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؟.مه(نيهيكشف

ال!ب!.بعدالمسرحع!إالسهللاموا!رب

وانماباينطمليس.باثمرالمسرحارتب!طالزممانقديممن

اورهـولاتساعجواؤبهااهمفيتعنييقولونك!اوالشاعرية،بالشاعرية

بهذا.الاعما!الىاللوصول،ارماذحدةوتعئءبلأاتالكلىلاحتواء

لهعلاقةلاجديدنوعءنصدقاالمممرحفي"الممكن"الوافعيكتسب

المسحي،المؤامداي،ا!اعرقصدكانوانخنىالاخلاثييالصدو

بها..ي!!"اىير،دمهـعبب!ةنصوج!خلالمنالواقعهذالنا!قدمان

التمثيلبمالعرضاصحابارادالتيالمحددةالئظروجهةورغم

كثيرام!نصتلفلنوالتيبهانايقنصان"واررمالحرى"المسمى

ينبعيمالكلملأرسيطذموذجايقل!واانارالوافكان!جوهرهاحول

الفنيظلقنهكانتمهما،بحقمسرحيافنايكونلكيالمممرحيتجنبهان

.ب!؟ؤهكاناومهما

يقثمانيويدانهءنتنبعال!رضهذاثي؟سيةالإوالمشكة

عاممايو17منذعشناهالضجماااًلاحداث.لنفسءلخصةمسرص"صورة

الى"صريا-ءمثيات!ركمنذاي،7391عاماكتوبر6تى6791

فى،ةواقىحامال"في!البوريومحتى،أهةبةاخليعا*!بعدسث*

مصطاءسصةلحدمالتي"رارليفسقوط)ءمممرحيةهنإككاننف)1(

مسرحي.عرضفيولم!تانههاطالا،اختصطرالوصفها(،مسرحية)،

مقالفسئيلها!رص!ناد9ورشيدهاشمهاوونالفلسطينىالشاعركمبها

سابق.

..الشرقي!ةصفتهاواحتلالالسويس

القضايا.كلوامتزجتالاموركلاختلطتاتواتهذهفي

ذاته:الو!نمصيربقضيةتختلطعمراوا!عرهاالمشاكلابسطكانت

خصائصهااهممنمجموعةتفقد،اناومصرذاتهاهيممرتظلانق!ضية

مرحلتهفيالوطنيالتحررقضاياكات.ذاتهامصر(،ارض"واولها

عنالبحثقضيةوكانت.الاجتماعاالتحولبقضاياتمتزجالجديده

هذهتعرضبقضيةتم!جلقوتهاالوطنيةالسلطةممارس!اسلوب

مبررمنتملكهماكلبلقوةمنتملكهماكللاستنز؟فطنفسهاالسل!

..للوجود

كأمننا.بانفعالكترناوعاشهابوعيالسنواتهذهبعضناعاش

د!لىيتفرجانيمكنمنجميعتتضمنهذهوء!ى!ا.عشناهاجميعا

لكيالمسرحالىةهـهبهالجمهوراناي.التمثيليالعرضهنلأ

انا!ستحل!منكانولما.بالفعلعاشهانلهسبقماعلىيت!ج

ولما،باافعلو؟عتالتبمللحقيقهالاصلطبقصورةاالمسرجيعرض

اشدعنتعبيرااكثرهوماا!قيقةهذهمنوختارانعليهكان

عا!ا:!د1ن5،هجابااًلمر؟مايسلط1نء!بهكائ!!ا،عمقا!اخصائص

يبثانلجمهوراحقمنفان...الحقيقةلهذهالحؤقيالمعنى

با!لءاشهلأا!؟!االمشىعن"والسلامالحرب"مسرحية!ه!

حقيتى.سلاماوحقيقيةحربمن

يق!مانعلىءبرؤكلهامالعافيواحدامسرحياكلالبااناذكرلا

ندممصهالجمهورهذاعاشهاشاملةمصيرية!غيةعنمسرحيةلجمهوره

مسرحيةتب3اديابريحتبرتولتباستثناءربما،يعيشهائرالوما

."وويار-ورو-وس!قوطصمود"سمها2ا&8.ريأءفىبوا!تلرعن

ثيرلارمزلةمعالجة!روقدمها.هتلرحيل!اثناءفى!روهاوتكنه

لإلالىالجمهور8.فلجمهورك!افهكم.ابدامباثوةالواقعالى

كم،سمواتعشرمنباكثرههـتدسقوطبعد*اكلالياجموريرهاولم

ا!سرحعرلىثدد.نفسهبريختكتببمااصصفمنهذابمدائها

*كروجهةاومانوعمنتعليق!اتتضمنانحاولتالتيالاعمالبالطبع

مسرح!ةاسخسكتبمضث.نفسهاأـلممممرحية"صرةالمهالاحدافىفى

وكبمستركتت1نالىاببلادقمبلالخؤسورالقرناثيئفبى"الفرس"

