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لد!مح!عرنكنللن

!ا!تمامدنىباهاؤاككواواحدور""كل،المسرحخنفكأىع!-اخيرا-قهدأال!ركةهيهذه

يعاتىاللذيالاشقراروعدمالاد؟ريالخبطان:اا!نيال!،العطى،ءؤ&ل،كأالجلبعظيم!رحيموسماننهاءلليطنالستار

لووص..اوسما!ذافيذرو؟"بلمغ!!:واتسء:ذالمصرياسرخا"!نهفيؤ-هااور،رينوالمسرحيةبالحركةالم!نمينمناثنلىشختلفيكادلا

.اخيراالان!ياراوالا!فجا!ح!الىالا"ر.بال!لعليهالحكم

ذايصدؤانيمكنلابك!-لنفص!هعنالشخبظهذااؤهصحوقدالف!كلهـ!اوراءتك!نحصررلاو!ماكل،متهددةالسسيابوثمة

ص"قلانةالاخي-رهذا"و!ههافيالمسرحهيئةرنرلمسةءلىاخت!ف.الاخيرالمصرحبماوسمابهمنيالمذي

.بما!ال،مالقافيناوالادارةمجا،-ىرؤساءنحتوونضوبم!لا-بابلهـ-ليتقدمان-بينر/-ببنانعلى

الاولا!لثءن-ؤولا"الا!وانيا!يزعب"الدىوركانرورانتكال!ةهيالالرابطغلهماكاناللصصرةالمشاكلمنلهحدلامللوائهما

اللثانى،التلث،نمس!ولا"الصاويا،ةعمعبد"وكان،الموسمهذافي:الولمهذا

اللتعددهذاظلوفي..الاخيرالثلثعن!ؤولا"خهلملطس-!"وكانءنهذا"وسمهافيتصددلمالمرحمؤ!ةان:الاولالشب

نابص!صدبعيمنه!ؤولعلىا!سمهذابننبعةنلقيانيمكنلافنحنالفنبةالاعمالالىالوطنحاجةمعتكا!أودلمحيقةواضحة"خطة"

الموسى!هـذارمهن-ءاررياالجميعواصبحالمصعؤول+ةهذ.تبعثرت.بالصراعالمشحونةالتار!خيةاللحظةهذهفياللجديدة1

.يعقوبابندممناللذئببرراءة-المسرحي

للهذااللهيئةيصورعنفصحصسبقةخطةةبر-مالوبداوهكذا

واالمديرينمنثلاثةوجدتالتبمالمسرحهؤلىصةانوال!با!هاية؟فيهـد!اوما.تقممولماذا،فيهستفدمالتيولللاعمالالموسم

لالافعلىواحداالآنتجدلاالوسمهذافيعليهايقومونالمسؤولين

مسووليةعليهاقيادةبلاتعملالمؤسسةزالتوما..دظسصها!بلهذاامندادعلىقدمتاالتيالمسر!ةالاعمالانهذامعنىوكان

.ث!ورعدةقبلممص!بهمنالصاويالمنعمعبداقهلمنذوتبعا،!وحبركلالخاصةابظرولىدحسبتقديمهاتمقدالعام

وا،المدوح!ديوورغباتلاهواءنمة-يدااو،والمؤ!ةالوفتيهللعوامل

كهيرللعددمطمحايمثلالخطهرالكبيرمعبالمنهذاانهاوبيثلإ!اللصدفةلمبدأخضوعا

!لإ،-!عرضفدالمصريين!المثقةمناخرء!داقان..الناسمن

الهيكلتغيوتم!!طزملقبو!4شروطاوضهوااو5فرؤضوالمنصبا!روضاحداخراجفيءثلاالعمليصداانالعجببمنكانوقد

يكنلمانالتضفيذصعببهـومطلبوهوبرمنهلاءؤسصقىافت!ميقتالوبعلىهرض11بالغاءللنفاجأثهرينا،شهرااللعملهذا-شتمراثم

مصربفصالمسرحهيئةتظلمتىالى:الآنوالسؤال.مسشحبلامنكانممما..اهدرتإتياوأ!ودضاعتالتيوالاءوالانفقالذي

نرونمعلمناالا،وابيطر!طر!أالجديدابولص"مانرغمعليها/هوم"س!ؤولعدىئةاللهيمسارحمنايفيالاولأ!مرضدوشكانا!ضاالعجيب

خطتهل:بالحاحيسألاصرياالمسرحفيالع،ملينبعضان؟قدوامهالعرضءنلشيئانفسهاالهيئةاوالمسرحووذاوريريعلمماندونالانت"إء

والاضطلاعالمولم!ةهذهامرعلىللقه،م/صلأعواحدرجل"نبلادنا؟تق!رمهعلىسيقومالذيومن؟يقدمومتى؟هو"،.التالي

؟المصرىاسرحاووريادة
...واكزوات.ا!فرةالكثي!صةالاداريةلى3المنئ!ااست!لكتلقد

تخطيطالىآحرعملايهـناكثرانتاجهرجتاجالهه!ماالعملىانووقتالهيئةج!صدوا(خرجينيئيرالملىبعضءندال!هغيرةالشخصية

التخطيطهذايترجمو..عليهللقائمبنواعتصورعنيصه!!سهلميمقكريهه،كممموحها*وسماثمهانكالههذاغمرة!ر،تةذكرفلمعلإهاالقائمين

التخطيط،غيابان!سوقد..ثابتاداريا!خقرارواقععملالى.الموسمبردايةمنكاف!وقتقيللا!مالهوالظخلإطله!دادالاينبعي

المسرح!الانتاجونوعححمعلىولمخرأودفكلالادارىالتخمطادةو
.....اص!!ت-اكسخلإطافي،بقلاو-التخطيطهـخلةاىوالمؤلم!

وكيفا.كلماموالص!لاز"تمالطولالهرحمؤسسصةفيوالعادية11،لوفةك!المظمن

نابدلا-ثانيا-المسووليةوضياع-اولا-الخطةغيالطانالي!اءطتفتيحدلمحتىعامبعدعاماتكررتماو!طولالمصريالمسرح
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اللقا!ة.اللقليلة"الأساديمعنهلأستسفرالم!رحاليفصاانتهىاللنىالمتوقعةالتت!جةهذ3ءالىا)نهايةفيميودى

الموسمودياليومالمصريالمعمرخفيالاساسيةاسمةاهـكيتلك.الايرموسمهفيالممويم!

