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مة مقدِّ

يف املطبوعة املرسحية النصوص بعض بنرش، نجم يوسف محمد د. قام الستينيات فرتة يف
يعقوب أمثال: الروَّاد لبعض نصوص وهي الحايل. القرن وبدايات املايض، القرن أواخر
وكان وغريهم. جالل، عثمان ومحمد النقاش، وسليم والقباني، النقاش، ومارون صنوع،
القديمة. النصوصاملرسحية إىل أخرى مرة بعضالحياة أعاد ألنه نوعه؛ يف فريًدا العمل هذا
هذا عىل وسارت قبل. من مطبوعة كانت النصوص هذه معظم ألن الحياة» «بعض وأقول:
من لكاتبنَْي مرسحية مخطوطات ِعدَّة فنرشت قريبة، فرتة منذ عانوس، نجوى د. النهج
أيًضا أنا قمُت كما صدقي. وأمني رمزي إبراهيم هما مرص، يف املرسحية الكتابة روَّاد
ولكن عاصم. إسماعيل املرسحي الكاتب ومخطوطات مرسحيات إىل بالنسبة العمل بنفس
التاريخ يف املعروفة للشخصيات املرسحية األعمال نحو تتجه كانت العلمية الجهود هذه

املرصي. املرسحي
أحد إليه يتطرق فلم املرصي، املرسح تاريخ من املجهول الجانب عن الحديث أما
ُفرض التي املرفوضة، املرسحية النصوص هو املجهول، بالجانب واملقصود اآلن. حتى
أن أردُت لذلك ١٩٨٨؛ عام حتى ١٩٢٣ عام منذ تُطبع ولم تُمثل فلم النسيان، عليها
التي املرسحيات، هذه إىل أخرى مرة الحياة أُعيَد حتى التاريخ يف وأنبش التجربة، أخوض

الرقابة. رفضتْها
كتابة قبَل — خاصة بصفة املرسحية الرقابة وعن عامة، بصفة الرقابة عن والحديث
عن ُكتبت التي والصحفية النقدية الكتابات فجميع بعينه. املستحيل هو — الكتاب هذا
بعض من — َحذَر عىل — املأخوذة الصحفية األحاديث بعض خالل من كانت الرقابة،

املمنوع. من االقرتاب هو الرقابة، من فاالقرتاب الرقابة. رجال
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ِفْكر عىل رقابي تقييم من به تقوم ملا املرسحيات، عىل الرقابة إدارة أهمية وبسبب
عنها. دراسة كتابة بغية عليها أتعرَّف أن األمر بادئ يف أردُت مرص، يف املرسحيني امُلبِدعني
امتنع فقد جدوى. دون املسئول، املدير مع الحديث وحاولُت — سذاجة يف — إليها فذهبُت

حضوري. سبب معرفة مجرد حتى ورفضوا مساعدتي، عن املسئولني وجميع املدير
رسمي خطاب خالل من رسمية، بصفة أخرى، مرة إليهم ذهبُت زمنية فرتة وبعد
الرقابة عن بحثي إلتمام يل الالزمة املساعدات بتقديم يقوموا كي املنيا، جامعة ِقبَل من
املرسحية النصوص بعض تقديم عىل العام املدير وافق الخطاب هذا وأمام املرسحية.
التقارير أو املستندات عىل االطالع دون الرقابة، داخل فقط لقراءتها عشوائية بطريقة
من يقرب ما املرسحيات عىل الرقابة إدارة يف ومكثُت النصوص. لهذه املصاِحبة الرقابية
وقع حتى بالتمثيل، لها الرتخص تم كثرية مرسحية نصوًصا خاللها قرأُت أشهر، ستة
مثبتة عديدة أسباب إنها يل قيل رفضه سبب عن سألُت وعندما مرفوض. نصٌّ يدي يف
جاءني أن ملجرد اإلدارة يف ثورة قامت عليها، باالطالع طالبُت وعندما الرَُّقباء. تقارير يف

األمر. هذا يف التفكري هاتف
الكتابات جميع أن اليقني هذا يل وأكَّد الرقابية، التقارير أهمية أيقنُت هنا ومن
تقارير عن إشارة أية بعيد من أو قريب من ال تَذُكر لم الرقابة إىل تطرَّقْت التي الصحفية
تحدَّد الفور وعىل الكربى. أهميتها إىل باإلضافة هذا للغاية يَّة ِرسِّ التقارير فهذه الرقباء.
نصوص أقرأ أن فتعمدُت املرفوضة. املرسحيات عن الحديث وهو الكتاب، موضوع أمامي
وكان بنَّاءة، أفكاًرا تحمل جيدة، نصوًصا فوجدتُها الرقابة. داخل وأنا املرفوضة املرسحيات
بالنسبة الرقباء تقارير عىل أطلع أن الرضوري من وكان تُرفض! أن ال تُمثل أن بها األجدر
هذا قلت كما ولكن وأناقشها. الرفض أسباب عىل أتعرف كي املرفوضة، املرسحيات إىل

بعينه. املستحيل هو األمر
املوجودة املرسحية النصوص جميع أن علمُت بالطويلة، ليسْت زمنية فرتة وبعد
للمرسح القومي باملركز التوثيق إدارة إىل انتقلْت ،١٩٨٨ عام حتى الرقابة بمخزن
إجابة. أية أتلقَّ فلم املرسحيات، هذه عن للسؤال الَفْور عىل إليها فذهبُت واملوسيقى.
عيلَّ فعرض املركز. رئيس وبني بيني الصلة توطَّدِت حتى مرات، عدة املركز عىل وترددت
من كمٍّ أكرب عىل واالطالع بحثي إلتمام سانحة فرصة فوجدتُها املركز، إىل انتدابي فكرة
املرسحيات من هائل بكمٍّ يحتفظ املركز أن علمُت عندما وباألخص املرفوضة، املرسحيات
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مقدِّمة

عاكف وأنا العام هذا وَطَواَل تقريبًا.1 عام ملدة ظل الذي االنتداب عىل فوافقُت أيًضا. الرتاثية
املرسحيات جميع عىل التعرُّف من االنتهاء وبعد الرقابية. وتقاريرها النصوص دراسة عىل
املرسحية، بالحركة املعنيِّني األشخاص بعض من الباقي استكملُت املركز، داخل املرفوضة

الخاصة. املكتبات بعض ومن
وتقارير املرفوضة، املرسحيات التعرفعىل حيث من األوىل؛ الصعوبة عىل التغلُّب وبعد
اآلن حتى يوجد فال املرسحية. الرقابة تاريخ عىل التعرف هي أخرى، صعوبة بقيْت الرقباء،
ممتاز اعتدال الرقيبة كتاب إال مرص، يف املرسحية الرقابة تاريخ عن ُكتب كتاب أو مقال
نظر وجهة من مكتوب كتاب وهو — ١٩٨٥ عام سينما» رقيبة «مذكرات بعنوان وهو —
األجزاء بعض بُْعد من فيه الرقيبة َلَمسِت وقد عامة، بصفة الرقابة مجال يف الرقباء أحد

عامة. بصفة الرقابة تاريخ عن
خالل من — اآلن حتى مرص، يف نشأتها منذ القديمة الدوريات إىل هُت توجَّ هنا ومن
املرسحية، بالرقابة تتعلَّق التي األخبار جميع عن أبحث وأخذت — الكتب دار دوريات
قانون صدور حتى الفرنسية الحملة منذ الخطري، الجهاز لهذا مجمًال تاريًخا منها وكوَّنُت
هذا فصول صدارة يف التاريخ هذا وجعلت اآلن، حتى به املعمول ،١٩٥٥ عام الرقابة
تاريًخا التاريخ، هذا ختام وكان املرسحي»، والرفض الرقابة «تاريخ بعنوان وجاء الكتاب،

.١٩٧٠ عام حتى ١٩٠٧ عام من الرقابة وتأشريات أختام خالل من آَخر وثائقيٍّا
١٩٢٣ عام منذ املرفوضة املرسحيات إىل فيهما فتعرضُت والثالث، الثاني الفصل أما
هذه أن مالحظة مع الرفض. تاريخ حسب تاريخيٍّا ترتيبًا مرتَّبة ،١٩٨٨ عام حتى
األحوال. من حال بأي زمنية فرتة أية يف تُمثَّل لم أْي ا؛ تامٍّ رفًضا مرفوضة املرسحيات
الدراسة ومنهج ِحَدٍة. عىل فصل كل لفحوى إجماًال كان بتعقيب، منهما فصل كل واختتمت
من فيها جاء ما وتطبيق الرقباء، تقارير وتحليل نقد عىل أساًسا يعتمد الفصلني، هذين يف
بنرش قمُت لذلك الرقابة؛ ولوائح قوانني ضوء يف األصيل، املرسحية نص عىل رفض أسباب
املرسحية ونصوصها الوثائق هذه ألن مرفوضة؛ مرسحية كل عن الرقابية الوثائق جميع
ُغَرف إحدى داخل والضياع، النسيان ُفرضعليها — ١٩٦٨ / ١٩٨٨ وباألخصالحديثة —

العربية.2 املوسيقى معهد

و١٠ / ٤ / ١٩٩٦. ١ / ٥ / ١٩٩٥ بني ما الفرتة يف واملوسيقى للمرسح القومي املركز إىل انتدابي وكان 1

بجميع تحتفظ والتي واملوسيقى، للمرسح القومي للمركز التابعة التوثيق إدارة أن املعروف فِمن 2

الطابق غرف يف الرئييس مقرها ،١٩٨٨ عام حتى ١٩٦٠ عام منذ الرقابية، بوثائقها املرسحية النصوص
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والرقيب الرقابة بني املرسحي «الرفض بعنوان فكان واألخري، الرابع الفصل أما
أمام املرسحي، والكاتب والرقيب الرقابة من كلٍّ َدْور أوضحُت وفيه املرسحي». والكاتب
وجهة من — تَُعدُّ أخرية، بكلمة الفصل هذا واختتمُت املرسحي. املنع أو الرفض عملية
صالحة اقرتاحات من عليه تشتمل ملا املسئولني؛ اهتمام تحوذ أن أرجو توصيات — نظري

املرسحية. وللحركة للرقابة

دكتور
إسماعيل عيل سيد
١ / ٢ / ١٩٩٧ يف: القاهرة

٣٠ / ١٢ / ١٩٩٥ يف أُغلق املبنى هذا ولكن رمسيس. بشارع العربية املوسيقى معهد مبنى من األريض
مستندات من به ما استخراج من املركز يتمكَّن أن دون فجائية، بصورة تشميعه وتم الجربية. بالقوة

مرسحية. ونصوص ووثائق
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األول الفصل

والرفضاملرسحي الرقابة تاريخ

املرسحيات— عليه تُقام مرص— يف حقيقي مرسح وجود عن وصلتْنا عربية إشارة أقدم إن
شهر حوادث ضمن مرص، يف الفرنسية الحملة مرسح عن تاريخه يف الجربتي ذكره ما هي
— ٢٩ / ١٢ / ١٨٠٠ املوافق — ١٢١٥ه عام منه عرش الحادي يوم يف وبالتحديد شعبان
وهو الهواء، بباب املعروف املكان عند باألزبكية أنشأه الذي املكان كمل «وفيه قال: عندما
واحدة ليلًة لياٍل عرش كل به يجتمعون محلٍّ عن عبارة وهو بالكمدي، لغتهم يف ى امُلسمَّ
ساعات أربع مقدار واملالهي التسيلِّ بقصد منهم جماعة يلعبها مالعيب عىل به يتفرَّجون

مخصوصة.»1 وهيئة معلومة بورقة إال إليه أحد يدخل وال بلغتهم، وذلك الليل، من
عامة، بصفة العربي املرسح تاريخ عن تحدثْت التي الكتب أكثر تناقلتْها اإلشارة وهذه
املجال، هذا يف آخر يشء أيِّ عن تتحدَّث لم بأنها علًما خاصة،2 بصفة املرصي واملرسح
املالعيب لهذه التفصييل الوصف إىل الوصول استطعنا وبالبحث اإلشارة. هذه تفاصيل أو
جريدة وصف خالل من وذلك الجربتي. عنها تحدَّث التي — املرسحي التمثيل أي —
«نيفوز» شهر يف الصادرة الفرنسية COURIER DE L’EGYPTE ليجيبت» دي «كورييه

ص٢٠٢. ،١٩٨٦ املحمدية، األنوار مطبعة الثالث، الجزء الجربتي، تاريخ الجربتي، الرحمن عبد 1

ص١٩، نجم، يوسف محمد للدكتور الحديث» العربي األدب يف «املرسحية كتاب املثال، سبيل عىل ومنها 2

،١١ / ٦ / ١٩٧١ بتاريخ والتليفزيون»، «اإلذاعة مجلة باريس»، مسارح يف م ُمعمَّ «شيخ الدين، عز وأيًضا:
ص٣٠.
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إىل وصولها منذ الفرنسية الحملة عليه سارْت الذي — الفرنيس للتقويم الثامنة السنة من
مدينة «فارس مرسحية الجاري ١٠ يوم يف املرسحية الفرقة «أدَّت قالت: عندما — مرص
ويعتزم ،LE SOURD «األصم» ومرسحية LE DRAGON DE THIONVILLE تيونفيل»
أن يمكن الذين املتفرِّجني عدد ِضْعف تستوعب لكي املرسح قاعة توسيع العام القائد
يف تكلَّمنا قد كنا الجريدة هذه صفحات عىل فائٌض متسٌع لدينا كان وإذا اآلن. تستوعبهم
املهندسني سالح يف الضابط FAUVY «فويف» املواطن ذوق سالمة عن منها ٥٠ رقم العدد

