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لكلل!سامم!ناكهـدضمورطالىلاتح!حمهيلايممكيسماسييخسعفضلاللصسنمةكذمق!الااءسرلمسريحئاحياةفيالآثاراعمقتخلفان(صزيراًن)يوفيوللهزيرمةبدلاكان

..........تغيبيىرات-بالتاني-عليهاوتفرض،امجلانهابكافةاللعربيةالامة

...المست!قبلفيوالتطوبرللاضافةقابلالابةوصوعاوللياتخطببط(يكوناىهىهلو)كن،با!فعليراتالتغبعضحدثتولقد-وحاسمةج!رية

واشمل؟اعمقآفيعيراتالىصاجةفبمرلنى،رواتراناا!قيةكا

.:الاورابنالر)ةمسضق!لتعددانيمكنالسؤالهذاءلىالصادفقىالاجابةان

الفلخ!بالفاما*تملهبهءور\4العوبيحاًلمسرإظهرانقبلشأنمنيكنلموادا.ؤاد"قىوويدةسنواتخلالأيهرببىالثص!

بمفال!داتعربر!ىافيواةولحبدورانئص!ببى"امسرحالةء-ورمنوغيوهالمسرح!ب(تمنكبيراجانبافانالسؤالمحلىاجابةيقدمانالمقالهذا

المث"،هـاللذىهذابينهامن،كثبرةذلنعلىوالا"ملة،ومطالمهـمالحكلاموطاليت،المغلظالقاطعبالنف!عليهأجابرتف!لهاسيعرضالتي

اذيرنا"المحبظين"بعضعن"لينادوارد"الانجلأءزيالرحالةرواه،ولذلكمج!نمعنامناللهزإهةأس!بابتج"ثاللنيا)تغيىراًتمنبمزيد

ؤللاحايمثلونعشرءعالنا!القرنأوائلة!اللقاهرةشوارعفيرآهم..ثورية،تمسربكانت

والاتاواتا!را!بجبا؟فييرونوالمصرالاؤراكالموظفوناشتدفقيراهـقمنألليس،بالتغييرتطالبالتيال!ثوريةالمسرحه،توهده

،واضطبىتولىج!وهفجلدوههنهطلبوهماسدادءنعجوانهحنى،ء:4ؤ!أحدئوهااكبالتغييراتهدىعنكاتبهالليس!ليتوقفانالناقد

..والوألىوالصمدةالبلدوشميخالقريةكاتبمنكلرثموةالىزوج!نهصا!لرحياتناجوانبمنجانباالمسرحأفليس؟العربربالمسرحواقع

صعليفرجوا"نكافئهمبرأنومنتهمالسمجةمغازكهموتحملتاًيخ...؟كت(به4بريطاللبالذيالثوريالتغي!رينئسملهانوجبثمومن

.)1(روجهائفسلبياتالىونالمنىأس.:لمقمنكاناللعربيالمسرحانالحق

ف!ررنعبرالمصريال!لاحصاللىوءيصورالذبماالمثيرالمثمهدووذاقبلذللكف!ل..وونيوهزيمةالىادتالضبوهساو!هاحياننل

بمختلفو"راتمراتالمصريالمرححثبةءلىيتجصدظلوقوو!برحدسهيسنشعرهـ،اناس!نط،عمنكتابهبرينومن،سنوادطبعدةالهزيمة

3*وفىالرحمنءبتفاصبإ4وبرأدقاخبرابمثهحتى،والانشهالاء!ورا.للخطر."هرض4كادد!وب!ولىة،وقوءهاقبلبشفمنهلإحلروالسليم

--..(6891)"ا-راؤبنة!ا"ا)!،ئيةاجرا?صرحبهبتهاروعفيالصببىالمرحفيوصح!افنيبفىايتورالا"!ا!اتاىهذاومعى

العربينهالتربةفي!هاوغرسالاور!المسرحبئرةنقلانوالحقاخبمىثوريةلاتجاهاتاءت!اداتالحضيقةفيكانتالهز)مةبعد

آ-:!ظاذاالاقطرهصقنقدوهلنثورياعملاذانهحدفيكانالمحافظة..!!ا

اصلمطةاوبرطضبل،وءهانةعضتمنلهتعرضواوماالاوائلروادهمصائرماسنواتمنامتمتاللتيوربة811الانجاهاتة!ذه،وكذ!ك

مسعاهم.فييوفقواانقبل،كثيرةأحيانفياللعربىاإثسحضيبرماالء"ئ!ءتينهلليستءدهاهـااللى4ايهزبمقيل

لب،اهـمغةسجئىاوالمىأنمناللرواد!ؤلاء!كنفلمذيكومعفىالثوريةوالمواقفالاعمالاكئر!هـ،..السنيمنعبراتراكماوتراثه

والاصلاحى،ضالوطالهدفوكان،اللؤومفضلاءن5كانواالعكسءلىنتتبصعانتقضهناأنهحافسملاهةث!ومن..العربر!المسرحتاريخ

طرونهوها..ا،ولىمحاولاتهمفيواضحاللهسرح،والاخلاقيبلن"-ذلكفيماعلىاليومحتى4آنشاص:ذفيهالثوريحةالانجاهثت

وكان،محربيةءسرحيةاولتقديمقبوالافتتاحخطبةفييقولالنقاشمفذطرحناهاللذيايمىؤالعلى!نجيبذلكبعدنعود،ئممشفلآ

:7(18سهةبيروتفيذلك..ونمادجحقائقمنايدينابي!نيرجض.ء"اضحوءءلىقل!ي!ل

ويكون4اينبيفيعفراللبشرعيوبتنكشفالمراسحبهده.."بردلا،كثيرا!طولالاكنرجوالتالمرحلةهذهفيالشروعوقبل

رةءابورش!م،التأديبمنهاالذاسىاكتسمابوعدا..حذرعلى!هاعذدنمااللثورةهـف!و!انلهااو...التحفظاتوالحقائقبمعضنتزودان

ؤءجكلألفاظا!تعامونذاتهبالوفتفانهم،والتهذيبمدنالثوالنصائحالس!ياسياكقدجداركالىالاجتماعالنفرمسرحباتليشممليتسع

)2("..رجيحهمعانيويفة:موناعمالاتمثلالناةسجةرمادجهافيا،جتماجمماا!قدءسرحساتاناًى..

يررولمرلماللنقالثىمارونوض!اا!ننيالمسرحيةالبذرةكانتواذاا"لاقاتالاجتماعةوالللاسمىبفضحهمالانط..تظريوج!لأمنئورية

أمراآؤتفقد،ءسرحهلاغلاقاضطراذ،بيروتفيثمادهاتؤقيانلهاتعدانهااي،وت!عيرهاليالسيالنكلامتقويضءلىت!،هـ!ائفاسدة

،وءنل18764ورةءصرالىور،شالن!يىمضننو4اوى!احينصبأ..ءلميهاورحث،للهبهـ!دوللثورة

فىلمسرحهاالحكوءكأاغلاقبعدالق!،نيخلبلأبوالثالياًلراندفعل،كلصربةالمقالالليهال!مي!شبراضياالمسرحجاتمعظمكانتوادا

!ذانوؤام...(188لصةالقاهرةالىبفرقت"وواجرؤقد،دورقاىاالفي!اسىيةنامنالمصرياور!رحانتاجحجمل،ماأو:سببانفلذللك

مناوالاسلاميالتاريخمنالمستوحاةئبةالغسلمكأحيالمسربتقدوموقانالجانصوصاءلىالحصولصعوب"ثم،الولي!دةالعربيةالمسارحمنغيره

العربىالمسرحعلى"-ميطراظلالذياللونو!و،"ولليلةليلةاللف""ءرفتنايعدمواهامنهاالمطبوعل!لةاما..اللقاوورةفيهناالمصريةغير

مانوسلبفرحواسكئدرا!خياطيوسففرقبواسطةطويلةسنواتترتبفاذاإ..العربيالمسرحعنالمنشمورةائدراساتازدرفما..بها
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كل.ءئدالتانيالجيلفين!هااظاهرةاوستت!ر..للمسرحيؤلفاننفسهجاهالافيوتاب!م..وارلمبنانيبنالسور!نمنوكلهمالقرادحبى

وانطونتيمورومحمدكمزيوابرا!بمانطونوفرحالي!ازجيخليلمنالكبرىالثورةصلمحبدرويرنئىسيدثم..ةعكافىواخوانحجازيسلاءكأ

،ا!عرا!فيالعشرينثورةروادمنالبص!رمديوالدكتورالجميل..عامبرشكلالعربيةوالمولصبقىالغةائيةاروحي"في

فرجوألفريدوهـبهاللدينوس!دعا"مورنعمان!!الحاضرالج!بلوفيالفاهـ-ةالىلمشا!نقسل!بمفي"وصلالذينفمها!عاموفي

ا*،ا-مافيوالءحمافةالمسرحصكتابمنوغيرهم..السصصدنيوم!هـودب!ضلفتكونت،مصري"سرحاولءمنوعيعهولطأفأ-1876-

..العربيالمم!س!قاء!ة-والمصريوالسورياللبناني-اذلملاثةالرواد!ؤلاء

ا"مثمهظينال*نمنابهـؤلاءكللأانسوىا!ظا!رةالذه.نفسيرولا..هصرفيالعربهما

المى-إسعببلكالصحافةلا!كارهملمحدعوةمئبراالمسرحفيراوا5اسةباالموضوءاتغلبةيرلمحظاللفرقهدءفدءضهاالتيلامسرجباتوالم!قبع

..!اللمجالهنكتبواهناومن،برسواءل!مواءعانىافئههببانس:ةافريبباهـذاوليممي،ءلميهاوالابرمامحبةالوطني!

الفصالمسرحيلمتكثرةمعويرختلأطاللحد*ثبنالايتشعبولكي.اوو!ين.الحكاممنطوولمة!-علةوبظسالالعش!رس!فمنطويرلم!

افم!اريحية،المسرح!بة:رئ!مم!قىاقممىأمثلاد"الىسنفهها،لها،م!نعرض:قوله!و!يعقوبعنروى

وطب!ة*لي3ؤفسيموهو..اسي!اس!بةاالمسرحية،عيةالاجتطالمسرحي"،وءلم!!!براتووطنوحبصرءبئ!ةؤيهارواياتقك!ب!ماذا"

الواحدةاوريرحبةيتداخلماأكثبرمااداللبحنطمروكاتففرضهاللحال)3("...رجمو،رصياا!هربيالتيانروعلىة!ل

بطببمة.-حديرضامنود:-ء5!..حالاورووسىما3فممناكأرفيالاجنببةالجالياتنقدءلى.)).ممصحياقهفيعوعيحعقوبوداب

ق!صعىءئالمهدةوقييك،والمقض--ءفياكرجمةاًاسرجاتل7-الالحونففدالم!رحءلى"بولج!ن))أسماهرجلا!أظصلاذعة!هكر!ة

محدىلاينطبق-ولانها،!ضارر!ءابىحث.جال!!،ورواياتو!برهموحاث?ةنفس!"اسمادكبلاللخديروذقدكماشخصهفيالانجلميز

لي!:"توالمقصفا،-رجما!،"عااهرربوااسرحاوصفامنهاألىبصددرعابهة-اقىاللذيوالخدثمعليهالاجانبحف!طةبذلنفأئار

منهاوأولى،الاحوالأغلبفيأصبلامسرحالاتم!لوالاروادات،عربيةمن!فيهأهرثم.مرحه!اءللاققةر!فمنا!كثرىيىأففىان

هـ!اعبر،ج،لوفي،ء:هااخذتافه!والمسرحباتالقصمصباللدرلي!،("...باريىالى1878عام!ادرهامصر

لالطمع.الهحال
...وانممتع!لالمسرحهجرففلفقاشاساليمكانالاثناءهدهوفي

التارالخية:ا!ممرحمي!اةكانتالتيالفرقهرئاسةفياللخ!باطيوسففخلفهالوطنبكأبالص!افة

اهـىطالخيمااذتقل،مصرمنصنوعرحلفلما،بالاسكندريةتممل

أمضعمتاريخالىكت،بهمنكث!براتجهاللعربيالمسرحبداياتمضذا!خديوصضرهافلما،الاوبرادارفي"اللظلوم"مسرحيةومثللمإهرةا

جديدثوبفيلليقد"وها،فبهوالكفاحلأالبطولمواقفير-قيصون..والظالمينال!ذكرمناكمسلتخلمللماغضب.."..اسماءجل

ءواطنيهم،لفومرفيا-ننهمراومقاومةاللوطخيةالروحاثارةالىيهدفوجوقهالاخرهـواخياطاباخراجوأمروبأحكامهبهيعرضونانهـموتوهم

،غالت،رمنينمضحدحكا"!ىممنباللظالمينلفص"اوقتافيويرعرضون"وجفي*همإقةالحيد)ويةالاوبراوظالت!وريااًلىافقإدومهسمن

تزالولا،لسواءاعلىوالمس!نعمريئالحاكمينبطشمنيحمي!له-،را)5("..1882سنةالىالهر!اللتمثيل

الكلروؤءاخعلاوطمعال!مالىاللعربيءسرح!افيمتفمشيةاللظاهرةهذهالمى!ورجم!امثلراالمخرج!نعتوؤء!الخديوانكذلكاروىو

..التناولطوأسالميب)6(.*نمهلمبر"قىلاسبالطالت!ءلمناللقرداحيلمملمان

الروءة"النهح!دانيجتأة!االلهرب4المسرحياتاوائلومنلاتقى!دأداةأصمحقدالهرببماهـرحكانالمبكرا!وقحطديكفم:!

خفيةانئمارات!وي"ؤ"ي،الابئائياليادجيلخايل1876"والو!اءهـ!هءنفف!لا،ذلكقي7و،المت!حررالثوريللفكرو"مبراالسياورمي

محودفيوطن!بةنمتماتكانمتولعإهـ،،والظليئبالظلمالمؤلفؤهاندكأ!با):جمد.إمالهاءبدالمثهمبيالثائران،الليهاالمحناالتيالاصداث

اههملابر(2981)"عبادبنالمعنمد"و.(11)".لحميلمديانلطنياي--ةكأدربالاسخرج!ماوأ"لعربا"و"طنلوا))انبعنومسرحيتمئ

مصطفىوصمرحبلآ،الاند!سفياطوائفاملمودحولطخمورو،رمزيوكان،""لملأميالالىإةاللخيوالم!دلصة"فيقيلا"يدهمس!عهضا0188ل!نة

و"ول!-ةينا!اصلاحنال!ول"و،،الم!الالثمارةسبقتالتيكاملءص!ىالوطنبىازعءماوزابه"،)7("سياسبىفيضالىبهـمايررءب"

سياسلمةمقالةهـنتختلفءلا"وهـكا،أن!و!صضح(191()"اورشىليمفيها/دعلمو،"الاندلسفونح"تمسرحي3918سىةفألل!،كامل

للانحادالوطميينممويد،هـرينوالمستعلىلاستهمارلبضلمد،ؤرحيكتهاودون،طصببهةوالول-ميساسيةاافكارهيربتاندونتفوتهسانحةؤرصة

()12."الذخلاءلطرداتعاوناوا!دصلاءطردسب!لفيدالجهاالىيلمحو،والملمقالعربيمجدان

1،طال))التاري!خيةسرحينه5رمزيابرا!ماللف1591سنةوفينالمصر!نع!و!ىؤ!ىالءظم!ةاللخلا!؟!مافةوبشيد،مصرءن

مقد"نها:فيقالهمماكانذل!ب!دكمابفيطبعهاوحين،"المضصورة)8("..فاهة

لشعورملاولحة1591سنةذلكوكا!وضهتهادوايةثاللثهذء"اًلصبيةالاقطارمنعلمدفيؤ.وحبهاالوطضهبئصجةالم!سهدهولاقت

وايقاظ!،م!مبالرءمعاهلإت!مالوووملفف"ريومئ!!منالمصرهمارة،ثهفمالدكضور،مصرظروؤط5!،لمبةالسبظروؤهاتفةقجهـيعان!كاا!تي

والعبث.المذلةمنعليهكالوامايرتل!كاد!نفسية:دقيولا)زرصديعاحمبما

ؤيالاأفلحؤلمبضمثياهاالرفتبليسأدنحاولتماحاولتوللذدالعراقؤ!معروؤة(الالدلسؤضح)كاءلمصطفىوءسرحهبئ"

منيوا!نيلر!حهاعلىالمطبوعاتقلمموظفوضافرفقد،1891س!ةصةء!رلصم*وغيررولهر!عبةمسارحوعلىمخمتلفةأعاكنفيمثلتفقد

لديهـماللحظوةؤهالوا،والهمهكريةلسبالمببةاملمطةالمصرجالتدوشهاحوال!اللجزائرفي-بنجاحالممرحيةءثلمطوكذللك،)9(((0..!مددة

طخ.والواللهمنوخزيذللكب!دوباءوا(رادواءعا-)01(.291سنة

فيمرةلاولرلثسديالرحمن!بدالاسماذفرقةمثلتهاوأحيرامندالعرببىا،سرحبينالوئب!الارقبطهدانلاحظانبدو،

أدولهالذيادلاريخواقعةفيهاحدثمتالتيللمدي!نةكأريرماالمنهصورةا،ؤلفا)!نقاشف!ما!،:يةالوطوالصطفةاء،جال!مةارجالوبننمتماته

)13("..القصةفيلابطالهاإشتغلارواووحيهيمان!رقتهع!واس!اووأدثبالمسرحيوا"مهل

عبد"المعاصرةالسباسبةالدلاا"ذاتالتارصخبهءالمسرحياتومنصنوعيعقوبو،الاففانيالديلطجمالءنبتوجبها(سب،سيةبالصحاؤة

حوادثهاكانتوان.."فهـ(،ءلملأملعبامر(2191)"الناصرالرحمنالصحافهالوطنبفروادأبرزمننفسهالوقتفيهوالمصريالمسرحرائد

يعكسالكاتبأبرزهالذيالمدلولانالا،الانداستاريغمنمستلهمةالسيماسصانوالكاتيانالوطنيانالرعبمانكاملوهـصطفىانديماوعبدالله
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!ممش-!نر33+د،+.،!!بم

-،سم.يم6،-....0001(أ،0!يم++اخ:""ظنم-لمح!-.كللى-.ءيم،...-بر،:.(++ل!.

