
هـهـرفعوصثعممعىحمهيبمال!!عممفا

اقراءاتالاعواإالذينالفنا؟ينمنواحدادريد/و-فانشكلا

-وسفاستطلعفقد..ؤيهاالخصءببعطائهالعربيةالمسرحيةالحركة

النضجإمنكبيرةدرجةعلىمسرحيات!س!يميكتبانالانحتىادريس

بكرارضفيالعرب!يةبا،ممرحيةبع!ضهافييغامروان..والا!مية

(القط!نملك)هياالسبعا"ك!رحياتوهذه.جد!دةوعوالأإم!

لمهزلقىا)و(ؤيرالفراو!(الحرجةاللحطة)و(فرحاتجمهورية)و

هف،ككافتواًذا..(الثال!ثالجنس)و(المخططين)و(الارضية

حيثمنالاخرىبالمسرحياتالمسرحياتهذهمنايتربط،مهـارابطة

تضمرابطة!وىنجدلنفانن"..المعالجةطررقةاًوالبناءاواالمنهج

منيلاولىالمرحلةعالألمالىجميعاوتمفلحهابل،الاولىالثلاثهسرحياته

وصتحاول..الفراف!ير!هكورقبلما"رحلةوهيالفنانهذاابداع1

تحليلفيوالثاقيةالاولىجبتينالمصتتناولاىالحراسةاهذه

..الوهتنفسفىبولرؤاهماالمسرحيتينههالمسنلمبنىنردي

.(القطنملك)مسر-"وهيالمسرحبينهانينبأولأاىولنبدأ

:النيكراريالبمناءايم..القصماك-1()

ت1ئهإبرغم(القطنملك)الاولىادريسيوسفمسرحيهتقدم

قبرىيحتويالذيلكبيراللصراععريف!ةصورةالواحدو!علهاالمركر

المسحيةتجمعكيو..وفلاحيههـاالارضملاكبينالصراع..كلهامصر

الىتعمدالكبيريحيالتكالصراعهذادابهـط1الضيقةلمساحةاهذهفي

بالرئسالصراعخطحوليقدموالذيالتكرارءلمىالهـقا!دمالبناء

ملام!.كافةوتبرزالخ!هذاتثرياتياالثانويةالخطوظ1منع!مدا

اللحننفسعلىالمختلغ!ةالتنويعاتمنعددعزف!الىيعمدأتيااو

بنفسالثانوية1الالحانهذهتعزفوهي.المسرحيةتبررهالذيالكبير

هذهمنلحنملوتخلق،الرئشمؤ،اللحنبهاتعزفالتيالبراعة

معهاتؤكدبصورة،المميزواًيقاعهالخاصةملامحهالصغيرةالالحان

ووئاقةتتناولهالذيالموضوعوجوانبابعادلشتىفهمهاعمقلمسرحيةا

بؤالعميقلا)الفهمووواالواضءلأ1أأخبرةاهذهنلمءىحيث.بهخبرتها

أصخر1الننناهبيةاالجزئياتكلفيولكن،فحسبالمحوريالصراعخب

المسرحيةوتنطلق.تعميقهفيوالمساهمةالرئيسي1الخطبهيذاوالمحيطة

علىلمقادرةالتفجرشديدظلحظةمنالجيرةالواحدالفصلكمسرحيات

المواجهةلحطةمن..معاائهاواحتواالصراعروافدكلاستقطاب

المصريةالارفيمحصولاقتساملصة،الصراعطرفيبينالحادة
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حح!!مجميرممئ!ا!ف!