الجميلة.»3 القاعة هذه زخرفة يف بذلها التي والجهود
بفضل ،١٨٠٠ عام منذ مرص يف معروًفا كان الحديث بشكله املرسح أن معناه وهذا
يف الحديث املرسح بدايات عن والُكتاب الباحثني من الكثري يعتقده ما وهذا الفرنسية، الِفَرق
— الفرنسية الحملة وقت — املرصيني من واألعيان األرشاف بعض أن املالحظ ومن مرص.
شهر يف الفرنيس التقويم بعيد الحملة احتفاالت ضمن املرسحيات هذه يحرضون كانوا
وشاهدوا عرفوا املرصيني إن أْي — أكتوبر ٢١ إىل سبتمرب ٢٢ من يبدأ وهو — «فاندميري»4

تقريبًا. سنة سبعني من بأكثر صنوع يعقوب قدوم قبل الحديث، املرسحي الفن

الفرنيس بالتقويم نيفوز وشهر الثامنة. السنة نيفوز ١٩ يف ،٥٢ عدد ليجيبت»، دي «كورييه جريدة 3

الحايل الجريدة عدد يف يوافق إنه أْي األوىل، السنة يف وذلك ،١٩ / ١ / ١٧٩٣ إىل ٢١ / ١٢ / ١٧٩٢ من يبدأ
[وُصُحف السابقة إلشارته الجربتي كتابة تاريخ نفس وهو ،٣٠ / ١٢ / ١٨٠٠ يوم يف الثامنة السنة
يف بونابرت «صحف عنوان تحت ضخم مجلد يف البستاني الدين صالح نرشها أعاد مرص، يف بونابرت
موجود املذكور الجريدة وعدد .١٩٧١ عام يف بمرص للبستاني العرب دار طبعة «١٧٩٨–١٨٠١ مرص:

.[٢٠٥ صفحة يف
عام كل من وأكتوبر سبتمرب شهَرْي يف الصادرة األعداد السابق، مرص»، يف بونابرت «صحف راجع: 4

األعيان من يحرضها كان وملن االحتفاالت، لهذه تفصييل وصف وفيها مرص، عىل الفرنسية الحملة وقت
التاسعة، السنة نيفوز ٣٠ يف ٩٨ عدد يف الجريدة ذكرِت املثال، سبيل فعىل واألتراك. املرصيني واألرشاف
«املحامي مرسحية ٢٥ يوم يف املرسحية الفرقة «أدت اآلتي: ٣٦٠ ص٣٥٩، ،١٩ / ١ / ١٨٠١ املوافق
أُلِّفْت حديثة صغرية أوبرا وهي L’AVOCAT PATELIN ET LES DEUX MEUNIERS والطحانني» باتالن
RIGEL «ريجيل» للمواطن املوسيقى الفنون. لجنة عضو BALZAC «بالزاك» املواطن كلمات مرص. يف
من كثري شاهدها كما القاهرة يف واألتراك الوجهاء من كبري عدد املرسحية هذه شهد لقد … املجمع عضو

األوروبيات.» والسيدات املسيحيني
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،١٨٠٠ عام يفمرصقبل واملدنية الدينية املسارح وجود يف تتمثل أخرى، حقيقة وهناك
الفرنسية إيجيبسيني» ديكاد «ال فجريدة املسارح. هذه عىل للرقابة نظام هناك كان وأيًضا
،١٩ / ١١ / ١٨٠٠ املوافق الفرنيس، للتقويم الثامنة السنة من «برومري»5 ٢٨ يوم يف نرشْت
العام الجنرال من بأمر ملرص،6 الحديثة الحالة عن االستعالم لجنة عمل تقسيم جدول
بأعمال تختص الثالثة فاملادة والتاسعة. الثالثة املادة التقسيم، هذا مواد من ويهمنا كليرب.
العامة األماكن وبوليس األسواق، وبوليس البوليس، رئيس اختصاصات وهي: البوليس،
واملكلَّف إلخ، … اآلداب عىل والرقابة واالحتفاالت، واألعياد واأللعاب … واملقاهي والحمامات

7.DUGUA «ديجوا» الجنرال املادة هذه عن املعلومات جمع بتنفيذ
املسارح منها كثرية، فنية نواٍح عن املعلومات بتدوين ْت اهتمَّ فقد التاسعة، املادة أما
مرصقبل يف والدينية املدنية املسارح وجود لنا تؤكد املادة وهذه مرص.8 يف والدينية املدنية
اهتمام أن بدليل األجنبية. بالفرق لها دخل ال صميمة، مرصية املسارح وهذه .١٨٠٠ عام
عمل من األوىل املادة تنص كما — فقط وتقاليدهم املرصيني عادات عىل منصبٍّا كان اللجنة
عىل الفرنسية الحملة أو اللجنة، بها ْت اهتمَّ ما أجنبية، لفرق املسارح كانت فإذا اللجنة.
ويف صنوع، يعقوب ظهور قبل مرص يف الفن هذا وجود عىل تؤكد املعلومة وهذه اإلطالق.
املرصية بصورته املرسحي الفن تعرف لم مرص بأن السائد االعتقاد تخالف نفسه الوقت

الرائد. هذا ظهور قبل العربية أو

الفرنيس. التقويم من األوىل للسنة ٢١ / ١١ / ١٧٩٢ يوم إىل ٢٣ / ١٠ / ١٧٩٢ يوم من يبدأ الشهر وهذا 5

مرص». «وصف كتاب وهو مرص، عن الفرتة تلك يف العاملية الكتب أهم لنا أنتج اللجنة هذه وعمل 6

بالحالة للتعريف املناسبة املعلومات جميع لجمع مكتب «سينشأ عىل: نصت الجدول هذا من األوىل فاملادة
والتجارة، الشعب وتعليم واملنزلية والدينية املدنية والعادات والقوانني بالحكومة يتصل فيما ملرص؛ الحديثة
يف الثالث املجلد إيجبسيني»، ديكاد «ال جريدة إلخ.» … العامة والقرارات الوثائق بجمع املكتب وسيقوم

ص٤١٤. السابق، مرص»، يف بونابرت «صحف ،١٩ / ١١ / ١٨٠٠
للجمهورية الثامنة السنة األهلية، املطبعة القاهرة، الثالث، املجلد إيجبسيني»، ديكاد «ال جريدة راجع: 7

ص٤١٨. إىل ص٤١٤ من السابق، مرص»، يف بونابرت «صحف الفرنسية،
املوافق (وهو الثامنة السنة نيفوز ١٠ يف ،٥١ عدد ليجيبت»، دي «كورييه جريدة راجع: 8

.١٩٩ ص١٩٨، السابق، مرص»، يف بونابرت «صحف ،(٣٠ / ١٢ / ١٨٠٠
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يف اآلداب عىل الرقابة نظام وجود عىل تؤكد أيًضا، اللجنة عمل من الثالثة واملادة
عنها. واملعلومات الوثائق بجمع اللجنة اهتمام بدليل املرصية. واألعياد واالحتفاالت األلعاب9
الناحية من والدينية املدنية املسارح بمراقبة تهتم كانت الفرتة تلك يف الرقابة أن والواضح
من ألن الحملة؛ ضد املرصي الشعب ووطنيَة حماَس عروضها إثارة من خوًفا السياسية،
صح إذا األجنبية، أو الفرنسية، الفرق مرسحيات عىل بالرقابة الحملة تقوم أن املعقول غري
رقابة أول كانت هنا ومن الفرتة. تلك يف مرص يف فقط األجنبية الفرق بوجود االعتقاد
الرقابة قانون نظام تُطبِّق كانت فرنسا ألن الفرنسية؛ الحملة ِقبَل من املرصي املرسح عىل

10.١٦ / ٨ / ١٧٩٠ يف صدوره منذ املرسحي
(١٨٠٥–١٨٤٧) عىل محمد عهد يف كان مرص يف املرسحية للرقابة نظام ثاني أما
فكثرت مرصالحديثة. لبناء اإلصالحية طموحاته إتمام يف األجنبية بالجاليات استعان عندما
أو بشكل تَرَعى كانت منهما جالية وكل واإليطالية. الفرنسية سيما وال األجنبية، الجاليات
أمر هنا ومن الفرق. هذه بني والتشاُجر التناُفس إىل أدَّى مما التمثيلية، الفرق بعض بآخر
مفاده التمثيل وفرق األجنبية القنصليات إىل دوريٍّا خطابًا ه يوجِّ بأن بك» «كلوت عىل محمد
الذي الخطاب ذلك بإرسال بك كلوت قام وبالفعل والجمهور. الفنانني بني العالقة تنظيم
حدَّد كما العامة. باآلداب نسميه ما عىل املحافظة إطار يف التمثييل األداء آداب فيه حدَّد
للمتفرجني يجوز ال أنه عىل ينص ما بنوده يف فوضع للمرسحيات. الجمهور حضور آداب
من يُحَرم مرة، من أكثر الحضور أدب عىل املتفرج خروج حالة ويف املمثلني. يَسبُّوا أن
أماكَن َدَخل أْن الخطاب هذا نتائج من وكان التدخني. منع إىل أشار كما التياترات. دخول

املطايف.11 رجال من والثاني: البوليس، رجال من األول: األمن؛ رجال من نوعان التمثيل

عىل يطلق كان كما الوقت، ذلك يف التمثيلية والروايات املرسحيات عىل تطلق كانت «األلعاب» وكلمة 9

«ملعب». اسم املرسح
ممتاز، اعتدال انظر: فرنسا: يف الرقابة تاريخ عن وللمزيد فرنسا. يف الرقابة قانون صدور تاريخ وهو 10

ص٣٣٠–٣٣٨. ،١٩٨٥ للكتاب، العامة املرصية الهيئة سينما»، رقيبة «مذكرات
الخطاب، هذا أعترب «ولعيلِّ الخطاب: هذا عن املؤلِّفة وتقول .٢٨ ص٢٧، السابق، ممتاز، اعتدال راجع: 11

األهلية، املسارح ِفَرق نشوء عند مْت، وتدعَّ َقِويْت أنها نعرف التي املرسح عىل الرقابة نشأة يف األول الخيط
تُعَرضنصوصاملرسحيات تقيضبأن العادة وكانت إسماعيل، أيام مرص إىل الشامية املسارح ِفَرق وقدوم

ص٢٣. فرتاجع.» السنية، الدائرة عىل

16



املرسحي والرفض الرقابة تاريخ

املرسح لنظام الئحة أول صدرت — نظرنا وجهة من — أيًضا الخطاب هذا وبسبب
القناصل ميدان يف أُنشئ الذي اإليطايل باملرسح تختص أنها من الرغم عىل مرص، يف
تنص األوىل فاملادة والسادسة. األوىل، املادة الالئحة هذه مواد من يهمنا وما باإلسكندرية.
تمثيَله ن يضمِّ َمن وكلُّ ماِلُكه. كان أيٍّا املحلية، السلطات رقابة تحت املرسح وضع عىل
َعِقَب السجن يف ويُوَضع يُحاَكم للجمهور، أداؤه الواجب االحرتام يمسُّ مما شيئًا حواَره أو
الجنود من ثمانية يَتَِّخذ أن ينبغي أنه عىل السادسة املادة وتنص مبارشة. التمثيل انتهاء
هذه ومادتا الرشطة.12 مدير يُصِدرها التي األوامر لتنفيذ املرسح داخل مراكزهم وشاويش
كانت وإن مرص، يف املرسحية الرقابة لقانون ومبارشة رصيحة إشارة أول هما الالئحة

املرصي. املرسح ال اإليطايل املرسح تَخدم
الفرنيس، الكوميدي املرسح إسماعيل الخديو — مرص يف — أنشأ ١٨٦٩ عام ويف
أيًضا. معه الرقابة وبدأت الحديث، املرصي املرسح عهد فبدأ الخديوية. األوبرا دار ثم
وظيفة أيًضا إليه ُعهد كما باشا. درانيت باولينو كان املسارح لهذه ومفتش مدير وأول
:٣٠ / ٤ / ١٨٦٩ يف النيل» «وادي مجلة قالت عندما هذا تفصيل وجاء املرسحي. الرقيب
وزارة بديوان امللحقة الوظائف أهم من هي املالعب) (أي التياترات تفتيش وظيفة «إن
ترجع … األخالق ومكارم األدب بفنون يتعلَّق مما دقيقة موادَّ من وكم فرنسة ببالد الدولة
أن من بلغنا بما الرسور غاية لنا حصل فلذلك الدقيقة؛ الوظيفة هذه ألصل الحقيقة يف
معهود الدوام عىل عنه هو حسبما املادة لهذه املتعايل نظَره أْلَفَت العايل الخديو الجناب
املرصية بالديار الوظيفة هذه أناط حيث بالتقليد؛ الفرنساوية الدولة لرتتيبات التشبُّث من
له االْلِتفات بحسن أجدره وما عليه! انتخابه وقع ما أحسن وما أفندي، بك درانيت لجناب