+تج"ش".!:!-،ة:.فى.-!!؟ح!9!0/021:ا!.-ة002.ض.

جر؟--د،-7!أظإ:؟:--

!خس!د.،.ذ.!.س.2آ.\ي!.!،-..2-*د+بن!:-!!،:"!.!%!

ع،*ب!ني.00002.؟!ئد-.ا،-+..-:!كأ..-."9"األم..:+.-.ا.:71

.-ء.؟..!.،+!ا!لإأترش..+..س؟ا/م-!بزز؟!ط.

!!++تء-*-:ش-.بز+!أ-!+نج+ء..!-تم..:..ء.؟أ.....د...7..!..ء-.الم9،.!لم!في+ى4أولك!

-؟نج-خ!ظ!"شظح؟كا!!+!!ما!،!-!!ا.*حح!!م!لأفي..""ء2ة..

طبم!؟ك!!لإحثضس-+3؟برفيأ!!!نملم.!-.-بنير--6قي!ا*كهدفايمد)؟!.

وهبه.سسعدالد*لنطليماتزكىباكثبراحهدعلي

فنالنالايقدمفهو.هادلىشا!رمسرحيتيهفيوالشواف"اللقطرفيالاحزابوبينبرلى،اللعرب!*الاقطاربنقائمةممانتخالة

انهكما،اللتاريخحكاياتمنبحكا،يةامتاعنايريدولا،محضامسرحياايحاللصاعلىاللخاصالصاللحواعلاء،والتناحرالكلمةتفر!هي،الواحد

يأسرعبل،عامةانسانيةقضايالايطرح-قضايا.انسانيةرغم-التيالغضبانلعادل()3491"الاولأحمس"و،)14(".انعانم

فينبضيالدقةاررناواذا،تربتناعلىتتحررانتيالخاصة!ضايانااًنتفاضةاولتصورانهايكفبى،3591سنةرشديفاطمةفرقةمثلتها

شمسو""ففي،الاساسيةقضايانا،اليبيرةقضايانايطرحانهالقولقدهـت،ق.م.185سنةالهكسوسمنمحتليهلطردالمصريالشسعب

تاريخيبنموذجالتوحيدعقيرةعلىحرصنافينايبعثأنحاول!ثلاوالفرنسبيةالانجليزيةبا)كلقواتفيهمحتلةالعربيةاللبلادمازالثوقتفي

فلسطينقضقيطرح"ألاسواه"وفي.العقيدةهذهأجلمنلم!حى.والايطاللية

وقتفياضكسةاأسبالطعلىأيديناووضعالمأساويةجوانبهابهلشعواكتباهاانتيالتاريخيةأباظهوعزيزشوفيمسرحياتوحتى

بينالاسبابتركتضعانعسنالاخرىاًلوسائلىفيهغجؤتفعىفاقاريخ"..الحاضرالىتومىءواشاراتدلالأتمنتخللم

)18(".أيديناوتأهـصلعبرومواضعالقوميةللائارةار-كازنقطشوفيفسرحيات

في"ألاقلام"مجلةنشرتهاالتيالعراقيةالمسرحياتقائمةوفيالت!ارإخةبم!مرحياتهعاللحفقد.وا!حاضرالماضيبينومقاونةومراجعة

شعريةتاريخيةمسرحياتعدةأسماء6791(يونيو)حزيرانعردمصمواقف(لكبيرابمظعلي)و(قمبيز)و(كايوبترامصرع)ا)ثلاث

"الكبرىاومرب،ورة":مثلوثوريئ!ايهموضو!أ!اولتفيهاييالتا!يخيكادباحداثيحفلمنهاموقفكل،المصريالتاريخ

المسرحياتمنوغيرهما،راضىاللحمي!دلبد"الكبرىاقالوعرثورة"و.والازمنهالاطاراتتغ!يرمعنفسه

الصائ!،سليمانللقسالقدإمالعرببمالتاريحمنا(ستهدةالشعربئالرومافيا!غزوف"كتبلصر5لرى(كليوباساءصرع)مسرحيهلهفي

منعددكلىلكسورياوفي..وغيرهمالاطرقجيونديم.قيوب!صيى.اليونانيالاحملالأفولب!د

مممرحاتأبوزمالصالثعريلأال!ريرخيلأالصرجيزلآليفادحاولات.الفارسياللغزوعنفوانامامنحن(لمبيزامسرحيةوفي

.الههداريوخليلكياليوحسهبريرضةأبيعمربالسلطا!يلهو!وه!الممالليكمعنعيمثىنحن(ال*بيربكعلي)وفي

مئصالتاريخيةاثعريةالمسرحيةاتخذتفقدمصرفياما.سبيلهفيويتقاتلون

اخنالون"ففبم،صاصةباكثيراح!دعليمولفاتفيواضحاسياسب(،جرا!هو!حيرئنالمحنهدئمحنةمم!فيوالثعبهذا

.000101اً)كلالمةالاحتلالقوىلفنىانبعد!"اًلمللي!خرجويكافحيناضلولدنه

الىالل!وء!فىلدييحناتونجهاديعرص(.(91)"ولالرتينني.وتزول

هذهوتمثلى.المحتبرقينايك!نةرجميةعلىوثورتهللاموالسالتوحيد"وكاف،حكامهعنغريبوكانه.كبلأوالمحقهذهفيوالشعبهذا

او!طمحاولة،انتاذ،اًلعربيللش!ربالنسمةهامةأخرىثورةالمسرحية

001البلادصاحبليس
الاولىا&ذرة،مثالةدذللكفاصسحت،المرسلا!مفعر4اكت!اردلآالع

......ر...فيكانالللىيالمصريللشعبالشاءالمسرحياتهدهتقم!وهكذا

وبقيةمصرفيترعرعتثمالعرادفينمتا!طالوثمرالعرللحدليلدللجرالطما!ا!ر!قراطة.الحبأةاًشقلاللمواستتأباستكمالاجلمنيناضلمابرخ

والا!-!اث9191ثورةبد!اتكتبتقدالمسرحياتهذءان

التجرهـ"هذهبعدالشعريةالمسرحيةباكثيوهجرفقدذلكومعا()ع".تالتهاالتي

كتبحينبسنواتذللكبعدواحدةمرةالااليهايمدوللم،الهامهفساد"..(.الناصر)سرجمت"فيصورانهأباظةمزبزويقول

اللتاريغيهجرلمولكنه،أوبراوكصبحتلحنانبقصد"الهودجقمر"متاعبلهاوجلبالبلملادعلىالفسادهذاانعكسوكيف،حاكمةأ!رة

بينالتاديخصةالمسرخياتمنرصيدأكحرصاحبفلعلهالعكمسعلىبلفيهينحرا!حاك!وايبيتتركىانللامهيمكنولا،آخرولالهاأوللا

،وطكمحاصرثوريسياسيطابعذاتمسرحياتهومع!م،مرحناقىابواض!هد"..و!أسوتهبهتعريضاقاروداعتببرء!ا،اللفئاءسوس

التاريخيةث*صرحياتهلكثرة!سبمء)16(..اجلهمقالشاعر

با!ماريخولوعيفيالرذاكانالعربيةبالقوميةاجم!اهتمللعل"لونأييلائمكلمااكثرالتاريخيةالمسرحيةيلائمالشعرانشكولا

اخرىأسباباهئاكانعلى،مسرحيلاليمنكئيرلموضوعاتواشلهامه(العربىتراثنافيالشمعريةالتاريخبلآاسرحياتاأكثر!ا،خر3مسرص!

أكثريقومانعنديينبغيحصوصاالمسرحيوالفنءموماالفنانمنهاتقمص!النياليازجبىلخل!ل"والوفاءالروءة"مسرحيةأوائلهامن

اللحتيقةفتينوالتح!يدالت*جيق!لىلاوالاإحاءالرهزعلىيئومماالعراقخطهـ!لمشا!رمتاخرؤانأحريانومسرحي!تان،الليهاالاشارة

منوأهحبأوسع-اًلمم!رحيةهـلموهو-ال!نيالممليصورهاالتيلمثيلى1الشعرخيرةمن"الزبيديعليالدكتوريعتبرهماالشواهـ،

الوافع.يمثلهاالتيالحقيقةويقول،)17("..الاخرىالاقطارفيبلوحد.العراقفيلاالعربي

"ماأكثرالغايةهذ.بلو!هليالكالبتعينالتارقيوأحداث:مهدبمرساميعنهما

52



ذا،ا!تاريخبمبالمسرحف!بصيلحقمنهاالبقاءلههاسيقدرفانالمستتيمرعلىتبلورتقداتاديخاحداثلانالمعاصرالجيلأحداثتعينه

..وتاريخهالغدماضيهواليومحاضرأنبذاتليستالتيواللتفاصإيلالملابساتعنهاصنرإعانفاسإنطاعتالايام

الذيالهدفاًلىللوصولالكاتبيتصيدهااقياللدلالاتحيثمنبال

الاجتماعيةالمسرح!لآ.)91(".الفنيء!ملهفياليهيرمي

الىالعربيةالاجتماميةبالم!رحيةتجم!سف"-مداللدكنوريرجع"اللهبأمرم3الحاسر))التاريخيةباكثيرمسرحياتأهمومن

/لطنوس"السكيراللجاهلاشابا))ص!رحيةظ!رتحين1863!امهـصالاولالجفىءوهـ!ر"والنئعبانالدودة)إو((الوعودالفرعون))و

يمكنمانرىلااخرىاجتماعي!ةمسرحياتبعدةيتبإهاثم(21)احإرالحملةصإدالمصريانىعإبكفاخلتخليدكتابرتهـاكنوكيكانثلاثية

وممرالجديدةمصر"-4مرحهالابتانطاقرو!يمنهـا!ر!لانلثعبانوومدء!ودالمرحلةهذهعلاجالىسبقهقدوكان.القرنسعة

اللبدارقى/تكونانيمكنالت!ف!(1391)انطونللؤ!"القديمةقدمهاالتي،(5191)"الشعبكفاح))مسوحيةفياللهف!نحوانور

قكر!ى،مؤلفهمايلخصو،العربيةالأجتماعيهدلممر!ةال!يةفدوكانت،يوليو23ثورةقيامعقبالاوللى،"رتينالمصركلاسرحا

)2؟(.".(الاراد!ل4وعالعملاراد"ؤوة4الىالدعوة"لمجيالاهـلمء"ية56910معركةاتناءوالاخرى،فبيهامنعت

شجم:الدكتإور!يفويكلالمصركيالشعبانتصارلباكثير"لقمانابندار"مسرحيةوتصور

هـم!اللذيالغساد"لصويرالىالمسرحيةبهذهالمؤللف!صدوفد))باأ!جائزة،فازتوقد،عشرالثالثالظرنفيالتاسعلويسحملةعلى

هـذاخلقفيأثرمن!لاجانبهـانوما،القيرنهذامطلعفيءصرحول.691عاموالادابللفنونالاعلىالمجلسأفامهامسارقةفيالثانجية

.)23(.".عامةاو!اتبنونشرءاو!ادالشاروقيلليعقوب"بلدناابطال))مسرحيةفازتحينفي،الموفوعهذا

محصلىورسحياتالرحلةنلكفي،محيةالاجتمالمسرحياتاهمومننفسهالموضوححلعالورواياتمسرحيأتعدةونشرت،الاولىبالجائزة

افندككلا(عبدالستار"(،)1891"ا)قفصفيالعصمور":اتإئإاتيمورالاشارةسبقتوقد..المسابقةفيبهااشتركواقداصحابهاكان

فيمنا!حررالىوا!خنزوع!أ()2191"ا!اويئ))ا")189مرحيةاودكانتاتيرءنريلابراهيم"المضصورةابطاد))مسرحيةالى

ا!بمقةلمظسدلاذحاجتماعينقد،وفيهاالفاسدةالماضيفيممن..الخالدالتاريخيالوففهذات!سجل

.الملأ!ءااش!4االممرب"نهما"وأف!عبانا!ودة"و"لقمانابندار))تكنولم

للعل،المتطورةضمابمبةالاصالمرحياتمنبعددملامعباسواسهمالكتيالطمنغيرهمعورج!ماباكفهـفياشتركا!لتانانوحيدتلن

"اللقانونبا--مو"(91ا!ه"أننشيطوواوار!صوراسرار"اهمها،الخطاببنعمرعناللضخمةالمسرحيةملعمتهمحنففضلا،لمسرحيينا

هـنالشمخصيةالاحوالفلنونتإعإديلمباشرعإربطريقعليسإترتبالتيعمر))الليبيالبطللحنفصميرةمسرحيةستواتبعدةالثورةدبلنشر

ارإسوإطلبفيا!حقالراةباعإطاءوذللك،نواحيهمنناحيةاللقديرياللهعبداللليبيالكابإنشر9591سنةوفي،"المختار

)(2("..للضرر.نفسهالبطلءنفصولأربعةمناخرىمرإحية

المسرإحيةعلاجوركا-"حمد-شقيقهخ!طىتيمورمح!ودونلبعاخناتون"لمسرحيةباكثيرنشرمنسنةعشرةتمانيوبمد

ا!لو!روس(36!ا!"يالوو!!"أد!ملور"و!بالانجنمابفرج،لاللفريد"فرعونسقوط))مسرحيةالقومبمالمسرحفدم"ونفرتيتي

!ولاساساتدوران!ماالافرعونياطارافيدارتوانوهي(1(91)وور،والمبللأسلامودعوتهاللدينيةاخنا!نثورةحولتموروهي

الشابط.اللقائدبهايؤمنالتيالمت!حررةاللجديدةالقيمبينالصراعتجربتهكانتو!نها،اثعريروحيعبقجميلبنثرألفريدعرضها

الكفةيمثلهااتي4اور!ةادجا!ةوارر!ا!رالمسرحيةبطل!ايضرفلماللضعفبعضالمسرحيبنا،هااعتوروللذللكالاولىالمسرحية

الثانيةباللعالميةادحرباثناءوفي،ا!لمونالسياسةورجالاتي"الحلبيسليمان"التاليةالتاريخيةمسرحيتهلاقتهاللذيالنجاح

(491لأ"قنابلو"!91(!2"13رقمافي"مر!ءنتهورمحهود.وقومية!ريةابعادا+لمنحهاأنوتحاولالسياسيالاغتيالظاهرةتمرس

مننماذجنفوسفيالحرباحدثتهااتإيالتغيراتفيهماصوروفدعتذرإةخمستيمورمحمودكتبباكثيروقبل،اللفريدوقبل

مهددونوهمحتىبينهمالمصاللحوتطاحنمختلفةاجتماعيةطبقاتاللشخصي!اتلتحليلوسيإلمةالتاريخيتخذمعلمها،تاريخيةمسرحية

..الموقبخطرفيهايبرزاقىالتاريخيةمسرحياتهومن،الانسانيةجوانبهاوابراز

محمودمسحياتفيوافحأنمجا91(!اع"المزيفون"وتمثلصقو"و"الاندلسيطار!"و"جلاابن":السياصاللجانب

الكثيرللتكشفالاجتماعبمالنقدنغمةفي!اترقفعاذ،الأجتماعيةتيمور.:تقديمهافيطليملتزكييقولالتي"قريش

المطنمنيكنفلمللذللك،والصحافةالسياسمةرجالمفاسدمن،والعبرةوالعطةوالضلو!ارةالالةينشدالتاديخالىتيموزعمد"

يوليو.23لورةقيامبسإدالاالمسرحخشبةعإلىتمثيلهاوما-الإيومؤإائمماهومعتتفقمعالهاتكادصفحاتالتاريخمنفاختار

منكثيرايماللج،فبدأبايصحا!ةاثغالهمناللحكيمتوميقوافادصفحإةفاختار،جديدللبوسفيو!ن،نفسهاتإاريخيعيدمااكثر

"اليوماخبار"فيلتئشركتبهاالتيمسرحياتهفيالاجتمامحيةالمشكلاتالعبثبينالكلمةوقفرؤإت،الوحدةفيهاتمزقتحيضالاندامستاريخمن

والحب("لأ(!1ا"اللص))مثل91اعحتى6(91سنةمنابتداءالمغا؟ماًاشخصيةسبيلفيزعمائهـااكن(ألادطا?ين)تطاحإنوبيإنل-رف،1

المعلموعمارة""حرةاءمالو""نصيبمجتهدلكل،و""العذرىجبالأعلىمنالبلأدعلىيطلونوالفرنجةهذا،بال!م!لطلناتفردوا

مرةلاولنشرتوكلها-"ليلقىو/وموبرين""انإ-احومتإاحا"كندوز..لعرباعلىللينقضوااللفرصةيرصدونو.البراذمرإ

غيرهاانجرىومسرحياتسابقاتهامعنشرهاأعادوقد،.591لهلنة..كاللصقرالاندسارض"اخلاللبالرحمنعبد"هصطثم

."المجتمعمسرح"بعنوانضخممجلدفي..ألامرفصزم

***!صقرالىحاجةفينحن

الذيناالرئييإببنالتيار،بئالىفيهانشيروقفهإمنبدلاوهنانفوسفيويسكب،بالوابربامايذكرناالصإفحةهذهفيأليإر

ىفالحديثةنهضإتإقبلطويلةس!واتيالمصرالمسرحعلىسيطرا).؟("؟بهويظومواعلي!4يكونواالى-جبما،ء.والزعمالقادة

المهـمرحيى-كأيغزوالهزلبدأنلحيةةهنالضمميناتمنالثانيالنصفهـ-سنلجوانبتعرضخيةالت،ر،تالمسرحيمنكبيرعدروثمة

زلعزسإوكان،يناتاللعشراوائلحتىالغلبةللهاظتاتإيالغنافية-ورةوالتإلجزائري!ةلوالثورة9191كثولىةوالمعاصرالقريبتاريخنا