صشىال!موكلالتعتئامفز!موبكببنص،ائمعر،مسرحبيةوفر!ته

الاححهالهذهفهـصهولكئب".ه!ناكوحوأمالمحأظر!ةقزالما*مرلبعه

مى-*.بكل.لمالاعمالهذهآن2ولهإ،هامةكعفبةاصلمتلاؤ،تنواجه

!نهوهذا:الهركمةكالخاناتثشخصياتمنمهـونة،(حدوته"تحير



الاج!تماعيةالفئةهيوهذهكذاالطبالةالىيرمزوهذاالحقيقةثي

!اننن،المكم!الشكلبهداالمسرء."فيعلاقاقهملسيرثمكيت

المؤلفكانوانما.كفهـاهيوالنتيجة،كذاهيالمطلوبةالنكلجهة4

نايد-سالذي(،الموقفاعماق"مكشفانباستهرارمحاولالمصر!

شخصياتالييجسم!ماوان،فنيةصورةلهيغلقوان،هليهكطق

4ء.الخ

نا-اًلموضوعيةمنكصرعلىوحرماباختصارا!ولانأخشى

الشجاعة،صعردالىكحتاجلا،؟لموضوعهرامثل!اثمسحيةاهتابة

صاحبي،يعرلىخاصنوعمنفنية"عبكرية)1الىكحتاصاهي؟انط

ثقافةيستخلمك!يفويعرى،المممرحيالفن"باءالف"جمالطبع

شاعلا،فنيااستعداماكبير.ونفسعيةولئويةواجتما!ل!ةم!يامحة

..الخ..بابعادماالمقنعةوالشحصياتالمتماسكالبناءكبدع!ه

لهاعلافةلااخرىمواصفاتف!لهالممثيليالعرضملااما...لخ4

..هن!اهنهن!دلم!اللم!الفق

جموناصحابانبدلاالنىالشجاعةكميةتتصورانيمثنناولذلك

ممالجةكتبالليالسباعييوسفمن،بهاتلر!وااكعرفره!ا

كسبالذيشوقىالرحمنعبدالى6مفحا!بضعفي!مصية

المخعرسأالى،القصصيةالمعصةصاحبلصفحاتمسرحيا4عداول

محمدالى.فبلمنمسرحيااخراجالها!رفلاالذيرضاص!د

كليباكعبيروااسمهجانبالىيفعونالذيالشابالمخربمصبي

بالتحديد"المنصب"بهذايقصعونمادانفهمولا"الثرامياًلمخرج5

..رضامحموداخرجهالذيفماافن:نسالانعليناكانبران

على'اسمهجانبالى،،اخراج1)كلمةكوفع!لماذاالن'لرست6

تقلبكانتاليهيبالغعلوح!ماالر!اتانسنكش!؟لنموم

.*ضاجمنكوعا

وزارةمنثصورعرب!ئاءجاءالوضانيبلو..ن!يتهولئ

للناسبالمسرحالوزارةقشرحانالفروريمنانهعليهااملي(لثقافة

فيكساهبمميلشرح2هذافرعم!تنتصوان.عاشوهانلهمصبقما

حدليعديلااعتراضلاالنيةوهذه..والنناءبألرشعنهم(لرريح

التمثيليالعرضهذايكونانالمفروضكانانه!المشهـلة.اتها9

وسائلمننوعالىالناسهؤلاءايديفيتحولالمسرحولكن.صرحا

الابتدائية،ادحيلةفيابناءوله،المسرحفىيفهمصديقشبهها*يذاع

الحديثأ...التعليمكلفر!ثرفييتةكشبهبلامها

!ب!لمعرحالةكصوالرفيللرميالحواريةالمعاهدكعلفي

توقفهابعدوالملل*ستنزافهحربلمتنسهاالؤيمةلم691لأمزيمة

وقيامالطفيلية؟لفثاتونموللتهريبكبيرةسوقالىمعرثحوللم

2!لثورةالمعاديةالمستغلةوالراسماليةالفثاتهذهبينسريلحالف

والصدبالدمالارضيستردانعلىوحرصهالجيشجديةلميوليو

ع!ام"الىاخرىواشارةالتصحيحثورةالىعابرةاشارةكميرالر!