إليه!»13 الناس سائر انجذاب زيادة حيث من
صنوع يعقوب جهود ظهور مع جاء الجديد، عهدها يف الرقابة لهذه تطبيق وأول
مرص، يف املرسحية حياته من مهمة جوانب الرائد هذا لنا رسد فقد .١٨٧٠ عام يف املرسحية

،١٩٥٦ والنرش، للطباعة بريوت دار الحديث»، العربي األدب يف «املرسحية نجم، يوسف محمد د. راجع: 12

.٢٢ ص٢١،
ص٤٧. ،٣٠ / ٤ / ١٨٦٩ ،٢ عدد الثالثة، السنة النيل»، «وادي مجلة 13
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.١٩٠٢ سنة بباريس األفكار» «تعاون جمعية إلقائها إىل دعتْه شاملة محارضة خالل من
مرسحية رقابة أول مع وتجربته ١٨٧٠ عام يف املرسحية بدايته عن حديثه فيها جاء ما أهم
تمثيلية كتبُت املرسح، فن اإلجادة بعض أُِجيد أنني آنسُت «وحني قال: عندما مرصية،
وسلَّمُت عابدين قَرص قصدُت ذلك، تمَّ وملا … العامية باللغة واحد، فصل من غنائية
أْن سعادتَه راجيًا إسماعيل، الخديو ترشيفات رئيس باشا» ل«خريي الرواية مخطوطة
فأعجبتْه، … لسيده روايتي قراءة يف نجح … باشا خريي أن ويبدو … لجنابه … يقدِّمها

املوسيقي.»14 األزبكية حديقة مرسح عىل بتمثيلها الترصيح وأصدر
كان املرسحيات بتمثيل «الترصيح/الرتخيص» نظام أن نفهم القول هذا خالل ومن
ذلك ورغم األجنبية. الفرق عىل يُطبَّق وكان صنوع، يعقوب ظهور قبَل متَّبًعا نظاًما
مرصي ملؤلِّف مرصي لنصمرسحي ترصيح أوَل يُعدُّ الترصيح، هذا أن نزعم أن نستطيع
أوَل — الخديو احتفاالت عىل املرشف — باشا خريي يُعدُّ كما املرصي. املرسح تاريخ يف

نصمرسحي. إلجازة شفهيٍّا تقريًرا يقدِّم مرصي رقيب
فرقته مع إسماعيل الخديو دعاه أشهر بأربعة مرسحه صنوع يعقوب ن كوَّ أن وبعد
مثَّل وبالفعل املرسحيات. بعض النيل قرص برساي الخاص مرسحه عىل ليمثل التمثيلية
شاهد وعندما و«الرضتني». مرص»، و«غندور العرصية»، «البنت هي: روايات ثالث صنوع
مرسحنا بإنشاء لك نَِدين «إننا لصنوع: قال مرص»، و«غندور العرصية»، «البنت الخديو
بالفن شعبَنا يُعرِّف والرتاجيديا واألوبريت الكوميديا ألوان من تقدِّمه ما إن القومي.
الثالثة الرواية رأى حينما ولكنه اسمك. وسيبقى املرصي موليرينا أنت إنك املرسحي.
الطويلة الزوج مقطوعة سمع وحينما … الزوجات َد تعدُّ تُعارض رواية وهي «الرضتني»،
مرُحُه تحوَّل العائالت، يف والجرائم بل قاق، الشِّ مصدر هو الذي الزوجات د تعدُّ ضد
الُعود صالبة من تكن لم إْن موليري، يا «انظر، متهكًِّما: يل فقال واستدعاني غضب، إىل
من سموِّه نَُدماء ووجد اآلخرين.» نفوَر تُِثري أن ينبغي فال زوجة، من أكثَر تُرِيض بحيث
… برامجي من الرواية هذه أستبعد بأن ونصحوني ا، جدٍّ ظريفًة سيدهم أقوال األوروبيني
مرسحية تُعترب ذلك عىل وبناءً املسكني.»15 مرسحي حياة أُنِقذَ لكي أُذِعَن، أن ينبغي وكان

ص٥٤. ،١٩٦١ مارس ،٥١ عدد «املجلة»، مجلة صنوع»، يعقوب «مرسح لوقا، أنور د. 14

ص٥٥. السابق، لوقا، أنور د. 15
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بأمر التمثيل من «ممنوعة/مرفوضة» مرصية مرسحية أول صنوع ليعقوب «الرضتني»
الرقابة إلرهاصات األوىل النواة تَظَهر وبذلك الخديو. نَُدماء من النفوذ/الرقباء» «ذوي

مرص. يف املرسحية
أوالني … التايل العام «ويف قائًال: ملرسحه النفوذ ذوي اضطهاد ْرسد يف صنوع ويستمر
يف بالقاهرة، الفرنسية» الكوميدي «مرسح عىل أخرى روايات ثالث تمثيل رشف الخديو
كان ولكن كذلك. الخديو وصفق بل ا، حادٍّ تصفيًقا لفرقتي الجمهور وصفق ممتازة. حفلة
بأن الخديو فأقنعوا والحضارة. التقدُّم أعداء ألدِّ من النفوذ، ذوي بعض املرسح قاعة يف
بإغالق فأمر حكومته. وضدَّ ضدَّه خبيثة وإشارات ماكرة تلميحات تتضمن كانت رواياتي

مرسحي.»16
الجمهور عىل املرسحي الفن تأثري بَمَدى عامًلا كان الرائد هذا أن نتبنيَّ القول هذا ومن
وتجعله تحفزه، بموضوعاتمرسحية له فأتَى — سباته من يوقظه أن أراد الذي — املرصي
فسارعوا الفن هذا خطَر يَخَشْون الحكم رجال جعل مما ُحكَّامه. وأحوال أحواله، يف يفكر

الدولة. مصالح ضد ألنه — رقابية بصورة — عليه بالقضاء
بالتدريسيف يعمل كان املرسح، بفن اشتغاله قبل يعقوبصنوع أن أيًضا، الثابت ومن
حاربَه كما وظيفته، من وطَرَده باشا مبارك عيل حاربَه ملرسحه إنشائه وبعد املهندسخانة.
قيام منطقية لعدم حاربَه18 فاألول الفرنيس.17 والتياترو األوبرا رئيس باشا درانيت أيًضا

قائًال: أوضح بصورة املوقف هذا عبده إبراهيم الدكتور ويفرس الصفحة. نفس السابق، لوقا، أنور د. 16

املمثلني كبري أطَلَقها التي الالذعة السخرية الحظوا السهرة حرضوا الذين اإلنجليزية الجالية كبار أن «غري
فحفظوها املرسح، عىل َدْوره يؤدِّي وهو املرصية) بالديار اإلنجليزية الحكومة نائب (وهو بول جون عىل
بأن القرص يف صنائعهم طريق عن أو املبارش طريقهم عن أقنعوه حتى األمري عند بالدَّسِّ وَمَضْوا له
حكومته، وسياسة سياسته ضد خفية وإيماءات تلميحات تتضمن نظَّارة أبو يقدِّمها التي التمثيليات
العهد ذلك منذ وبدأ املرسح، بإغالق إسماعيل فأمر البالد، ومقدَّرات الحكم نظام عىل عاجل خطر وفيها
وزعيم املصورة الفكاهية الصحافة إمام نظارة «أبو عبده، إبراهيم د. صنوع.» بن يعقوب اضطهاد
اليوسف، روز كتاب الثائر»، «الصحفي املؤلف، ولنفس ص٢٨، ،١٩٥٣ اآلداب، مكتبة مرص»، يف املرسح

ص٢٢. ،١٩٥٥ ،٧ عدد
ص٦٩. السابق، لوقا، أنور د. راجع: 17

فيها: تقول صنوع، ملرسح مبارك عيل محاربة يف أخرى نظر وجهة لها عانوس، نجوى والدكتورة 18

أيَّ تُنِكر مسبقة فكرة ن كوَّ قد كان أنه إىل مرجعه صنوع مرسح عىل مبارك عيل هجوم كان «وربما
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معروف هو ملا وذلك الراقية. الطبقات من الشعب ألبناء بالتدريس (املشخصاتي) املمثل
عىل املنافسة أْجل من حاربَه والثاني بداياته. يف التمثيل لفن املرصي املجتمع نظرة من
مديًرا كان درانيت ألن املستقبل؛ يف أمامه عقبة يمثِّل أن املمكن من خصم وإبعاد الفن،

فقط. األجنبية املرسحيات تقديم عىل قارصة كانت التي لألوبرا،
استمرَّ الذي — مرسحه فإن املرصي، للمرسح األول الرائد هو يعقوبصنوع كان وإذا
مرص. يف املرسحيات عىل الرقابة نظام لظهور األوىل اللَِّبنة هو — ٧٠-١٨٧١ فقط عاَمنْي
وفكرة األوىل. مرسحيته بسبب جاء املرصية املرسحيات عىل (الترصيح) الرتخيص فنظام
املرسحية قراءة بعد — الالزم التقرير الدولة لرجال يقدِّم الذي املرصي، الرقيب وجود
لصنوع. مرصي مرسحي نصٍّ ألول باشا تعرُّضخريي بسبب جاءْت — رفضه أو إلجازته
رجال نظر وجهة من العام بالصالح ترضُّ التي آرائه بسبب جاءت املسارح إغالق وفكرة

الوقت. ذلك يف الدولة
فرقة اإلسكندرية إىل تصل أن إىل — ذلك بعد — املرصي املرسح عن األخبار وتنقطع
وقامِت خياط. ويوسف إسحاق أديب بمصاحبة ١٦ / ١٢ / ١٨٧٦ يف النقاش خليل سليم
سليم ترك لذلك البداية؛ يف تعثَّرت ولكنها زيزينيا،19 مرسح يف روايات ِعدَّة بتمثيل الفرقة

الصحافة. إىل وانرصفا خياط، ليوسف الفرقة وأديب

الجوالة رابية أوالد لفرقة عرًضا شاهد قد كان أنه ذلك العربي؛ الفني النشاط من اللون لهذا قيمة
بصلٍة يَُمتُّ عربي فني نشاط أيِّ عىل يَحِمل راح فقد ثَمَّ ومن الفرقة، هذه وهاجم عنه، يَْرَض فلم
بينهما فوجد صنوع، مرسحيات شاهد عندما الفرقة هذه عروض مبارك عيل تذكَّر وربما التمثيل. إىل
العامة املرصية الهيئة صنوع»، يعقوب «مرسح عانوس، نجوى د. صنوع.» مرسحيات فهاجم تشابًُها،
االختالف كل تختلف التي التمثيلية، رابية أوالد صورة الرأي هذا يُضِعف ومما ص٤٧. ،١٩٨٤ للكتاب،
تمثيلُهم كان األسف «مع أمني: أحمد يقول كما رابية، فأوالد صنوع، قدَّمه الذي الراقي التمثيل عن
الذوق ذو وكالِمهم منظِرهم من ويشمئزُّ األعمال. بأفحش ويأتون األلفاظ، بأقبح ينطقون فهم مبتذًال.
،١٩٥٣ والنرش، والرتجمة التأليف لجنة مطبعة املرصية»، والتعابري والتقاليد العادات «قاموس السليم.»