حنىالهازلالمممرحياللونهذاغليبفيدورهماصدقيوامببنعيدالتالليينبالقسمينأللحقهاانآثرت،مراحلهامختلففيالفلسطينية

فيفريكهخيويوبديعالريحانينجيبمسرحفياخيراونضجتبرإورفىاما،عليهاوالاجتماعيةالسياسيةالاهدافلغلبةالبحثمن
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وفى،تحبرراواكثرنظيفةجديدةحياةاىااللعاطهالطبقةوابناء.1وازمصيرهابةالاوروالمصرحهاتاةتباس

مقاوكل-فليورالقريةالىنعهفىاتقلى691()ع"الطحينوارور"وال!تهـ،ناريضجورجخظىوهبه،وسهفتألراخرىناحيكأومن

نفسهالوقتفيمويدعو،واستغلالهاالاقطاعبقايالاةمطهاداللفلاحينراكهلمسيسفر!ةونجحت،اللجادةالممصوحيةتقديمفيعيدفيمحزبخببرة

الاس!ف-ورهذاهـللواجهةعاونجباتالهوالالثؤا!تطبيقالىلمةالموالمرحاتمنعددتقديمفي2391سضهاث"،ئهاعندبا!عل

الاقطاصى.ايىلمودراماتم.لقدلىاانمطفتانلبثتماولكنهـسا،الممتمادةالمنرجمةو

الملوك"قهوة)))اووولي!يوالراولاتيارووا!فيولثصإركحققتمهايذيالضخماشعبياالنجاعوراءسعب،الصاخية4الد!وب

(جمهوزيةفرحات"و""اللقطنملك")ادربىو!سف("القض!ةو".5؟91سنةيزبكلان!ونالشهبرة"اللذبائح"مسربة

وءح!ود("البطيخوكرور"(1لسبنسةواالمحروسة)))وهبهوسعدالد!نهـدورابصهاقدالتيارينهذيناننقررانالانصاف،ويقصضيش

عالي؟نم(((الاورن!و))"النصا!ئو))"دنا!قاعزبرف")السعدنيالريحاشمسرحياتمنكثبرفيتمثلاساالاجتماعياكق!فيف!لل

ءلىضحكاللبمالراجلو))((اثامنةا-ماافياللبمالناس)"سالم،القديماكلج!نهعنافيغوالتفالفسمادلمظاهرلاذعنقدفيتضصنتهوما

لخاصسطود"ابا/لمء!ه-،ل3!ىزواى("الزرقارعظريتولا((و"الملاقيحكم"مسرحيةفيالسياسيضندادالاسىنق!!الىو-طرؤلأتبل

.ا*وممديواللتاولالاجتماعيالنقدفي!ومئحاه."قرافوثن

اصننطع!!نقدمنفبعلطبدأهمااكورةبعد+الحكيمقي!ءقىوتابعمحطفاوهبهيوسفامماتهيلودرفينجدالاخهـىالضاص-قىومن

يئيو5491)الناءمة"الايدي"فك!ب،والمفاهيما!قضايااختلا!"عبانحلالالمستمرالتند!دهعالمسوف"الفقيرةاللطبقاتعلىواضحا

لا!واء!وربءوالهـوايهال!بمنالنابعاللحرالم!لالىفيها!تااللحقيقيالهدفهـ،نوايا.وتعفن!،الارستقراطيةاللطبقة

لهمحاو591()ع"الصفقة"فيوصور،المنهارةالارستقراهـةا!طبقاتاث!ورياالاجتماء!يالنقد"ننوعايمثلانهميهشكلافاللذيالاتجاه

وكيف-بهالفلاحين!دتكهكأسذاجةلالسهغلالالبا!شواتالأ!اهيينأحدالسىرآلاضافةالعرلىبئلجماهيبرااتوعيةفيا-هماللقديمللمجتمع

ال!مام،و"مضاعفاال*هلله!روان11النهايةفياللفلاحونأشظعرمسهشفرقة،ورق!سهالتى:الوطنيهياسيةال!صالمسرحيات

ءفتدعوف!يونضمويهاهادك!رالانية"نبالرغم()6291"فم!كل.والمرجماتالمؤ!فاتمنوغيوهما"الصحراءوا)"كالاستعباد))

الثقافيىةالاهـتماهـ،تفياكوسعطةاطمةاثراكالىنغسهللوقتسشش"ا!وورةاللفرفةانتاءفيطلههاتزليجهـود.ستطعولم

مة.واولاتذبتبمناللفرف"لحانتفقد،افنيارينهذينامامتصمدان391ع

-،تمسرحهبعضا!سوريالمعرحفيالاجتطعيالاتجاءه!اويمفل-رؤيعةالم!ؤجمماتتقديمءنفماكثرت،وادار"هاسياشهاتوجهفي

يئطيفوع:ولروحص"نوحكهلمتاهنيمداوفياوخابلال-ءودوارعبدالوهاب.نجحول!4،عنهاالجمهودانصرافمنكثيراتعانيوظلت،المستوى

-الاباعواد:ون""الوحيدةتيمةم!ائيلمسرح!ةفيلمجنمانوفي،قخيهـاموفقحينئا!ثهسرحيياراماماللطريقنمهيدفيذللكبمد

ية،الوالءكاالفص!!ة،وياللهوتمسرببعضفييىجمهاوفي،1791سنةوانشا،الهربيا!تثيللفئالعاليالمعي!انشاءاعادةفي((91

((المخازنوادياصعركةو))"الطريقو"،ا!هاثميلبشبر"اووهاءفىق!متا!ه!،اللحديثالممريالمسر!!رة!ة،ج!بهوخرطلابهمن0591

ود!ريلازموأوؤ-فبطى!م!لي!مهـرحي،تالعرا!وفي،اللصدي!الهطيب،والمؤجمهالصبةالم!رحياتأفصج1منعمدااللقصيرعمرهاخلال

دمما-الهلنيروسفكانران،وغيرهمساميوم!مودمريدحسونفيه-ورو"حمودكثربااحهدلهلي/خيةوتاروطنه"امسرحي،تفدمتو

برلمه-ل!روول،ا!راقفيالاجظءب"المسرهـةكأبأبرز!يدوهعهدخريجوكاننفسهالوفتوفي،الج!دالكنابمنوغيرهما

محنه:"ديالالديئا!صح))فرقدفانشصاوا،الفرقةبهمضافتحننىوانكلاسرقدالهمثيل

رأس))ف-اب3ديجم!اا)تينمثيليل.لهاستعرضنافان"ونبيلغيتصمدي:المعهدهـعوثاوعاد،مضطورةجديدةهيمبهظ"اللحر

9إاؤءرر-ث".فاءالانسانجبةوا!نزعةبالوافمية"شفطح(يوجدناهاالشليلةمهياةبرذلكالمسرحعيةاتربةفأء"بحت،فرنساالى!ثت!ماءشالالفي

،لا،اجمته،لجالمنئالسى-*لعلى!((-ودةجةإو))"شغلو"،3و))الريحانىتبويمنوؤظوراجدبةاكثرئالثمسرحيلب،رلاستقبال

،ودعاوةولا،ريجبلا،اللطر،قوتض،المظلمةالمجتمعيةالتقالميد.ورقافهعاتورنصأنبهفامء،،و!ذا"هبهويوسف

ادن-ورتقالي-ىهي،جديدةوتقاليدأخلا!نحو،تلقيىأوشادلراهـذيالريحانينجياراللصلةوثقا!ثالثالتيارهذاانؤالحق

؟(.)ع.والسلاموالحبوالعملامات"برهيلودرو!بهفيولصوانصرافلىء-.يسةرفةحلبعداستمر

اوو!!د"ا!ت"لا"بهذافيامرافي"اتالمرحبأحدثومنالنموذجا!بملهذاامامكعانفقد.ا!سينماالىاللصاخبةالشبة

ةالاخيرةءنيقولالذيدارسلنورالدين"(ا!اعوناشجارو"جمادولاوالصحفالكتبفيالمنشوربمسرحه"مالمحكي"يمثلهالذجم!

شقمائهفياهييتهاالانسانأدركانمنذالارضف!ضيسةانط""-!نوقليلالاستحياءمنكثيرفيالاالمسرحخمفبةاىاطريقه!عرف

وماللكوءملود،،وعبدسيدكوقهاصارانوم!ذ،وئ!رهوبوءولسعلد-"فى3انتثم،للزمناله*،ء!الناجحالريحمانيءممرحج3ونهو،ا!نجاح

الرياءواينهب،وشاعالاضطهادوهيمنالاسصغلالجثمالقيمهذهوءبريوليو23ثورةعنصرالت!عة!ملحةورءقيفيةثوريةافكاراذهانهم

البظولانظ،والتفكمحياتفكلزت،الانتفاضاتواند!عت،الحقدالتفجرهذاوامن،الاوروبيبالمسرحبهابأسلاوخبرة،ء!اوايتجاوب

كعضوبارضه"ثم!ذا،نالانسرشلوالانةصاراتاللهزائمخضموفيدللنرضهى"اكبروجهالذيالتالثالمممرحيالتيارهذاو(ىالمزيج

فوا!ي!يتزغردصىكذللطو!ليبقى،اقدسةاحياتهجسمفيرئيسيهـ--ذا!كنوللم،اضاحكةاالريحانيةكأالمسر!اهـارفيالاجتماعبم

بالل!بويعمبربالعطاءيزخردردوس،رأفهمنتج!لاخرىعلاقاتالتيالمسرحياتمعطموانخ!اصة-الوجودالىطريقهيعرفاناكيار

)6؟(.".والوئامواوورالممرجبةانؤبهلو،-مخلاالحكبمك!سحباتللقراءة!!ملحلاانتجها

المصرحفبمالاجت!اعيةالصورةتمث!كفرةأخرىمسرحياتوت:قىتهـصته،في!رهسواتاخصبطليماتزكيأن!اللتىلحىقيالصل

هـسرزامنوالاخيرالمثالثالقسمهياثي!،أشيران؟لرتالعربيتونمسمن..رهيدمنيرف!بهاادطعليهكانثمارهـايو-ىبدأتوجين

السياسىال،هـلى!غلبةوذللك،السياسيةبالمسرحيةا!اصوهواللبحثالعربي!!"الادضفيجديدةمسرحيةتربةبتهيشةغولام-كانحيث

ايس!وارو!ي!العهةالاجتماعيةالممرحيماتبصنالف!لأدطوالحق،كللي!ا/.القمماحلة

ىض!،!الاجوالن!د،أصلاجتماعين!شاطا)سياء*"لان،سهـلاا"را"حت((الليالن،س"فيخاصةوبصفة،عاضورلصماناجادلقدو

ةالفا!الحا؟مةالطبقةتميةالنهايةفييمصتهدفطالجريءالن،ضج؟69)"الدوفييا"عيلو")5791("ليفوقااوالنالى")5691(

؟مب!لاأصد!اخوىكلقةواحلالالجماعة"صطحةسنحقيقالعاجزة-نالمثق!مننماذجوتطلعالمنهارةابورجوان!بةمنقطاعات!رير
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؟فيت!وشإ+-د!ع"!"".:+قي؟+بم؟؟!ط"ش.!تم!ن!.........؟".

نر!!-!ئملمك!!غء.نم*غ!-:-ئمء"س/م--؟؟ش!به!ع+!.كاع-+!!!فىك!-.ءش!ي!ح!ح!فؤحم!نر!يمح!-"تع-:.193اد:7:نجخنن76-: ش...،!ه!د.-!يم*؟!بملو-ول-،ال!ح!1!ثولءثب!إبة،

3"31:"كا*تببهبنأ02نمكا-

،7!+حم!عش/3قيع!غلبم!ممهـقييرفئفىطلا.!لأ
لأألى!ح!!!+7؟أبمير*له!لأ،7/.وئلىبه!3!بهل!!!لم؟لج!س!،!فى:+؟ثر-كا!لماين!إ.أ.*.

!13الم!6!.7نم.؟د./لى؟!9م:كا.!*ء،لأس-ع!ط!9-،(.7؟،-/-

-!المص!أأ-5-؟2-"كا:-تة،++01د!..-؟-!4+ذ،؟بى،ءيركا-ك!نمبرلماجتي؟.ء:نر،أ..لأ..،!!+،2!..

.+..ة.د،ا..-!تفي-!ءأظ!-.ملم:%!."س2001.؟لى،2--!!!!!-!عدلمنم-!ئر.ط؟+!*!!-!؟*!هض

..ءغ----!.:س/-ءس.-ع!،-لاءد!ط++،كا-.-جمبهظ!ع!!..2،كظ؟!،د!

...!لألأ؟-!.!.؟؟.لم3بمجم!طمديرخأ....أ؟؟!أأ-بهنر.،-"س

د..؟:++.ب:2."،01!.+-الاتا+خ-!ا!رآ،ط.(.!و+خسا--..+17.ء!.؟قيب.أ؟-.واخبملأ؟!ذقى"نن؟أبخ1-..

:ة..-.!....!+.!.لبخخإ+.-ا+-،/*+لا،ف-ا-يخ!ثم!+-1،-!؟!:!داء(س7آنم"ول-؟"ب!...!+.؟+ظ،!-3-!!متج!؟!!+

؟؟!..!.+..+--ا+لا/إش،!-!ت!.4؟-!أآ.؟3!+-."...!!+؟؟+ب"-بمفىعسأآ7،!بس،!!؟!!!-!ا.-لىأ،خيو،..هـلى،أ36نم-أ1!ثتئ!لأش!ثل!لمغ.

ذ-.....--،،-،(ير+3؟د.،.؟ع!-42لا-.+،،--!،..+دءةا3".3!4.*لأ!.دخ.ألم.!،!6-لأ4!ستر!كا/س-؟أ!،م

..نم!د2"-.م3؟اثمح1،كا-!!/.!.

....لآ!9+.+!؟،في!!،+

!ع--،ا؟ع+ي؟يبهلىبر+ولبم-الل!إ.ب!!؟--!إئر-!قي!-"دد!7"!؟يز!!!ييم-؟

+ب..لا.--..-م!ل-.في.!خ!نمسثج؟.د-طأ--خحمم-ب!-س/ن؟ا!ى"؟ة!عجيجك!لمط01..ت؟،ليمع!إ-ب!س!+!أ3!إ!ا!شأ!؟ملاا+ليمتجصد....

كل.م.+..!.!!+؟+جمع+أ!يخ..كلأ(

.ث.لم.!029أ!..جلاطجل!لهكيح!؟-برلممأ--يهلى،++،،؟!ولء+!.إبمط:خ-ء.-ئم!!!لألا،يمبم؟.ا+--،2-؟.ثم!بع!ح!رعأنر3كونهـ!كأئرت-!تم!!

.!..ج2ح.+،ح!لمحبهبم.*إ--ا-+أ-؟*!"!4ل؟!ءب!غ!ع؟يطل!حبمي!يخإز2،!.+-لا-2ء/فتن-لا7!متم+-!ت"+ي!2*ط

ور!-رز!-جاال"ءداويخلجلال-3بمفبقزد

كاور"ضجالي4كتهتال*بالمرحىاتو"ءظم،إهةالوز!دهءنلاوللالمسثولقوريسيالىبادبف!-وثمومن،لامالهةءابةالالىمحلى!اؤهـرللشعب

!ضهلعناء-نكبيواجانبااو!"وعاهذااوللتإمةللؤوءباشرة4سريصاتالمسرحيمنا:-وعاهذاأضهفانرأيتول"ذا،الاودىالدربةمن

..اهتمامههاو.السياسياسرحاالىالناضجةالاهتماعهة

ا--قيالعاالسياسة"وصوعاتعالءالمسرحه،تمناخرءددويبقى

وج!منالعوبيةلصةبالسلازهـ،تتعرضأو،نوريةنظروج،ةمناسمهجةا)مه!يالآاسرحيا1.