تدورفالمميرحية.والمزارعالارضصاحببين،القطنوهوالاسا-؟

صرية4اآلؤبرقىحي،ة*لمىظويلة)فضهـةسيطرتالتيالانظمةاحدظلفي

ارضاالم!دمالفلاحلهوفقايزرعالذيلنظاما..المزارعةنطاموهو

مباشرتهنظبرالارضهذهمحصولثلثعلىحصولهمقابلالمننخمالمالك

صاحباما.شطلبهاالتيالنفقاتلكافةوتحملهلهورعايتهللزرع

يملكهاالتيللارضىصافياريعاالمحصولاثلثيعلىيحصلفانهالارض

ادفإمهداظلفبئ.عرفهويمصصالفلاحلهابهلمكيتهيستغلإخىوا

المواجهةذريمنواحدةثناوتجسدالممسرحيةاحداثتمورالبغمض

الارضيزرعواكثرالهامنصفقضىال!ذيالسإجبنالنادرة

ؤ"هينالالذياليومهذاانتظاراوك!ويرعاهاعله!اووء!وويسقيلا

لحظةفيرريدالذيالمتخمالبليدالارضىصاحبوبين..ثمارهابعض

نهـايةفييسرقانوإالفلاجدممنقطرةاخريستنزفانالافتسام

عرقه.كلالعام

العلاقاتطبيعةعنالمسرحيةلناتكشفالمواجهةهذهخلالمن

اتلسنواريفناوجهعلىسيكرتلتياالجائرةوالاقتصاديةالاجتما!ية

الغريبالمجتلمعهذاجسمفيالداءمواطنعلىايديناوتضع.طويلة

جنيهاتبستةاثهرستةمناكثرالطواباكملهااسرةفهيهتعملالذي

طرفيمنطرلألىكليبتعيهمالنالفدمبانالمسحيةوتيدا.ونصف

فوقالمتناثرةنرفهتشكلوالذي.المنتكرالمحصولهذامنالصراع

الارضجانبيهوعلىااًلمشهدقاعفيالمكومةواكياسهالمسرحخشبة

جالسالارضىصاحبافنديفالسنباطي.الصراعفوقهايدورالتي

يجهرانأيريدالتيوارقامهاوراقهويجهزيحسبالقطنكيسفوق

تحيكينما.عرقهكلعلىويسضوليقمحاويالفلاجنصيبعلىبها

لتستوليالمؤامراتم!هوتبككمالا!برلابنهماجديداجلبابازوبخنه

"بكردان"منهوتكفرااًلمحصولمنالاسدنصيبعلىالاخرىهي

البنكمال..المترفةهمومهبقيةلأاضايقدمبانهوويتطوع"حلق"و

وملابسم!م!الاولادواحذية(الضغظ)اللزمنالمهـتخمينمرضويةوا

وتلطلبالمح!ولهقاعلىيعلقهاالتيالامورمنذلكوغير..الجديد*

وقبل.وحدهالقطنكلعلىيستوليحتىهمتهيشحذانتحقيقها

فيالدائمةالرغبة"ضهذحر!المسرحثبةعلىقمحلاييظهران

السنباطيحولهينصبهاالتيالرهيبة1الشبكةبواثنمنعامكلالت!ملص

اتحاسبواالمزارعينكل..راخرقمحاويثورولسه"وارقا"4بوراهه

ل!..سنةكلبتاعةدوشته!"رفاني.ءهوالااللهاما+لةفي

ناقبلا)سنباطييخبرناهكذا(،سواديومحسابهيوميبقىلازمسنة



السنويالمراعلذلكيعمفاوكانهالم!مرحخشبةالىقمحرييفد

تعلقهماعلىنتمرففمحلوييحضروعندما.ينفضااًنيلبثمأالذي

فيصدارهم"تعر!ثي"انتريدفزوجته..المحصولههـذاعلىاسته

ومنالمواجهةوتبدأالحسابويبدا..يتزوجان-سيدوابنهالمسقوفة

المسرحيةهذهفيللمعنىالتعددةالمستوياتتسفرالمواجهةهذهخيكل

للمعنى.مستوىمناكثرالمسرحيةففي.وجوههاعنالمركزة

بينبرالتوازيالمفارفةعلاقاتخلالمنلاولاالمستوىعلىنتمرف

الا.-انيةالعلاقاتخريرطةتؤكدحيث.المسرحيةشخصي!مختلف

والذيوقمحاويالسنباطيبينالدائرالصراعوأبمادملامحالمتشابكة

..المسرحي!قىداخلالاخرىا*نسانيةالعلاقاتشتىعلىينعكس

يستطيعلاالضاريةالصلملأبةبهذهالقمحاوييساومالذيفأ)سنباطك!

تستخدموالن!نظيرهلزوجته%العنيفالهجومامامللحثةيصمدان

ففراوة.والدموعالنحيبحتىالعنفمنابدع!اسلحتهاكلفيه

،طالبالدائملاستسلامهانعكأساأالاليستالفلاحينازاءالسنباكلي

ترخهها.ومتىقبضتهاعليهتشدلامتىتعرفلتياالبافنةالزوجةكلك

ادالمانهمهايشبعحتىالتصلبمنمز،جدالىدائماتدفعهوالتي

امرهاوامنامرايتلبيةعنهيتتقاعسبينماالطالبمنمزيدالى1

ومن.كوملصةاوضعفلح!ةفيالامرهذاصدرمااذاوخاصة

ء-صدرجاتنلمسوزوجتهالسنباطيبينالم!قدهالعلاقةهذهخلال

واح!الشخصيتين9صبوات0الاختلافمناخرىو!-ج!التشابه

وتتشابه.الاخرىسبلاعنمختلفلتحقيقهامنهماكلسبيلمن..