التناقصن!والانتاجمضيسمة..التحديدوجهءلىالا!رالمسرحبماولنكعن!ررخاصةاهميةالمسرصبواوولىمهذايمثليكادوالذا

المسشمر.اء،ان!والممثلوا!خرجبالمؤلفابقداءبلادنافيبالهسرح!مونالذين

يتقلصو،العرض1لياليتنكمشالمسرحيةالمروضعددتنافصومع.واللجمهـوربالنافد

ابوابرهاالممسارحوصدو،الممثلإتبهتالبطالةوتتفتن!ى،ارومهـووحجمالاخيرةسضوألهفصالمصركطالمسرحازمةيباورا!!مهذاان

وي!-د،اللقدامىالمؤلعينتسنوعب!كادلالانهاالحددالمولفينامامد51موجةانعساه"ظاهرهالتجسيدكلنماكاوضعلناويجسد

الىا:لأداوتركاهجرةالىبعضهميل!حنىعملىبلاانفسهمالمخرجونالاخي!رةاللعشرالسصواتامتدادعلىىشهدناهاالت!"الممرح!

واا!كنابةعنالنفديةالاورموتتووو،بعنا.هـمميهاا"ضوادىالدوز.كعصرفيالمسرحلثنهدهوتنعبيرسمبمحماسياكبرعلىواستولت

.المرحغيراخرىابداعيةالوانلناولالىتجه!فربلألصنواتاربعمبلا!خطرالانحسارهذامظاهـربداتللقد

بخناقللطخذممرفيالمسرحاز"ةتتفجرالنائجهذهجماعومنهـنوغيرها"ا،نتاجلرلفب))و"الخطوطتقص!ير))شعاراتتحت

الازمةحديثتناوزفي-الآنيحدثكلما!-!ؤلاءويبدأ..اطنع"اردنف"بسيا!ةيهرفهاتغلإبالنهايةفيلبلورالتيالث!عارانط

وعروضها.الهسارخشاولبدلوالابابرهاوراعداضها.((الدن"سيماسمةعلى

بهرواحداموأسمهاوفمذمل،قصورهااوالمسرحهيتةنفصيران؟رادنبتقديمنؤمنؤكرةاسيرلسنولتالمصريالمسرحعاش!قد

اللسذبهيالخطنراينحوهذاعلىالمسرحبمالمدموجهإحساروا،الاخراوالللاعقالمسعنوىدونعروضتخللتهالوحتىالىسحيماتمنممكئرود

!طتصلى!والتال!ن!يةجانناديالرفيةالظاهرةللكلفتنهيفيسرالمبنؤىفبملاوكانتمزاياهامةالسياسل،ذءكانتوفد..المطلوب

."الخاصةالمسرحيةالفرق"باسمالان.تغنفران-مكنلافادحةاخطاءقتالو

ح!-م!لانكماش-؟كذبكالليس-لطبي!ةلالنتيجةكانتلقدفودالنىهـكا-اخرىسياسةننئطنأاةفكرةهذهوبسقوط

والجمهـورالفنانعند"اوررحي!فراع"من4احانشعأتانالجادالمسرعمسرجاتصم!وتقدسالجارف!الكميالطوفانهذاوق!الىهدف-الان

الفن،ونجسار،"الر.نر!-بعضيسمارعانبدلاوكان..معااًلممتلقى.اًلفالكبرمنحنرالج!الفليأطد،نمنهاايمازا،جيرةفاليلة

العدصةانتهازالىايفا!فينوالا،ا)ثهرةعنوالجماحتنيئ،والمغامر-نا،ع!رح"اغلاقف!ياسةالسلهذهالعملإةاترجمةاتفئلتوقد

مىنواهـ-دلونبننقد!مت!صبهـةمسرحيةفرقو.لك!ءنالذهبيةاباؤبةاالمسارحعروضمح!دوشادص"الحديثالمرح))و"العالمي

ا!زلىةاوفنالتويجنحوق!حالشاكا"قةالكوميدياهيالمسرحياتعا"!خلإررفل-وال!بهـيوالكوبواوو-!لقومياوهي-

.هحبوبمسرحينجماوالسينمانجوماحدعلىواخيرااولا،تعتمد.مامبعد

التجاريمةالفرفىبهذهفاذارابحةكانتالجديدةالتجارةانويبعومسارحهاخلالمندل!هئةقدمتهااقيالمسرحياتمجموعبهـلأخلفد

اربعةا!ىعددهاوصلحتىوسريعمد"رسرطانينطكلتتكالروهو(إ!)فقطمسرصاتتسعاوسماهذاوعرضطوزعاىالاربعة

اللدرولة.مسارحوود/اضعا!وءروةبها"العمالوحجمالمسرحهيئةوميزانيةت،سبلاضئياتاج

!روضهاونوعيةوتمددهاكثر"،1بحكمالهرؤلهذءب!لاوكان.نمسمة"لابثالستةيبلغاديا-فةط-القاهرةمدء:ةسكا!

هـدهـ-مبحيثالمصريمماالمسرحجمهوراكثرعلىتستوليانوممثليهادهـعفقدء،مرهدءاورااثاثابنسبة!ن!حصىالمسرح!ئةاتاجان

.الجمهـودهذامنالقلإلمةالبقاياسوىارجادة-اللدولةلمسمارعقب!4ال!يوالعام،مسرحيةعشرةثلاثا"ضيا!اممسرحياتعدد

الفر!هذهالىوانصرافهالجمهوراشلابفياللخطورةومكمن6791هـامقدمتالتىاًللعروضعددبلغبينما،مسرحيةكلشرةضع

تميمصاشكولاتساهموايتيتمقدءهاالتبماللعروضنوبةءن؟تنوعشريناربرت،سالكيفليالهةزرفيذمعهبدأالذكبالعاموهو-

هيماشاعة!ي!ربماذوو"وافسادياوفيفنياالجمهورهذاقكارا.مسحية

اللبعيد.المدىعلىوجدانهفيتتبرسبفاسدةذروإؤهان!والمصريالمرحفيالمدموجةانحص،رظاهرةوتمضبم

وضنساع،ا:حواهـذاعلىءروضهاوطصإنالمرقهذءتكالراان.تفي-ذهءلىيقومو"بمادا"يدعووييتبناهالذيالاتجاهب!لنالكلإرة

ا،صربم!المرحيقودالميتذلىالطو!لمنهذاو!طالجادةاللقليلةالعروضحالمسرمؤ!.ةفيالرايبلجنةيهممىءارفيميعوضلويساككتور

5-ن.المصرى."اللف!هاسقطاكك!السحيقةويةاللهانفسنحواللجادالانك!اشمنمزيدالى!دؤءخطيرااتجاهالويسىالدكتورزجمنىلقد..