.العايىةالت!ورة!نكلة"علعانقتش،ملىةانه!،فية....ء

مل!لىعادةبىثالفنب!الاعمالبئناقيولاالىحاجةؤولتلطرا"بخه!!!ه!،تالمسرحيمناكوعهداظ"وريرصاحرانالطبهعبممن

هـناكثرفيواحدءمليخ!اخلماوفيا،4اررا)ت!ات!زهفىناللوافئاخطرمناؤثةعلىوجراةلس-،شطنة-جمنطابهبرةلماالعربي

....وررايتطلبماوهو،ؤريب"نالحاكمةالسلدةتمه!انبدلابصورة
صعاأالا!هذ

الدراسةاًلمبحثو.ضوورولكن!ا،-جديه-/أوام.اللحعلهلممفم،رة-الاخلس"والهفيالاكماالصباجض،عايعرلمحها-مإسلآاحرامنع"جرا

.ا*رريالجت.عاءنبر3الاالجانصاما،محدودةوبه-ورةقا-اةاجراءوفي

الا-سيميارالاستعلىالكورة1()"امكرياية،والوصأدرةالمهوالقهـرفيظلوماليالى!!ض!زالفم،

-حطالهسصلكانباا)تجاءهنلكانومن.السل!كأجلنبمناللعنيفة

بصورةنبكطالاجالملأ!تهمارلعرضتعربيةأ"سرحب-ةآفدماهلاتحورةأرأئهاببدضلي!لي4ظلالمييحتميالت،ريرخالىقديممنالمربي

صحفيكمتب!،ارتي((انفوايحادث))!ة!رحيهـ!ماوكمويحةمبانتمرةا(سرح!!،ترودبذان!فخم،اللقائمةا)-ياسيةللاوضاعونقده

عل!ىمحاممنالمحلكلرورب!داي7.91سنةالمبرعىحممنيدعىءصريايضلم!اوءن،الحديثاللعربر!،ادبنافيوالا!طوربةالتاريخيىقي

علىعدوانهمبرلشاهـقىوصوربعنفالانجلميزهاج!وقد،الجريمةارآكابليطشينعرضلالكيالخ!-كألظمصجاتواالرء-وزالى؟فن!جاؤهكان

تمنيلها.)28(البريطلنية(السلطاتؤمن!ت،الامنةالصصوة4اللقوبقءدداشهدفدالاخيرةالس:واتانالحقمنكانوان،اورلمطة

لمحىالرح!يخليلب!-نواتذللكبع!نفسهضوعالووعالجفىخاصةوبصفة،اتسالمباسنياساالنفدم!رح!ب!،تمنفليلغيو

،ث-الحدباورسحةردةقدهـ!االتي0"الحسمرأءاننتىوا!"مسرحي!نمه.(حزيوان)نجويوووزيمةاءهاب

فواتضدالسلمحالكفاحوبدء5191*علهمظالفأءءقبا10!4سىهـنثداالضنهذاواوائلالماضي؟اقرنأواخرشهدو!د

.،ةالقتهنطقةفيالاخلالوؤ-د،يةالجارالسمياسجةللاحداثصرا!قىتعهـضتالقيالمسرحيات

صحا"مسمار"مسرحي!ةالموسمذاتفينف+هاالفرقةفدمتكمماجتاربءنمسرحيات"عنوإنتحتنجميوسهفمحمدالدكنورسهادر

الشفمافالرمزاستخدمتضاحكةهـسرحيةوهي،باكثيرأحمدلعليوالدنكماا)سهاسيللتخلفاقربوللك:!ا)27("الحدإتالاللاءبا)شرو

هنه.والخريةلأاًلبريطانيالاحتلالعلىالهجومفيأ-لمقا"مثلرجعيبه،سياساهدعلىيقومماومنها،المهواءءلى

الفهامرجيةباولالاخيرةالمسرحيةهذهموضوعويذكرف،الخديوعنتدافعاتيا)7918(العباديلمحهـد"!رابيأحمد*صر

حولتدوركانتو""ا!ثقيلاللضيف))وهياا!9سفةاللحكيمتوفميقوامثاللهانغفاهاانأطبه*كبمافمنفمومنإ!!ه،لهوتمجددلخائنتوهيق

ش*هـرا..ؤم*تء-ايوء:ده!بقهبم؟نقيلضيفيومذاتعليهههطءحام.اللعريبالمسرحفيللثورةدراستف،في

منقيخذالمحا"كبماوهـ،ن..وسي!ولالمةحي"ولاخلملاءطافيز".تواماابرءهـهتالتيالصيابلةللمسرحياتالكثيرةا:مادجاوبدراسفي

ي!تلقفحىساعةيصباوللحظ!ةيغفلالى،فم..لعما"ءكتبا!.كنه:رئشم!كأ"وضوولتثلاثةبيننميرانامكنلنا

إقهضوألدار،صاحبانهؤيوهمهـمالجددالوكلينمنافدينالوجفالضكالهواءصودهجمخنلففيلاصصبيل.تهمارالا!علىاثودةا:الاول

واستفلملألاهتلالف!و.،.الاتعابءقدممن4قبضللهيتيسرءااممهمهـهاولكن،العررءةملهصطهبئلارضالصمهونيالاستكلمارؤ"هى،بما

)92(.".ا!خرالىدائمايرؤديااحد!مومعاثىورةوتمفاءلهتالاخيرالموضوعهذاكعالجتالضالمرحه-اتكانت

صسحعلىهذهـالمسرصيةاظهارالممكنمنبالطتءبربمنوللم.."الموضوعاتاهمتمثلاص:ءتب!ثوالاهـميةالكثرةمنائفا!ه.طينية

مفلمراميمحنلتعمىتكنللمالمطبوعاتعلىوالرقابة..الوقتذللكخاص-اقسماأفردانرأيتفقدالمعاصرالعربياكالمباتشغلالهي

الاح!لملالعنالاتها!سولاحديثللناسيكنللموةتفيالموضوعهذاالنىالماردةولل!نورةالورلمسطينيئللقصةآعرضتالتكاالميسرحب،ت2

-").3(.".غمتهتزاحو"ضىإثتيا.عنصهازمخضت

وهيالبرإطانيألا!خهم!-صارت!إجمأخرىءسرحهلآفيراباووضوع5وهـو،الداخلبن!ا!قهـرالفسادعلىةا)ثورهووالثاني

ع!ثطلفمسهالوقتفيوآكثىف(،)5291"ادالرفياء":راطورهـقى))و!ئى-"،لة!متناولصورون!ددتؤدصماءنديالعرالمرحكنابش!فلى

اللعالمالثاللثلدوتكتلالىوتد.و،اللعالميةاللصهيونيةمعتحالفهالكنه!وناعتببرهاذ،-اوبعدهيونيوهريمةقبيلواشتعالاحدةازداد
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ذخيرقه!رزارهـحواوشكت..اللاسلكيجهازتعطلبعدالخارجبملعالمامؤتمرعامانعقادقبلوذلكدللهيفيعممؤتمرفيزهما!اواجتماع

صا!ونفهمذللكومع..جانبكل.نالاءداءوحاصرهم،النفادهلى.سذواتبثلاث"باند؟فغا)

بينالوثيقط4الرذللكيحدثومناقشاتهماحاديثهمخلالومن..القواتواحتلال5691سنة-مصرعلىالثلائيللعموانكانوقد

..النفوسوداخل..البهلادداضفيصعتهااقيوالاسباباللهزيمةفقمم،المسرحفيسريعفعلهـدسعيهببوروالفرنسيةالانجلزبة

..الحمسةاللجنودمنثلا"ت!لو!دننتهيالمسربةانومعالمقاومةوامجدالاشم(رتهاجمقصيرةمسرحياتثنالقومبمالمرح

الىتدصالعكى!لىب!،صةأن!اميولايائمعةلي!تذلكمع"ا،هما"الجبانهوعفا!يت،"فرجلاللفريد"مصرصوت"!هي،اللشعبية

يمةوتجاوزاللهزاللص!ود!لىالمصريةالنفسامكانياتفيوالثقةالتفاؤلوكتب،خليلعهدالرحمنلمحم!"حانسلممنتىو"،لحاث!رلن!مان

..!ةالصمكراللهزيمةثمارنضيمامنالاخرىهياغبرهاولذلك...ةدبو!اهاليلوريصور"بلدناحكاية)مرحيةطلهبالسعد

)6891(في"2؟الوفع)اللقصيرةمسرحيتهطليبالسيدوإيدءرإ.((مورهاوس"الانجليزياخإابراتضمابطوخطفالاحتلالمقاوهةفي

للجندلىصموداولتمثلا!تي"العشرأس))موكهعقبسعهدبور"الحرجةاللحظة))مسرحيتهادريسيوسفنشر5891سنةوفي

يلخصو!كاد،اللهزيمةمن!الاسرائياليالجيشيمواجهـةفيالعرىفاليةوهافيالنفالدراسةكانتواننفسهاالفترةحولتمورالتي

ع!1("أ7!لمدناح!اية"الاولىهسرحيتهفيقدمهماالتيالوقائعاهما!أبعاىلاطرأتالتياض!طورأتاتتبعاذ،يةالوكل،-"الحمعلى

وينضج-يتإبلوراشإححطإصةنوعفيالمعركتإينظروفبينلليربطفيووجدشجإاعااصبححنإىالمقاومةفيالمشاركمةمناللخائفالجبان

حزيرانفيع"ا!فلسطينيةالمقاومةعنالطويلةمسرحيتهالبمذلكبعداباهقتل/اللذبم!اللغاصباللعدوومواجههإايسلاححملعلىالقوةنفسه

.."جديدمنولدناالتدريبفيالاشتإراكمن"تمنع-كانتالتيامهزعارسإ!تشهيعه...

منواضحبجانباشتإعاضإااباناللجزالريةالتورةواستأثرتةالمسرحيةمسننإلفيالعسكري

أيدىفيماضجاسلاحااروحوكان"..اعإردك!اسرحااتإماممسرحيهإالخميسيعبدالرحممنفرفةورمت.691سنةوفي

الجزائرية"الفنيةاللفرقة"فقامت،الفرنسيمارالاستضإدالجزائرييإنثريتاحرخيانةحإولتدوروهي،السعدنيلمحمود"بنايوتيعزبة"

3بتقديإالحرب1سنيخلال(الجزالريالقوميالم!مرح:الليوموهي)!هـ!5191عامالشعيةالمقاوهـةظر،ف!ويستغلالانجلإزمعيتعلون

فصةخلا!اتعرضاصديقةاوا!مولالصربيةالبلادفيعديدةحفلات.يشهـب!ابةهـعالتعاونطريقعنلراء!يزداد،3691!اهمظاًللغاء

الفنانينبعضكاندل.المستعمرضدالجزائريالنئىمبكفاحبرمصرعالهسرحيةوتنتهي..تحاربهمبانهاوتإتظاهرالانجليزمعسكرإات

خلسةفيقممونوالافراحإالاسلاا"يةالامحيادفرصةءستغلونا!جزائرييىنزملائإءمنرودمعواشتركأبيهخيانةعلىثارالذيالمقاولابن

اللبعضوممان.اهإممفيصإايشحذونالعربيهإالاحياءفيمسرحياتالمرحيةوفي...الانج!لميزمص!لمراتعلىا!هجماتنتنفيالظلاب

ييأهـواكيلالاخوانهمالسجونفيمسرحسإ،تيقدمايضامنهمالأهـهـاثعلىعإق9191ثورةابطمالمنكانسكيركهلشخصإية

)21(."وي!تيمواً.ناجعا.ولصباس!،فنى!عنحرايمثلوالنهاب!فيفيهـ،ويشارللض

سوىاللجزائريالمرحكتابمنيعرفلاالمربيقالعا!لممد!كومعلرورنجإيبمسرحيسةاحداثتدورتقريباالفترةهذهنفسوفبم

؟رجء!التي"الانةقامدالرة"القائمةالضعريةوثلاثيتمهياشنكاتبمنلوعاالامرحقيقةفيكانتوان،"ياقمرياليل2ة"لشعريةل

،"اللذكإمسحخق))ءسرحيةبينهامنتميإزتوان،الىارديةالىاخيرا67910لهزيمةالاستجابة

ا!شعبيةججامأ!راترهضا-تخدورت،فقدالوضوخمنكبيوبقدر:مسرحيضينوهبهسعدا!دينالانجوةالهزيمةهذهأل،متوللقد

المطلقلأاللحكممناللخرقيفيهـاالاء*!لةاللفكإاهةمحصرإواسفلتبطثرإوصود91،!اعامفياحداثهااداروقد)6791("المسامير"

الاسلوبوبن!!-!هكاكماا)ببرصورجالالتجارمناللشعبوءةكبصرير!ةبدعوةو!ها،الصغيرةالمصريةا!رىاحدىباهلالانجليز

..وتواكلهاستسلامهافئ!عبعلى-الساخر..رجلآحوحتىالقالفيوالاستمراراللسلاححملالى

الادبعنحديثهفيالاشر!صصطفىاللجزالريالاديبعنهويقولانفحمنو!كي()9691"ل!واقي7)!جميالاخرىاورسحيةاما

اللجزائرجمي:بحنكةثيهااًلكاتبنجح،اذاتهزيمةعنهاأسفرتالتيالمسرحيات

اكنرالمشتغلينانهمنبالرغموهو،المرحوحدءياسينكاتبيمثلمقاومةفيالمتتاليةمصرهعاركبينالربطفي،متقدمةمسرحية

فيالمسرحوبخاصةموهبةاكثرهمحمالكلعلىوهوسالمسرحيبالتاليفمعالاولىقلمعرسةعراببمؤثورةالفرنسيةالحملةمنذالاستعمار

الادتيساتامثالفي،حقاريالعبةمجوبهبفتدانمهدد!و-هذهشهداءارواحجمع،فقد91ع6اثانيةوا8(91،سنةاسرائيل

وامبح.الانالىعالجهماالنيالهـبرىللموضوعاتالمعادةوادعوص6791يوفيئمثسهداءالسماحيرفضونوجعلهم،الاماممدافنفيالمعارد

وذلكالابداعلمح!واعادةتجديدك!بعمليقومانعليهالمفروضمنخلالىومن....مثلمهميحاربواللملانهمجوارهمالىيدفوابأن

)؟2(.."ا!جزالرفياللجديدةللحفائقمطابقةاكثرمومةبفضلواسباماالهزيمةأبعادمنالكبوتتكشفانفسهمعنهؤلاءدفع

نضا!طالاشارةسبقتاهمطالعرا!ةالمرحياتقائمةوفيفيالمصربنللفدائيين!مةبقيامالمسرحيةوتنتهي..الحقيقية

حمسإوديلا*مد"الجزائرمنصب!ا:"التالليةلمسرحياتاينمحناوعلىا!ددللشهداعويسمحواالمعارككافةمناءالشهدثائرةفإنهدأسيإناء

الدلنئإسإ--ىلمبدانإف"الجزائراستقلال،و"(6191)السامرائيالمقاومةاستمراراللىاطمانواأنبصإدجدارهماًلىيرقدوابأن

زكي.للعبدالله"اللجزالرالىمسرحية،بر"(6191)الاستعإمارالصهوننعلىهجوههاالىبالاضافةوالمسرحية00والنضمال

الجزائسإرثورةعنالفنيالتعبيزإافياس!متفقدامصراما،ادأخلافيالمغئإينوالاستهإمارافساداالىس!هامهامناللكيم-وجه

قدمتصإاو!دالسعدليلمحإمود"النبعفيضان("اولاهمابرمسرصنإ-نفىفمضتالهزيمةتغيرهالمالتيواللفئات،الاجهزةبعضمنوتسخص

منللصدالرح"جميإوومأيماة"والاخرى91،!ععاما!رالمسرحفرقة.وفتفيالقتالولاستف،ف!الهطه!يردعوةانها0.وافسادهاغيها

علإها"اخذان،مسرحياتهكندإةشعريةمسرحي!ةوهي،الشرقاويبقسوةالداخلفيالاوضاعو!نلفاللقتالجبهةبينتربط..واحد

قدهـصتفقد،اللفرديةالبطولاتتمحيدفيالشيءبعضافهااسراإهـناعتبر*هاولذلك0..وشاعريةصدقهـنتخلولالاذعةيةوسخر

شعرلمجرائعاطارفي،اك،ضجهوالانسانيةالسياء*يةالمفاهيممنكثيرا..الهـزيإمةعنهاسفرتااننيالمسرحيهإالاعمالأهم

اضرىمممرحبةالقو!يعبداللهاللبيوللكاتب...ا)تأثير!عميق!ورىاغنية"هـالمعليهسرحيةتحققههذامنقويبوش!ء

منالمعاز،ةاللقصيرةا)ءمسرحياتههجموعةض!ننشرها"جمية"عنالموافعأحدفيمصر!ينجنودصممةلناتقدمالتي(68!ا)"الممر

(6391)"شىءاجلوهـنبينهماتصالكلانقطعوفد..اثناءهااوالهزيمةقبلسيناءفي
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يةوعرب!ريوبسواميركيروليبينيجمعثم،مدمرةحروبمنيثبالعالمةالثورةس2

*اك-!المثاللب"للمحياةانموذجايشهدونحيثالمرخالىرورةفيا(ثكلات*جالىكانجوءتحهاناللمربيالمسرحنضيمظاهرمن

فطيبقه..الارضالىذللكبمدويعودون،والاخاءالسلامبسولعااليومول!الم،المحليةبمث!لا!أيكفواًولااللعايةالسياسية

من؟ينهممسرتكتابمنمدداالعنصريةاتفرقةقن!كلةوشئلتورؤرملسياصياالوميتثطراومع،مضىقرن!ذكانمماأمحفر

م!نجراثهاجطنباأ()669""ا!ودمسرحينهفيصورالذبم!بدراننبيل!هاانغالاثرا!ةاللحربانمثلاندرللداصبحنااكيقيالافالفكو

الالساهـكأإلضماعيلامرحبننهوابهيعأسللبتأيلهبرجمدنمحلكمسه!ج!نبىالسفر!ةصورمنصورةلا"للليس!تاللجنوبيةفيتنامفيالمتحدةالولايات

فيلقياافىفيديقالرتحارة!وررفقدالقيورىهـحم!!اللودانيالنؤذربقةفيللعررتجامدالتيالشعو*علىالراسمالليالمدوان

--...الالهس-العربيةأراضيناءلى!هـب"الم!اشنيلاءوان،الاستمماري

هـكالعبيدد"2"أنفجاوحادئةوالتغل،ممثرالثامئاللفرنأواخركانس!تهناومن،الرأسماليالعدوانرتذاصورمناخرىصورة

لوريئها-رغم-رفينةثعريةمصحيةكابةفي"تاهيني"جزيرةت-ص،لالرائوليكاامرتقدمهااك"السافرةالعلنيةهـاتالم!انس

!تصبحتا!إيخرأيبمللقال!نالحينص!مميمبععبم"رلرلبوالاهرئقئة+لعاللجهيممكلىصلمحمنيحقضالمناضلوننصركلاصيحهنا!"ن..فنا!هاتحتتعلربلتكاد

...-.فيهوانماالجنوبيةامريكااوافريقيااوكوريااوفيتنامفي

الشتبللكانبلومومباباتريسالافريقياالمناضلمصرعواوحى!يزامبعناوباختصار...العربيةلثورتناانتصارنفسهالوقت

استوحىحين)0691(،في"والخنجرالقناع"بمسرحيتهمس!عدرروفومع..لت،حكا"خاخداعطالانبعدواصههـقائنااعداف،يين

ممرعمنسشعريةمرحشةب!م.ضشومعيناللفلسطينيالشاعريرطرقالعربيالمرحكاتباظلقالجديداللعالمسىالسياسبمالوعيهذا

ميخائي!لفعلومثله،"جيفارامأساة"وهي،"جيفاراشبم"الثالربلواغت4،!كلاتعلىعينيهيغلقن11ندورحيبةانسطنيةآفاكا

المكشوبةالمسرحيةوالاناشيدوالرثائياتالخط!هجموع!ةفيدومان..الاحوالاظبفيمنهلمنطلقا

ا!ضحو!ب،/"العظيمجيفاراعمرعليلة"اسطهاالتين!ثراهذهارقيادالىكابناأسبقيكونانالحكيمتوفيقولعل