بعضهنلابالطبع.والعبوروالانتصارالحربواخييرا"الح!عم

بهلأيقصدالتيالموالأفوهناك.بالرقصاساسماح!مملالتي4!لأ!ي

لكرةو!ن..وحدهل!كالنرصلااتاحةاو!ينةمرة!بير

والشمولبألشاعبريةارتب!فناباعتبارهوالمسرحذاتها"المسرح!

والممثلون"المنظرأ'ويتحول،نهائيالضتفيالتيالفكرههى،والممق

مجردالىجميعاويتحولونيتحولسو*فواءوالالحانوالرافصون

ميالمك!وبةالحوارياتتضمنتهاالتيللافكارءايضاحوسلالل"

وطني"))ـعميمثلشو!ىفريد.فنيةشعصياتلااشغاعىثيادلها

الذيالشخصيهثلالسبعومحمد،المستفلةقيرالراسماليةهو؟للي

ومحمودالشبابلمنكمةاـلسمدفيوصلاحالمسغلةسماليهالر2الىىمذ

وشهيدبطلببساكاالىيقصلالذيالعادىالبسيرللشبابالتوقي

نا*يستيطيعلاواللكينوعايمنفكراير(سهفييحملأنكون

"لكل*الىت!اباررالبدايةفيالابلهه!افهفيسواءالجه!ءهحك

ومع!مد،المدنتصرينزملاءهيغطيوهوالاخيراستشهادهاوبالبيجاما

راسما!يالىحونمنيتحولالذيالاتنهازي-لمتسلقيمثلصبحي

ممر""تمثلربماحسينورجاء،الشنطةتجارةطريقعنكلفيلي

اضهالانهالضفيمحمودبا!تثناءجميطالرجاليحب!التينفسها

علمهاي!رصوابانم!همويكتص،يضسقوهاالااجميعامنطلبهوهو

والذيشابضابظلا-4الج!يشيمثلالذيالحدينيمحمودهناكثم..

التهيالاسبابلكل6791يونيه!يهزملمجيشناانلنايثبت

اثىتحولتوقدالمدينةيشاهدانيحبيكنلماجميشوان،نعرفها

،أحقاهذاالىمصرتحولتطه)للدمارةوملىباتللمصسوو

التي(،لصةالعمر"صوايتهر!ننس!4السباعييوسفانوالمممش

الانطريقهافيوهيويليفزيونيةاذاعيةومسلسلاتمسرحيةاصبحت

وقالاكتوبرفبلمصرمدن!ا،،الفرفثمة"عندا!عقدالسينماالى

...ماتمفيتعسرانكلللذرفشةالوحيدالبديىان

علىبثم!ةحريصاالاشخاصهؤلاءطلأقاتالتمثيليالصضويدير

ولكن.المباكمرةاقولولاالسطحيةمنممكنف!راكبرعلىالمعاضة

لاالحديثمصرتاريخسنواتلاخطرالمروعالتسطيحهذاانالمدهش

اًلممعش.انفسكلمعمنطقيينيظلواانعلىالعرضاصحابيساعد

التسطيح.هذاوس!فيال!تثاقضيقعان

و!يهم!هنهر!ثكيالاولالفصل"ءصاالسصلمنهيصلاحيدخلمثلا

فىغارفاكانالشبابانتقول...(،االشبابمن!مة"فىدحددةنظر

يكتبوانهمفصمهملىبلاطوابيرفىويمشييفمهالاكلماتحفظ

ولالصراميء)المشييتحولوفجلاه...اًلخ...المواطنونلىالتقارير

المثعباب2مجدوهذهالشب!مندمةتمجدبالر!مةواذارقصةالى

005الراقصشركيعلىيصبحالسعدشبصلاحواذا،نفسه

السبعمممدانونكتشف6791لكسةب!دالامورقتطورومتلا

الانتهاريصبحيمحمدمع!يةعلاقاتي!دالمستغلةالراسماليةممثل

لهييرحبوانهالطفيليةللراسماليةرمزامميصبعالذيالمتسلق

للاشتراكيةالشديدبغضهعرفىظانبعدالراسماليةبعوثقالحقيقة

عنوافنيةالقنل!منطقةاهلعنةيلمانرىثم."لثورةولاصلاحات

!رىلمالم!رينالىصرمرورالذينبالممثلينا!سرحيمتبىءقمماس!يهم

الوطنن"الراسماليةيمثلالذيشوضلىيدمعيشتركالسبعمحمد

ا!نوعينبيناننالفردما...وتشمجيعهمالمهجرينهؤلاءمواساة!