عنه!أاختلفتوانالشخصيتينهاتينمعشوادفيالحاجشخصية

لينقذهقمحاوياأجمهلجاالذياشوادفبمفالحاج.الوجوهبعضفي

حقه،كلتلأتهمانتريدوالتيالمشتبكةالقاسيةالارقامهذهبراثنمن

للحقوقنهاب..مثلهللارصىمالك!هو.السنباطيمناخرىصورة

وقبالطويلةوالمسبحةالمهلهلالمظهرخلفضراوتهيق!نثعولكنه.مثله

يبنهمايخلقالموقصشوتوحد.مباذلهكلوراءهصلخفىالذي(الحاج)

الواحد"المصل!4واكن.المماثلةكراهيةومنالمنافسةمراعمننوعا

فيلتصد.الصراعذلكوعلى؟امراهيةهذهعلىتتغلبانتلبثما

استنزاة"فياًلواحدهورغبتهمأق!محاويمناحدالوأموقفهماالنهاية

تصرفلاله.منتطلللثورةبادرةاولوادو!

كبردرجةنلمسفانناقمحاويصعيد..إ*خرالصعيدعلىاما

عنالمفاعكبىقمحاوىفصلابة.*ختلافمنافلوالدجةالتماثلمن

خشبةعلىالمتناثرةندفهيجمعالذيالقطن1علىالدائموحرصهحقه

الحادةوثورتهاالمحيل!قعيةالواورويتهازوجتهصلابةقريمنه.المسرحا

وتطلعه.السنباطىبأبنهـةالغريبتعلقهعلىمحمودابنهاتطلماتعلى

غيرثراهم"قةريش"الىتطلعهامنجزءحقهعلىالحصولالى

واثىالمراةوالىارالاستقوأالىمحمودالابنلتطلعوصدىالمسقوفة1

يصبحانالىعوضالصغير*بنتطلعنفسايضاوهوبل.الزواج

ا!سنباطيوابن"السبنسه"كوفهمنبدلالقطارالعبةفىي"الراس"

بنتسمادمنللزواًجقمحاويبنمحمدتصعاًنصحيح.،،الراس"

تجلوزبمحاولة-المعنىمنالمستوىهذاعلى-يوحي!دالسنباطي

منالحازمقمحاويزوجهةمحمد!امموقفانالا،الطبهـقيالصراعهذا

مكانهالىجديدمنمحمودويردالايحاءهذاعلىيجهز،التطلعهذا

الفريمقينهذىبينالمواجهةخلكلومن..والصراعهذامنالصففي

ومنيملكوقمنبينامراًعامستوى..للمعثىللاولالمستوىيتضح

يرد2مزبرالاولالفريقرغبةممنيكشفالذيالصرااًعهذا..يهملون

وعن.ماعيةالاحتالرفاهيةمنلمزيد2لهميحققالذيالاستغلكلمن

)حققانمنيتمكنحتىحقوقهعلىل!مولاالىالثانيالفريقكأوف

الحيل!.مجردلنفسمه

لهراكسةخلالمننفسهعنيكشففانهللممنىالثانيالمستوىاماا

\!

الارضهذهتغلهالذيوبالمحصولبالارضاجانبينامنجانبكلعلافة

الثانيالجانبعلاقةبينماقيميةعلاقةبالارضالاولالجانبفعلاقة..

تنحصرالسنباههـبالارضءل!قةاًن..حميمةحسيةعلاقةسالفلاح-

الذيقطنهاوراءمنالنفوذمنقدراكبرعلىالحصولفي!ثبتهض!

