامكانياتهيختبراللذيمرسي

الواقعفي!ابنظع!نسخصيةكليربطالذيالساذجالميكانيكيبهعناهالاعمالمناجهضماضمناجهضتالتيالمسرحيةهذهخلالمننفسه

..بحتةرياضيةعمليةوكألهالامريصبحبحيثلهبشسبيهحدثوكلالنشرالىحريتهاوجدتالمسرحيةولكن..الماضيالموسمفيالجيدة

ويصبحوالنقادالكتابعروريرضبمالذي7المستغلقالرمزذللكوليسانلرجوماوهوالمرحالىالموسمهذافيطريقهاتجدانوتحاول

وللكنه..المسرحيةكلهو-لغزاكانلوكما-وحلهاطلاسمهتفسير.ورقق

تتعددالذيالمغزىالعممقالدلالةالواضحالموحياللشفافالرمزذللكبهالطئرالذيالكانبخبرةمجالعنالمسرحيةهذهتخرجولا

-نريدبلمعنناهاوقيمتهمنشيءيفقداندونالر؟يةوجوهخلالهمنوكل،از!ميرة!صصهاكيريدونفجعلهوالصياديناللبحرموضوع

وخصوبة.لراءاللعملنفرأونحن..وللعلناالاننتناولهاالتبمالوحيدةومسرحيته،وراياله

وا-تحتملالمسرحيةاننقولانالتعسفمنفليسهناومن-الكيفيالمستوىفياللفارقمع-الفولىعلىنتذكرانالمسرحيةهذ.

التاريخيةالل!ةعلىالاسقاطاتمناللكمير-بالضرورةكذللكهييربطماهظكوليس..والبحارةاللبحرعناونيليوجينمسرحيات

في..حزيرانمنالخامسفيالعربيالوطنبهاأصيبالتبمالمروعةبما!هماكلاسلوبوتميزالوضوعفيإشتراكهمالوىالكانبينبين

ومااللحظةهذهقبلماعلىايضاالمسرحيةفيهتنسحبارزيللوقتصرحياتكلفينجدهاللذيذللكالشعريبالنثرنسميهانيمكن

منيواجههمابازاءوهواطلاقهعلىالانسانيتناولعملالتصيحبمدهاتحفلالتياللغةتلك..المسرحيةههـذهلغةفيايضاونجدهاوفحل

.تحديات.المهولوعالمهالبحرروحمنمستمدةلعلهامحببةخاصةيقاعاتبئ

يتجهلالهبالضرورةسريعا؟ئ!انبدلاكان-نقدلا-عرضهذا

القاهرةفي"الر!ض"الوسملمسرحياتالعملجوهرالى!اشرةوفععناافلثصنا!اشهلكقدوالبحارةالبحرعالمفانوللحق

"المعروض"الموسماعمالوبينبينهالنقارنرتولثىبلاهكذا!عهاولسل..المسرحمجالفيبكراموضوعابعديزل3ولكنهودواياتنا

تكللان!كنكانالمر!و!ةا"سحياتووفىانالى!اطةو!!صانهاعنفضلا،المجالهذافيالريادة!مل!كلتسبانالمسرحيةهذه

معا.وا!طالجماهيرىالمستوىعليتاجحاموسماقدمتلوفيمااعمالنامفدارتلقد..تماماجدبةيةزايمنالموضوعتتناول

!كنوماذأالمر-بتهذهررضا!بمالسماتهيما..والآنب!ذايحيطالذيالاستغلالهوواحدموضوعحولاللنحرعنالفنية

منها:ايىروصانمرسيصالحولكن0.السمكيبالا!اعنسميهانيمكنمااوالعاللم

هذهافيحولهاتدورالتيالالاسيةاو!ضيةان:اولا-اكثرارحبمعنىخلالمنالنحريتناولالجديدةتلكم!مرحيتهفي

الاعممالهذهولكن..السياسيةالقضيةهي-كلهااو-المسرحيات..وث!مولاثراء

مافمنها..ايضامتفاوتةوباساليبمتفاوتةبدرجاتالقضية!اولوالاهواءوالاتجاها!المثادب!الصيادينمنمجموعةفهنا

عن(ليهايتجهماومنها"الاستاذ"و"كالمخططين"رأساالليهايتجهواحدشبمحوليجتمعونمطلقبشكلولكنهم..عالمهمنهملكل..