بالتاليأالشخصيتينوبينالرالسماليةمن

نرىانالمقصود(بالفناءيؤدىاي)خاعيفنلاليمشهدومثلا

فيوغرف،الاسراثييالجيشفيهايعيشالتيالاسطوريةالاوهامقيه

يضماكشهداناي،يحاربواانيمكنلا691لأبعدالعربانوهم

والاشاراتالصهيونيةالمق!يدهاساطيرالىالدينيةاالاشاراللهمنمزيجا

الموسيقىولكن.الحرببمدالصبوفيا!تمععقليةالىالسياسية

للكنيسةالديئقيالطقوساكانيالحانمنماضذةالمش!ههذافيكلها

مكاوبملاصميدالاستلاوضعمنبالمناسبةو"ووسيقىا!ريةالقبطية

...الخ..المصريالشعبياثلحن

هلىايختمانالااملكلأاخرىومرة..."نهايته)"احرىمرة

الزمانقديممن:بدايتهفي!يلقبلفلتهاانسبقبعبارةالحديث

...بالشاعريةوانمابألنعملشى،بالشسهرالمسرع"رتبط

!لىيجرؤوالنالفنلاالينمنمجموعةاوولأحدافناناانواضيف

وم!عهامعرقضية.مثلوثاطةمصيريةو!ء3!وضوعالتعرص

كاناذا*7391"6791بينومستقبلهةوحافرهاوشعبهاوكلريخها

يمعها*؟شاعرية!قةواصحابالوعيمنهانلةثدج!ع!كالوااو

،..إالعباد8

!يه:ا!ترى(ل!حاحمهعممححهة

المسرحبينالعلاقةقيضية(كتوبر6)مسرعجمرحاخرىمرة

يعالبه.انالفنرريدالذيالواقعوبينكلهالفنبييناو،والضيقة



حرتعنيلاكتوبر6مسععبارة،نعذإاالبدايةفطنتوإانوارجو

الاولىالذكرىبمناسبةوق!دمتهاالمممرحهيثةاعدتهاالتيالمسرحياتمن

نفسالناقديواجهايدمااخرىومرة،السوشىقناةاقتحاملمعركة

"الحربالتمثيليالعرضعنحديثيبدايةفياليهالثرتالذي؟لهازق

الفاصعالعقليواثخلفالفنيةالركثةتخلقهالذيالمأز!:والسلا3(

والتاءالتعبيرفيتشيعركاكة،الناقدلهيتعرضالذيللممل

علىالنقديةالعمليةتجبرالرجةالىللعملالعامالفكريوالتطور

للفن.الاساسيإةالمبادىءامإامقليلاالتوفف

الوقتنفسفيومعهذلكمنبدلأنتوثفانهنانحاولوسولى

هذا"حاولالتيللحقيقةاثنانحولهايختلف!لاالتيآ*محامام

ييالجها.ان"التن

رشادالدىوربداالذيالعملهي،(الفلاءاحمدعممححمة"