اكياسعلىيجلسفهو./.حمىيةعلاثةايبهالرتهولاهوتربطهلا

ثبةفو!المتناثرةندفهعلىوزوجنتههوويدوس..بفكلاظةلقطنا

الاكياسخلفوسختبىءالاخرين-ابنه-كماليفافلبينما..المسرج

فالقطن..وتبمقهالقطنفيالنيرانفتشتعلخلسهالسجائرليدخن

بينهمحيقهـيةعلاقةئمةوليس..شيئاهمبالنسبةيشكللانفسه

مطالبهموتحقيق؟لمشبلعالىالوحيدسبيلهمهوانهصصح..وبينه

مطلقةكقيمةلهينظرونمابقدرذاتهفيكقيمةلهينثرونلاولكنهم

ت!كرلمالننيقظيرهوالممست..باهرةورفيةنقودالىقليلب!دستتحول

ثون-زوجهامنظلبنقودالىتحولهفورسمارعتابداالقطنفي

ذاتاورقةاالهايرسلان-اتاجرينصرفحتىالانتظارقطيقالن

عليها.لتتفرججنيهالمئة

الارتباصشديدانه.يختلفلهبالنسبةالموقففانثمحرياما

وجهه.علىبهاويمسحىالارفىمنالمتنلألرةندقهاللتقط..بالقطن

ويعد.؟ننعبئةاكياسالىالمخزنمنالقطنبتحويلزوجتهتقومبينما

احياستسلقالا!خرابنهويجيد.غامربفرحا!ياسفيالقطنإابنها

حينمارضراوةعنالقطنيدافع.وتسلقهاعنالسنبامطابنيعجزبينما

عليهتقولاًوع..قطنيالاكله".ونقائهجودتهفيالسنبامطيشكك

..فاليشوتنىقطني7بقا..اأـوزهلوزهمنقيه!الى..التلانهئلت

فرحانبقيتولني..جيبهامافبلالغي!فىبافرزهكأتداناطب

فييستحمواالاولاداخليبقيتداني.ثثيةلاقيكافيالقطنبشوية

القطن.عيعرفوشماعشانل!عاعلىايدهميمدراماقبلالترعة

عنيدافع.."اولاديمنولدعينمناعزحداياللوزهاكانتده

وبالقطن.بهتربطهالتيالح!صيةالملاقةبوثاقةممهانحسبصورةقطنه

شبئكلبرغمتدفصهقطعة..؟لبماحمهمنث!ةالىاستهـحالوقد

..ذروتهالصر"ع1بلغمابعدالقطناكياسدكابنهيواملاًنالى1

العلاقةهذه،(قطنيفيتن!طغر،بهرجلفيشماخاطرعلشان"فقط

ءواجهتهافياصالتهاوتثبتالجائرةأال!روفكلتتجلازالتيالحسية

فيالظرا!فاءالىيسارعمناوليكونلانقمحاويت!فعالتي1هي

لعرفانوبعدالمسرص"نهايةفييشبالحريقانوبرغمالحترقالقطن

المحصولكلعلىايضالأالعامهذاا?استواقدالسنباطيانقمحاوي

وكانورعاهبهفرجالذيالقطنهذاوانحقهكلمهـنهسر!قدانهوا

اطفاءالىقمط،يب!ارعهذاكلبرغم..لعبتهاصبعكداملهكل

ما)ءلهفالالذيشوادفيالاجعلىودردالقطنفياكثشعلةاك"ر

ماكنإهت.حاجهمنهنلإكاًنت.ايهعلىمتحمس.يتحرقتسيبهكنت

اًسيبه..حاجياازاياسىيه"هأئلبزعيقعليهيرد"يتحر!تسيبه

..كدهتقولمحنتشزرعتهالليافتكنيتلوناسياازاييتحرق

بهذه"افىاييت!رقاسيهـبه.منيحتهده..شقاياده..عرقىده

اض!ااحىجةاالعلاقةتلكقمحاوي-9كدالملتاعةالصارخةاملم!

كلبرنممللقطنالحقيقيةملكيتهأالوقتنفسفيو!كد.بالقطنترجمطه

هذهتمبجكما.بخيرهالتمتعوبينبينهتحولالتيلجائرةاالظروف

اقراراكل!نت!رددالتيالهادئةقمحاوياجمنكلماتالجادهالكلمات

ظلالها"الكليرضييومبيجيبكره"المسرحيةمنالاخيرالنصففي

بعضتريقهادلةترضيةكلمةمجردتكونانعنبهاخرجو.ومعانيها

افوا!ننشرانب!ةالىلتتحولالمتفجرالموقفحرارةعلىالباردالماء

اليومسياتيبدفلاةطنهالقطنبانمؤمناقهحاويدامفص،.ودؤيا

"!عه.الارضاموروعلىامورهعلىطرةالسبزمامإفيهيمتلكالذي

قمحاويبينالعلاقةبطبهمة،حسنىالمهمنالمستوىهذاوعلى

انفلائا.منها،ستطيعلااليهامشسمودابهنحسحيثو*رض



مونس،8رارتباطهفبمعانىمهماعهاينفصلأويهجرهاانيسخطيعلا

بئجةنش!سما..مداهاشورةابقمحا،ويتبلغفعندما.اجحافواظلم

تزويجاوالدارتعريشفيآحلامهكلوانانتهبقدمص!ولهانمن

حمصبلاالمو!دمناطلع-نةكل"بقى:يصرخبدداذهبتقد1الابن

زارععنتماوالأ".خبطهولافيهاخابطلىتمآواًلله..ولاديا

بتعملسنةهـل":الصفراء4بضحكتىالسف!اطيفيرد."ءندك

ليكسنةكل..ودانكمدلدلليولرجعلجوعوبرعدينداالموشح

؟حسهنا."الببميشتوقعسمنةوكلبتحلفسنةكل،.ديالدقة

وش!..ىورتهمنوافوىهـدجمانتهرغبتهءلاطاؤوىبالارضدلافتهبان

برسعادؤهحاوي/نمحمدعلافةنست!يلاف،4*نىامنالمستوىأهذا

بارضؤمحا،يءللاقةوبر--وهمنآخروب!ءاىاالصنثاكلبابنت

الخصب،التواقةالىبالحيويةالمتفجرةالارضهي!عاد..السنبا؟جم!