ص٩.
ص٤. ،١٦ / ١٢ / ١٨٧٦ السبت ،٢٠ عدد «األهرام»، جريدة راجع: 19

20



املرسحي والرفض الرقابة تاريخ

فنشطه الدولة، ورجال الخديو مقر القاهرة إىل بفرقته الخياط انتقل ١٨٧٨ عام «ويف
بنفسه. هو التمثيل يحرض أن ووعد رواياته، ليمثِّل األوبرا أبواب له تُفتح أن وأمر إسماعيل
من التمثيل تخلَّل ملا فغضب حاًرضا، إسماعيل وكان «الظَّلُوم» رواية فيها الخياط فمثَّل
من وفرقته الخياط بإخراج فأمر وبأحكامه، به يُعرِّضون أنهم ورأى والظاملني، الظلم ذكر

سوريا.»20 إىل فعادوا مرص
فرقة أول نهاية كانت مثلما مرص، تزور عربية مرسحية فرقة أول نهاية كانت وهكذا
وخلخلة التعرضللحكام وهو أال واحد، الحالتني يف والسبب يعقوبصنوع. يد عىل مرصية
املرسحية؛ العروض عىل للرقابة نظام وجود يف التفكري معه يستوِجب مما الدولة، نظم
وفرقة قرداحي، سليمان فرقة مثل مرص، يف واألجنبية الشامية الفرق كثُرت ذلك بعد ألن

واإليطايل. والفرنيس، والعثماني، الرتكي، والجوق القباني،
توفيق، محمد الخديو من بأمر ١٢ / ١ / ١٨٧٩ يف املرسحية الرقابة نظام تكوين وبدأ
عموم لقلم التابع املطبوعات، قلم يتبع وجعله وتشغيلها»، التياترات «حفظ اسم تحت
(املطابع) املطبوعات قانون الخديو أصدر وعندما العمومية.21 األشغال بنظارة اإلدارة
مادته يف وباألخص املرسحية، للرقابة القانوني الهيكل فيه وضع ،٢٦ / ١١ / ١٨٨١ يف
الرسومات جميع وضبط حجز األحوال كل يف للحكومة «يجوز أن عىل ْت نصَّ التي العارشة
العامة لنظر معرَّضة أو معَلنة كانت وسواء جنسها، أو نوعها كان مهما والنقوشات
للنظام مغايرة املذكورة والنقوشات الرسومات أن لها تراءى متى وذلك للَمِبيع، أو
إىل مائتني من بغرامة عرضها أو حملها أو نرشها َمن ويجازى الدين أو ولآلداب العمومي

محمد ود. ص١٤١. ،١٩١١ الهالل، دار الرابع، الجزء العربية»، اللغة آداب «تاريخ زيدان، جرجي 20

إىل تذهب لم الخياط يوسف فرقة أن تؤكِّد أخباًرا وجد أنه بحجة الخرب، هذا ِصْدق يف يُشكِّك نجم يوسف
أن حقيقة هو الخالف هذا يف يهمنا وما ص١٠٤. السابق، كتابه راجع اإلسكندرية. إىل ذهبْت بل سوريا،
هذه ورغم اإلسكندرية. إىل أو سوريا إىل سواء الخديو، بطش من خوًفا القاهرة عن بعيًدا ذهبْت الفرقة
القاهرة إىل اإلسكندرية من جاءت الفرقة أن يف يتمثَّل ذلك، عىل والردُّ البطش، هذا يُنِكر فالناقد الحقيقة
القاهرة، يف استمرار يف وكان نصيبها، من النجاح كان فطاملا اإلسكندرية، يف فَشَلها وتُعاِلج النجاَح تَنُشد
فما األجنبية، الِفَرق بجانب الوقت ذلك يف العروض تقدِّم التي الوحيدة العربية الفرقة أنها نعلم أن وكفى

اإلسكندرية؟ إىل لَعْوَدِتها اعي الدَّ
.١٢ / ١ / ١٨٧٩ يف املرصية، الوقائع جريدة راجع: 21
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باروا»، «جول أمثال األجانب من الرقابي النظام هذا عىل القائمون وكان قرش.»22 ألفني
بك».23 و«جران

بتاريخ «القاهرة» جريدة يف نجده الرقابي الجهاز هذا عمل عن خرب وأقدم
الروايات أسماء هي «هذه فيه: جاء الوطنية»، التياترو «رشكة عنوان تحت ١٣ / ٣ / ١٨٨٦
قدمتْه الذي الكشف بموجب وذلك األوبرا، يف قرداحي أفندي سليمان جوق سيشخصها التي
«بجماليون»، «تليماك»، [وهي]: عليه. وصدق الجليلة العمومية األشغال نظارة إىل الرشكة
الرشيد «هارون «إستري»، العهود»، «نكث الحسن»، «يوسف الدوائر»، تدور الباغي «عىل
الصدف»، «محاسن املتطبِّب»، «الجاهل تدمر»، ملكة أو «زنوبيا امللوك»، غرام أو
الخدر»، «ذات «أندروماك»، والوفاء»، «املروءة الوداد»، حفظ أو وأسما «سليم

الحسناء».»24 «الباريسية العبيس»، «عنرتة «أستاكيوس»،
باملرسحيات. للترصيح الرقابة، ِقبَل من امُلتَّبَعة اإلجراءات أحد لنا يعكس الخرب وهذا
ولنظارة املرسحية. الفرق ِقبَل من تمثيلُها امُلزَمع باملرسحيات كشف تقديم وجوب وهو
ماعدا بالفعل25 تمثيلها تمَّ قد السابقة فاملرسحيات منعها. أو بها الترصيح يف الحق األشغال
الخدر» «ذات والوفاء»، «املروءة الوداد»، حفظ أو وأسما «سليم العهود»، «نكث مرسحيات

الحسناء». «الباريسية العبيس»، «عنرتة

واملحفوظ ،١٨٨١ األمريية، املطابع توفيق، الخديو بأمر ٢١ / ١٠ / ١٨٨١ يف الصادر املطابع قانون 22

.١٧١ ورقم عامة، قوانني رمز تحت الكتب بدار
مطبعة األول، املجلد ،«١٩٠٠ سنة إىل ١٨٧٦ سنة من والقضاء اإلدارة «قاموس جالد، فيليب راجع: 23

ص١٠٧. ،١٨٨٩ باإلسكندرية، الغوداكي بني
.١٣ / ٣ / ١٨٨٦ السبت ،٧٥ عدد األوىل، السنة «القاهرة»، جريدة 24

الباغي و«عىل ،١٣ / ٤ / ١٨٨٦ يف و«بجماليون» ،٢٩ / ٣ / ١٨٨٦ يف ُعرضت «تليماك» فمرسحية 25

،٢١ / ٣ / ١٨٨٦ يف و«إستري» ،١٤ / ٣ / ١٨٨٦ يف الحسن» و«يوسف ،٢٥ / ٣ / ١٨٨٦ يف الدوائر» تدور
يف املتطبِّب» و«الجاهل ،٣٠ / ٣ / ١٨٨٦ يف و«زنوبيا» ،١٥ / ٣ / ١٨٨٦ يف الرشيد» و«هارون
و«أستاكيوس» ،٨ / ٤ / ١٨٨٦ يف و«أندروماك» ،١ / ٤ / ١٨٨٦ يف الصدف» و«محاسن ،٢٤ / ٤ / ١٨٨٦
،٧٤ عدد «الحقوق» ومجلة ،٨٩ عدد «القاهرة» جريدة يف الرتتيب عىل ذلك انظر .١٨ / ٣ / ١٨٨٦ يف
،٩١ ،١١١ عدد و«القاهرة» ص٤٠، ،٥ عدد و«الحقوق» ،٧٧ ،٨٢ ،٧٦ ،٨٦ عدد و«القاهرة» ص٦٦،

.٨٠ عدد و«القاهرة» ص٦٥، ،٧ عدد و«الحقوق»
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األجنبية، الفرق وجود عن فضًال هذا الشامية. املرسحية الفرق توافدت الوقت وبمرور
واللوائح26 القوانني َسنِّ يف ع التوسُّ استوجب مما التمثيلية، الجمعيات بعض وأيًضا
١٣ / ٦ / ١٨٩١ ففي املرصي. الشعب عىل مرسحية موضوعات من تعرضه ملا لها، املنظِّمة
فألزمت واملسارح. التياترات ومنها العمومية، املحالت بشأن الئحة الداخلية ناظر أصدر
وأخريًا العمل، مواعيد لهم حدَّدْت كما لتشغيلها، الالزمة التصاريح باستخراج أصحابها
املسارح هذه إىل البوليس حكمدار ِقبَل من (الجنود) وبعضاألنفار ضابطني دخول أجازْت

فيها.27 واألمن النظام لحفظ والتياترات
غري أخرى (وزارة) نظارة ِقبَل من ُولدت للرقابة ثانية قوة الالئحة هذه وتعترب
للسلطة املمثِّلة األشغال، نظارة تتبع السابقة بقوانينها الرقابة كانت فإذا األشغال. نظارة

لها. التنفيذية السلطة هي الداخلية، نظارة فإن للرقابة، الترشيعية
كانت ١٨٨٩ عام ففي األجانب. سيطرة تحت القوتني، بهاتني عملها الرقابة وتبدأ
إلدارة مديًرا باشا» باكر «شارل من: تتكون الداخلية بنظارة والربط الضبط مصلحة
مصلحة وكانت لها. مفتًِّشا بك» «باييل والكولونال لها، وكيًال باشا» و«فنك والربط، الضبط
إقليم عموم مفتِّشا وباترسون» باشا، «كوليس من تتكون الداخلية بنظارة البوليس قلم
و«مونتجوف» القاهرة، إقليم بوليس لعموم قومندانًا بك» و«موكلن بحري، وجه بوليس
و«مارك» اإلسكندرية، إقليم بوليس لعموم قومندانًا بك» و«هاريف مندوبًا، و«بلونج» وكيًال،

،٢٨ / ٥ / ١٨٨٧ يف العمومية األشغال نظارة أصدرتْه التي الخديوية التياترات لجنة قانون ومنها 26

املتعلِّقة الطلبات جميع يف بالنظر «أوًال»: آٍت: هو بما الخديوية التياترات لجنة «تختص عىل: نصَّ وقد
الطلبات جميع يف بالنظر «ثانيًا»: التياترات. مصلحة ميزانية يف املقررة املبالغ من مبلغ أي باستعمال
الداخلية. التياترات إدارة الئحة وتنفيذ بَسنِّ «ثالثًا»: ومالحظتهم. التياترات َخَدمة ورْفت بتعيني املتعلِّقة
عىل وعرضها االلتزام، رشوط وتحرير التياترات، باستعمال املتعلقة الطلبات جميع يف بالنظر «رابًعا»:
الستعمال تقدَّم التي الطلبات جميع يف بالنظر «خامًسا»: عليها. للتصديق العمومية األشغال ناظر
االنتفاع أو االْلِتزام رشوط جميع بتنفيذ «سادًسا»: ذلك. خالف أو خريية الحتفاالت مؤقتًا التياترات
تشخيص مدة كان سواء التياترات، إدارة النتظام الالزمة الطرق جميع واتخاذ مؤقتًا، التياترو باستعمال
والقضاء»، اإلدارة «قاموس جالد، فيليب فيها.» إجراؤها يطلب التي االحتفاالت ليايل يف أو الروايات

ص٥٢٧. «تياترو»، مادة السابق،
ص١٢٢–١٢٥. السابق، جالد، فيليب راجع: 27
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وكيًال، مونكريف» «سكوت من تتكون فكانت األشغال نظارة أما القومندانية. لعموم وكيًال
النظارة.28 ألرسار كاتًما بك» و«باروا

يف ترخص فنجدها للمرسحيات. الالزمة الرتاخيص تقديم يف الرقابة وبدأت
راقصة ليلة بإحياء الخديوية باألوبرا الفرنسية الخريية للجمعية ٢٣ / ١٢ / ١٨٩١
الخريي التعاون لجمعية رخصت كما 29.٢٢ / ١ / ١٨٩٢ يف للفقراء دخلُها ص يُخصَّ
عاصم.30 إسماعيل تأليف من العواقب» «حسن مرسحية بتمثيل ٥ / ٥ / ١٨٩٤ يف اإلسالمي
املرسحيات، رفض يف الرقابة نظام عن — الصحف يف — ُمعلنة إشارة وأول
قالت عندما ٢٣ / ١٢ / ١٨٩١ بتاريخ وكانت «يوسف» بعنوان دينية ملرسحية كانت
ورسالة العايل الجناب إىل برقية رسالة دمياط أهايل من البعض «بعث املقطم: جريدة
هنالك البوليس ُمعاِون أنَّ من فيهما َشَكْوا وقد النظار رئيس رياضباشا دولتلو إىل أخرى
تمثيل لحضور فيه مجتمعني وكانوا ليًال التياترو إىل البوليس رجال من جماعة مع حرض
املذكورة الرواية تمثيل ليمنع املحافظ سعادة ِقبَل من مندوب أنه وقال «يوسف»، رواية
يف قالوا وقد ذلك، أثر عىل التياترو أقفل ثم مذبحة تََقع لئال العلماء؛ لرغبة إجابة عنوة
الجمهور نفس يف الوْقع سوء له كان البوليس معاون من التهويل هذا إن الرسالتني هاتني

األفكار.»31 إقالق من فيه ما عىل
أيًضا ُمعلنة إشارة أول فإن املرسحية، تمثيل أثناء جاء اإلشارة هذه الرفضيف كان وإذا
العرب» «لسان جريدة ِقبَل من ٩ / ٤ / ١٨٩٦ يف جاءْت تمثيلها قبل عرضمرسحية منع عن
مكان اإلسكندرية [أي الثغر محافظة إىل أمرها أصدرْت قد الحكومة أن «َعِلمنا قالت: عندما
أحد يَِد عىل قراءتُها وتُراَجع تمثيلُها يُراد جديدة رواية كلَّ تُراِقب بأن الجريدة] صدور
بة متعصِّ رواية عن مصدُره كان منها التشديد ذلك أن بَلَغنَا وقد … فيها األدباء املوظفني
وحالْت عنها تْهم فردَّ الثغر مراسح أحد يف تمثيَلها الوطنيني املوظفني بعض نََوى شنعاء

منهم.»32 الحماقة هذه دون

العمومية، املطبعة األوىل، السنة ،«١٨٨٩،١٨٩٠ لعاَمْي مرص «دليل وقيرصنرص، آصاف يوسف راجع: 28