اكتوبرايامفي"الجديد)ءمجلةفيحلقاتعلىوينشرهيكتبهرشدي

اررمرداشفارو!عليهاقامالليالاساسوهي...7391سنةمن

الىالانينسبونه؟لذيالمسرح،الطليعةمسرجفيالمسرحي!ضه

الطليعةمسرج"مساهمة"يكونميصيماتزكيالقديمالرائداسم

العظيم.حتوبرالاولىبالذكرىالمسرحهيئةامتفا،تقى

يخوضونمصرشبابمنالالو!-مئاتكانبينماانهممناهوهذا

بهلمعاالعالميبقلماك!الهائلةمعركتهمالضقيةالنارتحتبالفعل

،(وحيهممن"ليكتبيجلسرشديرشادالدكتوركانقهـعلهاصورتهملى

الذيا"تابمنالاولىالصفح!علىكتبمثلمااكوبر6وصمناو

...الاقتحامبعدالاولاكوبركلالتاليالعامفيالمسرحيةنصضم

عبمارةهذه"وحيمن"عبارةباننعترف!انأولالنابدولا

منفيه،مركبة!نيابداعالىلمثارةاستخلأمت؟ذاللنايةطاكة

المتضمنةالتلقائيةمن!يهممابكعيراكثرالواكلالاراليه!(،الممدةة

نمالمسرحيةقالبان0(،وحيمنإ"عبارةو!ا(،الوجي"كلمةفي

كما،نوعايمنوحيهنككانبانهيوحيانلاذفسهالعرضقالب

للمعتكة،الاساسيينالجانبينتناول،لذيالعهـامالفنيمضموفهاان

المقلوبهةالحواروجملا(سبمءؤلةتهاوكذلكلاجتماعيواالوطني

،،استوحى"رشديرشادالدكتورانالاابدايوحيانلاالتر!-

والاجتماعيالسياسيفكرهالستوحى."اكتوبر6"فيراخرى؟ثياء

كتاب،(استيحاء"لياستمرثمبجوانبهاالقضيةتفسيراجلمن

..الممكلفةلفتهعلىيحصلميالمظلمةالعربيالادبهانحطا!مصور

اثاعرية.منثيئاعليهاإيضفيبهلىاانه"قوهم،)تحترجمما

هذه"الواعبة"مسرحيمهكتبماالمؤلفانالطناغلبفاناثن

هور!كرهح!رهـصسا،و،!كن.."اكتوبر6"دبالطبعمتحمساالا

والاءضاعىإ.الفنيواتجاهه

فيلراميةفصة،(يؤلف"انواحم!للصة!فكريكنلموتكنه

6"كانالذيوللصراعللقضيةالطمالمضمونتتضمنمسرحيشكل

نايحاولانفبميفكريكنلمكذلكالشامخةقممهاحدى"ح!وير

!ايختارتممجبليةثرامابكتببانامراً!اهلا،،صقة")صهرينقل

حقيقةعنواعمقواشملتعبيرااصلموإهوماالفعليةاًلوقائعإمن

فراماول!.ثرامية،صةكتابةفىيدكريكنلمولائه.المراع

ولمواقفهلكإره،الخاصحماسه"تسجعل"فيوانما،8صجإمليه

)61ل!"قيقياتقدبرايس!رانفبل،الخالصةالفنيةبطريقته

فيهذاً...والاكأماعىالفنيالضيقيالثوريولمغزاه(،اكتوبر

المضمون!*.سفاقالانوعلينا05الممريللونكحمسهوسط

.الحطسدهذاالص.ش

***
يطبرحهاالعبم"الافكار"حيثالمسرحىالعرضهذامثلو"ء"

صانبمنتاكيداكبرينالالذيالردإسيا)منإرتشكلالممل

هدلىهويكونانبدلابالتالي"المضمون"فان.المملأصحاب
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النقدية.ال!مليةفيالتكيد

عنينفصللاالمبادىءفينعرفكماالفنفيالمضمونولكن

ناوالغرورالحماقةمنا-4فينختلفلنولذلك.عنهالتعبيرطريقة

وافقيراوكسولبانه"الفلاحاحمدعم"المصريالفلاح(،نتسإ"

فيرشديرشاددفاع"مضمون"معسنتفقانناالمؤكدومن.جاهل

فمن،عنهاودفاعهلخصبهاوصنعهفلاحهاهبةهيمصركانتاذاافه

بزعمنا،فقرهعنندافعانولكن.بالكسلنتهمهانالغبيالادعاء

عنتدإافئإوان،فقيرايكونكيف"ا،خيرهذاكليعطيمن"ان

بتمييحفقرهعنندافعان،الخلودوسراللهعرإفانهبزعصناجهله

ونقولالصوفي،(الفقر"مفهومباستخدامالبسيطة"الفقر"ثإ!يهإ

بانجهلهعندافعوان،اللهالىولكنحقاهيرا،صريالفلاحان

اؤوالغاإمضةالىباللجوءاثقافياوالتخلفو*ميةالجهلقضيةنميع

جهلنا،منيقربناعلمناكلان"تقولالدينرجللسانعلىتوفعع

الىلاالموتالىسبإبلا"العلم"فيصبح،"الموتمنيقربناوجهلنا

...الحياة

العظيمةاكإتوبر6ولمعجزةالعظيمللفلاح،(نتحمس"ونحنهذاكل

نقولصشما..هذاالعظيمكتوبر6وحيمنقوال!مهطانقائلين

منالفلاحاحمدعميتخلصانجدانكرهبالفعلانناالظنفاغلبذلك

ن؟ح!.قةالفلاحاحورعميدركانجداونخشىجهلهومنفقره

وءملهوكسائهوهسكنهطعامهفقريساوييمانيهالذي،،ال!ر"