ي!المرحس،نوتشترك،الماض"ابوسمفيتقديم!افينفسهاللقوممااورأنيةا!الميةارهربفيثناء،السياسيةمسرحياتههيلميةالعلالافاق

المثورةهـكرةاهـى!نمتطضممئملهافيكاجهلفارو"س!تشهدان!لمإلم!ةتمتاتيالممسكوفي!عنفدافع،(91()1"،الملانكةصلاة"ءسرحيةتمب

!.اهتلروموسولينيزعهمهمافيممثذتينالمحوردوللنىوهاجمالديموقراطي

هيالاخرى"لمدولا)0791(بسيسولمعين"الزنجثورة"ومسرحية..منهاوالممتفيد!نالحروببمثيربميمندداللسلامراعياصوتهورفع

طفالزنجثورةحولالشعريةوللاناشيداللخواطرمجموفهكونلن2"والمحلامالحرببين"هيفكهةقصيرةمسرحيةكبذللكوبعه

و"لكنهـالمحط،اللحا)ءالقرنفيالفلسطينيةوالتورةلهجربممااالثالثاللقرنمأدب!التحقيقبالحربتستعينالتيهيالسياسةانفيهاوضح

هانينمنابم!الىتنتميممااكثولميةالعلالثورةفيةالىلخن!ميالحقيقة...لهاوصلطلبفيويلحيلاحيقهااللذبمرالسلامعنوتعرض

اللجاهعما-نفس!4الصرللفولاربما-أحديطملاالللتينالثورتين11..جسدوىدون

)-أبينهمافهاجم"السلاماشواك"مسرحيةالحكيمنشر91ع8سنةوفي

ا!ترهئهةالنت!!نوعقيامالىودعا،المعسكربنبيئاللبماردةالحرباساليبفيها

00001فيحذركماإ!والتقةاللظنحسناساسهبينهماوالتعايتنالتفاهممن

فىدلمبقفضلنهلسجلانباكيرأحمدعليالمرحومحقمن،اصفاماخطارمن91(ع)7اللغدالىورحلة)5891("الموتلعنة"

والطويلةالقص-هـيرةمسرحيانهمنكبيرعددفيا!فلسطينيةالقضيةعلاجصودعا،(انسافيقمعلىواللقضاءاببشرافناءفيالعلسالتقدم

حقيقةالىفيهتنبهقدالعربيالشعبيكنللممبكروفتفيلتوهيراللعلمميهاللطاقاتهذ.لوجيهالى(6391)"فملكلالطعام"

لمسرحب،ت،اهذهاهم،ومنوجودهعلىالاخطنوكليارص!يونيالخطرصضاسلحةفياسنخداصاسنبدلاالجائعينالبشرلملايينللطعامل

."،اسرائيلالهو""المختاراللهشعبو"()5(91"اللجديدشيلور"..اللحروبلكلالريسيالسببهوعنده،فالجوعالدمار

يقدر3ولالاخيرةالهزيمة!قابافيكتبهااتي"الضائعهوالتوراة"مسرحيتهف!يعبدالرحمنمعرعلىالثلائيالعمواًنوالهم

بمد.تنشرانصاشمالصلاحدىوزراءرئضىمنزلفياحداثهاادارالني"الحرب))

فطاعفياللاجئينمعسكرالفبزيارةانفعالهلثمعبانمعمودولجلالانذارصفاراتانطلاقءنالصحفبعضل!نرتهخبرمنوافاداوصوبا

يث!بهبماخمها6291(ل"حدودلا!ابمنوالطجيدةمسرحيةفي!زةسيطرات،دنطلقتحتىالسكانسادالذيواللذكربروكسلفيخمطا

السليبةالارضل!ريوا!!اوقاومةحو!ؤببورا!حاقىالنبوءة-كشضمثيرامسرساموقفااخبرهذامنفخلق،تطمئنهمالبولشي

طينيين.الفلىمنعليهلومنعلىيقومالذيالاوروببمالمجت!عفيالانسانيةالقيمالهيارعنفيه

اع!بفياللفل!طينيالمسل!ا!فاحخوهـةقيامكانو!داورطحةلمه-!لفيبزوجهاوالزوجىةبابنهالابليف!حيح!نىالانانية

هـىو"تتالتيالتائحاهمهوالرهيم!كالملردوانطلافهاالهزيمقيلترويجالحروباشعالفيالاسلحةتجارردوابرزك!،،النصتة

اتبيرمحاولةفييلقثانالعربيانوالفنالادب!زالوما،الهزيمةدامتماالحروبهذءفيتزهقالتبمبالالواحيا!هوااندونبضائع!م

!مالوفي،كالصركانالمزطلقةاللفلسطي!يةالثورةهذهعنالصاد!.حمساببلاحيوب!تدفلالاموال

رغماختلا!جيد،ينبمسرحيمينسوىالانحتىنفوزنكدلمالمسرحالقنبلت-!ة"مسرحيته6191عا!نشر!قدمشعلمصطالىاما

والوطنياثريسسهـيملللدكتوز"دممنزمرة":وههاحولهماا!راءوو-بالرا)دهمارتصورو!،الحكيمامسرحقع!!اانبعد"الثالثة

خلالالضالي!لىشئالف،وف!،الشرفاويعبدالرصه!للثمطعر"عكاصباءالاميركيةالذديةالقنبلةللتفجيويىيجمةبهيروثهـب!احلالذي

مناكو!ئمناؤلأخر!نومسرحيتيئ،اكبماوالحااللسابقالوسمينالصطرمنهعالىالذكبمالضعرعذابزتبعثم،،91عاد-طس6

اللشخصاتملامحوتحديدألاحداثفتابعومنطقالفنيبنائهماناحيةحذيراًنها..الجنونالىانتهىحتىبالقنبلةالقىاللذيالاميركي

كتبفوقه"الثورةفنى)تالليف"يموتلنشعب))وهم!ا،فيهملإ!الرهينةاًلاسلحةبهلىءا!بمنللنشريه

السر""هبموالاخرى،والقاهرةدثقىفيءتوعرة،الهريمة!بلجاداللحقيوسفالفلسطينيللكاتب"ا!عير"مسرحيةوتمصور

مسرحي!قي"فغ"منظمةوقدمت.زنكنهمحييااهـيناللعراقيللكانبيبمبمافىمابتصويرفيبدأ،.891عامفيالفضاءالىرحلة)6691(

الصيففيافيمالذلىدمشقمهرجانفي"الطريق"بمنوانخامسةوماسياسيةوخصوهـاتتياراتمنفيهيصط!3ومااحداتمنعالمنا
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ل!.3!!بزكا؟!زفيخ؟-.اهـههااقه"-رةاالمسر-ساتمن.!ددا.اـفلسطمنعةا-اللثورةالهيتكما. !لأص.وادحأححالمصحطها.مىمدىلدرىولسا،الماصي

3-603إع.-لالالا-بزشء.،فيء-!؟-ءع-ىفي!".+3ورى-اللصا*صا"با"اللطوؤ-،ن"ى-لالاو:(لىاتترابةويفيجهاالصو

رز"تر!ئر.ع!"*كغفي!!؟"-+"لا-برء؟لا-خب!تإل!ههوبصمرحاصحالوتأثرهافرغم)(3(الئصمحمرالد!ت!ر

*؟خ-نجشجىقيل!-"ع-:ك!-تج7-زرلأة!كا!د-.*طو-قيقي؟؟يرفييزير+*-ئر؟قي..-.

+--؟-+!35-نر-*تير!قي.-يزء؟زر،إبرلأ،؟!سو!في7لافيلإخونك!؟ير؟*!تمبز ء-3-.ي-رر؟،!صظلإننس!ءلإبنفي3!!بئئجخقىيم+!3كاير73لإخخ.كاسا-صلي!المهاالا((جورواتظارو-في"ا"*ءةايرصةدها)ء.صةخاءبهصعة!

!؟-؟؟كابر.!ء!*ش!-بر!ييعب،لىا)-نفيمتالدميئءبئروج!ؤ!عور!هج،كتشازمهث،،مة

!-!.-!/ةء".ءةآش.-.:قي"إ-.:!لإلإير-كا-رز"!بم!!ورفيخ!د-:--كادت3ايزللقةالم!وداء2الا!حالبهاحاطهاجهرانامتآكلت.!لميت

نن!-ب!ء!قيخذ؟3.لإظ!فى:.:نر؟3!كابز:!-؟في3!في!!.!و-1.5-،صللةكلتانفطهوفدفي،حوء!راا)تيرةالحىعلب،،-انقتحم

-إح-"-؟---ءد-:بقي-خ"".!.خ-!-ظفي:!الطوفان.لومف!تنظرانوقةاب!ماا)زاهـنلءظوقد..الخارصكبالحالم

-..---لا--07!!تمضور..تن3؟!!!؟ح!3نر!يمنخ!.خاللارج"-4طءن"،!ايحميس!أ!امةفيوؤلمؤ"هـعابرص!ا-نجاحاو

"!يرفيبم-؟--"-يءبرك!يغ!+ظ!لإننكغ!!كلأ!ث!؟كه!!ى-:يم-غفي"-.سودلاا

-*.لا."مددالمنالصهبوز!الخطر!واللحالرطبيكلةبا!وفاى!المقصود

الضمرعمرفمطالرحمنءب،1!عربيالجملي!ننلدنوا!موالاب،اوطانهمفيالعربيحاصربدأالذي

الكفاحعبء.)حملاذياالجيلورؤاووالابنيفئلحينفي،ا!زوم

يدءء-وبرتلررشارةسرصأن.اغتيالو!ة،وخائنفدائبونبيبشرالحفصصدلبر!هانبعدالاالمسرحي!ة.ف!يولا،اليومايلمسلح

العمالطائرةهاجمواالذينالاررصةالفدافبئقصسةثم،كمتهومحل-طاعالمهماوالا..ئانياالطوفانبانهاءثم،اولابصيلادءالزوجبن

القه،صالثلاثةاطرافبينبطير..واستجوابهميخزيورفيائيليةالاس..ا!االوصول

1)ةنت!كأ4رءركنفامرحاالل!ائي"هنته،مابو))المختاهةوءوأقفهاهيافةاثورةمنالممتا!مةالثانبةالقصيرة4والمهـصرحب

،-به،القائ!عنيكفلاالةجمطالفلسطه:جةالمقاومةشعراءوقص،ئدصوربالصفوبر"ر،)هـ3(الضيبم!موداللبنانيللكاتب"الصهور))

على-ىإ"معصمرةبصة-!ةإطاردها)!يالوقتفي،موقفل3معيتناسبوبص،بر،اللفلسطين!بةالفدائيةللمنظماتال!ريصةالنشطةاوحركت!

كلم-االضر-نيفرانلمجطاسرائيوجديضأطوخارجهاالمسرحخشبةات-لا!عاى4العربالدوللفادةوبهجتوسعدونودريدوعلوان

..ظسراثمممطلقوءمرددومهادنوخائفولاهشامتبنمأال!زيمةبعدمواففهم

اؤلرةا،ني"الانسالموا!فببعضالمهوبرلمةال!نيةاخاماتاهـذهمناة،رؤ!ا)ءدفبئامننتيءالمعالقارىءعاىيه-وو،وان"الصقور"خلف

واًلجماء-!.اللفرديالالقاءوتىويصاتالراعقةالمهنودراء-اسواففوبعضالوءك!فيومحمقشديدبدكاءمصاعفا!حوار،الوا!بكأمدلولاا!معلى

و(ورؤأمرامآنعاصمرحياعرضايقدمانمليبالسببداسنطاعولفر.ويرالهصفيدوول

.رو-هـ.أل!دالى
المممرح!بةظممرهومسرحناعلىاللفلمسطينيةلالثورةأثرأهمانغير

حف?نا-"الة"جيلكماالمسرحمفيانةا!اصاالتجربةلأنص!رعدادوءن

!وفلرسامالمحاءكماافيالعرللكا.لص((لشى،رةسرحانمحاكمة))مسرحمةءرصتءوورهـ86891!ةبرداففي..كطالوادليخافيمرةلاولاكسجيلية

.......ت"،وءص،باتحكايا..وشركاهغوريبنإزمانوو"امرصيةيبروتفي

المسرحللحاص،تافتفاد!اعل!!ااخدوؤد،سيدخال!ا--راج0،00000000000.00.0

،اءتر!ط(،37)اهنبةاجةلواقعواواننريزصالشعمنولضروربكأ"!!الطربمجا""رولزارسرل!!من!راًتاممط!يكلوميم

المشماهـ-دث!في-نجحتالمرحيةانوو!ر-وبالله!ذء!صا"ؤ!تثجدولالمسرحياتمنالثوريالنوعهذالا!جةالمسرحيةهذهء-ن

خللدباض،ءة"هوا!!مرحكتابتهاامنهد!4وان،ذدنرغمالي!ا:مسرت،على

طولات4قبا،-،طصعفكمماالاحدأثنطمسهاانفبلالعربيةبطولانناإا-!التيا!ح!قيمةا!في"اؤوضيموووالمرحيةموضوع.."

!مءلاحىءئاكتبلانهذاويرحفزني....ول-وهةاوعا"فوصلتناا!صهيونيةللج!ودمكثفترارإخياستمراضإقطرفىاسرائيلنشسوءب!"

((..ايبخواكطعبدال!تاحوفاطمة".."!الةابرولظديةالنقيب)"الوسلئلالقذرةبركلأ&ربيشعبهاوطردفلسطينضلرعلىللاستيلاء

)38(00."رخزيو"حاكمةءلحمةوآخر..قليقالةمنبرطلوهذااك!ءبرصولاللطاءعالعابربالا-ت!مارعلا!الاوتوضيح،الممكنة

فرجاة!يد11مسرصهبئنجاربالقوجمطالمسرحيجريالقاهرةوفيإونبوا"صالحهاوحدةءنتعب!راقيت!العلاهة،ا!بيه-قيات!اوئروا

دائنارةار!لاموافيز؟(رةبعدكبهاوقد"نقيوالراكار"الجرريدة.اللعربببمةالبلادفيقلباسراثيللةلواقامةوسائلعلىالانفاقالىادت

-دوان511وة"حاياا!ف!طينيةاًلمقاومةبابطالقربعنوالاتص،لعثرةلمالمخرفياتاريرضالاسةمراضهذاخوريصسلانجزوقد

المعمرحشك!-لطبهق-ؤعبىوهحدعلى-فبها.عوج.".الصمه!ونيبال((فى"7918عامالاولونيبزالهمهؤمربا"ؤ"بتدثا،هـهداولوحة

ممنيضمبرما!اللثاءلاوإ*لياالمرح(و"اتم!يدياوالوثماةقي)الاخمرالمشهدا"!...!لي!ودوطنافل!*طينجعل!يهأقررالذكط

إمائياوآمخي!لوغناءورؤصدراها:مج!ن!ومةالمتصوإةال!ونانالواسرابلوفيامبرنادوتالهـونتو!تلالتح!قلجانمئافتنمماتفيشرح

)93("سصحريو!مرحاضاسس!عرو(يممابانتو)بارتباطالقباككفلطاتحدةاالولايمانظةومبادر!طانميابرافحاببصدنهائي!،

ب!!الاانجربمةهمنءنجاحهـردءلىللحكمسبيلمنويىمر.فلسطيئفيبريطابمما

مى!حاصنخابر-"!ةا!مانناو"عالممرح،خشبةمحلىمجسدةمشماهدتهايثصهدال!يالمباشرالوئازقيايسيا-بالمممرحمننوعفمالمرحيةاذن

ال*روض"ئافيوع!ذاءزرالىب!انمرالتياللعاتيةالمعركةظروفطدواءجةأحدأث!انج!لاحيت،امنعددةانئصكالاالمعاءسالمسرح!ايممنه

ممصحارحنافيتششري((مود!"الىيعنحولالطأخفىفأنيالتسجيليةالتىالظرلميخيةكأالقصطبميص-ةفيالمولفراييبرروحصمف،جدلابل

د-إضعبها!دامثلىوانخاصة،الاءميلىالدراميالفنعلىاوتقضيوا!*قيالحادثةمنمسضهـجمدظاهريحب،درغم،ترآيبهاوطريقةياصلحصا

عصلخاففورم!،لفيالفنيىفعاناةان5بكميرأسهلالمباشرالتسجيلي)36(."..ا!ريباوالمب-داتارتخفي

،صر.المنىم!كاهـلمسرحياء!ى.-حومبالةا!ثظافةقصر"س!رحلفه!د!ماالماضا)عامخريفوفي

3رزلم،التهدالمسرسال!ط!د!علىا!فم!صط-:جةاضورةاالرلمهتصروللمالمسرحأفواع"لطا!ر!وععاى!امةأحرى!ربة-مصرمحما!ات

بالضقدت9اظوالتبااللكلثيمةالمرح!ياتفيا!هـ-،3!اكال"هـانبرلاأيض!وا-رجم!،كتص،طا!طص!ط-ةا!ثورةإمنا"مم!ح!ىاف!س!اك!