.١٢٦ ،١٢٠ ص١١٩، ،١٨٨٩
ص٢. ،٢٣ / ١٢ / ١٨٩١ يف ،٨٥١ عدد «املقطم»، جريدة 29

ص٣. ،٥ / ٥ / ١٨٩٤ يف ،١٥٥٨ عدد «املقطم»، جريدة راجع: 30

.٦ / ٢ / ١٨٩٣ اإلثنني ،١١٨٩ عدد «املقطم»، جريدة 31

.٩ / ٤ / ١٨٩٦ ،٥٠٥ عدد العرب»، «لسان جريدة 32
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بل التمثيل، قبل أو أثناء سواء املرسحيات منع عىل الرقابة دكتاتورية ف تتوقَّ ولم
١٤ / ٥ / ١٨٩٧ ففي املرسحية. الجمعيات بعض عن نفسه املرسح منْع حدِّ إىل وصلت
لتشخيص تألَّفت التي الجمعيات بعض عن الخديوية األوبرا األشغال نظارة «منعْت
الجمعيات هذه بعضأصحاب أن بلغنا وقد العسكرية. لإلعانة وتخصيصدخِلها الروايات
لحق الذي والرضر بالعطل يُطاِلبونها املختَلطة املحاكم أمام الحكومة عىل قضية رفعوا

املنع.»33 هذا بسبب بهم
— الرتكية34 وأيًضا — األجنبية العنارص تحكُّم أن رفضتكما قد الرقابة كانت وإذا
هؤالء مصالح مع تتعارض التي السياسية، املرسحيات من العديد منع إىل أدَّى الرقابة، يف
الرساج جمعية «كانت املقطم: جريدة قالت ١٨ / ١ / ١٨٩٨ يوم ففي ُدَولهم. أو األجانب،
كانت وملا أمس، مساء العبايس املرسح يف باشا» «أدهم رواية تمثيل عىل عزمْت قد املنري
انتهِت أِن بعد الحني هذا مثل يف إظهاُرها الِحْكمة من ليس أمور عىل تشتمل الرواية تلك
محافظنا سعادة ارتَأَى فقد األول. مجراها إىل تعود أن السياسية العالئق وأوشكِت الحرب
أعضاء املحافظ سعادة فدعا تمثيلها، عىل يعرتضا أن النشيط حكمدارنا وجناب الفاضل

املذكورة.»35 الرواية بتمثيل لهم تُِبيح ال الحكومة أن لهم وأبان املنري الرساج جمعية
للمرسحية كمثال «يوسف» مرسحية — سبق فيما — رفضت قد الرقابة كانت وإذا
ترفض التايل الخرب يف نَِجدها السياسية، للمرسحية كمثال باشا» «أدهم ومرسحية الدينية،
قالت ١٠ / ٤ / ١٩٠١ يوم ففي الدولة؛ للتعريضبرجال كمثال العاشقني» «قطب مرسحية
عزم يُفيد العاصمة يف إعالن مدة منذ «انترش وَغرْية»: ة «ِهمَّ عنوان تحت اإلخالص جريدة
مقام من الحطَّ أصحابُها بها يَقِصد العاشقني» «قطب تُدَعى رواية تمثيل عىل القوم بعض

.١٤ / ٥ / ١٨٩٧ بتاريخ ،٢٤٤ عدد «األخبار»، جريدة 33

مرسحية نص وهو بالرتخيص، الرقابة مدير تأشرية عليه مرسحي نص أقدم وجود ذلك عىل والدليل 34

وهذه الرتكية، باللغة مكتوبة والتأشرية فرح. إسكندر لفرقة ١٨٩٧ عام يف الرتخيص وكان «األفريقية»
عام مطبوعة وهي ،٦٠ رقم تحت واملوسيقى للمرسح القومي باملركز الرتاث بإدارة محفوظة املرسحية
مثَّلْت فرح إسكندر فرقة أن تؤكد الصحف وأخبار بركات. وداود حبيش يعقوب يوسف تأليف من ١٨٩٧

.١٦ / ٣ / ١٨٩٧ يف بها الرتخيص بعد املرسحية، هذه
ص١. ،١٨ / ١ / ١٨٩٨ يف ،٢٦٨٢ عدد «املقطم»، جريدة 35
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نرصي العزة صاحب الفاضل حرضة َعِلم فلما املسلمني، وأئمة الدولة رجال كرباء من كبري
الرواية، هذه منَْع فيها سأله مرص محافظ لسعادة عريضة رفع املذكور باإلعالن كرم بك
والبك األدب عىل َغرْيته عىل السعادة صاحب فنشكر بمنِْعها، أْمَره للحال سعادتُه فأصدر

وإخالصه.»36 ته ِهمَّ عىل
وزارة بمساعدة فرنسية، إنجليزية إدارة تحت ١٩١٩ عام حتى الرقابة واستمرت
اإلنجليزية باللغة أحدهما بخاتمني، تُختَم بها ص امُلرخَّ املرسحيات كانت فقد الداخلية.
وتأشرية التوقيع صاحب وظيفة عىل الدالة العبارات هذه وعليهما الفرنسية، باللغة واآلخر

صة:37 املرخِّ والجهة الرتخيص

صورة من تأش4ات وأختام الرقابة عىل مخطوطة مرسحية «هناء ا�حب�».

PASSED

PRESIDENT OF THE THEATER COMMISSION

COMMISSION DES THEATER

MINISTER DE L’INTERIEUR.

.١٠ / ٤ / ١٩٠١ يف ،٥٤٧ عدد «اإلخالص»، جريدة 36

املرخَّص املحبني» «هناء مرسحية مخطوطة من األوىل الصفحة عىل والتأشريات األختام هذه انظر 37
،٤٠٩ رقم تحت واملوسيقى للمرسح القومي باملركز الرتاث بإدارة واملحفوظة حجازي، سالمة لفرقة بها
األوىل الصفحات املثال سبيل عىل انظر :١٩١٩ عام تراخيص حتى استمرَّ الرتخيص يف األسلوب وهذا
٢٠ / ٣ / ١٩٠٧ يف القاتل» «العفو مرسحية القومي: باملركز بأرقامها اآلتية املرسحيات مخطوطات من
يف الباستيل» «سجني ومرسحية ،٣١٤ رقم ٢٧ / ٤ / ١٩١٥ يف اإلخشيد» «بنت ومرسحية ،٩٨٣ رقم
«مصارع ومرسحية ،٥١٧ رقم ١٧ / ١ / ١٩١٨ يف الدين» «خري ومرسحية ،٦٦٧ رقم ٩ / ١ / ١٩١٧

.١٢٦٩ رقم ٢٧ / ٥ / ١٩١٩ يف الشهوات»
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الرصاع بدأ مرص، يف املرسحية الرقابة نظام قمة وفرنسا إنجلرتا رجال وباعتالء
من رجالها بمساعدة — وتَمنَع تُصاِدر الرقابة فبدأت املرسحيني. الفنانني وبني بينهما
ضد املرصيني شعور تُلِهب أو السياسية الحياة تمسُّ مرسحية أية — الداخلية وزارة
«دنشواي»، مرسحية تمثيل عىل اإلنجليزي االحتالل يوافق أن املعقول غري ومن االستعمار.
«األخبار» فجريدة البشعة.38 الجريمة هذه يف فضيحته عىل عامني من أقل سوى يمِض ولم
فكتبْت «دنشواي» رواية تمثيل الداخلية نظارة من بعضهم «طلب :٨ / ٧ / ١٩٠٨ يف قالت
الحكمدارية فرفضِت الشأن، هذا يف رأيها تستطلع الحكمدارية إىل أمس الداخلية نظارة

الرواية.»39 هذه تمثيل قبول باتٍّا رفًضا
تُرِسل املحافظة وأخذت العربية، التياترات مراقبة الحكومة قررت التاريخ ذلك ومنذ
من املمثلني ملنع التمثيل وقت عربي تياترو كل إىل الرسي البوليس ورجال الخفر من عدًدا
اليوم ويف 41.١٠ / ٨ / ١٩١٠ يف للطالب تمثيلية حفلة فُمنعت املمنوعة.40 الروايات تمثيل
عنوان وكفى البؤساء.42 إعانة لجمعية صة املخصَّ املجد» «ضحايا مرسحية ُمنعت التايل
الجمهور عىل يؤثر مما ذلك شابه ما أو مرص، زعماء عن بالحديث يوحي الذي املرسحية،
انتهجِت هنا ومن االستعمار. ظل يف أوضاعه عىل الثورة وبالتايل أمجاده، بتذكر املرصي

املمنوعة. باملرسحيات شاملة قائمة فأصدرْت املنع، يف جديًدا أسلوبًا الرقابة
روايات؛ خمس تمثيل بمنع منشوًرا املحافظة «أصدرت ١٢ / ٤ / ١٩١١ يوم ففي
وشدَّدت و«دنشواي»، و«األزهر» و«نابليون» املدهشة» و«الوقائع «إرسائيل» رواية وهي
والحكومة الرقابة ِقبَل من البولييس النشاط هذا وأمام ذلك.»43 بمالحظة املأمورين عىل
الدينية أو السياسية املرسحيات مع التعامل ألسلوب تقنني وْضع من بد ال كان واملحافظة

مرص. يف االحتالل أو الحكومة ضد الشعب حماس يُثِري ما كل أو

.١٩٠٦ يونية يف كانت الشهرية دنشواي حادثة 38

ص٣. ،٨ / ٧ / ١٩٠٨ يف ،١٥١ عدد «األخبار»، جريدة 39

.٣ / ٧ / ١٩١٠ بتاريخ «الجريدة»، جريدة راجع، 40

ص٢. ،١٠ / ٨ / ١٩١٠ بتاريخ ،٤٣٤١ عدد «مرص»، جريدة راجع: 41

ص٣. ،١١ / ٨ / ١٩١٠ يف ،٤٣٤٢ عدد «مرص»، جريدة راجع: 42

.١٢ / ٤ / ١٩١١ يف ،٧٧ عدد «األخبار»، جريدة 43
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

جريدة ونرشتْها التياترات، لالئحة القانونية األحكام صدرت ١٢ / ٧ / ١٩١١ ففي
نصها:44 وهذا ١٧ / ٧ / ١٩١١ يف املرصية» «الوقائع

املرصية الوقائع
١٩١١ سنة يولية ١٧ اإلثنني:

التياترات الئحة الداخلية، نظارة الرسمي، القسم
١٩١١ سنة يوليو ١٢ الرقيم الداخلية نظارة قرار بها الصادر

الداخلية ناظر

١٩١١ مايو ٢٣ بتاريخ املختلطة االستئناف بمحكمة العمومية الجمعية عىل االطِّالع بعد
يأتي: ما قرَّر ،١٨٨٩ يناير ٣١ الرقيم العايل لألمر طبًقا الصادر

الرتخيص عن
أو املحافظ من مقدًما بذلك الرتخيص قبل تشغيله أو للعموم تياترو فتح يجوز ال (١)

املدير.
ما فيها ح ويُوضَّ اإلدارة جهة تقرِّره الذي األورنيك عىل املرخص طلبات تُقدَّم (٢)

يأتي:

املحل. ومدير الطالب وتبعية إقامة ومحل وصناعة والدة ومحل وِسنُّ ولقب اسم أوًال:
ألْجِلها. التياترو سيُفتح التي امَلناِظر نوع ثانيًا:

عليها. يحتوي أن يمكن التي الجلوس محالت عدد ثالثًا:

قانون ألن وأيًضا الرقابة، بنظام بنودها بعض لتعلُّق الدراسة هذه يف الكاملة بصورتها الالئحة وننرش 44

بمقارنته أحدثها التي التغيريات هي ما لنا يوضح لم ،١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم حاليٍّا، به املعمول الرقابة
صدورها. تاريخ إىل باإلشارة فقط واكتفى الحديثة، املرصية القوانني طبع عند متبع هو كما الالئحة، بهذه
رغم الكاملة، صورتها يف الالئحة هذه يُثِبت لم املوضوع هذا إىل تطرَّق َمن معظم أن إىل باإلضافة هذا
الالئحة هذه موادِّ من فقط عرشة الثانية باملادة اهتمَّ عوض رمسيس د. املثال سبيل فعىل الكربى. أهميتها
ص٦٢، ،١٩٧٩ للكتاب، العامة املرصية الهيئة ،«١٩١٩ ثورة قبل املرسح يف سياسية «اتجاهات كتابه يف
كتابها انظر بنودها، إىل اإلشارة دون الالئحة هذه عن رسيعة بصورة تحدَّثْت التي ممتاز، اعتدال وكذلك

السابق. سينما»، رقيبة «مذكرات
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العقار. مالك وتبعية إقامة ومحل ولقب اسم رابًعا:
الطلبات وتُرَفق الَقِبيل، هذا من محرِّك املحل يف كان إذا امليكانيكي املحرِّك قوة خامًسا:
به. املتصلة واألمالك الشوارع وكذلك الداخل من التياترو تقسيم بالتفصيل يوضح برسم
قومسيون يشكل املادة ألحكام طبًقا فيها الالئحة هذه رسيان يتقرَّر التي املدن يف (٣)
الداخلية نظارة من يصدر الذي القرار ذات يف تأليفه كيفية ح تُوضَّ 45[١٩] للتياترات

الالئحة. برسيان
قومسيون رأي أخذ بعد يُقرَّر املحل موقع عىل املدير أو املحافظ وافق إذا (٤)
بالبناء، املتعلِّقة التدابري من اتخاذه يجب وما األبعاد، من رعايتُه يلزم ما التياترات46
وحرصه الحريق ملنع الالزمة االحتياطات الخصوص وعىل واإلنارة، التنسيقات وكذلك