1نتاجه.و

العلمعلاثةوعنعالجهلعنالاقوالتلكمثلانال!نواغلب

،،بدو"كيفالفلاحاحمدعميتعلماننخشىانناالاتمنيلابالموت

منحنبنافيمصفوجهلهلفقرهالحقيقيالمعنىفيكشفعلمياتفكيرا

الفلاحاحمدعمبضىاف،ىبالاعجابمتكلاهرينالظمهذانكتب

منيقربناالهلمم:رشديرشاديقولهكذا.الئز-سوملمهالفاحش

اقوىوالسكون!؟!ام،اقوىمنوالصبرالموتمنيقربناوالجهلالجهل

لمصراخبراهذاكلويصياعطى"منفق!رايكونوكيف،الحركةمن

فانمإركبنعمةوتمتع..واسكن،احمدعميااذناًصبر..والعالم

انلقولانهبل،بكللفالةومعجب..بشدةلكمتحمسالدكتور

منومنطبعا..ءالسطنورمنوشعركفضةوعلمكذهبلحمك

والاعجاباللامويهطيكيتففلثموالشعروالعظاماللحمياخذالذي

.--'..الشد!د

الدفاعرإاوبعإدالفلاحاحمدبعماثديدالاعجابهذابمد

عن6ظغدإثدط6ا(ناسإمنبصبموجهلمهثقرهوعنث،طهعنالمجيد

عنثمطينفلم!ثضإ!ةالىبالطبعيجرناوهذا.مباشرةحعوبر

لصاانفىافالم!نظروجهةمنتتلخصفلسطينوقضقي.العرب

الذيبمالمصين!وو-هةمنكلخصو.مئهبهاصططردئمبيتاسرى

الهمإدائهفىالاولىانإكلروجه"-مميقفىيساهملكإىردإمةاضإالى

اقعمية.اعذشى،ءبركلا،جمهورجهليستمرهكذا...عرفنإاانتهكوا

وهي،احدإلقيةا،،ال!قلية)1وكيفته-اإديةعنادإءجرويستمر

.ي!رونيفوتعليمهم،،التفكير"الىا!اسدوع

تصو،برمونزليمال!ر..عنهاحقيف؟خطرلالمسالةوا!،الى

وهواوىبحيوهوسوإاءفكا"لىعدوانهعا!للعدووالمخريمالمؤلف

انه؟اله!بأصو!يةاثاثامصىالشبمانالممثلبناحدويضيمف.يئ!ار

005لابتهاج"مرياـجئدياعلىجسمدهلعرض

الات":ء+هعاربتإصررانثملقلعلابنتظرانالمغإلفبوسمكان

"ا:!ءالاسمالطبار"!صاورسمهاال!تىالهؤليةبالصورةالعثر

لىاسماءاصمداثمبرىلهمالقيرامئ"مصرىممرى"3!صروهو

،(اًلاخه"دإ)ء!9لهحدثفهـحا"شمرقإالح:المصرىلمةاح!اوفىلرعرإ،

ولص!كفءظوط-*لرانعلىالضالط"انمعناهماصسرىسر،م!مم

فربقهمواضو!ختار.عليهايقلاللالتبمالارضوطبيعةسلاحهمميزات



تعنيالقلمات7وهذه.،(خطتكفيتتركهاالتيالثفراتمنويسشفيد

يخدعانيريدلاانهوتع!نيايرضاحقيقيمفكرالحةبيقي،(لقائدا)ءان

واامامهمسيجريعدوهمانلهمبتصويرهالمقبلىنولاالحاليينجنوده

ومخرجه.الرضهذامؤلفارادمثلماسينهإر

مرة،المصريللمظتلالغريبالتصوره!ذاهوخطراالاكثرومن

المتهوسصورةفييق!مهومرة"؟لفتوة"صمورةفيرشديرشاديقعمه

الرائيليطياروبينجنديااحمدعمبينمواجهةمشهدفي.المجنون

فيما-احمدعمويعربالسلاحهزمناهمانناالطياريعلنبطالربئسقط

بانالممنىهذاعنيعبرالمؤلفولكن.بالايمانهزمناهماننا-يبدو

لي"اًدخل..تعالى،اهوالسلاحآديطب:يقولاحمدعميجعل

فقد"ا)ممملاحرمي"عناما.حارةفيصبيانبينخناقةلمسالة2كان