!بعضهاتعرض"!،ربب-كأا)5ا!ولافيالداخلي!ةاعالاوةالمنميفتضفرالتي"جديدمنوادز،حز!انعفي"صمرحيةوهيطليبالسيد

..يلية*مائلاثةادنائهابه!منلاصعةؤلهس!يةاسرةقصة:قهمصفلأثخوط

58



دنحدق..الرآةدتنتصب...لفصبلملأاوشكلافيهتعرفلاباهتظلا!المد"خلي!نأوالق!الفسمادعلىالثورة-؟

المه!لمصةففافيباهت.ظل*شءلا.رواياهاومبمقيطنع!يرمكنلاهممخمارودااللسهاسية1المسرحياتمنالنوعهذاويضم

.-اءخداداالاليسالح!قةفيوهـو،المقالهذامثلفيبهالالماماوحصره

لط،لطلم!نفرلك،!شه!،بنا،جه،م!3وابحا!د!و!وروواولالمعوجطبماهذأ!يم!لا!دفينبوةو!كن،!4ار!ريثبقاذياا!جنفالحيالنقداسرح

ر!ل!وخ"ع!د"نولعد،ولوطنعةوالمصملحهالامنلماس!!ةاللهـزيرهـذامناللجيدةانماذجاأنرأييوفي.وأشملأعمو)موضوعاتهاأ!لى

.بة...../.........*المؤاوء-كأمرص؟تمنظروفنامثل!كماوأنفعأجدىآهـونقدا!نوع

اهالدنءلم!عويمالفهد.لممربحول،لللاباغرنيصبيكنمإح!ظمإلمى*ال!صرينالمحيط!ةلمههـلىلاؤلمالمورأوءكأ،وال!ابيةالحماسةعليسهاانفلبالنيالرديئة

وهـ-!وهفي!صهارهـ!و!لوحونالص،نةل!اصروناندنسنالحرساللفوزلهايكتبانيمكئلالمةالمقااللوب"وجيونف-،،تنتصران

......ا)!اخلميةاوضاعناتصلهحللممااغالروا،خمبثلموالهعلىوال!صر
قيبهـاهن!وه"ئدلمحلىي!بضوااءكلهمح!نىفيليبمفوهماًلحاصرين.......

11النفحقفيذقدهـلويت!عر،اللعربيمجتممناوالكر/امه،اللحريهاللعدالةفسس!ود

..معنللهافداءروحهيبذلحتى،لهاماللكأرضهفيلسيدبانهمواهـظ

!إةاءأ!"بهنوانجيرةقهاخرىمسرح!بةعلىلونوسنحترتوقد..حز!انهزيمةمنبهخرج،درساهمه!اولعل،واقنناعرضى

لمهرا"أءرض!صماد!ةج!-لهةممرحيظ4وهي،(()1"افقيراالدبسيبائعالتصتالمرحنطمئفيرؤ!لل!و!ابصثراتيرددا!ذىالمعنىوهو

لىلملأرجلملمنكهبئالسا!ثببطاللبائعذللكهـ4ضفيعرالذيواننعذ!ب؟.وبعدهاالهـزيمة!بلك!نبت

!!ءلاربم،..واحدة!"لمةتةوهاو،ذ!رب"جم!اندونا)ة"-(ملامحانانوففأحبالق!مهذا!مرحجاتاسمنعراضفيأمضيأنوفبل

ذهاهـ-كأفيؤ!،ئهلريمقدهـ"حصاداانننكر1هـيا:رالمخ!جدالاوتجاربوهثةلسصالدين"س!وافي7"معأعتبرهـمامسرحيتينعند

!إايسو!بهد4اللبسأثراللذيا)شوكومسرح،الناجمة1التسجيليالمسرح

ا)ف!ل"!ىاـوزولى!تالثةءصصهقىء!حاقظ!!رىويحدئفأمال!ابيىانأرجوالعوجمب!مسرحنافيجد!دةنورةطلائع،فليل

.....-..بممصا

ثع!4!حك،يةمسفزةجديدةصياغةبهافاذا(()؟"الزهاىياملك

وأله!*رةطاح!ولاورحاداالمدينةؤىيعسث(ا!كؤعل..قديمةللالمتب((حزإران5أجلمنسصرحفلة":هماإنالمسربهاتان

..:....:.."للوحشالقنا!اللا!انتاواوديب،و"ونوسسعداللهالثنارطابسوري

ط!لاقصعمو،"للم!لبأل!-لناث!لمم!ىب!!صعلملكحمىمعيحفكوليمهويتثل!و":هـذيصعلىجداأعينكموضعوا،ساللمعليالشابالمصربم!لل!ثب

الفيلمناهم*نررؤعوالياوونالىجه!عايوجهوابأنزكرياو!مهمعميه،منوالثلاتيئالثاثةاكبروومما1يتجاورلماللذينالشابمين

دىنههاورر-فيولوغلىات!ربا!كماافتر!ونو!يون،!وهماذاه!ف.العرببملمرحناوجميلةهامةاشيماءفسيصنعان

إطط،وا،!ءئ"تمتخرسفلبااج،ونهيوحينولكنهم..الملكحضرة.لجربة!"حزيران5اجلمنسمر))حفلة-الاوللىالمسرحية

..اء.لا.م،لا..ة.نر...واللمالقيت!دا..السواءعلىوالمضمونالشكلحيثمنوعنيفةحديدة
)رممار..ارولمكيرالكليما0.!مالرلمك-اًل!"لهلمحاللايسس!مركريا.

الابءمهفىلاالملمكفبةامامويرحرجدصيتهـمفضيق،ء!يبمنولا!رر.وداء-ءلووودءت-"فيلىلمون،!تارةبرلأءض،ءاورسح.!طءة

المدفيةاهلل!مووجهانجوهويرلا!لادحا*ئديهلفييشرعانمىئالخامسىصباحمنردهـ،الاالتاسعة4ا)ساعى!مامفي:"عليهل

..كثيرةلاؤبالواحداوو-!ددلفجها!حوفيررر4اشكالاصعب4اخطرتمئلدواة،اسرائيلشنت،6791عامحزيران

فهزسست!عرر--ةاالدولعلىصاعقاهجوما،اللعالميةالامبرياللية

ءلى!كماونروءلى-ءرأبةاوا!لمحالمء!!اشنىاباالمصريخاكاله!اهـفاك!انلئن.أراضيهامنجديداجزاءواحتلت،جيوشالا

*ارءلاجوفدم،اللخما)دةأود./ب"))*"ةمأءلىصرأارليالمرحاثكلاقنهالهح!لمحة،واخطارهاالامبرياليةوثرا-ةبجلاءكث!فقدالهـجوم

4ث/ورالىاليونانيرأودإبلواتقي..المرحتار./غفي،ل،!ومدلى،مرايانافي،أنفسنانرىانالىحاجننااكثر1بجلاءكشف!د

اءاز-!اوءلمحالازيا..مع(إخةوالحد..الفديمةمصرفيإ"الاءسلي!ة".(()."؟ولماذا،نحنمن:نتساعل

.وا)ضي4.اوبن..وخلاطهاتو.لليفوننفديفزيوالادواتاما.فرعوبقىصوالغفالفعاد!نالننعريةعملياتؤبدأالمنطلقهذامن

ناؤء--ل.اب.)تس!كأ5.ر!--دد!يا-اوختىا!قض-!ةهيالمسرحيةمحرج"تابتداءالحاضرينمعظمنؤسفيالرابضوالزيف

!زاء-ةالملكا--زوج"الهـرث!اعقلىث-مومن،فتل"ديسبأووحول!مالاولىالصفوفيحتلوناذينا(لمسئوللينكبارحتىومؤلسا

دو..ها4ادواعلىالجاثمالحطر!ذامنالمدينةتخليصهص.،ءبة......،. يبأي!نمرفطو

رء-لطنظاهلولزولدالرء-طاكأزال.ة!ماوفيءاللع!هـقىاء!ثهالىلسموكال!العريهعمليسهلبدو/.0بالسلاحالمدججالسربماا!حرس

............شديدةبدقةوهةامر!أنهاحين،فيفوفويأبلتلقائيةبرصورة

اج!زةرهـةفطتتصرحينفي..يئالعشرلفرن12ؤكماالهلمم!حشحدشات...دلخصلاا!تيا!وعمن!ي،ا!وحيةزإحبصيمكه:!ه!ولن

الىسهوهليةخى"ط"جة"محلىباؤضاوروالانتا!ة"هـجبدهالىالدولةالمسرجقياولضريرنبعضفيهبدأاللذيالموقفالىأشيرانيكفي

ص!قتلىاثلجمما"ال!تالوحيدالنئمعبنشيدويصب!ء،الآ!ة!لالة!ةاللافتعليهماشارتكلماانفسهمعلىلليتصفوا(الرآةفيينكلون

)دقيتاورجألىاءوار،لهنإنوواللفتادؤئفونوينمرف.."الوحشهـهـوةملاهـ"!ملانكلميئايرونبهملافاذا..يةالبدافيالمرفوعة

.المو!*وعهذا!ولوا!بحانقوالمسوحاتوالاغانيا"ؤلطات)!كلءاناًاى.اجلا!ةفمن..تلاءحاوتثكلانقبلالوطنيةالمصلحةص!ا"

لحطأوديبو"لىدفهـذىا)ست"كألملعام"لطوفي..صيدالولمواذا..فبطوالكدمةيغوياللسانلانالمستمناقطعن!،الوطذية

ناحج!خنفيظادريةءكاملدةفيأنظل!نوعدةافعبويصث!...ا!هازضق!لا-جونلالوطنيةللمصلحةانتنسلا،الصشتنا!طع

عا-كأالارهابرجةواجراءافها!ما،لهفيماف!الشرط-فئءدير"الحاو)"فغاللصوت.تغوىالاذنذلل!3و..العامفيواحدةم!وة2ولواثمس

ارر-طحىعاهها?خغلال-وىماضالء،لم"ءتمطوحوو"،طاقولص.ع
...وسددنا....نحننقولهماالاتس!عوالاالوطنيةالمصلحةاجلمن

انطم!شء-/!تهـلإ-ةاخرارااعرفةاهـورئيس..الارباحجتيؤكطااليه!اتئفذلالم.جوناالوطفةطمصا!ةانليلا...آذات،

--..وهـ*ذا...ا!هـ،!حى،!!لىالفاحمتىالات!راءفيودل!
...-."..العامفيواح!ةمرةولوا!ث!ى

هـ-نركليف،ثالمدينةبا!عاىربضليوم!ودلوحئسبااداوفجأةا!ونىواظقظع!ولناوميناا،سلوبوالظريقةدطوبنفس.."

دهضوات،ضذا،دإبك!ظةالذكلطحمشالونفسهـوهـلى..!هايرهضردط"منصورةذن11إبقىالذيما"..اسشلتاوكتم!نا..انوفنىاويمددنا

اينمعبانالم!!...يقولاؤلفاولأيعرفاحدلا..؟جديدوحشاميمبقىلا.؟.التفيمووش!بلةوالاذنانوالص!نانوالانفاللسانفيهامحبم
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بهاويشمتعيشسيغياانيشطيعخفيفةشعبيسةكوميديااطارفي..اخرىمرةالوحشمنيغلصهبأناليهويضرعأوديبالىيتجه

ا)نمافيالمواءوضعفكانهوثقاقة،وع!يهمستوىكانمهماانسانكل:أوديبويقول

هدهفيميزةاهموتلك..اللذيذاللبرتقالعصيرمنكوبفيالروحشولوجه..الوحشواقتلاللغزأحلروححا..حاضر"

علاماتاحدىالمستقبلفيتصبحانيمكنالتيالخطيرةالمسرحيةحاتمملوااناأموتلما..؟وبعدين..واهنلهاللغزاحلحاروحتاني

..العرب!يةللكوميديالتطوراحايحضلعملتهاانااللياللحضارةكل.بة؟ايهحاتعملوا....؟أيه

بص!كنبهاهامةقصبوةمرحياتثلاثالآخرهوساللمولعليالاجهزة..ا،لكهربيةالاجهزة..المعبدةاللطرفى؟..اب4لها

فيعرضقد"توقد"البريمة"او"القمحبير"الاولى..الهزيمةاللصيسنةآلالىالخمس..والطيار؟اتالسيارات..الالليلترونية

سبقتوفد)"الممرعلىاغنية"الثانمةا!قهسيرةمسرحيتهمعوا!يهددهادياللحضارةكل؟.ايهفيهمحايحصلقلائلسنينم!غظناهمفي

الممر"؟لىاغنية"كانتفاذا...6891فببرايرفي(لليهمااالاشادةالبناءهذاكلاناحسبدأتلقد..؟الصحراءمنجاي!حش

جاءت"القمحبير))فان،الهزيمةاثناءجنودنابعضبطولةاتصورعندما..يدمرءانوحثريممايستطيعهشبناء..اللحضارةمنالضخم

كاريكافيريباسلوبتفضحأنهـااذ،لهااللظبيعيةالمقدمةبمثابةكلركتلاننياالعذابيلاحقنيسوف..الآخرةالدارالىسانتقل

،قعوالمنالمصاللحولبادلوالتفسخوالاهمالوالتهريحاللفسادجولاذعاطلبانني..طينةاهليا..حمايتهايستطحلالمنالحضارةهذه

مؤ-اتنامنالكثيرلحسىالمسيطر..العامةالمصلحصةحسمابعلىهـن..عليهوالقضاءالوحشلملاقاة12ءتخرجوانالحياةباسممنكم

والعفنالفسبادهذاكل:لنايقولالمؤلففهـكان..العامةوهيئاتنا..طيبةاجلومن..بعدكمسيأتونمنأجلومن..اجلكم

ومنس"الممرعلىاغبة"فياللهزيمةصنعاللذبم!هو"القمحبير"في:الرءنعلىالبافيوضميرهاالمدينةحكيمتريزياسويضيف

وانفعوانضجاص!فىءنالقكل"يرتانالمسرهـلتانهايانكانتهناالاولىالمرةفيقلتهماووذا..اللبدءلنقطةنعودأخيرا.."

س..مةاللهزاعقابفيكعرضتالتةاللعربالمسرحياتاذا..الوحنئىضدنفسهحمايةبنفسهالشعبيتولىانيجب...

مارسفيعرضتوفد"النوفيه"الثالثةالممبرحيةوتعرضهشاككانواذا..اللغزبحلالشعبيقومانميجبلغزهنالثكان

مديريمارسهاالتيالرهيبةوالماديالفكربم!القهرسالليبا-6891!)2((.".نفسهعندفاعاالشعبفليخرحفتال

مسرحيتههعلىاالتعدلج!بعضلليدخلمؤلفمعالمسرحيةالفرىاحدىمحسوراحزيناويعوديهزمولكنهاللوحشللقاءالشعبويخرح

مختلفةجديدةمسرحيةعليهفرضقديكونانقبليدعهولا:قائلاللمملكتقريرهالجيش!ائدويقدم

هذهوصفكاظمنازصافيأدم!نتولقد،مسرحيتهعنتماماكانتاسلحتنا..صحمواقعخذنا.صح.قواتناوزعنااحنا"

كتبت:حينالمسرحيةفيهكان.0قويكانايماننا..كبيركانحماسنا..وسليمةقوية

السخرسنهحادةمختزلةبلقطةعليلنافدم(البوفيه"في"..هـويسطيبةشعبعارفأنا..عايفمشأنا..نملطحاجة

وا!سارةالصم!:للانساناللفعلمىاللقوامكسريتمكيفوالحزنبالنسبةالموت..الوتمخافملو!مرء..جداجريء،طينةلثعب

)6((."وجدوا،5صلاحيتهوتنعدميتقوضينكسرحينوكيف.الكبرياء2وكتيرناسفيهليه..،أفضلاخرىلحياةالانتقالهوطيبةلمشعب

نعودالتعريفمنحقهابعضالكاتبينهذينا!مالوفيناانؤبمد...الوحشعلىقضينامالحداومانتماللحدمكانهافيوقفتثىها

التىووو!اللقسمهذامسرحياتأءـمتتبعفيالسابقمنمهج:االىاسببمثىدءبس..جايز..الوحشعنحاجةنعرفشمالانناهل

الهـزيمىكأهـل..ا"لداخليينوالقهرالفسادعلىالثورةفيهائمثلت؟هوايه..نجريبمرض..طيبةشعباصابطاعونفيه..كافي

..وبعمماهنمانالاف..عارفمش.؟.عنهالمسئولمين..عارفمش...

مسرحيهاللحكيم"وفيقنشربن9291سنةالىولرجععنالمسئولبالضرورةهو..دءالغلط1عنوالمسئولكلطحاجةفيه

الدفيقبالمعنىسياسيةمسرحيةاول.لكنونانفلعلها،"براكسا"....هناالانسانصنع

حماتهفيلهتعرضاضطهادعقبكتنهاوفد،العربيادبنافيللكلمة..طيبةفيالانسانصنعفيمسكئوليننناحيةمن:أوديب

افهصبورانهورغم،المجلاتاحدى1فينثرءرأيبسببالوظيفيةيموننمااقصىعملتانا..عملتهاناالليايمهياكريون9ءعارانت

للديموقراطيةنقدهانالواضحمنكانققد،القديم-الليونانيالمجتمع-يمصنعهماكلللئاساخرعت..السنينالافطيبةطورتانا..همله

بتنفيذنفسهالوقتفيوتتظاهروتستبدلهااللجماهيرتخدعالتيالمزيفة..المستتبلفيالانسان

الىاسقيقةفيموجهالنقدهذاانالواضحمنكان..لثباارأدةالتاريخفياختواعاسرأ..مولايياكمانواخترمت:تريزيافي

..وقتذالدالمصريةالديموقراطيةالثانيةالاخراعاتكلاثربيفسدالليالوحيدالاخنراع..اًللخوف..

جوة"المسرحيةياتهحوالىاللحكيمئوفيقنشر1(91سنةوفيالوحيدالمل!اًلمرض..،اللطاكلونمنابشع.الانسانامراضأبث!ع..