بعدها.قائمةلهؤقموامقملاهـىا-لهرباوالمصر!-يئللمؤلفينالمسرحيةالعبروضرودتقليلوالى

."ء-ل-والحد!ثايكلاس-كي-ال*الياًلمسرحواحلازممكئقمدراقل

قب!-لائ!ةورا"بشرةرهـايةءصرفيا!سينياصة"كانمةبدأنقلقد.الصبللمؤل!شالمحأيةالعروض

واوو-ولم!لافلاللحرم!!"ال!لمئمىفيا!هابطمثلييهاسوتجابكاىذعامادعوحتىسعالعمتواارلثالبينإقضعاءااىا-"د!-معوفىةاقولاناخشس-خطهرةد!وةانها

ادهايةهـذعالىالمصريبا!لمماتهوا."سءعاوزاد!ور"ثعارالمصريالمسرح"تعر!"بهـصدايعربطالكتالطمنا!باقبةالبظ"كأعلى

-..حميعانعر!هاالن!يالا!وة"ناللقلةقلةالاعلههايقهللاالتياللعمالميهللغروصءمصةالى!تحوياله

ولخاصتمهلهبرهممرح-طاللبعوضلويسال!كأوران..المشاوودين

ولل!ه!!م،المصريالمسر!هـلىاللصزجارنفىيو!طواليومالبمامريضةااالجماهبصورسحإ.ذكبو-يقفةاوراو-المثقفة

المثعاد!صذاظطفيويقدمون"يض!كعاورالبه،ور"نضطريرفعون!لألج-يم

نفسىالىاصسحا؟،داضمتاراخثءىاللتيازائفةاإعمالهماايزائفويدعوتزءمهاأتقربواحدطرف،نث!ر-مةءهركة-الآن-وتضور

مصر.فيا)صمينمااليهاشهتالذيالمهبرا!صصالممركةوهـ!"قاشالنرج،ء"الف،بناقدناواخلاصبحبىارةلهاا

امرعمةنفههاوجدتقدالهـجمئةمس!ارحبعضانالاءرفيماواخطرالمصريالمسرحءصريةعلىوالابقاءووأدهااللفكرةهدهدحضالىتهدف

ت!ونممااشيهعروضوزقديمالغرقهذهأيباهـانغستبنيعلىماهذا؟..أشريغةاتلكدعوتهفيالتقالثىرجاءسينججؤهل..
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أاليئة.فيالاتاجتكالليف..اللصنيفةمنافسنهاإتواجه-وفظاظةخشونةاكثرما4ور-بعروضهأ

الام!صرفي!لممرحهـثبللاا!،-شبمءكلررغم-ا!ورانن!مثلاعمالافيهـصاشاهدناالتيمالعروضتلكهنانذكران!ويكفي

الددة.وجهعاىالمسرحهيئةخلالومن..الدولةخلالمن"ف!اردحلة))و"والحبالبخيل))و"ميمام!براطورقي"

المعنى.هذاصدقمنكأكدوبرها"واثطوكلجمصة*و
طاهرةسوىلليسن71نشهدهالذيالتجاريالم!صرحواكتسصاح

هذاان!اربوادرالمحواكادص..لزولانوينبغيلهاممصصقبللامرضيةلل!-ذهمكناللذيهوءروضهاوفضلالمسرحهؤس!س!نخبطان

الماضىللعاملصيفف!ا-نسبجا-اللجماهيرعنه!زفتانبعدالمسرحافىالرضيةالفميةالحركةهذه!فريخعلىوساعدالظهـورمنالق!ق

/..ار!امهذااونتاء.قراربلاهاويةالىممهااصرياودلمسرحالمؤسسة،تقود

اللقط!،غهـنهتعنتموقفءنفصدراتايعن!لاأيالرهذاانوالممثاليننوالمخربا!لدالمسرحكحابعلىاًنسالانسواحسب

المسرحي!"الفرفىغضسات2الىاحوجنادما..التجاريوالمرح/الخاصيع!الامرتداركةلملأدنافيالمسرجةالحركةعنوالمسؤواصورالنقاد

الانتاجلضوعيةرفضنا"ننأ.ممب!الخلافنقظةولكن..المسارحولحشراتا!علامةويحدد،الحلولويضع،الازمةاصصبابينلفش"عام"ؤ.لمر))

معاساسايصاملالذيالانتاجوهوتقديمهعلىلفرقلهذهتصراللذبمرويبمحست..الخاصصةالنجارءكأالفرقومسارحالجلدالدولةمرحبين

وارضاءعن!ادرفيهالل!،ويسنهـدثاللطليةالوسطىالطبفهجم!وربذللكواشياثكلهذهكل!راءالمباشرالسببعنشءكل!لى

.اللحمقاءامتنطعرهاادذيالخطهرالئحوهذاعاىهاونقلصقىا!سر!الحركةحجمانكياشي

)ا!خطوطوومصيرالازكماشسياسةان-النهايةفي-يعنبمهذا!.والوتبالاخ!قيهدد

الازهـسهنلكحقفتافهادلاو..ثبئا.لحعقلمالانتاجلجودةضمانا"ايخ!وطلفهم!صر)اسياسةنرفضانك!"هذايص!ماهل

.الانالنريالممسرحرخناقتأخذالمتيشقاراترفعلتيا"ادكيف"بسياسةيمىمىماأ!"الأنتاجترتيد"و

!يهمشكوكامرللجودةف/حققولكن..ه!إلانكمابرطنث!فلفهعر!ناهماالىاخرى"رةونعود"المستوىرميعولقنهكليلانتاج))هو

يوسف.اض،عواًردداولاده!جم!ي!فو!ش!ممكنء-دددكبراتأجالىنهدفانيما"الكم"نجىياسةسنواتكبل

معا؟لرديم!ءولاللجي!لوائهانحتويتضويالمسرحيلتمن

اهـ،مسالان-نغففأنناجزالمحاالاح!مباطلاقنن!لاوحنىعب-شالذريعفشلمهاثبتت5ووهذع"الكم))باسةانالحق