وبيته.السنباطياسارمنالانفلاتفي،الراغبةالرجلالىاالصشي

أبوهـ-!نو،1."دهانبيتمنانزاحيزه2عاانا":لمحهـورتقولانها

هـ-جم!بأول(طيئعاحب)او(آمندي)يركونانيضزوجهامنمريد

..((4زووسرحوتخنهالصلهفيللمي11العرقطول"،كونأنتريده

ألارض!ربكماتماما..كمصسديكونانتريدهانهااخربمضىاو

الوروكماالمفتولىالشابهوانهيعرف،هذايعرفومحمد..قمحاوي

لاء-"ويؤكد.عأسهااطفا*وعلىالبكرأالارضهذهحرالةعلىلقادرا

الحطلاوالبتلاعمالصلحلاوانها"صايا"تريدانها4اةتقولىالتي

اجميتالاعمالصااحسهيجعاهاكيففىيعركطيسوسهاكيفيعرفانه

معا.وال!ل

الىيشهيرثادتمستوىأ،فيىمنألمسويينهدينخلفوهناك

هيكمافة!رسوأقطالاوضاعوانبعدللمورة.لنضحلمالظروفان

ن0.11فبلمنفيهترتالذيالطرشقنفسلمحيتمضيوسوفك!ليه

المنسوجةالحشميةمنواضجبقدرمصطعغالمعنىمنالمستوىهذا

منيتحررانعامكلوويدفقمحاوى،المسرحيةأحداثخلالبههارة

ويقرر.9علإالسنباطيسطوةمنيتخلصوانلجائرةالاوصأعههـذه

يلبثمالكنه.لهاعبوديتهعنصتخلىواناًلارضيهجرآن4صااعامكل

أملعلىجديدمنالجائرةالظروفهةهيستسلموان*ودانعامكل

ن11إريد-فمحاويبنومه!وهـس.الجد/برألعاممعيآتيواهخلاعى

والدهتمردذلحظةمشابهةلمردلخأةفيويقسعم..سعادمنينزوج

((لقاتلهفداميابوهاوقفوانلمجوزهاوالنبي"السنبطيعلى

الفرصسةلهتتاجواعمنمما..لوجهوجهابالسنهـباطييواجهءنمحالكنه

ارالحوانيايةفييدخلفىي"السنباطيو*-ألهالمضىتهديدهل!ك!مب

ابوها"و!هلحاتجوزهاالليدوةيا!نهي))الاخيرةكلماتهويسمع

.،امنديياالتحتازببهالعزبمنكدهواحدهدي،ء:متراجعايجيبه

محورنمردبهشاثةم!عرفتهعاىدالةالسناهبغمغمةعليهفيرد

ابوهءؤبرلفكما."-وابوكانتداهيهجالكخييا"معاووالده

ب"..أثهتحكمافيالانتاجعلاقاتو!لىلارضعلىباستمرارثورته

منال!نة)ءانهمناهـغمبابز،اجهاادلكلاقيعلىاقدامها!خرهوفىجل

فبملقطناتعبئةيقصد-ارحشييومتىبال!سعادلستياللسنة

هنااقدواخشخاطرعلشانبس.الهيديومباستىمازي-حياسا

ورغبتهصال!اصلاحيتهلهتؤكداشهامن)وبالرغم..((وآشوفكليلة

فيبذكاءالمنثورةاالصغيرةالجزئياتهذهخلالمننتاعكلاننا..فيه

.ب!!تأتلماحاسمةواالحقيقيةالموا"هةلخظةانالمسرحيةثنايا

مطحوناشث!تمرالمطحونوان.بعدللثورةتنضجلماكروفوان

.الطرتقتمرفلاوقمم!حاويلاوكيف..سيداالسيدوسيستمر

لمنالايذ!بلاالسنباطيبراننمنانقاذهيحالأولءشالىيا!سحينما

الذيشوادفيالحاجالى..نهماواشدفسادااشطضاكلناعتىهو

ؤءسه.مبالغوبشكلالاراك!يملاكفيالسيمئةالجوانبكليجسد

..عليهاوالاجهازقمحعاويثورةفيطمسالسنباطيمعيسهـماهموالذي
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الم!رحيةهذهءشالحديثمنالانتها،قبلاخيرةملاحطةبقيت