.عامانسانياواجتما!يمضمونخلالمناخرطريقاللذيالمهولاللدودالخرافبماالعموذللك"الازرفىاللقرش"اصطيادهو

05ص.......ثا.فبمواحلامهمالصيادينهؤلاءبينما،يحولورمحبادماالبحريملا
هداه!ماممنكبيراجالباسمعلاللعسكبريهالمكسهان:ديا-

فوريةبصورةاستجابقدالمصريالمسرحانوالحق..اثسرحيات.بالقاهرة"الخيرصباح"بمجلةمسلسلةنشرت-7
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الىطريقهاوجدتكتيوهاالنبممسرحيماتهمفجميعلعرضولمهسرحيةالتميالحاسمةالتاريخيةاللحظهلظروفالماض!ه!العاممنذورائعة

.المسرحخشبةصدىاقومجابةالاشبهذهفكانبعدهاوءاألنكسةبمرحلةتتصل

حرمتقدنشرقداغلبهاان!غمالمسرحياتهذهان..ومنها-..والاهميةالخطورةبالغةلحظة!بماالجماهيروجدانعنللتعبير

اهميتها-رغم-الاعمالهذهتقيمفلم..الكافيالنقدياتناولمن"ا!رضحا!ما"و"ا!نامر"ء"لمسرحياتالماضبمالعامفي،كهرت

قدتئتشرلمالتبمالمسرحياتتلكانعنمضلا..الواجبالتقييمذلكبالمعر!المصريالمهـمر!لتلاحممشرفةكنماذج"الممرعلىاغنية"و

جميعا.والنقدوالتشرالعرضمنحرمتهذةاتمرتوقد..فيهونثيرهالسيالبمبالحد3الكاتبوتأئر

منزهرة"مسرحيةفشاهدناعرضاللذيالمسرحيالموسممعالظاهرة

صالحهماجديدينكأتبينان-النتائجهذ.منايسوكهـنها-عنمفصحاجبرالذيالفلسطينيالفدائيللعملتعرضالتي"دم

رغمالمسرحختعبةفوقيالصعودمنحرماقدبسيسوومعين!سىهزتالننى-والمؤقتة-السرجمةالنكسةبعدحاسمةصورةلمحينفسه

اوجديد-منينتظراانعلميهما.وبات.قدمماهاالت!يالاعمالدة.
حديمهاعمالاجوماعرضناات!م!المسرحياتهذهوفي..حزيران5فياللعربيالوجدان

مباشرغيراومباشربشكلصاحبهاوماالنكسةاحداثعليناتطللها

منالمصريثلمسرححرمانهوجميعاالنتائحهذهاخطرانعلى"الجديدةمصرعفاريت)ءو"سوافيسبع"عسرحياتخلالمن

خلالمنبهااللقاءمنالمصريالجمهوروحرمان..الاعمالهذه."الاست!اذ"و"الازرقالقرنر"و

ذللكوتقديمابج!يدالمسرح!الموسمهذاهـمضان..الرائعةالمنصة

امرىاالمسرختاريخ!بملممابقشسكللالفعلظهـراللذىانهافتاالموسمأتهويؤكداستجاقييؤكهاللخطيراللحدتللهذاالكاتبوقاول

...م...جدالبلاعصر.ءلىشاهدايقف

.والاخيرةالاولىتكونانلرجو

البيدةالبطولاتالىذك!دبقدالمسرحياتهذهمنعدداان:لثعاثا

كةلمعرجم!حداثلوطنةاالمث!ئاأئقدوسقىفىيملدوماغمزكل"العطألكىعلىاو..بطلتقديم..ألاولىبالدرجةيشهدفكانلانهاللقريبةاو

ركم-وطنهباحداثالتمالرعلىقارروانهواقداموشجاعةباقتدارمثيىلالىتحتاجنموذج..أوربم!مناضلأو..مثالاو..نموذج

قدالمسرحياتهذهانهذابعدويبقى..فيهاوالطئير-صعوبتهاعبدفىطيقدمهالذبمماالنموذجذللكهنامثلوابلغاللحظةهذهفيله