حدوثه. عند للعموم الخروج وتسهيل
جميع بأن القومسيون ق يَتحقَّ أن بعد إال التياترو بفتح الرخصة تُعطى ال (٥)

تنفيذها. صار تقرَّرت التي اإلجراءات
من للوقاية اتخاذها يلزم التي واالحتياطات املحل تشغيل رشوط الرخصة يف تُدَرج (٦)
وأدوات واملواسري والطلمبات الجرادل صيانة من بالتحقق يتعلق فيما خصوًصا الحريق،
املطافئ رجال مساعدة ومن املرسح) إىل ية املؤدِّ واملسالك والحبال (كالستائر املرسح

تقريرها. صار التي االحتياطات جميع كفاءة من عموًما والتحقق

التفتيش عن

ُروعيت، قد تقررت التي االحتياطات جميع أن من التياترات قومسيون يتحقق لكي (٧)
الحال، لزمِت كلما للتياترات خصوصيني مندوبني بواسطة اللزوم وعند بذاته يُفتِّش أن له

األقل. عىل السنة يف واحدة مرة التفتيش هذا يكون أن عىل

صحة مفتِّش وهم: األعضاء، ومن البوليس، حكمدار وهو الرئيس، من التياترات قومسيون ويتألف 45

من أو الحكومة مصالح إحدى من معماري ومهندس الداخلية، نظارة من كهربائي ومهندس املدينة
رقم تحت املحفوظ الالئحة رشح راجع: دائرته. ضمن التياترو الواقع القسم ومأمور البلدية، املجالس

ص٦. بالقلعة، العمومية املحفوظات دار بمكتبة ٤٩٦
،٥٨ عدد «املرسح»، مجلة انظر: التياترات، قومسيون خالل من البند هذا لتطبيقات األمثلة بعض وعن 46

ص٢٣. ،٣١ / ١ / ١٩٢٧ يف
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والقائمني التياترات أصحاب فعىل العام باألمن تتعلق خطرية مضارَّ ظهور عند (٨)
من املقدَّم التقرير عىل بناء املدير أو املحافظ يُقرِّرها التي االحتياطات تنفيذ بتشغيلها
فللسلطة لذلك يتحدد الذي امليعاد يف االحتياطات هذه وا يتمُّ لم فإذا التياترات. قومسيون
املحلية فللسلطة مداهم خطر وجود حالة ويف مؤقتًا. التياترو بإقفال األمر إصدار املحلية

التشخيص. بتعطيل األمر إصدار

واألمن النظام لحفظ إجراءات

ألول التشغيل قبل املحافظ أو املدير يُخِطر أن تياترو تشغيل يروم َمن كل عىل (٩)
يأتي: عما األقل عىل ساعة وأربعني بثماٍن مرة

جديد. جوق كل اسم أوًال:
والساعة. باليوم التشخيص مواعيد ثانيًا:

املناظر. بروجرامات أو الروايات بيان ثالثًا:
العام للنظام مخالًفا االجتماعات أو التشخيص أو املناظر من كان ما ممنوع (١٠)
االقتضاء. عند التياترو وإقفال الَقِبيل هذا من كان ما منع يف الحقُّ وللبوليس واآلداب،

يأتي: ما ممنوع (١١)
فيها. الكرايس وْضع أو للمرور املخصصة املمرَّات يف املكوث أوًال:

من التياترات هذه تكن لم ما لذلك ة امُلعدَّ املحالت غري يف التياترو داخل التدخني ثانيًا:
ذاته. املشاهدة محل يف يدخنون الحضور بَرتْك رصيًحا لها املسموح التياترات

يشء حصول حالة يف وللبوليس التمثيل. عىل التشويش شأنه ِمن ما وكل الضوضاء ثالثًا:
له. املسبِّب طْرُد التشويش من

التمثيل. وقت باملراقبة املنوط البوليس لضابط موافق مكان يخصص (١٢)
إال الليل نصف بعد األوىل الساعة بعد ما إىل مفتوحة التياترات إبقاء يجوز ال (١٣)

خصويص. بترصيح
بًا مصوَّ اإلطالق يكون فال أثناءه نارية عيارات إطالق إىل التمثيَل الحاجُة ت مسَّ كلما (١٤)

املتفرِّجني. صالة نحو
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الواجب فمن نارية سهام إطالق أو مضطرمة نار منظر تمثيل الرواية اقتضِت إذا (١٥)
اتخاذ من ليتمكَّن ساعة وعرشين بأربع امليعاد قبل ذلك عن املدير أو املحافظ إخطار

لذلك.47 الالزمة املراقبة وسائل

والعارشة، الثامنة، املادة الرقابة، بنظام تختص مواد من الالئحة هذه يف جاء ما وأهم
ومن تنفيذها. يف املرصي البوليس بالفعل بدأ املواد هذه صدور ومنذ عرشة. والثانية
:١٥ / ١٢ / ١٩١٥ يوم يف قالْت عندما «األخبار»، جريدة ذكرتْه ما التنفيذ هذا طرائف
واملالهي العمومية املحالت بإقفال العام القائد قرار تنفيذ يف البوليس ضباط أحد إىل «ُعهد
رواية األمر تنفيذ ليلة يمثِّل عكاشة إخوان جوق وكان مساء، عرشة الثانية الساعة يف
عرشة الثانية الساعة يف وصلوا قد وكانوا فصول، خمسة ذات رواية وهي «اليتيمتني»،
ما له فكان الحارضين. ورصف الستار بإنزال الضابط فأمر منها، الرابع الفصل أول إىل

أراد.»48
يُعرض ما خطورة عىل فقط ْت نصَّ أنها السابقة التياترات الئحة عىل القارئ ويالحظ
أورضب الخطورة، هذه تحديد دون واآلداب، العام لألمن بالنسبة تشخيصية تمثيليات من
هذا بالباطل. أو بالحق سواء تراه ما منع يف للرقابة الحق أعطى بدوره وهذا لها. أمثلة
بمساعدة االستعمار سيطرة وتحت إنجليزية أصبحْت ١٩٢٠ عام منذ الرقابة أن علمنا إذا
ع تُوقَّ أصبحْت ١٩٢٠–١٩٢٤ عاَمْي بني ما فالرتاخيص املرصيني. من الداخلية رجال
PASSED— العبارة: هذه يحمل إنجليزي بخاتم وتُختم اإلنجليزي، الرقابة مدير ِقبَل من

49.POLITICAL CENSORSHIP SUPPRESSED
بعض خدع املرسح، مع التعامل وتقنني الرقابة، عىل اإلنجليزي االستعمار وسيطرة
هؤالء ومن اآلداب. عىل حفاًظا التياترات الئحة أصدرت الحكومة أن توهموا ممن املثقفني
للحكومة نشكر «نحن :١٩٢٣ مايو يف قال عندما — املرصية الكتب دار أمني — فكري عيل

املوافق اإلثنني يف التياترات، الئحة الداخلية»، «نظارة الرسمي القسم املرصية»، «الوقائع جريدة 47

١٣٢٩ه. رجب ١٦ املوافق ١٧ / ٧ / ١٩١١م،
.١٥ / ١٢ / ١٩١٥ ،٢٠٣ عدد «األخبار»، جريدة 48

الصفحة يف الرتخيص عىل الدالة اإلنجليزية والتأشريات واألختام اإلنجليزي، الرقابة مدير توقيع انظر 49
تحت للمرسح القومي باملركز املحفوظة األيوبي» الدين صالح «السلطان مرسحية مخطوطة من األوىل

.٥٣٨ رقم العجائب» و«دار ،٥٠٦ رقم جهنم» «زباين مرسحية وكذلك ،٦٧١ رقم
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فال الهزيل، التمثيل َدْور إىل نظرها إلفات ونرجو (السينما)، الصامت التمثيل بُدور عنايتها
تمثيلها وإقرار الداخلية بوزارة املطبوعات مراقبة بقلم نظرها بعد إال رواية بتمثيل تسمح

آلدابه».50 حفًظا الجمهور أمام
عام يف (الرقابة) الروايات مراجعة قلم عن مراد محمود قول أيًضا املعنى هذا ويؤكد
وذلك القلم؛ ذلك عليها يُصدِّق أن بعد إال الروايات تمثَّل أن يمكن ال …» قال: عندما ١٩٢٤
كقبيح لألخالق مفسدة من الروايات بعض يف يكون قد مما العامة اآلداب عىل محافظة

رذيلة.»51 عىل إغراء أو العبارات
وهذا — الظاهر يف اآلداب عىل املحافظة أْجل من صدرت التياترات الئحة أن والحقيقة
السياسة ألهواء خدمة صادرة كانت الباطن يف ولكنها — األمر بادئ يف البعض مه توهَّ ما

الحكم.54 ورجال األجنبية والجاليات االستعمار،53 ولصالح املرصية،52

.١٩٢٣ مايو ،١٠ عدد النسائية»، «النهضة مجلة 50

ص٨. ،٢٠ / ٩ / ١٩٢٤ يف «الفنون»، مجلة والتمثيل»، املوسيقى «تقرير مراد، محمود 51

٢٠ / ٩ / ١٩٢٤ يف املعارف وزير إىل رفع الخديوية باملدرسة املدرس مراد محمود أن ذلك عىل والدليل 52

الروايات مراجعة قلم عن قال وفيه بمرص، األمريية املدارس يف إلدخالهما واملوسيقى التمثيل عن تقريًرا
يف السياسية األحوال اختلفت مهما القلم هذا يُلَغى ال أن أقرتح كما …» العبارة: هذه — الرقابة أِي —
راجع: امللك، ورجال االستعمار وحماية لخدمة كانت الفرتة تلك يف الرقابة أن عىل تدل عبارة وهي مرص.»

ص٨. السابق، مراد، محمود
عبارة وهي واملوسيقى، للمرسح القومي باملركز الرتاث بإدارة مهمة وثيقة وجود ذلك عىل والدليل 53

مدير «سعادة باآلتي: ٤ / ٢ / ١٩٢٣ يوم يف يخربه العام األمن مدير إىل أزهري طالب من خطاب عن
جهنم»، «زباين اسمها رواية الدين عماد بشارع ماجستيك بتياترو دول اليومني تمثل العام، األمن إدارة
الرواية تلك حرضُت يومني وبعد واحد، بيوم تمثيلها قبل عادة تُعمل التي العمومية بروفتها حرضُت وقد
— املحتلة وبالدولة البالد ملك وبجاللة بالحكومة مساس بها إذ بها؛ السماح يمكن ال ألفاًظا بها فوجدُت
«زباين مرسحية بمخطوطة محفوظة الوثيقة وهذه «… يشء يف األدب ضدَّ ليسْت ولكنها — اإلنجليز أعني
صدقي» «أمني املرسحية بمؤلِّف يَِيشَ أن أراد األزهري الطالب أن املالحظ ومن .٥٠٦ رقم تحت جهنم»
ضد الشعب حماس إلهاب عىل تشجيعه من بدًال االستعمار، وعىل امللك عىل تطاول ألنه األمن مدير لدى

األزهري! الطالب وهو املستعمر،
العربي التمثيل دار بتياترو مثَّلها التي صدقي ألمني الشبندر» «بنت رواية منها كثرية، ذلك عىل واألدلة 54

ذكر وبها املؤامرات، تتضمن املرسحية أن حافظ» «حسن الرقيب بتقرير جاء فقد .٢٨ / ١ / ١٩٢٦ يف
يَحِملها فقد مرص، عن بعيدة الرواية وقائع كانت ومهما … ذلك شابََه وما والحرس وامللكة والخلع العرش
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املرصيون. بإدارتها قام حيث اإلدارة؛ يف جديًدا عهًدا الرقابة بدأت ١٩٢٥ عام ومنذ
من الرقابة تعليمات ى يتلقَّ كان الذي مسعود،55 محمد هو لها مرصي مدير أول وكان
تقع وظيفته وكانت اإلنجليزية.56 باللغة باسمه الرتاخيص عىل ع يوقِّ كان بل اإلنجليز،
بني املنصب هذا توىلَّ الذي باشا» «رسل الداخلية بوزارة العاصمة حكمدار رئاسة تحت

.١٩١٩–١٩٤٦ عاَمْي
للشعب الوطني بالشعور تهتم ال الداخلية» «الرقابة/وزارة كانت الفرتة هذه ويف
محمد الناقد تهكَّم هنا ومن سيايس. أو وطني مرسحي ِفْكر كلَّ تحارب كانت بل املرصي،
إذا هل «الوطنية»! مشكلة ذلك بعد وبقيْت …» :٣٠ / ٨ / ١٩٢٦ يف قائًال حلمي املجيد عبد
بتمثيلها املطبوعات57 قلم ح يرصِّ وعظمتها» مرص «مجد تمثل محلية رواية كاتب وضع

تم وبالفعل األشياء. هذه حذْف الرقيب رأى لهذا أُريَد؛ ما غري بها يظن وقد محملها، غري عىل الجمهور
محذوف هو ما بتمثيل قام صدقي أمني ولكن السابقة. املواضع حذف بعد املرسحية بتمثيل الرتخيص
استمر صدقي أمني ولكن إجراءاته، ليتخذ البوليس بإبالغ املطبوعات مدير الجميعي» الرحمن «عبد فقام
وأخريًا أفندي»، مدبويل «الصاغ األزبكية قسم مأمور ِقبَل من مخالفة له ُحرِّرت حتى املحذوف تمثيل يف

.٣٠٥ رقم تحت للمرسح القومي باملركز الرتاث بإدارة الوثائق هذه راجع لألمر، الفنان امتثل
«املنحة املطبوعة: األدبية آثاره ومن قدير، وصحايف ومرتجم وناقد أديب (١٨٧٢–١٩٤١) مسعود ومحمد 55

و«مجموعة اآلداب» و«لباب اللياقة» و«آداب مسعود» و«تقويم اإلسكندرية» مدينة تخطيط يف الدهرية
النجاح» و«وسائل الثالثة» أدوارها يف و«املرأة األبيض» النيل ينابيع عن و«البحث كامل» مصطفى أعمال
«تقويم وضع يف وشارك الشاي»، و«زهرة و«الوردة» الطبيب» «الجاهل ترجم كما السلطانية». و«الرحلة
«األخبار»، جريدة اإلسالم، وحضارة مسعود محمد الطماوي، حسني أحمد انظر: عنه، وللمزيد املؤيد».