للمفارقةادريسيوسفاستخدامعنالاولى..ملاحظتانبالاحرىاو

اقاصيصى"منألكببرفياستخدمهاانلسبقكمااكسرحيةبناءفي

عنا)واؤعالشخصي،تتؤهمهء!بينالمفارفةهنافنلمس..الناضجة

ىهـ-4فده،!امنتتوهمهءاوب!بن..بألفعلتقعالتيالاحداثوب!ن

ويبئاندخارهاخبوزهاوعلىااسنرةألاجتماء؟قيالمواضعاتهذهتحدي

غحدايس!ماءفدبآنها!نفسل4تهوهي..أفى!ا-ةإفيلهاستصلملامهاوا

الذيهوت!لك4وبصور..اقتمن؟؟هزر(..اتحام!يعيرضيالذياليوم

دالامكاى،ل-!..هيكماللاوض،عالاس!مرأربذ.ةثناياه!بىيحمل

بنسدسلمتعارضةالطرفسينبمصا!مصس..للكلآلرضاتحقيقابدا

هـبمم8-وضبالريايومابهيعنيمرمدكانازاالاآلالا!..برنري

ا!عف-ىفا5اءثلأنعنعاجزالزماء!وننتلأئيالهممر!-زرىفتوا!

لمكل،المسرح!يةؤحفقلمفارفةاهـدهخلالاومن.بهالايحاءطنحتىاو

ب-نالوحدة..التنوععاىالقائمةالوحدةاالصراع!رلمحيمنكلف!

أسلوبغيرافنطنلاجر!سلوب..أساديبهمتنوعبرغمالمشغيم

لصوراهذهمحتوىظلوانالسنباعيااسلوبشوادديغيرالحاج

واضحا.الهت!هلموة

ملاحظةوهي..الحواربطبيعةخاصةفهياظفيةالملاحظةااما

ئل!غه.المرحلةهذهفيادريسيوسفمسسحياتكلعلىتطبق

منكبيربقدرتتمتعلغةوهيالمؤلفلغةلاالشخصيةلغةهـيعنده

علىوالشخصيةالحدثأعمآقكأفعلىوالقدرةوالشاعريةالليونة

فيالقدوم"1ااتطأعتباشباعجديدظتطلعاتاثارةوعلى.سواءحد

!كيمايوانا/خواراستطاعفقدهداالىوبالاضاف!.الوقتنفس

يفصحاردونللشخصياتال!نفسيةالملامحمنبآلكثيرالبنائيبتكوينه

كللمحيافاكلمةبافرا!يذكرفقكلحاوي.مبالثررشكلالملامحهذهل!ن

وباحها!".لكينونتهبفقدانهآحص،سناتعمقبصورةحديثهمنجملة

للانااسنخدامهفكرة.متىحنهوعنذاتهعنالدداع/1بخرورة3الداز

لذلكوهو.فقدانهاعنتعبرمابقمهبنفسهألثقةفرظعنتعبرلا

.ءكرورةوعباراتءويالةجملف!ههلآلهإ-دد؟حفهباسشمراريؤكد

لسمانعلى!رلاقمحاويم!لسانعلىبا!اظتترررالتيالاناهـهذه

كما.التوعدالتهد-هـاولحظات..ذأدرةقحظاتكيالاجمماطيالمت

.اداباشرةوالحدةبالقصرجملهنتسم

وا!و(\قع:الطم!من..فرحاتجم!ريية-)2(

وهيرادريسليوسفالثانية1المسرحيةهي(فرحاتجمهورية)