هبفتالىيغفيان!جا(لموالماكلي!براذكطامالمول!ه!ا،تضصرلمسرحالدرجهالىءدىالرالا!ج.كاثردلقد.لمحيهابطرتافىالسينوات0

،اللفترة.للكفيالظهورلةددرالذيلجيدلالقلإلىعاىمبهاطغىافني

ا!تصرانالا!رةالف!رالمنوالطفييحدثلم:اوووميالمسرحسالموهبة،عنوال!اطلإندلمر.نردةمنبعددالفنيةا-لحيماةسطحالىوددعت

موسم"و!ضطولعلى!مطتينامسرصدعديمعلىا"وء!احالمسرممولى!يست،لكاًصبحخظهربثكلالمسرحهيئةفيالهمالةدضخمعلىوساعدت

كت!،ببغياباللعتيدالمسرحانتكسامد.العامهذاحدتك!المسرحيداىجميعهماتنصردان-بخبالتبمالهيئةهذهميزانيةمنالاكبرالجزء

ادرييويوسفعاثورونعمانوهبهالدينسعد!ئلعة"الأولالعفا/لنكسهبعدالئقادةوزارةظرو!انءنفضلاكلههذا.النن!الاتاج

وطنى":همالهماثاتلاعرضينعلى،وسمها!صرولهذا00وغيرهمهذهتنفيذيغطلبهاات!ايضخمةالميزانيملتنالكبتواصد.لسمحلا

النار"و،مطاوعكرمهااخرجوالألشرملويالرحمنمحب!كنبهاالتي"!كا3.للسياسةا

.اردشسعدواخرجها!ثجالفريدكنبهاالنني"والزيوندن-ماخرىناحيةمن-الكيفلسياسة-البد!لةالسياسةولكن

3ءوضوهيالفدالياًللعملخلالمنالفلسطيفلآالقضيةكافتوفد..ال!!الاتاخهـتوىركعة"-تنضسهابهالزمتبماالوفاءتسمتطع

منهمالواحدةفانواهـمي!هاالعضبةخطورةوبرغم..المسرحينئ!بءءوالصمانايضا-السياسةهذهفشلعلىللمتدا.لىويكفي

لشرقاولىولهطلوعكرمتعاو!،يمنلم..ادمولالمنتظرتألفاذللكللقنطياد-ال!لوهو..محامبعدعاماعليهخلافلافشلاتسجلالمسرح

كاللفتىمسرحيةفيقبلمنبهظهراالذبم!اللفذالابداعمسضىنفسعلىا!وهذا!لىواللسريعالواسعاللظيهورمنالت!اكجميالم!رحللفرقمكن

اتهمتانهاافولواكادبضراوةالمسرحيةهوجمتلقد..مثلامهرانوه!..ءالردىالانت!اجمنلهحدلابماالمصريالمسرحسمالم؟غطى

بهـهـولس!نبطويلاعرضهااستمرفقدهذا.ومعالاحمطنبعضفي.خطاهوتعثرالجادالمسرحخنقفي-الان(-يساهمالذيالانتاج

اسرحيةااعدقديكنللمالممرحانعنفضلاالمديرهوكانأخرجان

.للعرضالتاليهتطويرللهاييحبماخططهافيالتكلرتع!انالمسرعهيئة!لىان

حدةهـصالنصلهينن!نعءلمكلىفمرغم"والرينونالنار"اماهيل!بناالل!داللقلإلالانتاجبمبدأالاخذكانفلقد..ايس!اسةءهذء

0000القلةدلةالايراهالاالمسرحياتمنمحدودعددعلىحدبغيرالانفافى

علىيمجحرممالعرضفانردتلعفن!!مشوىمنوالتمنيلوالاخراجواسلمعاا&دانوءركا!جادالمسرحياداءوجةانحسلرفيسبباكانكما

لمص!داوفوجلالؤيدتحققاللذيا!ن!احذللكاللجماهيريالمستوىا!ودقيلاتوقايا!المستوردالزوجيةالخيانةمسوخاماموفس!حا
المسرحيةعلىالنماساقبال!كنولم0.سابقة"سرحياتفياًددش.....

لخصسول!ذايتناولهاالتيالقضه"وخطورة!عرضلمسصننوى"عيتكافأ-.اللفرديهالت!ار!ه

المضفرجصئمنكميالقاستجلال!اودعوةالىمعاه!لاوالمو!فاولمسرحاوكلءم!-ةالن!سة!دبهانهرالتيلتلر،!ة2أال!حظةظروفوفي

.مصنوعاومعطئعانهعنهيرقال"ااقلنجاحو!ومجموعاتشكلعلى،المستوىورفيع،ك!نيبرانتاجمنبدفلاا!عدومعالحض(وية"هركتنا

العونيقالمم!وحبما!بيتعنيصهـرالذياوسماه!اومقارنة.نفسهالوقتفيا!ن!اتوفلإل

ءثلا-الماض!!لالمول!مف!-فهطاشا!دناالهكيكغل!برقةلط/بمواسموو-صوتلك"ابتكاليفبلقلجيدكثرانتاج"منبفلا0.0نعم

حاهـلأت)و"المس!امير"و"برهولاد"و"!المما"ررر"ءزراع!الا-وعورى!مح!االتخلإطاعادةاوالتخطصط/يخصغيالن!عبةاللصيالمعاد!ة

يحقفلمالقو!يالمرحان!نايؤكد"ظللألبلارجال))و"القرابرينالاج!زةظكمن؟"!مالاادللةالمعهـءهحلانواىقد..ض!ئها

ل-!الاقلعىانهاو،يمذكوهبرياج!مااوفنيمانجاحاأوس!ما!دافياولا.المسرحينال!ظيرهملكهواظ،المسرحههلمئةفيالجوفاءا!بروقراطية

اللعربةوال!لادءصرفيالعري!ةالق!ةعانن"معيتناسمطنحاحا...-
..يعوورسحيهوهي،وجماهيريافنيم!الوسهذامسرحياتهانجحان

س!رحعيتي!ن-ايضا-اللحكيممسرحقدمةالحكيممسرح-مستوىبحسبانتكلفةالصرحياتاقلكانت"الوحثصرقتلتاللميانت"
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التاريحيإيفباكردحفلع!لا!..معاوالفكرياًفنيالمسضوىعلىزهـىاحهدواخرجهاانويجانكتنها/أفني"دارلل!صا!))همايه!ميمفن