.٨ / ١٠ / ١٩٩٣
من األوىل الصفحة عىل اإلنجليزية باللغة مسعود» «محمد الرقابة مدير باسم التوقيعات هذه راجع 56

الغربي» «أرسار مرسحية رفض وكذلك ،٩٤٠ رقم تحت باملركز «الغول» مرسحية مخطوطة ترخيص
.٦٢٨ رقم

وبعد قبل املرسحيات بمراقبة للقيام الداخلية بوزارة واملبارشة الرسمية الجهة هو املطبوعات» و«قلم 57

١٩٢٥–١٩٢٧ الفرتة هذه ويف والصحف. لألغاني بالنسبة وكذلك الالزمة، الرتاخيص وإصدار تمثيلها،
طنوس جورج كتب وقد الجميعي، بك الرحمن عبد ثم مسعود، محمد هو املطبوعات قلم مدير كان
ص١٣. ،١٨ / ١٠ / ١٩٢٦ اإلثنني يوم ،٤٣ عدد «املرسح»، مجلة يف الرقابة مجال يف دوره وعن عنه مقاًال

ص٧. ،١ / ٢ / ١٩٢٨ بتاريخ ،١٧ عدد «الستار»، مجلة انظر: القلم، هذا عمل عن وللمزيد
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هذا يف شديدة التعليمات فإن مطلقا، ذلك أظن ال والحرف؟! الكلمة عىل يحاسب الذي وهو
املوضوع.»58

عنوان تحت ٤ / ١١ / ١٩٢٦ يف «املمثل» مجلة كتبتْه ما أيًضا املعنى هذا يؤكد ومما
تتصاعد التي الشكاوى بمناسبة الكلمة هذه «نكتب قالت: عندما املطبوعات» قلم «مدير
إليه ناسبني املطبوعات قلم مدير من واملؤلِّفني التمثيلية الِفَرق مديري من فيوًما يوًما
َمشاِهد أو هامة ُجَمل بحذف وذلك رواياتهم، تشويه إىل غالبًا يؤدِّي الذي الشديد تداُخله
املطبوعات قلم مدير يتهمون التمثيلية املسارح فمديرو … الروايات تلك مغزى يف تؤثِّر
السياسية. الروايات ضد املستمرة وبثورته وطنية، ِعَظة أو حمايس مشهد كل عىل بقضائه
العرص هذا مثل يف خطرية تهمة وهي املطبوعات، قلم ملدير الفرق مديري تهمة هي هذه
يكون أن ونرجو املوضوع هذا يف نسرتسل أن نريد ال ونحن . الُحرِّ والتفكري الحرية عرص
غري اليوم أن املطبوعات قلم مدير حرضة منبِّهني الشأن هذا يف يُكتَب ما وآِخَر أوَل هذا

والسالم.»59 األمس،
املوافقة حدود وتخطِّي التطور، يف أخذت الرقابة نظم أن لنا يتضح املقال هذا ومن
بعض أو الجمل شطب أو الكلمات،60 بتغيري سواء النص يف ل التدخُّ حدود إىل املنع أو
للموضوعات التعرض وعدم املرصيني عند الوطنية الروح إخماد إىل باإلضافة هذا املشاهد.

اإلثنني ،٣٦ عدد «املرسح»، مجلة وعندهم! عندنا املرسحي التأليف تشجيع حلمي، املجيد عبد محمد 58

الحالة …» قال: عندما رمزي» «إبراهيم املرسحي الكاتب أيًضا املعنى هذا أكَّد وقد ص٣. ،٣٠ / ٨ / ١٩٢٦
عظيًما مكتبًا إقامتها بدليل أهميته تدرك أنها مع فوىض التمثيل تركِت فقد الحكومة، عناية تستوجب
مصلحة غري يف السامع يَُؤوِّلها قد التي األقوال من فيها يكون ما حيث من الروايات عىل لإلرشاف
السفور، مطبعة «كلمة»، عنوان تحت «البدوية» مرسحية ختام رمزي، إبراهيم البالد.» سياسة متويلِّ

ص١٠٧. ،١٠ / ٥ / ١٩٢٢
«أنا». توقيع ص٣، ،٤ / ١١ / ١٩٢٦ الخميس األوىل، السنة ،٢ عدد «املمثل»، مجلة 59

،٢٦ / ١٢ / ١٩٢٧ اإلثنني بتاريخ ،١٣ رقم عددها يف «الستار» بمجلة جاء ما الكلمات تغيري طرائف ومن 60

لبعض التعبري يف بتطوير يقوم املطبوعات قلم مدير الجميعي بك الرحمن عبد بأن «صاحي»: بتوقيع ص٦
«استقالت» بل الوزارة، «سقطت» اآلن يقال وال «ُقبْلة»، بكلمة تُبَدل «بوسة» فكلمة التمثيلية، الروايات

وهكذا. … حقوقنا» «نطلب جملة محلَّها حلَّت حقوقنا» «نأخذ وجملة الوزارة.

34



املرسحي والرفض الرقابة تاريخ

الوقت. ذلك يف مرص، يف الحكم ورجال األجنبي االستعمار صالح يف بالقطع وهذا السياسية،
جدوى. دون ولكن (الرقابة)،61 املطبوعات قلم بإلغاء املناداة إىل أدَّى مما

يف كان — الفرتة تلك يف — املطبوعات/الرقابة» «قلم إىل ه ُوجِّ الذع نقد وأهم
املطبوعات قلم رفَضها رواية عن حماد عيل محمد الناقد تحدث عندما ٣٠ / ٤ / ١٩٢٨
بُعد ِمن ولو تمسُّ إنها حيث املرسح عىل النظارة أمام إخراجها يجوز ال أشياء بها ألن
ولكنه األشياء، هذه من تماًما خالية الرواية أن من الناقد ويتهكَّم البلد. يف السياسية الحالة
يف صني املتخصِّ غري ِمن به العاملني ألن تماًما؛ عمَله يَجَهل الذي املطبوعات، قلم ف تعسُّ
املرسح مجال يف املتخصصني املثقفني من نخبة باختيار الناقد يقرتح وأخريًا املجال. هذا

القلم.62 هذا يف بالعمل يقوموا كي
عامة قواعد تحت املرسحية الرقابة مع السينمائية63 الرقابة دت توحَّ ١٩٢٨ عام ويف
وارتكاب اإلجرام ُروَح يَبُثُّ قد ما ومنع األخالق، عىل حفاًظا الفنية األعمال فحص يف تمثَّلت
الرقابة انفصلِت قليلة أيام بعد ولكن عقائده.64 أو الجمهور شعور يمسُّ ما أو الرذائل،
الفارق هذا وبينهما خصوًصا محلِّه، غري يف كان بينهما د فالتوحُّ السينمائية. عن املرسحية
الفن من بكثري أسبق مرص يف املرسحي فالفن ِحَدٍة. عىل فنٍّ كل تاريخ يف املتمثل الكبري
يف صامتة كانت التي السينما من أكرب بصورة املرسح انتشار عن فضًال هذا السينمائي،
عدًدا املرسحية الِفَرق أكثر بها كانت الفرتة هذه يف مرص أن نعلم أن وكفى الوقت. ذلك

يف ،٢٨ عدد «الناقد»، مجلة إللغائه؟ بعُد الوقت يَِحِن أَلْم املطبوعات! قلم حماد، عيل محمد راجع: 61

ص٣. ،١٦ / ٤ / ١٩٢٨
إدارة إليهم تُسند املثقفني األدباء من نخبة إىل حاجتنا ينتحر: املطبوعات قلم حماد، عيل محمد راجع: 62

ص٣. ،٣٠ / ٤ / ١٩٢٨ بتاريخ ،٣٠ عدد «الناقد»، مجلة القلم، هذا
شئون عىل القائمون تنبَّه لذلك منها؛ مرص تَسَلم ولم األوىل، العاملية الحرب نار شبَّت ١٩١٤ عام ففي 63

أن من خوًفا الجمهور؛ عىل عرضها قبل األفالم عىل رقابة وْضع رضورة إىل مرص يف العسكرية السلطة
لهذه قسم الداخلية بوزارة ن تكوَّ هنا ومن ألغراضهم، خدمة أو لهم دعاية يعترب ما بينها األعداء يدسَّ
اختصاصاته، اتسعت بل الحرب، بانتهاء القسم هذا عمُل ينتِه ولم العام، األمن بإدارة ملحًقا الرقابة

ص٥٢. ،١٩٤٥ األول، الجزء الفني»، «الدليل راجع: الُخلُقية. النواحي السياسية النواحي غري فشمل
.٥٣ ص٥٢، السابق، الفني»، «الدليل راجع، 64
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املرصي املرسح فرتات أنضج الفرتة هذه وتُعتََرب بل َمثيٌل. لها يَسِبق لم بصورة وشهرة65
اإلطالق. عىل

وْضع من بد ال كان املرسحية، الفرق وكثرة املرسحي، الفن يف التطور هذا وأمام
«حول عنوان تحت ١٨ / ٧ / ١٩٢٩ مرصيف جريدة قالْت فقد جديدة. رقابية ولوائح قواعد
األستاذ الفضيلة صاحب حرضة اهتمام من كان ما الُقرَّاء «يذكر واملالهي»: التمثيل مراقبة
مخاطر من البالد يف ى َرسَ ما حيال املطبوعات إدارة وكيل البرشي العزيز عبد الشيخ
اجتماعه إىل أرشنا وقد وغريها، كالسينما األخرى املالهي ومحالِّ باألخالق املرضِّ التمثيل
يُخاِلف ما تمثيل إىل عودتهم بعدم قراًرا منهم أخذ إنه وقلنا واملالهي، املسارح بأصحاب
وهذا عقاب. بأشد يُعاَقب األخرية التعليمات مخالفة عىل يجُرؤ َمن كل أن وأنذرهم اآلداب
تخصيص أخرى جهة من نرجو أننا إال األستاذ، ملجهود بارتياحنا َجاَهرنا كنا وإذا حسن،
إبداء املندوب لهذا ليتسنَّى املطبوعات إدارة عليها توافق رواية ولكل مرسح لكل مندوب
أصحاب بعض انحرف إذا حتى حفلة، كل نهاية يف األمور لوالة املالحظات من يراه ما
ن تُدوَّ وأن معاقبتُه يتسنَّى واآلداب واألخالق املرصية الكرامة مراعاة عن واملالهي التمثيل
وأن الرواية، صحائف نهاية يف املطبوعات يف به املحتفظ «األصل» نفس عىل املالحظات
للرجوع وملًهى مرسح كل ألعمال املطبوعات بإدارة خاص — ملفٌّ — دوسيه ص يُخصَّ
يف منها لكل التمثيلية الروايات إحصاء العام واألمن املطبوعات إدارة تستطيع حتى إليه
واألدبية والعلمية األخالقية التمثيلية الروايات جهة من الوافية البيانات عىل والوقوف العام
يف به املعول هو كما أجنبية أم عربية أكانت سواء منها والتاريخية واالجتماعية والوعظية

األخرى.»66 البلدان

الكسار، عيل وفرقة أبيض، جورج وفرقة رمسيس، وفرقة عكاشة، فرقة فقط: ١٩٢٨ عام يف ومنها 65

بديعة وفرقة املهدية، منرية وفرقة رشدي، فاطمة وفرقة صدقي، أمني وفرقة الريحاني، نجيب وفرقة
اللطيف عبد وفرقة التابعي، محمد وفرقة منيب، فوزي وفرقة رشدي، وأنصاف رتيبة وفرقة مصابني،

هانم. جانيت وفرقة جمجوم،
األسلوب هذا أن بالذكر الجدير ومن ص٣. ،١٨ / ٧ / ١٩٢٩ بتاريخ ،٩٦٤٥ عدد «مرص»، جريدة 66