الثانيلكتابهء*واناجعلهياماالالىبهذالهفهـصيرةقصةعنمأخودة

..(حبؤ!ةأهيمخويلةوروايةقصبرتيندمصتينمع!يفملذيا

انمرفض1الا،/اثريسا-يوسىفالاولىالروايةهذهاهميهـةمنوبالرغم

اههتمامناعلىيةبالروااهت!مامنايطغىانس(الراعيعاكم-قولكما-

(ةرصاتجمهورية)أ!ميةالىالنفىتوج!بهعنؤظيكفولم.بالقصة

ؤجعل!كأالمصالختابةأر4ابحتفرصةأولانتصثم.كفنا!،ظرهفي

(فرحاتصموسي")اناوا!ح!ةيقة.م!"ولاتهاولىبالذأتالقصةهذه

يو-فمسرحيةأءيىت-(معاخيةالتارواالنقديةالنفواهدهذا!كد-

فسشد..الثعانيةم!سرحيتهولكنهااراعياعلييفولىكمآالاولىدريسا

حديث.ناكثرفيهويذكركماكا،لبهام(القطنملك)بعدكتبها

هذها!ناتؤكد-و!المممرحيةالهذهالهـتحليليةالرطاسةانكما.معه

ناثمكدانأحبالمسرحيةتحليلفينشرعا!وقبل.الضيقة

.ت!فسييلوحتىتفاصيلهاوباغلبالقصةبجوهراحتفظتقديةالمسرحي

كمس!احقةدراميةبامكانياتتنبضالقصةهذهكانتفقد.حوارها

القصس-قىووهففي"للمسرحيةمقدمتهفيالىاعياعليالدكتورإلاحظ

صفحةعشرةالاحدىليبلغحتىواض!صاطغياناالسردعلىالحماريرطيغى

العواري!تغدمهذاجانبوالى.عمثرةالثما،!"القصةصفحاتمن



ناكهـا..القارىءلمإاىماذنهلايصالالاساسيةالنانكوسيلة

بناءمبنية-فرحاتالصولشحصية-فيهاالرئيس!ةالشخصية

والاصطداماولاالكلامطريقعنالنفسيةملامحهاعنتفصح،دراميا

هـصوكلهوهذ،وفكرياماديااصطداماأ..ئانياشخصياتابباقي

احركةباعليثةالقصةنجدهداجوارالى.التعبيرالىالمسرجوسيلة

اهـ-،مومشاكل!مبهمومهميلقون.ويخرجونيدخلوناناس.المادية

اعبف-ةايناسبالحركةالوانمناللونوهذا..الصصزإالصول

الذيأ،هـكرهويكونواحدمكانفيوروكرهاالمناسبةكلالمسرحية

.،(اشخاصهافببهوتضطربالقصةاحداثعنهوتتفرعحولهتمور

-نهـ-قليلعددورلماضافةالكواءيةالامكافياتهذهخسلالمن

وحركةحوارالىا!سرديلجزءامهوترصلاحداثواالشخصيات

جي!دةمممرحيةالىالجيدةالقصةيحولانلاالفناناستطاع

تعطيالتيالايحاءاتمنالكثيرالقصةالىيصفوانبل..فحسب

.والنفاذال،ثيرعلىاكبرقدرةجزئياتها

خلفف!-عحيث..بقليلالستارفتحق!بلالسرحيةوتبدا

معالاومباثك،بطالةوحديث؟لبناثققرفعةاصواتالمسمدلةاالستارة

والحديدالمواقينوالناتالحوعنالممتقلأشابابحراسةالمكلف

،هتشوهووالجزاءبالحبساوامرهثم..يهيديهتكبيليقترحالذي

وصوتتنصرفوهيالدوريةآؤداموقعثم..الهوريةافرادعلى

والله..عالمإ"مظلوموالله..فنديياممظليواللهاي"يصرخ

..ياباا!نيا..اموتحا..اموتحا..لمجنهيكلارفانيما

وجررانمقبضجوعنالستار1يفننحهذاوبعد"؟ي..حايموتوني

والصرخاتالاصواتكلمعا!نظرهذالناليجس!دشاحبوضوءسوداء

التيواًهـلم!ةوالرهبةالخوفملامحالستارفتحقبلسمعناهاالتي

وعالمها.المممرص!ةأحداثكلعلىكالكابوسترين

مهك)"اليهل!تالذيالمنطقيالتتابعالىالمسرحيةت!عمدولا

تفرفيوحيثالذروةالىمتجهةوتنموالاصواتتتصاعدحيث(القطن1

هوالتتابعمنآخرنوعالىتل!بل.ايىها1ولقودلنتائجاالمقدمات

تهيثنابى..الاخرىللحادثةالحادثةتهيئنالاحيث.ا)كيفيالتتابع

مشابهةخاصيةاءاال!خاصيةوهذه..اخرىلخاصيةمعينةخاصية

فيمنهماكلتقفحالتينلناتقدمفالمسرحية.عضادةخاصيةاو

ء"وغهـ-،!ال!ههيالاولىاةأ!حاا.معهاتضادوفيالاخرىمواجهة

الطيبالصولىذلكحجرةفياوالقسمساحةهيتقعالتيالاحداث

حامن!صيلالمفطدغالصورةملامحتعوغبينما.فرحاتالعهـجوز

تلك.المثاليةصمهوريتهفياوحلمهقصةضعاالمتجسدفرحاتالصول

موف!وعهاالمسرص.يئلشاته!موالحلمالوافمبينالمفارقةتلكخلالومن

.ننتتتفيافنيالجزئيةوالصراعاتالروافدكلبؤرتهاو!لناوتجمع

تنويهاتتقدمالتيالنعانولةالخطوظبينماحدالى1(القالنملك)

كبيراقدراؤلكاتبيتيحهنافالبناء.الرئي!ياللحنعلىالمسرحية

الصول!"يصيشالديفالواقع.والشاعريةلتركيزواالتكثيفمن

تشنالة!النماذجبعثصرات.والاحباظلكذبوابالخوفمليي!ح!