السياسةزعماءلاكبربا!نقدحافلةضاحكةصيرافيهاوقممالحكغ.((اعراضهانعرفهاالصالامراضكل..اشياءالىالاد!يينبيحول

كرايى!عالىوالاساليب،دلوسائلبكلت!لمرعهموابرزوقذاكمصرفي..ومضللةخادعةا!راضفهيالخوفاعدأضأول.0ومووفةواض!ة

..الحكمبصبع..اصلا"4ووعقلهبدمهبيختلط،ان!مطناقلببريتعم!لاالخوؤطلما

سياسيةمسرحيةاول(0691)"الحالرال!مملطان"وكانتاللخو!نفسههوي!صبحالانسانانبل.واحدشصيءوالخوفالانص!مان

ءث!كلةمرةلاولفيهاطرحوقد،يوليو23ثيرةقيامبعدالحكيميكتنهاشحولانه..انساناالان!مانيصبحلاذلكعند..قدمين!لىيطبم

لثوعيف"اللحاكماكتسابوضرورةالمواطني!نوحريةوكفالةالثورةتقنين.")(4(ءحنة.ايعندبسهولةاتتكسيالهثعةوالانسياء..هش!شيء

ااعنبرهماوللذللك..حراديموقراطيااختيارالهالشعباختياريقكل!فيطيبةالانسانبهـايحررطريقةعسنا!بحثفياوديبيبدأو

والقهرالفمصلمدعلىالثورةمسرحياتمنهانمتانغالبذورأفممنايوحمثىلليوابءاللصشثإئد(كريون)يندفعحي!ئفيا!خوفمن

واض!ةدعوةحهلث!قد((691)"النهارشمس"اما..اخ!نا-فىاللموتمنبدلا.أنهطيبةفيالنماستفمان"سبيلة!و!ق!نل

الح،كمالتصماووفرورة،ح!رصةركا"ل!حاكمهالسسعباختيمارالى)5((.."خوفهسموىالانساني!سرلنبالموتوأنه..ا!حياةسبيل

بن!ث"!روايتهوفي..نعلبمهيحاولانقبل!نهليتعلمبمالشحعبالىاليونانمنلاالقديمةأوديباسطورةسالمعلينقلوهكذا

س-،!الىا!حللفيالمخابرات!يبالطبرفقس!(6691)"ا!قلقالمعاصرالعربيالانسانماساةقلبالىكذلكنقالهبل،فح!مبمصر

ال!،ةقفرضهاالمشالقهـر2اشكالمن!ثروعرض،الخاء"كأالواطنينبل،بذللكيكتفولم..6791حزوانفيالمخزيةهزيمضهواسباب

..الناليعلىالجديدةثق!نهاليهتبدانيمكناللتيالال!بابأهممحلى!طاصابعهوفع

س81.-الصفحةطىافنفنمة-!4ذللكفعل..اخصراطريقاولعلىاقدامهتضعثمومن،بنفسه
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/+.!.!إ---!--،!ع!ه!..؟خ،ب7!ثا-،ءلا:لسسس!---.حيييى.-.-ء

4+-ا-/---؟لأ-وءا!خئملا+!د!ء!،،!برغ1،-.:.،عإ.2؟نر7+.+بز.-"+كاا"كا!.عأ--بياعراالممموحالثورهـؤ!ب!،.
...،طل!ته!!-!-.7++5!!ع،----نر--.،حح!ش!2،!هدي!،ج. "-!لأ!-ا.+؟؟5!ب!مد4"؟فيءفيأ؟*د"أ"!!.-06-ايص*فحلأءلىالىشهووؤ"هة!.

،!

تر-سا.*2"3،1:ء+!ءء!.!ع!بمل!أ!!2؟يريزكمصتم؟ميمي.سسيىسححم.--كسر.مرحر+.أ-!هر

لاء.،ئم؟ب!ور.؟ى-!ن!لأ،!3-ؤشروللكنه،ال!زيرمةبمدمسرحياتآبم!.7الحكب!ؤوفصقى-إكتب!للم

قي-،قي-"-+-ء3/أ-برأد+لم"شأ-اضا!ها"!*44ف-يشيءكل))بصواىههـمرحيةمرةلاول9691هام

ب--؟بزبم!+لأفيلا"كلمغكا.-+ا.!د!اف+2؟الأ؟.كبتانهاءلى4فيونص،"المنوعإلمسرح))ر"كتلمنالجديدةللطبمة

.ا!كللأأ!بهيلآ!.،،.!؟ت+تمإ

به!3ا-ء؟:س--!ب؟أ؟ول-برأسلوبته.ورلانها،يمةالهزرمدكنبتانها2أرجعلكتكطو،6691سنة

/كا؟؟-أكأ7أاب.!7!؟اهف؟(!-!هـنذدأمبعلههايسيذروالةوضىؤىكههامفككةلملآؤرالسخربملادع

؟!!د."!؟"؟!؟!إترالق!ياويمكب،كخرتييءأيإموضعةريوضعانيمكنشيء

اهتقادي!بس..اهلهااتصربا؟تعلى"والطيصة"إلرعوىبوابأةاكؤي

)ص-ورعبداص!لملأجسوزو4سعدالفيسأ!ت..لل!يمةالوحيدةاحكيما"ءجابةالكل.!بطالم!ربةهذهارء

-.-.."!!يمكن":مهجافأ،للؤأذ

نفس!(6691):وراللمهعبدلصلملأح"للأجالحروأ!ء،ة"واءبعتالهزيرهفى.فبل*ءالسياسال!رلموضوعلصعتاتتيأ.لمسرحياتومن--.-

ء:طافااليجرالإ-لملاميالمننصوفجه،ةمنأزخذتحينأقيربرباائهجاالس-إلسالفراغتصورفهي(9591)رضوانللفتحي"للايجارشفة"

4رقضهانشىهاللهبرازبا!،!مت،المعاصراليالسبا!عالوأزاماتلخلأسابويى!11مطاردةوتصصوراللفورةقيامقبلطو،لمرمنهمصرعانتاللذي

بحيمبشراكجمر،دحيءالميبنالمأهافيةلضهورةوظدت،اًلابخبءىامدنياالمسرحةبطيانصااقكانيكيفوترينا،ونيتذاكالاصدارللكوارامسياسيا

حتى،جميءفىل3يبذل"اللحلاج1-"لىبىى،البثخميكهسهلووبرءنالزءجمالى4الذاقيقوقعتهمنخروجهفيسبثاكانالسىجنفيمنهمبمجموعة

اررى-يمأدازتكمأ،اليهادحاالننرالمكهيلأكيدسبهاهفي،نفسهاحيفنهاوؤ-اد،هاجنأوىنيمجويدةاصدارثمالاؤيماءي1بالاصلاعالأظمتذال.

"هـيدوكركنكومىاربفوالارهابالكىعهراللىاكمكا&متأظاسانقب.0اررلآدىلىا!نى

لوللوص.مواطفهاواقاجرة-الجماهميرخداعفيالدينغلالواتتتعوض(621!ه).قمه-رةأخرىمسرحياتثلاثرضوانولفت!كط

..للحكميحقورحاكماتقدم"أنكهرغماله"..مختلينةمأذايامطالموسموعلنكس

الساخربألصاوبهاو!بةارريرناس!عدم!سحياتهاجمتمااكضوما،بعبادؤصهالناسافاعواي!"تأيحاوللونالذينالديرنتجاليعلى

لمهـري(لا6591)"السبلامةلىكة))ؤبفهو،الانحوا!ط.والفساداللذكيإلىياسةرجاليءققالتيازائفة11الواجهاتحول.لدور"المحلل"و

الجديدةالاننهازية-الطحةابضاءمنهعظمهم،اللبورجوازيةءنذج!ماعدةللهمينحققانبمدفينوهـمانيلبثونماأمههاوبالىرواسص"!أهدافهم

ىع!ا!ديدو"هالكهموؤ-،دهماناف!همءنقيكشف،د!ميلوذومنيس!إسيالمجتهـماتصور"بالاعدامعليهوالمحكوماللجلاد))و..يريدونم!

..وعالمبمبمصلحهذاًكل!-فيضححواولواثخصجةمصالحهم"حالب.ةفيفيبدأ5جلادضميرأحريكفيالساليمومنطقهبهملإئهيوفق

-رادا!-يعيث(6691)السلمبير))فيالمشفومهالامايحأخهوحين،و،:ةنياحساساووعيدؤالابنرالهافنيلالكةيرمالجرائمعلىنجفسه

وبءكتوالمالبالسلطةالاكبرالابنويرء!ضبد،فسادااللببتفيالاسرةبالاءهـامعلبءمح!وماكانالزريالمتهميمضيحبنفي،نفسهبش:ق

لأال-كسح-ذصلىبالامأوجوداللجميعوينسى..بالكتانهالابرادبقيذ..الذريناباذيقذارانهاذفيالناسمن-معمعلليسطة

إرواجبهـم!همذ!لؤت،لاالتحاابنتهيمىدقونولاال!ءتفياثرعية2ما!ح(6691)باثحيراحمدلعلي"اللفصيحا!لاح"ومسرحية

!نهـم!ءهصاهـلاليء،سسبويرقومينتةكماانيرلبثلنبانهر!موت،توهالملكمه.ارحةفيلجراتهالتاريخدخلاللذي1اللفرءونيالفلاحذللكقصة

ءهىوخروجلهاموامنوسرهمات..وافحرا!ات..أثاممناقشفهابصبهازمتعالتيالجرأةنفسوهي..ومظالمهممعاونيهبمفاسهد

..ذلك-نفهدهر?!هييتىقههاأهدقمأالمسرحيةوننت،كخ..ذت!عاليىهلأامده!ر.في((691)يرجلاللأريدإ(بغدادحلافى"سرحيةبغأةأاؤقدواه

"-ن.اللصيمةفبلعليهسيطروما!وطنتر*زانماالاسرةانوواضحب!،يبوحانقبل"الامانمنديل"الىالاخيرهذااحتابموان،لاحق

واص-رابمأنض1منبذلك"السلمبرير"قكإنت..وانحرافاتمفاسد9ها،وان!راوحيفهاالحاكمةالطبقة1جورمنوشكوىسخطمننفسهيملا

.كذكرتاقتأرواالظج،دعماأأبهـهأحذرتالتلاالعربيفالمسرحيامدرمرءافرادمنفردهـذأيمنعاباالسلخاؤاهلىيقترعابأيفترةللم

الشرلى4السلطةهصاحبانهرغمأمرهعلىالمغوبالسعبنحوبالواجبوءها!ةقهـرمنلهيتعرضبمايصارحهانيستطيع.لكي"امانمند،لي"

.."اللم.ير))فيالمش!ليهالاباليبتفيشيءكلوصاحب-..واستغلال

عرفضتنتميادريسلليوحق(6491)."اليراأير"اأيورغمهـعالشرقاوككالرىملايثدهيبىحيامرمنهسرحيةتخلكتكادكلا

لأظنهـلمهـ،والصالسيدبهاوالعلافكألذق4كأوالممالمقننرسفالاشكاأيكيحاقى(6291)"جهيلذهأساك"ابتدا?لاواللقهرالنيساديهاجمة

اللطبفات.اششغلالىسوءواكدت،الاشهكالهذه.منكثبرفص،دعنكشفتنكقىالةس"!رانففى"691ه"راًن"الل!ى)إبىاممروراا!)!69"اللهثأر))

كبطبحدةهاجمتكما،المنتجةالعاطةللمدقاتوالم!بطرةاللحاكمةلىلا):زولالىويدعوهوءظالمهرمفاسده"لمط(نالمهيرواجهالذيلثالربا

هرالتىررالىودءمت،الآسنك1الاجممفعي"واللعلاوةتالنفاأوهظاهرمناءراءيرلمفصلوز"ءضه،و،مهاونأالسكظانأسذاءالذينوالوالحجابيوارا(كأالثهب

ىوحس..كدفورعحس-ى"!هب))يكرحيهااللتنوالاسظلإئقفيوبى--اللكيرانحراءالسلهأاليويىا،مي،ينهنةصلونهالذينالوسةأاءكاللحىفبقوابياذذ

الههكممهياسيفاالخذمادريسسظهيويربذق(9691)"المتقظيمي))قدرمليع!حامظص:ريوي!دنى-،..!ءب!ةيذءةقسكوتهوكىاءالأالر

شيءكأأف-لبما"ضتسفبكين(1ءخطذهو"الىيءولهموالافراد"لملامعتطدسواقهضافيالمححىفسذالاو.عارمنائءرالممى"على"اللهثأر))مسمىصية

متسىالةوبشووبانةيىطحياأيوو..للاهديغنيوعؤنأهرجكفي-ىتىلياصك.معسساانتناوللهاالتليالتاديخيفالقةرةتلكواقعذفيانياصر

،والمقدساتاللقيمكليايبيلهـأفييمزقفانهالمخططصلطبؤعبه!استبدتءن"!هعفيالارهابض!سأءالىوالممميال!اله!القهريفشيانتؤكدعنسا

!كان!همحلىالمحافظةفييستحدهها!ياتارحرياوكبتالنمن!رلىلاحواناعا-8-يقعالتيالبشريةالفاعدةرؤر"انحرافالىبؤدجمما،المجتال!ط

ف-كطبهفاذالموبالاسوفيفسضدهقيهيسن!خدموقتيجيءانبدلا4ؤإالر!سذهف"حم!حمعهاب!كانالممعوبةمنيصبحبرصورةال!و

..الطريقعرفئ)7؟(.لم"موقفالىوتحويلها
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مسرح.الخطمامناللادمحةبالم!خريرلآالجماهيرثهلردوداستثارةالق!رلاسالنبادانةهـصرومانلميخائ!يلتخلولامسرحية2ولا

واستغلالوالاهمالالح!ميالرويينالىسهامهوجهاللذيإثوكاحتس"الدخان))منابتداءالافرادحرياتعلىوالحجرعيالاجتما

لحيا-لىاالواقعتعكسمرآةالاايسوالبيووقراطيةوالتقاليدالدينرنيكتههاا)ضي"مح،لجيالعرضاوالزجساج"و"نض*كالليلة"

،كبرىجراةللمىاحالايةعلىيرحتاجا)شوك!سح.اًندلالاتمهوتبرزفهذا..ءنيفةسه،خبسةفي!،الادانثقىفجاءت6791عامافثز

)9(("..المطب!بننقدصالىلنمطواب!قالنطنقدمنوانتقالواذلالءبالمكفيرئ!يسهلاضطهادالمستكيناصفيبراالموظف"حمديلم)

الخصائصاحدىاللأذعا،سيا!سبالنقدعلىا!قدرةهذهانويثمواللخضوعفيالطويلظريخه3لءلىفجةرزور..البيتفيزوي4

التيالوبيةاللعصوصبين،من،سوريافياللوببى!لشعباًلمميزةزي!ء--نصولهالحياةءلىيخيمماكلثورتهفيوي!فضح،والخنوع

وهى،5891عامالىترجعحقامقازةقمرةهسرجةليو!متح!مالتىاالمتجددةاللقد،وولةاللطبقة-بكعليهوتقتاتتفيصهونفاقوءمن

تدور)05(حورانيمةسعيدالسوريلللكاتب"الديكةءصياح))مسرحيةنور!تونمنبهلمفرج"احمدييجدولا.."الانكشارية"ميهايمى

اللقريةلللاحيالعريفورثيسهـماشرطيبئلو-دركبناسنغلالىصول!ل"الىصارخةءنيفةرسالةالمسرحيةختامفي!جهاندموى

اللضوبخطرمهددةوالبلادحشدر-فىعنينور!نولا،ل!مالت!ابعةورلادةر،فهـ!-حولهم!اكلوءحطموايرست!يقظوا-لكي.."الناس

يشارك!مالذكطاللجهةاقطاءين!ذعلىذللدفييرعتهلمون،الخارجياقيالبواقةالا"عةا(اللفتارين)الواجهاتزجاجيحطموا..غ(روص

المجمابافلآالمقاومةضابطوياؤب،واستغلالهمالفلاصننهبفي..ا(!لكةوالجراثيموالا"راضالعفنكلخلفهاتخ!

الاقطاعي،تعتقلالتي"لمختصةللجهاتالامرويبالغفسادهملليكشفالاخيرة"سرحيتهخإصةوبصفة،ديابمجمودمسرحياتوفي

شديدبأسلوبمعروضردرنككلانالمهـم..للمحاكمةوتقدمهمالاقطاعبرقايازمارسهايذي-للقهرءديدةنماذج(9691)"ال!لافيت"

..حدابعدالىوفهـهحمويقالتشهن!،لاتملصاللصبورةئبةالولو!حاولت"المصريلاحاللفعلىوالرجعية

-عدو،نممهوحادارالس"وربممايفالرفيالاقطاعوتغلالالاسوحول..النوارث!نفوذهااستبدأدهااماموالصهود

وللعل،(6791مايو)"الخاضن))ةالرقيةالشعريةمسرحيتهاًيضاهـ-لؤض!بعجاولن،للو-فعلاطال*مااكثر-الحدإثبناويطوال

:الثوريمضمونهاتلخصلهاغليونبرهانمقدمةمنالفقرةهذهوالقهراللفسصادادانتاللتيالمصريةالمسرحياتمنالنوعهذانماذج

معالفلاحصراععنالمسرحميةهذهفى!بماالشاعراذنيعبرلا.."صةى..مكانل3وفيعصركلفينجدهاجداكثيرةلانهاالسياسيين

ذاته،الفلاحواقعفيالصراعهذاانعكاساتعنيعبرمابقدرالاقطاعييؤ!!هـما،الفاكيراداءلىاصحابهيعتمدالذيالتجاريحسالم!فبم

لعلاةاتاتسهودءمج!نمعظلفيارضه/متلكاللذبمااللفلاحذللكحنىواهـل،بهوترحيبهاالمسرحيإتمنالنوعهذاعلىالجما!جبراؤ:ال

علىيقعالذبم!المادبماالظلمفيتتمثللاالاقطاعمهشكلةان.الاقطالمجبةيرؤلةهاحبا"الالحريفلمذا!اذات،تالمسرحيتماكلدلكءثلاوضح

وبحع!لها،فتعقزهاحينالونحيأةمجمعالىتمتدولكنهافحسبالفلاحبنجأجشعبىاووحيةكارإوكاحبةفرؤ-كأو"قدمهاصل!وةفايزوي!خرجها

اللفلاحلسئان.خلاصهااكادرتمىنطيعاندوننفسهاحولتمورالتعلب"و"الابرإبئفياللنغاط))مسرحيص!فيخاصةبصفة"أكدءبيبر

هوايضاالدركيولرنئ،العلاقاتهذهظلتحتالوحيدالضحية."منات

نا!نفسهالاقطاعيسنم،الاقطاعييشذتريهالفلاحوحتى،ضمحيةالت!،القصيرةلاممثماهد!نهنشحسنالذيالاتجاههذااقربوما

تاريخيةعقلية2صيحيلأ،منطقيولاهـبررلانظامضحيةيصبركلهالمجتمعنيئإمناانقابةفرقةوق!تهالحامدر!دواخرجهاحجوءمرالولها