هو4فييفكلانرشديبرلشادجديراكانالذيالعنيالممنىكان

الذيالقرآنمنالنسإءسورةمن101الايةاليهاشارتالذيالمعنى

فاقمت،فيهمكنتواذا"عنهبالدفاعالتظاهرمنالانالمؤلفيكثر

الاذا،اسلحههمولياخلوا،معكمنهمطا!كفةفلتقمالصلاةلهم

،يصلوالم،اخرىطائفةولتات،ورا*كلممنفليكونواسجدوا

لواكزواالذينود،واسلحتهمحلأهـهمولياخلوا،معكفليصوا

جناحولا،واحدةميلةعليكم!يم!لونوام!صنكماسل!كمعنتغفلون

اسلحتكم،تضعواانمرفمىكنتماوطرمناذىبكمكانانعليكم

باخذامرهم،"مهيناعذا؟للكافريناعداللهانحلركموخذوا

علىحرا-لآيضعواانبعدوحتى،الص!ةحينحتىمرتيناسلحتهم

ولم..."ورالكممنفليكونواسجدوافاذا)،:بقولهيصلونمن

.."ليادخلتعال":ويقول،سلاحهالجندييرمياناحد!ل

بطولاتعلىيتعرفلكيقليلاينتظرانرشديرشادعلىوكأن

بخيالهابتدكلهاالتي"الصباععقلة"مغامراتمنمرةمئةاعظمحقيقية

تحاورفظةالدبابةىنماالدباباتا،يحاور"كانالن!القهوجيعن

كان،كتيبهظتهواحدلغردللعدرثبهاباتفرقةاستسلاموعن.هأرا

التيالاشياءهذه...اًلخ..يلعبانهيظنوهوليحاربناجاءالعدو

الحقيقةفيهوبينما،بهاجنودنابطولاتيمجدانه.المؤلفيظن

انيريدانهالالهاممنىلاصبيانيةالثيءالىويحولهايمسخها

وكنها،ا!مر!كيةالسينماكمبالغات،بمبالغاتعلينا"يضحك"

.كنفيذاوافقرحبكةبالطبماقل

كض!ية:الاقتصاربعدالملحةالاجتماعيةقضيناالمؤلفينسىولا

الروجبنفسوالتزييفالاستغلالوتعاظموالفقرالتخلفمواجهة

القضيةهيفهذه،القتالميدانفيالعوبهواجهناالذيوالحسم

يطالبلكي4حكمةاالىياتيمهقاتل..تمبمهاالمطلوبالاساسية

لمنافييجري،عروقنافييمشي...يستمرحققناهالليبأكمر"

يسر!"بإلاليطالبياتيوشحاذ.."الحياةعلىنصرايصبح..

اسبابالمؤلفلنايقدمثم"ثروتههيالتيوعزتهكراقهاحدهم

..الشحاتمنالعزةوسرقةضاعماضياع

،اراجوزاالاراجوزمنصنعوا"بعضهم"انهوالاولالسبب

يقصدربما"الطالبحسبويبكيهمالناسويضعكويبكييضحك

.،،الفنانين

نشرااللذانابوررناحمدواالالعبانالحاويهوالثانيوالسبب

وصإعالفؤضىوعمومالفسادفيسببا!اصبحاواحاذيبا،وهام

التيال!قيقيةالمشكلةولكن.بالكلاموالاخربالالاعيباحدهماالامان

خلقتال!اواكظموالمؤسشتالاوصاعفسادعنالتساؤليثيرها

ولا،هنهاشيئاعنلانوفلا،والمضكلو!ينوالبهلواناتجوزاتالاول

نفسمه.المؤلفقالهماخلكلمنفيها"نفهـر"اننستطعح

رثااد!قولكماسبتكونقالدوكلماتالاعيبهنإككاستفان

احماذيبفهي،العيونعنالحقائقوغيابالاوهامنشرفيرلضلبم

فيفالمسرحية..،(الفلاع"حمدعممحاك!ة"نوعمئالتيلمالكلمات
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حقائقتخفيانذكرتكماوكتعمد..ماحقيقة-ثفلاالحقيقة