اتادمماأكثرا*،فهقىوااسطعبةاالمشاكلمنعرضهاثاروقدإفنيواصشلالواخرجهاساللم،علبمكتنهاالت!"حترالوقتلت/الليانت"و

احيطماكلوبرزغم..قنيةفضيةابممااثارقدكاناذااللفنقضايامن.الثمرقاوجمو1

هـيءحررةزءت!،وءعرضة"فتعلةودعايةصجيممناللعرض4ر

بهيحةلفلمجميعادوالنقلالجم!ورعلىبسلاممرفقد"المصور"اللتشقينالمسرحيهـ،لينخلالمنالمسرحهذامول!معلىواللحكم

علىاو..-ذ؟رقيااوجماهيريانجاحايسحققاندونو"فى،ا!رخطةفيكانفلقد..الحيملمرخفادحاططيحملاًل!ورلهملفدر

له.قوقعاكانملالنجاحمنررلمغاندونالاؤلالمرص-ة.يئهـ،ينسوى!هايظ!رلممسرحياتخمستقديمالمسرحهذا

ادينالسهر"لم!واهبمسبع"وهيالاخرىالث!لاثالمسرحياتواوققت

التكايىفهظةالبلاللعروضلشلكزموذجايعننببرامرضاهذاانلص،دء"الازرق-رشلق!ا"وادرإسليوسف"المخط!ن))وإوهبه

الاالل!مقائدة"حمطت!بعاتحقففاندونالمؤسىكأبأ"والزذهبالتيفيبابالالهتعددتوقد..الاوضتاحا.لمةاوباياماللعرضقبلمرسي

صميعا.لواولوالجهدالوقفضياعالمؤور-.فىنكوصبسببنوففمافمنها..هذهـالمسرهب،تظهـورعدم

سوىرءللافهو-ب!اظةص:ظلم-والاخيرالثالثإلعرضواما،تسحيالمههـذهدمانالنتيجةولكن..اخرىلاسباب.يومفءا،منها

نء-و!قضبرطا!تهامتدتاد!ذي؟لعزيزءحمهـعبدمخربر"وركلةهـطنمسرحمطا"وسمالحيممرحىعافضاعاهدرقدةاللجبا!ثلاثا

المسرحبفنلبأوهـىصلمة!يئصاللذبم-صاراووـذوحبخىالاخراجاًللحظةللتناولتلانة11!الاالمصريالمسرحوخسرناجحايكونانيمكن

!ا..ارادماول!كان4ررطولتوا!تيماخرا-ءاجلمن!ارعوالذيا"-ولكن..ج!لافنينناولاالو!بهاإمرالت!للحاسمةلالتاريخية

.،ههبلثكحءفهزا)حققفدنقديااوياجماهيراوفنر،نجاحاان؟ودرئتنرتفها"صصياتهذهان-الايمانافهمفوهو-لنايشفع

)1(.واننقهيمالقراءةكلنماكاحىنوقيمت

4عروض"عددبرغم-،بئا)خهافي-اللجيبمسرحناهداومتى

4افهـو!أشرفيرد--!!باكج!حمنذءوراثياروفقلممضواضعافنيامستوىحةقتفد"داركجان"مسرحيةانوبر!غم

.ءحددةؤكرفياوفنيئوطيفةوبلاشخصيةبىللأمسرحفلزذ،تواضعااكتزجما!ر./"ونجاحاوالاخراجالتمثول"سننوىعلى

المسرحعرضهااضىاحبدةالولمبقىالملالمسرحيةهياحالأيعلىكانت

اصمالمؤ-ةمسارحمنمرحااناعتقد:الكوهب!يالممرح-.الموسماهذافي(المصربمما

وهـو،المو!عمهذافيالكوءجديالمسرححزقهاللذيكذلكفشلايحقق

"وا!ءهـ"منايفيقبلمنكأهـاورءبوقامحواهداعلىيتحققللموولىحان!وو!كانتففد"!وكأطقدلتاللليانت"امسرحيةاما

السابرقة.واللجماهيركطالفجمماالمسنوصخنعلىالاطلاقعلىاوسماهذامسرحيمات

.وغيبر.،-محينالاضطهادمنلنوعتعرضتفدالمسرحهبئاندرغممعا

!د"أن!:فاثاتاطرضاواعادجديدينبرضينالمسرحهذاقد!وماجدةال!ليمعبدواحمدالشرقاويجلال-الاساسييمنبطاللهاابعض

!ت*!ةفصحةافئلا!ةالعروضهذهخملت!قد..الماضاللصيففيالمستوىعلىعمدااجهضتقدانهاوبرغم00باخرين-الخيب

وشيءالهضفمنكثيرثكءؤيهحساباعليهاوناللقائ!1شحالىبانيجبمسوىعهىحوردتفدجمهااؤولوربما..معاوالنقديالا*مي

.اللفوةمنكفو.نفسهاالمسرحهيئةفيالمسوولينبعض

حب"عنوانت!تنيا-5كململاخرجهفقدالاولاعرضاامااوسةامسارحاث-رهويعتبرالحكيممسرحفانالمعنىوب!ذا

الذيم!ننطملا-؟قت!بسةؤربةمسرح!ةلمحلى!قوموهو"ينتهيلال!ايظهـرللمالتيايثلاتالمرحياتتلكغيابررغمالعامهذانجاحا

هـن!س،للمعليامرجباحمدامالقصاصالهـكتور!وهلاقبسهالمسرحل!،نالنوراللىخرجتقدلمسرحياتاهذهانولو..الظهور

ارضط--يهضوردالىذياللحديثالةرفميالتجاديالمرحفودقبلات.آخرشأن-كلهالمسرحيوللموسم-اللحكم

.-.واللأءقةوالزوحةالروجمنالمكوناللخالداثالوثاذللك
...علىانعاصشطالىصأرحاكثرهوللجيبامرحيعتصر:الجيبمسرح-

منلف"ئاحققفدالعرضهذافانافتبلكاوالجممهوروبحساباتاللخطورةرووطنوهنا..حالأيعلىقيمةاكثرهاليسولكنهالعامهذا

اوررح-خشسبةعلىيظهرسيضمائننجمعلىلاعتمادهالجماهيريالنجاحممكن"سرحيازتاجارفعيقدمانهالج-بمسرحفيالمفترضافياذ