والمواضعاتالمت!خلفة،ريةالحصامدوالتقاالقاسيةالظرو،فوكلةتحت

.الائرةالاجتماعية

يئنالذيا،كللومدلكصرخاتالستارفتحقبلفهعفنحن

الست--ار1فتحوبعد.بالانقاذمطا(باوإصرخالتعذيب1سيا!تح!ت

للقا؟--وننبتتالذين،المظلومينمنآخربطابورسنواجهمباثرة

والذجم!.يرماءضصمسة!رز"11فيثى"-نتظروناوازاومابراءتهم

ادأةاثم.قاس!هاالظلمهذاو*ةتحتبادميتهمالاحساسفقهـلأوا

الصفيدالابجارهاحولالمحكمةثباكهاتنصباننيالهلوكالارهـلة

هـصببفلاجرااللذينواأحاملواًلكمساري.كيعاوالخبرةالسن

اؤاربمعتشاجرتال!يالمطلقةثم.معادماؤهماسالتحتىفهكالم

منال!ءاسونصفؤنطاربسرقةزوراالمتهمةالصغيرةوالفتاة.مطلقها

.والميتئقلهمنءسساناندونصغيراوعاءتحملانتستطيعلاوهي

وبلاغ..المجاورةالخراقيفيوحدهميتاوبردالسالهويةالمجهـول

لهـاانصاحبهياادكىنقودحاف!ةنشلاوالطريقفيالعرضهتث

صاعأهـياالبككلبثم.."بوسضةوورؤتينقرش83وجنيه147"

مخبرينوثلا*لة.كسابطمنفرق!ةالقسم-سسلانالمعا!ةتطلبوالذي

المتسوليروالاحداثطا/بورثم.بأوصافهدوريةنشرةوترسلعنهللبحث

.والاطفالولىالنساءبالعجائزمل!6طابور..تحريعليهموالمقبوضر

يرهيشهالذيالوافعملامحتحددالمترحمةالجزفي،تهدهكلخلكلمن

صهسخافاتفيقاوالىكلهاعمرهسثواًتامضىالذيوافرحاتالصول

وآخره..الشكلبهذايومياوحياتك..مباركياسنةئلا"لينبقالي"

"عالمياسنةثلاثينبعدصول..صولحتة..ايهبقيتخره3من

تا،!بهملازموتبقىتترقىبكره"وانهاملثمةانمح!مدلهعؤكدوحينما

سمالالبواؤعهالىفرحاتالصولووده"عالوتبقىالنجمةوقعلق

ايهنجمة..اًلن!مة)ءومرارةقهراتنضحالتياللركرةااملماتبتلك

خ!لاصاستاذياانا..منهالياقربالفجرنجومدي..استاذيا

الليالاحمرالانذارجالي2اًنا..الحكومةكهثتني..كهنةبقيت

حسنيالله..خلاصشهرمنالمعاشءايتحالوحالليبيبعتوه

لمرسيمطروحال!ريشمجبتها..نشفقلبيلماسنةتلانين..لختاما

.،،كبكله..كدهشايفانتمازيكلهواهو.لمنييهالمنزلمهومن

الكذابنطؤلاءعلىحانيافرحاتالصولعاشامئبههذاوسط

القاتمالمقبفىالجوهذابرغمفهو.تخفيفهافيراغباكاسيهممتفهما

جهامةمنتخففالتيونكاتهالطريفةدطاباتهوالاخرىالفينةبينينشر

لتلكمرارايلجاكاتبافا،قتامتهاتحملعلىتساعرظاوالاحداث

والتيضكسبيرممسرحي،تفيكتميرانجدهاالتيالكوميديةالترويحات1

اجزاءمنقائمي!نجزاينبينقليلاانفاسهيلتقطانللمتفرجتتطح

وتعلميقاتهفرحات"قفثسات"خلالمناليهايلجا..المممرحية

تارةوخروجهاا!خمصياتدخولتوقيتخلكلومنتارةالساخرة

العسكريبينالمض!حكةالموكةلتلكفرحاتوصفخلالومناخرى

من.الهلىعنهيخلعواانرويمونالذلنزملالهوبينرشادالسممين1

حساسنااوكلةمناثريسيوسفيفففالكوميديةالمراوحاتهذهخلكل
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