...صاحبهايحاكموانيحاكمهاانيجبالذيفمن..كثيرةاخرى

الفنيأعملهعلىفنانيحاكمانيصحكانان

(،رؤية"معاميناحدابعدالىكانفقدنفسهالعرضعناما

فيانادركالدمرداثميفاروفىانويبدو.رشديرشادلدكتورا

الحقصاحبةهيفجاجننهابكلالمباشرةالاكارتكونالنصهذامثل

المنثورالاصليافصعنشىشاالاخراجيفيرلم.تركيزاكبرفياحبر

منهبدلاتقدملكيفدافي!اسيطبيةامفيهتخفيثهدالغاءسوى

كناديهائمةستسيرا(تيال!ةاةنداءيجعليكن..الهلمولجنودولدا

نداء،الوطنعناوالحر!ةعناوالهـعروعنافئكمامعبرة،حبيبها

صحيحتغييروهذا.الفدانيالىولشىال!حاحمدعمالىموجها

مننغسهالمؤلفارادهالذيالممنىعلىيحافظلانهتصوريفي

الجايعهوالذيالفلاحاحم!دعمشضميةعلىالمستمرالترىنر

هو.والجميع

ناتستطيعلاجبروناهدعزبوعليالعزيزعبدعايم!وباستثناء

،..نالرا*التمثيلفنمنلمحةعلىتعثر

حنجرةمنؤجاةتنطلقصواتاالىكستمعانتستطيعكنتوان

اءىواتالىبالاضاف!هكذايزءقهوتعرهـلماذاولاالقضاةكبير

.)أالمعركةده(جوعنيعبرانبهاالاخراجحاولالتيالكميرةالانفجارارز

"مخرجما(وخاصةمخرجونايعتقدالا..اخيرةملاحظةتردوهنا

عنلتعبررقصاتمنالمسوحعلىيصنعوفهماان"الفلاحاممدعم

يعد،المن!بيرهذايستكملوا!كي(،ببب"منيؤقعولهوما،المعارك

واجديةايمن!خلوثيءالىيتحولواحيانا،هزيلاهزيلاشيثا

فصياهرافيمااىاحتىث!ياسا..الجنود(،رجولة"عنلعب!يرحتى

قفسها؟ا!ماركمشاهدمنالتسصيى"االلاول

!أ3لعة:!ؤصاخروااكموبرمس!رج:ا!ع!شلىرالى(3)

الدينسعدكتبهالذي"العشس4ر"المسرحيالعرضيقف

يوسفمسرع"الحديثالمسرحلفرقةارثعثىسعدواخرجه..وهبه

اًتمثيليةالاخرىالعروضعنتفضلهمصولةمسافةعلى(،وهبي

ا،وا!الذكرىبمناسبةوقدهتهاالمسرحهيبةاعدتهاالتيوالمسرحية

هذهعنتفصله"معقولةمسافة"انهااقىل،اكتوبرمنللسادس

جوهر(ية.نواجمنبهاتربطهايضاولكنهاالعروض

4يئالدسعدفيهتنضالذياًلعالممنقريببطبيعتهفالموضوع

اختاروقد.كثيرةمراتاليهوعادمرةلاولالمصرياكرحعلىوهبة

طرحها6ال!يالقضايايعالحلكبمبالذات"المصريةالقرية"هنا

المستوىوعالىال!سكريةوأوالاجتماعيةالسياسيةالمستوياتعلىاكنوبر

لواقعيةا..صورتهابهصادرالقريةهذه،نفسهالفرديالانساني

البطيخ"كفر"الاولىبمسرحياتهتذكرناالتيوهبهسمدعندوالفني

والموضوع،(،الناموسكوبري"و"المحروسة"و"الم!نسة)ءو

ايضاثريبوهبهسعدصاغهالذيالريفي((المحلي"والعالمنفسه

علىقبلمناردشسعدلهاتعرضالتيامثيرةالصالمنجعثي"لى

احداردشسعديعتبرحيثمن"ال!رلحية"ادظروجهةمنالاقل

.جذابمسرحيعرضصنعبكيفيةالمتمرسينالمصريينالمخرجيين

الصرب"عن"الصثيراس"عرضينفصلالجوانبهذهمن

اربسلأالرغباتوشكن(،/ا!لأحاحمدعممححمة"وعن"والسلام

"الحربفيشوقيوعبدالرحمنلسباعيايوسفدفعتالتيوالفكرية

بينالمصريالواقعطرحهاالنيالقضاياملاتهرضالى"والسلام

وا4نفا،نتصاريطرحهاالتيوتلك7391وانتصار6791هزيمة

سعد!!عتاكىالرغباتنفس،هيجديدةنواياهـنطرحهايعيد

كلتنتناول،(مسرح؟""كابةيجعلالمذيالخطانفستكرارالىوهبة

دونتسطيحمستحيلاشيذااوواحدم!مرحيبناءكلولنا!تثعهاالقضايا



ليباولالامتمادوحننفسهالمسرحيالبناءهلهلةوثونالضاياكل

البناءثغراتبأحفاءيقومواانمنهمسيننظرالذينالممثلينعلى

ابتهساالىممتلوئايضطرالني"الحواةالاعيبا"كريقعن
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ت!يقهايمكنلاشط!يةواراء،مبشربتحليلجمهورهعقوليكسبان

الافل.على..كحلاالسبوعاالمسرحيةعرضيستغرقانلون
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