الفنىالنقد؟حساباتالعرضولكن..كلكلهراحمدهوالاولىللمرةا!يقالكماالمثقفةاللخاصةمسرح!و

المسرحهـنيختلفومؤلفوهادفراقكوميدبم!بمسرحيطاللباللذي

تلى-نفلكنفس!فييدورلانهسيئاعرضايغنبرالتجارياليميدبم!محفوكللتجيب"اولةتثت"!عروضثلاثةالمسرحهذاقدم

،اكف-أدرفضمنقدربر31وتلقياللخاصةا)ةر!تقدمهاالةكه!العووض،الاللفيوبل!ولمعين"الرنحلورة"واللحليمعلىواح!د

ير"روكان..ايعز!زعبدو"حمدخورثدلماروق"بظاظةحبظلم"،

وهجومهـم.اممهللاماعبدوحسنرو!مودلمصطلى"والظلالانسان"هورابعا"رضا

اهصلطاذإتمن،تمرحيتلاثدي4قد"ت!قدالثالياللعرضاما.ا01

ء:-!لاحم!،نقه"-وةؤصة!نالمكلدة"!مإمراطورية"هياًاواحد.لسورلىيرجلىلىرضولكن

الحكيم.كوفبق"!طاورحلة"و"وايحبالبخيل"وا!ول!يفدما)دي"حفوظن!باسمبأعراءالاولايعرضاسهةطاعوقد

ال*و"-!د!المسرحنش!باخلالمن"خرجانالهرصلهذااريدوقديرحفقانحانلضكربم!اللبطلاسمصفضلملاالاولىإلممرةالم!رحعلى

للج!لالةرصباءطاءيناديدراقما*،راشيرفعو!وو/!حر!ن!ينوبصرفالج!ب"سرحجماهيرصجمالىبا!قم!الصطيباجماهيريانجاحا

،بة.برااوا!بواالثانيءرففبمءسرحاتفن!بوهحفوظلج*بصواوياتكانتاداعماال!ظر

4اءكانهاتيتجاورجما!رير!انجأحاا!رضحققلقد..لاامالنقاد

ففقى-حر!ةقلاو-ففكأدس!-حة!هترلماالعرصحوجوقد
........الفنية

!يىقلاء!ةرةدصورةوجاءيانظ!اوجيا!ريااو!يانجاحايحظلمقفلم

يسح!لىحرهسرز!بقانءنؤفلمرا!ابرع!دءـافيالةرجروضب!سارحرديئةلأمرحيمحلىيظومؤو-ايزنجثورة-اثانيااللوضاما

.الشعبهـذااكلوالمن4علإو"حفقا)!ولةاسم

وهو..رالعرةههـاوراءي:طويكانخبيثاغرض،اناعتقداننياهـذي"اللقاهرةفيالمرفوض!المسرح!الموسم"مقالناانطرسا

العطاءعلىاقدرةاوبصدملورلبااثشطنهؤلاءوصمالىيهدفغرض.9691لوفمبر.الآداب.وغيرهاالاعمالهذءفيهقناولنا
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يعيسمااثتيالللحالةمعالمصرك!المسرحتلاحمبظهورهافطكد"الزنجالخارجيالنجمعلىىمعهةداسالآنهوكما-اللكوميديارصدحقيبقنى

.جدالرلاءصرهعلىشلهدايففا!ربيالكاتبانبهاوتاكداس،نمثلالمؤلء.نكبا!مسر!اتدامتماالمقتبةالمسرحيةوعلى

اءلا...الفنغلءـذاكلنلقىالحكيموتوفيقالقدوهطدد
خىرللعددمحورجنمايمةوااللسياشةالقضيةكايت:ثاليا-

!!طالليانت"م!سحياتاظوها-للهالموسمهذامسرحياتمنلماذاادريفلا"والفكركلجهعية"و!!العةالثعلالمسرحيةاء،

السياسىالحدثان.بة"ركلاظةحبظلم"و"عكاوطني"و"الوحمثىيتحقق!لممبفشلالماضيالصيففيءة.تانرهدواخراًجهاعرضهاا!يد

.الموسمهذافيالمسرحيللحدثهاماموضوعاكانالاجصماعيواعادةوراءكانورصوراني!رانالظناغاب..بعداوقبلمنلمهرحية

م!!ل!ددمل!الشعبينورواكوالاسهطورةالتاريخاكان:دادا-يحققلموكنها):جاحبب!ضتحظىلملهاالقاهـرةفيالمسرحص4عرض

المصادرهـذءكانتوقد.0سرحياتهماًحداثاسظه!ءاللذينكتأرظ.جديدمنالفشهلاعادةسوى

الوحمئي"ؤننلتالليانت"مفل،تمسرحيدهاغلفتفنيةوسائلالفر!اص!دىدموسمهذاالكوميديالمسرحا"وسم!مقارنةان

الرءزلفءوعفيسبباهذاوكان"بظاظةيظلم"و"ازنحائورة"وو-كة!..الكوميديالمرحصالعفبم؟ونانيمكنلاالمرفوضةاللخاصة

الىقاطعلىىالقدرةءمقدلمالعاديالمتفرجولكنالمسرحياتهذهفيالعرض!مهتوىالىيرقىلاهذا!وس.ضافيحالمسرهذاانتاجثلثيان

.المرصاتهذهعلىالمعاصرةاتاريخيةاللحظةظروف.النقدمسضىدونانهعنفضلا

نايم!كنماكلبرغم-المسرحيالموممسمهذالناقدم:رابع!-ابيماحىدالوالعوضذللكا!هايةفياللووضهذهالىيض،ف-

-نئىبةع!ىيقدمونبئالذارجددالمؤلقينمنء!موءكأ-!ليه!ؤخذو!والرسميةفي-صاوا!ر!يةكيرالاسكندريةفرقةقدمتهاللذي

وداروفىبيممونومصمحفوطنجيبوه-!مالاولىللمرةالمرح)مند..ورويثديدلسجمهةحسءناخرجهاذي((نتهرزاد"اوبريت

..الجيبمسرحخلالمنجميحاقدءواانه!والطريف..خورشيدانيبقىولكن..شكولاالاسكندريةمدينةمستوىءلىالاوبرويتنجح

هقدالجدداللكتابهؤلاءا!ماءالمولهمهذا4فيقدمالذيالوقتوفيانسص..افياللعاصمةمنهوىعلىللينجحالقاهرةفيالممليقدم

ورشادادديسسفويو"وهبيناكوسدعاشورنعماىاسماءطوىافضلنجاحايحققاىيمكنالقاهرةفيالاوبريتهذا.فد"ماناعتقد

مسرحياتجميعال!مانرغمشيئالاحد!ميرقدمفلمو?هودديابرشدياب-!اتجطاررخيفةالاوبر!ماتتلك،لنؤحفقهانييكنإمماعواولى

م!.الموسد!ايةقبلالمسرح"ؤسسةقدمتوقدللفعلبا"كتوبةوالس!ال..الاولءرضها!-جما-نواتمنذفشلتانبعداخراجها

فيظهـوتالتكبماالطليعةؤر!نهـاقياوسماهذالفهد:،خامس-جاهزعرضءلىيصادربرء:ماالاورريتاتهذءاًخراجيع،دلماذا:هوالآ!