.ءقدراصبحتلانها،تجاوزهايستطيعلاوعرفت،المسرحيةالمفشس!ونالاولدورقمهرجانؤياخيراالسموريين

،نفس"ضدوالفلاح،الفلاجة*!واللدركي،للرركياض!دالفلاحخزالو"سرح"بر،زفىطاهـربهاءا)زءجملووصفه؟،أنىوكاسنحباسم

.الفلاحصىالاقطاعي"عادركيوا،الدركيضدالاقطامبىمعوالفلاح:عنهوقال"اسياسيواماعيالاص

ولامحورهاوفقدت،ضابطكلفقدتالحياةوكانيئصرفانسلمنكلطادقققرة"ثلاخذ.لاذء!ةقصيرةءواقفالث"وكءسرحفي))

يقتتلالتيالمفرغةالجلقةهذهوفي،المريرةاللعبةنهايةيردركاحدطوولبحثبعدالشههداللعرببملللقائدعلىالامنرجلاي!ثر.زيادبن

مت!ودايا،المتمرديكتشف"خرجبلانفسهءلىو/دور،الانسانف!بهايوجهالمحك!ةوكل،.يعرفهالالت،ملأ3.ةلللمحاويقدمونهعليهفيقبضون

ولانه.اللفراراو،اسجقااوالقل:بهويقنعالبدمنذمصيرء.عقوبتهتخففلكيبجر،خنهيعترف!بأنلطارقي.حةالنصالقاضي

(ع)1"!خلاصهناللكفليمس،ؤورةهنالكليس!.جنأجلهامنالتكييمقىالجزهدهعلىيدلهانللمقاض!رطارقويئوسل

علىيطالسكيرلسانءلىاسرحيةاحوارمنقموذجاوهاك-ان4لويقول،برنفس!"رق1طيعنرفانيريدالظضيولكن،وروب

لفسه!الوقتفيالسبا!ميومحيهونصجالمؤللفشاعرية!*لمقوعرفلاف!وطارقحيرةويزداد.الالدلسعلىبحهلتهيت!لقالامر

هئاألعنمن"هىا!جرإبةكأهل-داكرء4فيورورث!،.لمةالحهدهفياذتصرانهور"!ى

ا!نمزب!ةفيحيوا!أتانهيقولاًلقاضي؟..اروملةاتدبجرفياللقوادبعضنصيحةخاللفانه

مرهقايبه.يرصعان!وىيحتاجلايخلقنامن!اللىجنودهينقلأهـم:طارفىوير-مأل،ا)تأفهةالامور!ذهتعن!"لا

اولنايركبانسوىيحتاجلايركبنامنا)فيانفنانها،برلملايجابارقطاويرد؟السمفنءنعددفيالاندلس

ثقلهءنسميعافنئنبة"أما!3والهـضوراءكمالبحر"صرالنالىجنودهليدفعاحرقها

أصعرناليرقصانيكفييرهبنامننتي!جتهاكانتؤلوحنىالورلمضجمي:كطصلاالرو!اوركيةار!بارات!ذءولكن

يقتلانحاجةلا..يقتلنامنوصأصر!هالم..الصهةنءـذهءلمنجديد*نطاوؤيسألانه.الهصر

الحأجببتقطيبيتمفاللقتلطارفطيفهثموحين.طارقيرردهـ،انيجبواللمولةس!كها"ء،دة"

الاكبرالخوفهووالجوعهـ-ق4يعفيلاالموتل*ن،جديدهـنءجضاةطيسإمتمهجرهم!ءااخيراً

(5)؟"...اخلاقاتقه!ا-لجوعمنوا!خوفصكمهيصدر-بماوا!قاض،"جراهاء.لاخ!أنيجبفالهدال"-اايضاللعقوبمة

الاهمي"منقلأراكبرعلى.مسرح!بانعهللأنياتي!ناوسوريالبنانومن)8"(.".أخرطارقر،ل!و،ا)"-ديد،هـةةر/لمدبنطارق.ادانة

تتحردماهاةوهي،-البسنانيامينلادوار(6691)"سصسم"الاولى:ءصمترياضرويقول

شخصبةوتقدم،"وريلةليلةالف"جومنإبقرشعببىاطارصيمىنتعببر"صحظأهرةالرين(الشوكمسرح)نجؤبةظهوران))

فىكالهاوالمسرحية،الملكسيدهمنيسصرالذي،ناللسسلمببطالتابعفيفدو،الخوؤءعقد!بزواليسمحاللحرية*نمبدئيقدرلوفرءنج!"

والسلطةالعوش-فبماللطامعب!مؤاءرات-ومنالملكي!ةنظاممنءنسخرالحقطر!قنء-نجاوز!االىويس"ى،حياتنافيةالههـيدالسلب!فىالاوج"
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!ها!يعبوسالمعامرةالعربيمهافورةمعاللمابرز-الةلسطيب4المقاومةتشكلالتيا؟طر!فةوالم!اجأتالرحمنجوفيذ!كتفعل،محما!بش!كل

..المباركةالتورةج!وةمنهايسممت!دو،حولهامنويعبى?اللج!اهبراسيم،سىاالل!كرمننثارال8قحنفم!الو!!وفيفا!امنمزحياعرضا

يتحسسىرالهاعورهارقىفياللعربيالمسرجاناحيبراويبقى.ةاي!كقدم

خشبة،علىصياغتهايحاولوالجماهيرنفوسفيالمعتملةا)ثورةاملء9حرالماغوطلم!مد)!ه("اًلاحدد!ال!مؤر))هيايىمموريئا!رصرحصقىو

وررعا!ج!اهـ-رلوعيئفي-نادرةقليلةنماذبمفيالا-بحدي!جحوللنم،الهءغيرةالقرىاحدىفيتدووالعذوبهد،للغةقصيرةصمم!وحيفىوهي

..لهاينقادانمنبدلاو!أد!انفوسهافيالتورةبذوربالورلاحين!لودطا!زينالحكوت!لي!لى!ادة!صأموب!طط

ينجحالومو..ا!صبيالمسراحلواجهتحديات،وغيرها،هذءكلاللاحينمععنالتفاهمالكاملوعجزهماللجو!ررونباسذ،توغرامهـغ

المحىطر!هاعرفتقدابثورةان:نجحقنقولاندس!نطيعخطبهافيذفوسفيما!?لاناوالخشعالذولن!فسهالوقتفيوقوز،اللب!اء

العرببم.المسرج..ام!ةا.كلمثبممعأما!لمهمفيوبخاصةا!رحينءنبماالماضيلالج

رثاثتها،بكلاليوءيةبا!حه،ةالوؤيقكاوارتمباطهاالاءهـاثواؤ!كأور!

دواره!ؤا-القاهرةووولمىلوحوارهاالممرحي!جوفييرءبقاـعذبةاا!ماعريهمنجوف!مة

..الامتيزواضحفني!ا!لام!ها

:ا!المصادرة)،ء(اًلكرليفؤاداللعرافيالكماتمط"سيال!ونء!.ون"وتحفق

ا!تيا!ممحياسصيةللت!نظيظترفضهافيالري!مىليوسف"المخططيئ"صع

اللعرب!ىالادبطفيالمسرحية":نجميوشفم!دد.-الا!التىبال!فىاداتور!زكا!طتالىوتحو!مالافرادملامح!افي

76ءسء7ص،5691،والنشرللطباعهبيروتدار،"اللحديثقفصفيترورفأحداثها،ل!وامروالانصياعا!اهةسوىأعرف

-.34ص:ا!م!مابقالمصدر-2انبرمدطارديهمام!!منالثلالةالمت!ونفيهاختفىا!ثيواناتبر!دوقة

مبلة،سوريةفيالمسرحثكلاتمن:!ق!ايةدمليماند.-3فىجميعااجساه!مات!فقتوان،مختلفةحيوا؟اترؤوس"!تئنكروا

.6؟ص،،3اللمدد،الدووثمقية"المعرفة"فيكزءلائ!مالآخرونهممخططونان!مأي،حمروحف4اجسامانها

كب"،اللقاهرة،"اللعربيالمسرحتا!!خ":رشهر!ؤادربة-4إ-المصركباكا-لبنامممرحية

.21ص،.691فصراير،"دللجميعالفصلمسرحيلمتهـنمجموعةوياللقواللهعبدالليمبيوالمكاتب

اللإمة-)"العربلمةاللغةآدابتاريخ":زيدانجورجبم-5الا!اعيا!دعيهاظب(6591)"ا!ثاع"!نوانالواحد

.ا-13عى،ب(،3791،ال!لالءط!ه4،ا!اهرة،(ادا!ةتحرجلونارلحمانواستطيع،الثورةقعلالليبيللواقعسيال!ميوالس

يتنبأانس"الميلاد"وهبم-منهاالاولىالمسرحيةفياستطاعانه
الشعبيالمسرحيئحسولخواطسر":الخازندارشريف-000006.ء

141ص34،ارمهـد،"اقوفةا1"هـلة،"؟اتو!مالارمزي؟ساوبرهاوبتر،سواتباربعو!وعهافبلشعبهب!ورء

......قارىءأبم!بصيرةعلى-لمخلى

.79ص،؟ب،"اللعربلآاللغةآدابؤ،ريخ"-7يمكنالاؤطار-العربةبقيةمنكثيرةاخرىؤماذجهنال!انشكولا

.3،311آ.ص،"اللحدإثالوببمالادبفيحيهالمص"-8بىاللصءجت!نافيطالىسهامهسيوجها!ياللقمصممهذافياثراًجها

.،؟ص،65!االنطئيتشرين،ا!رادوز"الا!لأم"هـز-9فلطنا،عليهاالحصولالىنوفقلمولكنا،وفمادقهربقايائ5

.9ء2ص،34المدد،"المعرفة"مجلة-01.فريبة!رمةفيبحثنابهاتت"مل

.892ص،"اللحديثاللعربيمي!لادبليالمسرحية"-11فم

.932ص:لسابقا1المصدر-21

الدراساتء!د،(ا!نثويالمسرح":مندور.معمدد.-13اللعد-تمشهلفيطرحناهالذبماالالالىكلههذابعدونعود

.(23،2ص،9591،ا!عاليةامرب4اصورةعلىوالرففىالتورةكتاباحدثهااللصيالتغييراتمدىعن

اثرفما،صفهمفيكونتكادالاجابةانلنجدالمعاصراللصبياال!رح+

العربى"التمثيلفن،ال!لأ،اتمثيل:"طيماتركي-14اًلثوريةوالاعمالالتجديداتاكثوومما،بهافامواالنيالتجارفنن

.6،1ص،6691،ا!ويتح!مةمطبعةوالمفالى،الاخيرةلستواتافيالصبي.للمسرحفموهاالتيالناضجة

.اع9ص:السابقايلمصهد-اء..الاعادةداعىيولا،ذلثعدد!لىالكهيرةخلةبلامحافل

،الهلالكضاب،"يتحد!نادباءعشرة":دوأرءفؤاد-0016لقالانفيضياشياءت!قىذلكمعول!

.157ص،6591يوليسوحميسةرالثماايهاااشرنااقيالجمدةالنماذجسلمانورقى

بمداسرحاصثممهةالىطريقهابمرفطلمو..والمجلاتالكتبصضت

!م،"اداللصفياللوبيةالمسحية:"الزبيدبمر0ءليد.17ء-سحيهحركاتفعيهاتشأللمبرك!الصطنالوا!ادءعظمانويهى..

.17عص،6791-66،اللعربلآوالمراً!ماتالبحوثزالء!ا!حركاتهذهمثلعرفتاللتيلمةايقلبالاقطأروان..بعدئاقي

مجالة،"كمعريتينمسرحيتينفيدراستة":مهدبماسامي-18المدللةالبورجوازيةار:اءمنالمدننهـ،1علىقاصراةببهااورعج!ور

الى8ال!ارالمقالوفي،ع3ص،6691(افطس)آب،"ا*قلام"عووالفالبهوالهازلةالرخإءةالمرحبباتتيارزال!!اولذلك..

الاكنشرلموان6،91-(،سنتيبينكتبت"شمسو"مرحيةانوتونسمصرفيالبادئةلحاو!ىاوباصمتثتاء..المسرحيةاللحركات!ذه

،.91ع6سنةنشرت"الاسوار"وان،5291سنةالعربالمواطفئمنالعطمىالفالبيةزالتف!ااقليميةفربطلانعشاء-

النطيفاللجادالممنرحزرععلىنهملانوعلينا..المرحهوماؤعرفيلا

ؤجار!خلالصئالمسرحيةفن":باك!يراحمدءلي-91ما!ريةالجا!قاعدةؤبدون00العربيانوطنبقاعمنبقعةكلفي

.35،36ص،91ع4،8اللعرببالدراساتممهد،"ا!شخعيهمرحيقومانيمكنبةلابل..ثوري،مسرحيقومانيمكنلاالعريضة

!إأصلا
النموذجية،المطبعة،"مر!ثىصقر"3:تجبمورمحمود-.2

.28،92ص،طليماتزكبمأمقدمةحركةمعالكافيبالقدردمديتفاعللمالعربيالمسرحانويمقى
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بة79!ص،"الحديثالوبيالادبفيالمسرحية"-ا؟

.041ص:ارربقالمصأمر-22

.؟ااص:اللمأابقالمصدر-23

دار،"المسرحيالكاتبعلامعباس":كامملالدينصلاح-"2

.27،28ص،6791،العربيالكاتب

وو!ينالعلمدارعنحديفاصطو.78عي،7ء91يوديو،ا!بيروتية"الآداب"مجدةء2-

،"6791عامفياثلعراًفياألسرح":فريدحسمونبدربما-26

.71ص،6891،اأمهروناأطمبعة،بأمداد

.6!3ص،"الحديثا!صبيالادبفيالمسرحية--)27

لبكالورياارائد3!دكاالللا،4+!نا:3ألا4أ؟8+أ3!كاة3يامءأ،49"!-

هـ+هـ+أص!ا"أ،م!ايما،4،1"أ+لللمهـ57+أ51م5+8الا!أ+،57؟هـم!028

سالمملة01858!.017
اأمرأاءخمطأفي.

.3ص،الآدابعمتبة،"المجتمممممرح":اللحكيمتوأيق-9؟

168ص،الآدالطمكتبة،"511صأمجن:))اللح!يمملوفيأق-03

،."سوريةفياسوحامشكلاتمن":قطايةساماند.-21

.(7،(6ص-3؟-"فةالمص"مجلة

اللضةفينوعهامنسلسلةاولهو:البكالوويارائد.ابراهيمد.شريب"الجزالر!ةا)ثقافه""الاشرلىمصطفى-22

.71ص-،3-الممرفةممألة،الفيلائي

المشبرعلىوتساعدهالجكالورياطالبلهديلعربيةاامددااللقاهرين"الكواكبا"مجدةفي"سولارا)نصنشر-33

صياغةويتقنالاجابةفيجكمالامتحاناتغياهبنن.-5.9-3-126891

.2(ص،9691يزثبرا،يةبلبيروا"بالآدا"مجلة-3،

والمناقشة.والنقدالترلجلعلىويتدوبالموضوعآبت!وز،عال!رد،البيروتية"مواقف"مجل-ء3

9691،122.

....ء(،6891)اكانون-2تشريئ،البيروتية"ال!يق"مجلة-36

3المعدلالجديدالمعببملمنهجودملاعد.البكالوريارالد9915ص

الادبدراسةننأالاولالالساسالاربياضبعتبلر،"ايضاءسرعالتسجيلياالمسوح))"صميسيسرىد.-37

والثاذيهأ.الاولىالثاذويتينالسنتينفمأ.2؟ص،.791-2-2365،6،االلقاهرية"المصور"مجالمة

،0791-"3-732،31.،يةهرلقاا"رلمصوا"مأملة-83

.55ص

يجصبوالنصمنالاسئلةيستنتج:)ورياالبكلرائد65،5ص،0791فياير،96،المصرية((المسرح"مجدة-93

التالية.الصفحاقفيممأورالممرةونص،67

منسفيدرسهماوبيئتهعصرهفييوضعانبعدعنهاآذار،3ارهـ!د،"موا!ف"ورءورةفيالمسرحيلأؤص-.،

مبينااليهينتميالذيبالفنيعر!..خلاله.صه،9691ن!مان

.،(ص،6591(فبراير)شباط،"الآداب"-41

!ضقا-دتمأليلاؤمأارالايمألنأث...ومأزاتهأمأمائأمه..9،19أن،68،9691،ديرمهـمبر"المرح"مجل-،-2

الاداءفيبلاغةمنالنصعليهينطويماويريك،"حش41ق!ن!اتالياانت،اوديبكو!ديا:"!دي"!ممالم-3(

.801،-6.1صص.791،الى!لاحمزثدار،مألقا!رة

...الفتكمأرأفيوقوهأ.113-ا11،1صص:السمابقاوودر-4(

.،12ص:ف!صماقياالمأمدر-ء(

.0791-3-73،31.،يةقاهرلا"ر!صؤا"مجلة-64

يهديكالذيصديقكصديقك..البكالوريارائد9805ص،9691دي!مبر،68،"المسح"ووقى-7(

المأمقطأ.النأماحالى2،30ص،9691يونيو،63،"المأرخ"!جلة-48

.36ص،9691يوليو،(6،الممرحمحألة-9(

،(يرثابر)نيصمان،تيةلبيروا"الوطنيةلثهـقافةا"مجلة-ع.

.،9ص،91ع8

يه،لجمهورامطبعة،دورمفق،"الم!اض":انمحدوكلمد!ع-51

لبئانيةلميرةالواحداوجزء!هر.6،7عىال!نهنابمقدمة،6791(مايو)ابار

.(.ص:السابر!قالمصدر-52

يون!يو(-يوما)يرانحز!يرارأ-01"اوحو))مجلة-53

.63عمرث،1؟69

الاولكانون-الثانبمتشرين،6العدد،مواقدممجلة-ع4

ف!.51.ص،9691
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