القراءةخلالمنكاملاائرهاحدثوانهالنشرالىطريقهاغلمب!وجدوذلك..ىئيبناللحسينعنالمرحيةثنائيةفيالشرةاويالرحمن

يحاولاو..اللعرضالىطريفهسيجدالاخربعضهاوانالاؤلعلىهذهوفي..جيفاراعنبسيم!ومعينلنايقدمهاللذيالن!وذج

إهدهبالنممبةيتحققاننرجوماوهواللعرضالىطريقهيج!انالعظامالرجالهؤلاء..الاششهادابطالمنبنماذجنلتقيفانناالئماذج

عندعبيرهفيالمصريالمسرحيالكاقبمناصدقفليسكلهاالاعمال..شبمءكلفوقمبادئهملتعلوبانف!ص!مقدلىهمالىفيهبونالذين

.الانالوطنيعيش!هاالتيالتاريخيةاللحظة.اجسادهمفوقتعلوانللهافدرولوحتى

بركاتمحمدالقاهرةتخللمجميعاالانعرضالتيالمسرحياتهذهان:رابعا-

ونتيءاللقسوةمنشيءفيهاجتماعينقدمن-قليلاالا-منهاواحدة

ر!صه!ميمي!عامبشكللاخطائنانقد..العنفمنكث!ير

فيهنلمحنقدوهوخاصنحوعلىالنكسةالى(دتالتبموللاخطاء

و!ه!ا،!ممدعراءاالى..المجتمععلىلاكمعالمجاجلمنالغضبولكنه..الغضبمنالكثير
......سعدمسرحيسا..القولهذاعليهايصدقالنتبمالمسرحياتومن

فويهمالىاوعفاريت"علسالمومسرحية"الاستاذو""لوافيسبع"وهنهاللدين

مسرصسةثم.."المخططين"ادريسيوسفومسرحية"اللجديدةمصر

التالية:الحلمةجاءتنا."الادرقالقرش"موسىصالح

باتنراؤ!الدلاكتوراه4للرلطضوعاكلوسجلتالىجنوحاالم!مرحياتهذهكتاباغلبعندنلاحظ:خامسا-

فاسبىنفيالمقاومة"لثهءربعنوانعيادشكريالدكتورارضعنبعباتحدقاهماتلالخب،لاتللبتودكنها..تازيااللفت

."للانيالرالاحتلالمنذالكا.نبهدفدتع!قتسشحدمالمسرحياتهدءفيفالفنتاريا..الوأقع

-.اانالكاتبزلاحظأنهذابهديباغروليس..الواقعبهؤايرتبطالذي
ذولهم،"ناوال!اسمطين!ينالشعراءمنلمرحوق

.....واقه!بشكلالفنتاز؟علىتقومالتيفكرتهمعالجةالىل!قد

سضخنا!كأءتهذ،دايمكنهماتط!بعلماموماالذ!نالء-لمرجمبهمنولماأوعلييسادرويوسفوهبهسعدالدينعسرحياتفيمثص!النايظهر

...".-.ساللم

ربىونالمثكلرورلهذاورراجعاوبمهمادر،قلالاعلىاو
ص....؟.يفوم"مزالر"انفيالمسرحياتهذهكلشتبرك:سادسا-

الجصزيل.ش!ريمعللبحتدالدهؤ!"،وا!حالا!اءثديىالاصخدامجب!رمزوهو..البطلبدورفي!ا

ح!سببنمحمودحسنيهذاهـئتخلوالمسرحياتهذهمنواحدةعلىنثرنكادولا..الدلاله

الرمز.

شقة2مرسىكامل?مدشارع13:الح،)كبالىنوانعليهترتبقدى،تالمسرصهذهعرضرومفانهذابعد:سابعا-

حواره-المعلممنمع!.3،اردد.-الاردن:3.لداالتئوانأمرة!ولزورضواقدالاولإمفاكتالىمنمحموعةان-
هـلي،للالاهر،بالد!ىالءساظسهمد.معهل..الممايحصمجموهـ4

عبدالرحمنهموهؤلاء..المسوحخشبةالىا!صعودوعدمللرفض

رر!كتبانلاحدهميس!بقولمسالموعلي،وهنهوسعدالدين،االشرفاوي
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