ا!كرةنجحتودمد..الجددوالمخرييئالمؤيفينلتستوبتواتظلأث-دافا-تبشثالمسرخ!فاند!طةالاجابة.لثهرزاد؟.هوبالفعل

.،0001يفيدلافيماالامواللبعئرةالسبلاغربعن
الماضي!ب-العاموترلحتليالىللعام!يضععتولكنهاظ!رهابدءمع

هو-ا!ائه!بلس"الحديثاسرحا"كانلقد..ا)مامووذاومانتلمسرح!اتالعامةاللصورةهذعمنبهنخرجانطنطذا..والآن

المسرحاغلاقوهـع..الجددوالمخرجيئللمول!نالوحيدالمتنفس؟!الوهذا

شو"انتباىاءل!ؤلاءحيدالواتفطءـبالطليعةفرقكانتاللحد"ثالقيمةم!تواصعكم،،الانآجقليلهسرحيموسمبص!دانناالمؤكد

جودتهفيثكلابر!اءيبثصركا!مع!محددنةر"حاصالفرقهدهخلالكناسادقملوء4،-نفنتللااكثريعنبرفاشل"سرحيموسموهوكب!ا

اماماغلفتف!دإخوافذاهـلانبدافافدالمرقهـذهاغلاقوءعالازمةتصلانيمكن!ىايالىادريولست..فاشلاايضانعتبره

مخوج-اوجدوا"اسرعانهؤلاءويكن..ا!ض!بانمنالجديدةالبراء!وا)ت-ىالداخا.ةالذازيةوهموءهاالمسوحوويئةظلفيالمصركيبالمسرح

المب!كرةالافكاربعضفياوالمتعددةايجماهيريةالتقافةفرقفيلازمتهمادخإطوفيصابوالوظيفبمالاداريوالتضخمالمايىةالازمةافلهالليس

.القهوةمسرحكفرةهـنفضلاعلميهوالغيرةايعملفيالرغبةووماوالادارةسوءعنالناجم

ثكلىةسربمامرةلاول-المولسمهذافيتفجرت:سادسا-.المحمالسفقدان

ال!يومالمصريالمسرعبهايمراننبمالطاحنةالازمةعنتعبرلعلهاجديدة"!هدالتيالخطوطتقصيركأسياسافيايضاالموسمهذالنايؤكد

داخلا!اللبالفئافينمنالكفر"استقالة"!كلةهيالمشكلةهذه..عرىهدامنشيئاحققلمجيدةواكنهاقلإلةمسرحياتتقديمعلى

بداقي"-عاستقاليقد..ءخرجيناوممثلينكانواسواءالمؤسسةر،--ر،،يدامىرمعظمهاجودةولكنفعلملاق!بيلةفالمسرحيات..الاطلافى

وهاولمحمدالىلملأموءبداللبابليو!!ب!زهرةابوالرصهنعبدالموسم.العزيزا"وأةابهتاصقهاانحاولتالتيالخطيئةعنيوسف

اصرب!ينهااستقالا؟همعنافهدلواليعضارضاءواءكنوفيوهمثاضهـصذابهلفيميزإتيااللعامةاللسماتمن،جموعةهذابهدهناك

نحوعلىالمشكلةانفجرتلمالو4نهارومع..مودنفهعلىالآخرالبعضهذافيوالهـملبالالجابملامحبعضتحملءاضمنتحملوهياروسم

الهرقيالمسرحمخرص!بمااكهرهـناربعةواحدةدق!ةاسةقالحينهطصرهـذه"-صمجموعكأانوسغلاحظ..اللعامةخطوطه/حددبماالوسم

رمدصبوىالنئ!رقاوحلرفطاعالمسرل!رلوهموعسدد!ر3ععهللينووالمسوهـ-عولكنقةلص،4اواسم-رةالمهالهلااماتاهم!جمطايضاكانتالسماح

....-.".الس!مات.هذهبعضالنل!نايقدولطظ..والاسماءاصغاصيلفبماختلاف

ال!ب.!!حمديرالحليمءجمدواحمدالحكيم!صرخفلالهـ-ناخرى"رةنتضاواهاانالاز.لكلااكنناوسه،بقةمقالاتفي

!هـموخلإرا-خللاثمةانتصىالمخرجيهن!ؤلاءاةاستقاكاننقوقد:المسرحيالموسمهذاوقالع

غيىرعلىى.لمضكماالمعركطالمسرحا"وروان..الداخلمنالمؤس!ة

هؤلاءاتقالةانوالغريب..المسرحهـذاصاحبالهنانيرضيكل.أالمقاوءةوتفجرالتحر،وومعركةالفلمسطي!هةاللقفحبقىكانت:اولا-

وهـإدعاسابي!دةبووقبولهاعنءدلثماولاؤجملتقداليارنا!منافيدلفس..ا"سمهذا!سجاتعلىلص-طراللذيالحاسمالملمحهي

اللف!الينلابا!ظ!ناشمبهاعادوواكنهمالمؤسسةحظبرةالىالمخوجونإخبكأال!ناراللحظةلفىوف!ورائحةؤوريةبصورةالمصريالمسرحستجابا

اهـديات!طاظلفح!العولعاىقدرتهمبعدمموقف!بماحددولانهماؤوىالا!هةءادةر،!هؤكانامكسةابعدمابهرحاةتتصلالتيا!حاس!مة

الىضقا)--كأالاسنقالاتهـ-ذهالىاضيفقاذا..اؤلهسةاؤيهتمصكااوالا!مب-ةالخطورةبالغةلحظةفيالجماهيروجدانعنلل!نع:ير!دى

ءجمالنلمنبىنايصاديالمن!معبدواقالةالاهوانيا)عز!نرعبدالدكتورهـذاهـىظورتفعقدققد!و"!كتب!اكيالىسحي،نقءنوفضلا..

با!فعل.المسرجكل؟لصسةفيبجذورء!ضربالذيالفم!ادثورة)ءو"ازقيونواالنار"و"عكاوطني)ءهي"مبرحيالظثلاثالموسم
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.""/3*في"الذنقاليدأزءة"ايضا3الموهذافيتفجرت؟سابعا!

ح-صلثارتالتيالسكلة"لمكالازمةهذهمظاهروابرزالمصريالمسرح

المرشربمحولئارتافنيوالمشكلة،ودطولتها"لزنحاثورة"ممصرحية

وقوممي!صةل!ال!عهك!تبتةممجرتا!ه!(والمثاكلإ!)المديرينالمخر!نبهبئالمن!ةوزبادلالممثل

السماخفاءوحول،"واشكركلجم!لآ))ورسحيةاًءأدةحول-سرا-

اءاللغنوحول،للمسماعلبموهو"يرنتهيلاحب))لمسرحيةالحقيقيالغد

الآدابدارمستنمموراتعنو!صل،ادقوءديللمسرح!اوعي!دهكاناليانتعرياادعرض

.،ونقداعلاميا"حشالوقتلتالليانت))مسرية)اجهاض

"وسم4افسالموسم!ذابهايتميزاننبماالم!ماتاخر:ثا!ا-

ان.قالمرحيقدوالنعامبشكلالنقديةالحركةوانحسار..نقدبلامسرحي

!5.المحتل!ؤلمسطمئفىالمقاومةاد!عاربر-فنينفسمهاعنافصءحتالتجمماالازمةءطاهراى!هوخاصبثم!كل

...وتركوا.الممدانالكتابةء-نالكبارنقادناتوقفانبعدمضتسعوات-

كنف،نيغانليف!-ةالءوميالاركانواصحابوالمجلاتالصحفومحبررياليوماتلكتاب

!..فالسطينللآدواق!راًحالمقابصط!--ااخنتنقديةفوضىالىادىالذيالامروالاسبوءجة

وهـص"الصرح"مجطةباغلافىالمطالبةحدالىالاءرووصلوالاحكام

ن!اللدرهاءاجىدء!لبتأ.الميداىفيالباقيةالوحيدةاللصحيةالرلة

.هـ.الصينيالسوفياتيالنزاعحاواتاكبهماهـجمأفقطثلائةباسماءسوىنلقللمانناوالنتجة

ىفءحررةاوللها..مانحوعلىو.شاوعهنقديااوسماهذأتغطيان

طرالى!بثيجورجتأليفا!2!صيةاثاكلمنلهىرلا!ايرانببراعةاستطاعت"المصور"

؟5.اللف!بتكودعاتصر!كذاهـولعلىواحدةفنبة!ضيةاثارةتستطيعاندونوالمغرضةالتافهة

....الشاعرة-ولطريقةءلىبالميدانانفردتانهابرغمالموسموعرض

زشاطى-وررقىجرو"منشيءائارةمن!كنهاللمانقدي"اقدراتها!لكن(لم..الجوللكخلا"

.!3التائرالمفر،اجم!ا!كلالفامةقصارمنلمحبررءماءالا!هذهوثالي.اللحافلا،وسمهذاقضايا

سلامةعليترجمةالنقدكاصوتهوصلمدصمشيءهـتتحنهل!الضعيفةالنقديةملكاته

ولكط"الليوس!روز"مجلهميسمالويمادعار-ايصا-حماول

؟5.كوبعالمورةاثالثاالاسمواهـ،..4ازنيمنابهدالى-نقدايكتبهماكاناذا-

الموسمهتابعةجو!هقدرحاولالذيخشبةساميا!ابلناقدنافهو

سنوفيدل.المحدودةارنحريددارجرائدفيلهالممنوحةالمساحاتاطارداخل

ه.م!يتكلمكال!ننروال!لت!مفيفقطت!صرلاالمسرحبمالنقداهميةانقصللقد

س!حابؤ!ورترصمةافسدالن.يهـهاوتوجرلملأدنافيا"رحيةالحركةرصدفيوانمااللفني

؟.ماشترابهبةتجادب.قادةولانقدبلامسرحيةحركةنعيثسونحن.قاند

مئمصغربشكلتندوكماالمصربم!المسرحازمةهيهذء..وبعد

طراررثبصورجترصة.الافطءبنفساخرىهـرةنطاللبهل؟العملفماالموسمهذاخلال

؟..الاشترا!ةاثالمرأةنملفلم.بأد!لا؟غيرهاوفيالجلةهذهف!كثيراها4طالبناالتي

..ءؤنمرمنبدلاانه:ذقولفنحنواذن..يفيدمااتكراراقبىوللعلبمد

اررنبطررجصنصم"ر-دلا.ووضنوحدصراحة،كلالمنتمواجهةمنبدلا.للمسرحبنجاد

؟..لاءريمكاالآخراوجها.بض:ميذهايلتزم"حددة"وسميةوخططالمدىبعيدةدق!قةخطةمن

..داعادةمنبدلا.والاستقبرارالثاتيضمنحاسمادارياصلاحمنبدلا

الخراطادوادرصهبدلا.والاستقرارالضفرعلهميضمننحوعلىوالمؤلللإنالممثلينذقييم

!..العصاباتحردطاتى!اءمنب!لا.،!اهرلاامصرهـسحاالمصريالمسحيصجمحانمن

غيضاواارنتويفزأالمرح!بحانبءلا.ورسحكلوظيفةرصحديدالمرحيةاللبوتا

.الانكماشل!كياسة/!-ك!النظراعادةمنبدلا.ءرببيامسرحاالمصري

!..الفهضئاههبئا!اومةاقصةرر2!جوغ!وهاووفىسمنب!لا.ءهـلميمةمرحيةتقالليدارلصاءمنبدلا

راخرونج!،بالجنرالالحضاريةمعركض:اهـحه!اًاحاكمدهدوولليلعباز!همنالمصريالمسرح

.اةواللحيايحضارةاعداءصنإخطيرةا

لأ5!ههـههه0برى)تهحمدللقاهرةا.
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