التفتيش». «إدارة اسم تحت الرقابة، بنُُظم اآلن به معمول
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وتحت أيًضا، املوضوع هذا حول ١٧ / ١٠ / ١٩٢٩ يف «املقطم» جريدة قالت كما
النظام عن العدول أخريًا الداخلية وزارة «رأْت اللهو»: ودور املسارح عىل «الرقابة عنوان
تضع حتى والرتيُّث واملسارح اللَّْهو ُدور عىل املطبوعات إدارة رقابة يف مرعيٍّا كان الذي
العام األمن وكيل كامل بك أحمد العزة صاحب حرضة يرأسها التي األدبية الرقابة لجنة

العامة.»67 اآلداب صون يكفل جديًدا نظاًما
لتتالءم بتغيريها واملطالبة القديمة التياترات الئحة من التهكُّم إىل األمر وصل ثم
تحت ٢١ / ٩ / ١٩٣٠ يف الفني «مرص» جريدة ناقد يقول ذلك ويف الحايل. العرص مع
الجمهور يَغَشاها التي العامة للمحالِّ الئحة مرص «يف واملالهي»: املسارح «الئحة عنوان
تُطبِّقها التي نفُسها وهي البوليس، رجال تنفيذها عىل ويُِرشف الداخلية وزارة وضعتْها
لتطبيقها الكفاية فيها األمور والة يَِجد هل ولكن الرقص ومحالِّ واملالهي املسارح عىل
يُدِخلوا أن األمور والة يحاول فلم قديمة، الالئحة هذه إن أعمالها؟ وتُنظِّم املسارح عىل
كانت أياَم ُوضعْت أنها من بالرغم د، املتجدِّ املسارح نظام مع يتفق ما التعديل من عليها
بني العام األمن مدير يُصِدر بأن الحكومة واكتفت املتنقلة، الِفَرق إال مرص يف توجد ال
الضبطية رجال أو املطبوعات قلم مدير اقرتاحات عىل بناء إما وقتية، قرارات وآخر وقت
وينسخ تتجدد يوم كل أنها من بالرغم القانون صفة لها ليسْت القرارات وهذه العامة،
املطبوعات قلم إىل ترسل أن الفرق من فرقة كل عىل الداخلية وزارة ففرضت بعًضا. بعُضها
قلم ويَعَهد موضوعة، كانت أو ُمعرَّبة أكانت سواء وإخراَجها تمثيَلها تُريد التي الرواية
العامة اآلداب عىل تطبيقها ومراعاة الرواية هذه قراءة يف موظَّفيه بعض إىل املطبوعات
تمثيَلها أجاز ممنوًعا شيئًا فيها املوظف هذا يجد لم إذا حتى الدولة، قوانني عىل ومواقفها
ثم اإلدارة بخاتم تُختم ذلك وبعد برأيه، مشفوعة املطبوعات مدير إىل ورفعها وإخراجها
املوظفني هؤالء بعض إىل يُعَهد ذلك وبعد بتمثيلها، السماح قرار مع الفرقة إىل تُرَسل
أفَضْوا املالحظات من يشء لهؤالء عنَّ إذا حتى تمثيلها من األوىل والليايل الربوفات بحضور
هؤالء يتعرَّض فال محض، إداري عمل وهذا إصالَحه. الفرقة إىل وطلبوا األمور، لوالة به

.١٧ / ١٠ / ١٩٢٩ بتاريخ ،١٢٣٦٢ عدد «املقطم»، جريدة 67

37



(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

أَثبَتَِت قد النظام هذا ولكن ذلك. من ليشء وال ملغزاها وال الفني الرواية لنوع املوظفون
أو الرأس، ناضج يكون ال قد واحد، موظف إىل موكول فيه الحكم فإن فساَده التجارُب
ذلك وعند لألنبياء، إال تكون ال والعصمة وحكمه، قراره يف ُمغِرًضا يكون وقد النظر، بعيد

للضياع.»68 الفرقة مصلحة تتعرَّض
الفن، ورجال الحكم رجال بني أو املرسحي، والفن الرقابة بني الرصاع واستمر
أحواله إىل بالتعرض سواء شعبه، وحياة حياته عن التعبري يف املرسحي الفن أحقية حول
(رجال الرقابة رجال وديكتاتورية تعنُّت وبني االقتصادية، أو السياسية أو االجتماعية
«الفنان وأصبح الجمهور. إىل ممكنة صورة بكل التعبري هذا وصول منع يف الحكومة)،
يُحدِّد الرقيب ولكن … هو ها يُحسُّ التي الزاوية من ويستعرضها الحياة جوانب يرسم
وال القيود يعرف ال والفن ونهايات. حدوًدا الفن أمام ويضع الفنان ره يصوِّ الذي الجانب
وطبيعة الرقابة، مع الفن يصطدم هنا ومن … نهاية له ليست الفن ألن بالحدود؛ يؤمن

التصادم.»69 هذا تحتِّم نفسها الفن
عندما ،١٩٥٥ عام حتى والرقيب الفنان بني الرصاع هذا أو التصادم هذا واستمر

اآلن. إىل به املعمول الرقابة قانون صدر
املرسحية الرقابة لتنظيم ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم القانون صدر ٣ / ٩ / ١٩٥٥ ففي
يتعلَّق فيما العليا الدولة ومصالح اآلداب وحماية العام والنظام األمن عىل املحافظة أْجل من

وبنوده: موادِّه أهم ومن الدول. من غريها مع عالقاتها يف السياسية بمصلحتها

الثقافة. وزارة من برتخيص إال مرسحي عمل أي عرض عدم (١)
باملرسحية حذف أو إضافة أو تحريف أو تعديل أي إجراءُ له ص للمرخَّ يجوز ال (٢)

بها. ص املرخَّ
السابق الرتخيص مسبَّب بقرار تسحب أن الرقابة عىل القائمة للسلطة يجوز (٣)

ذلك. تستدعي جديدة ظروف طرأت إذا وقت، أي يف إصداره

ص٧. ،٢١ / ٩ / ١٩٣٠ بتاريخ ،١٠٠١٠ عدد «مرص»، جريدة 68

.٢٤ / ٩ / ١٩٤٧ بتاريخ ،٨ عدد «االستوديو»، مجلة 69
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سحبه.71 أو تجديده أو الرتخيص70 برفض املتعلقة القرارات من التظلُّم يجوز (٤)

بهدف ،١٩٧٦ لسنة ٢٢٠ رقم القرار الثقافة وزارة أصدرْت ٢٧ / ٥ / ١٩٧٦ ويف
عىل واملحافظة والخلقية، والروحية الدينية املجتمع ِقيَم وتأكيد الفني، باملستوى االرتقاء
القرار: هذا وبنود مواد أهم ومن االنحراف، من النشء وحماية العام والنظام العامة اآلداب
األمور من أمًرا نْت تضمَّ إذا مرسحية، أي عن إعالن أو إنتاج أو بعرض الرتخيص عدم

اآلتية:

أعمال وتحبيذ الدينية والعقائد السماوية باألديان والتعرض اإللحادية الدعوات (١)
الشعوذة.

الراشدين الخلفاء من أحد صور أو رمًزا، أو رصاحة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول صورة إظهار (٢)
املسيح السيد صورة إظهار وكذلك أصواتهم سماع أو بالجنة املبرشين والعرشة البيت وأهل
املختصة. الدينية الجهات إىل ذلك كل يف الرجوع يُراَعى أن عىل عموًما، األنبياء صور أو

والعبارات املادية والحركات الجنيس الشذوذ مشاهد أو امُلِثرية الجنسية املشاهد (٣)
تقدَّم. بما تُوحي التي

اللياقة عن الخروج أو اإلثارة إىل تؤدِّي بطريقة الرقص ومشاهد الخليعة املناظر (٤)
واملمثالت. واملمثلني والراقصات الراقصني حركات يف والِحْشمة

أيُّ يتقدَّم لم التحديد وْجه عىل أو ذ، تُنفَّ لم املادة هذه أن إال ١٩٥٥ عام يف صدر القانون أن ورغم 70

أْي ٢٥ / ١٠ / ١٩٧٨ يف الجديد املرسح مدير بركة» «مصطفى إال القانون هذا ظل يف تظلُّم بأيِّ شخص
حكم يف «بكالوريوس ملرسحية الرقابة منع من تظلَّم عندما القانون، إصدار من سنة ٢٣ من يقرب ما بعَد
الوزارة أول وكيل وهبة الدين سعد من التظلم هذا فحص لجنة وتكونت سالم. عيل تأليف من الشعوب»
السينمائيني نقيب عن نائبًا صادق والسعيد عضًوا، الدولة مجلس مندوب الغني عبد ومحمد رئيًسا،
األستاذ رئيس السيد «استهلَّ العبارة: بهذه االجتماع محرض وبدأ املنتدب. الخبري غيث وحمدي عضًوا،
ما راجع مرسحي.» نص رْفض من تظلُّم فيها يُبَحث التي األوىل املرة هي هذه بأن التظلُّم مناقشة اللجنة
تحت مستند التظلمات، لجنة الفنية، املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة الفني التفتيش ملف يف سبق

.٣٠ / ١٠ / ١٩٧٨ يف ٢٩٦١ صادر رقم
الفانوس ولوحات السينمائية األرشطة عىل الرقابة لتنظيم ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم القانون راجع، 71

لشئون العامة الهيئة الصوتي، التسجيل وأرشطة واألسطوانات واملنلوجات واملرسحيات واألغاني السحري
ص٧١–٨٠. ،١٩٩٢ الرابعة، الطبعة األمريية، املطابع
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تتسم أو العام الذوق عن تَنْبُو أو بذيئة معاٍن أو إشارات أو عبارات استخدام (٥)
بالحياة وثيًقا اقرتانًا املقرتنة األلفاظ استخدام عند والذوق الحصافة مراعاة وعدم بالسوقية

الجنسية. الخطيئة أو الجنسية
بطريقة الوطنية بالشخصيات منها يتعلق ما وخاصة التاريخية الحقائق عرض (٦)

مشوَّهة. أو ُمزيَّفة
العربية مرص بجمهورية صداقة عالقات تربطه بشعب أو أجنبية بدولة التعريض (٧)
املوضوع. سياق يقتضيه تاريخي تحليل لتقديم ذلكرضوريٍّا يكن لم ما املرصي، وبالشعب
وإثارة والقنوط اليأس إشاعة إىل تدعو بطريقة االجتماعية املشكالت عرض (٨)

الوطنية.72 بالوحدة اإلخالل أو طائفية أو طبقية ثغرات خلق أو الخواطر

صدور حتى نشأتها منذ املرسحية الرقابة تاريخ — سبق فيما — رسدنا قد كنا وإذا
التاريخ هذا رسد القادمة، القليلة الصفحات يف فسنحاول اآلن، به املعمول الرقابة قانون
.١٩٧٠ عام حتى ،١٩٠٧ عام منذ الرقابة وتأشريات أختام خالل من وثائقية، بصورة

١٩٠٧–١٩٧٠ الرقابة وتوقيعات وتأشريات ألختام التوثيقي التاريخ

فرنيني ميخائيل لسليم القاتل» «العفو مرسحية مخطوطة من األوىل الصفحة عىل (١)
يحوطها نجمة وسطه الفرنسية باللغة مطبوع دائري خاتم يوجد ،٢٠ / ٣ / ١٩٠٧ بتاريخ
COMMISSION DES األوىل: عبارتان، الخاتم وبهذا الفرنيس. املدير توقيع بوسطه هالل
اليسار وعىل الداخلية)، وزارة (أي MINISTER DE L’INTERIEUR والثانية: THEATER
PRESIDENT OF THE بعبارة مطبوع خاتم أسفله اإلنجليزي الرقابة مدير توقيع يوجد
رقم املركز املرسح، — لجنة أو — كومسيون مدير أي THEATER؛ COMMISSION

73.٩٨٣

الفنية، املصنَّفات عىل للرقابة األساسية القواعد بشأن ١٩٧٦ لسنة ٢٢٠ رقم الثقافة وزارة قرار راجع، 72

ص١١٣–١١٨. السابق، ،١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم قانون
رقم تحت واملوسيقى للمرسح القومي باملركز محفوظة القاتل»، «العفو مرسحية مخطوطة إن أْي 73

األمثلة. باقي يف وهكذا .٩٨٣
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املرسحي والرفض الرقابة تاريخ

األحمر» الرشيط أو الشهوات «مصارع مرسحية من األوىل الصفحة يمني عىل (٢)
وسطه الفرنسية باللغة مطبوع دائري خاتم يوجد ،٢٧ / ٥ / ١٩١٩ بتاريخ عالم لعباس
وبهذا الفرنيس، املدير توقيع وسطه السابقة األختام معنى بنفس هالل يحوطها نجمة
MINISTER DE والثانية: COMMISSION DES THEATER األوىل: عبارتان، الخاتم
العبارة بهذه مطبوع خاتم يوجد اليسار وعىل الداخلية) وزارة (أي L’INTERIEUR
رقم املركز اإلنجليزي، الرقابة مدير توقيع ثم POLITICAL CENSORSHIP PASSED

.١٢٦٩

األيوبي» الدين صالح «السلطان مرسحية مخطوطة من األوىل الصفحة عىل (٣)
POLITICAL CENSORSHIP الخاتم هذا يوجد ،٦ / ١١ / ١٩٢٠ بتاريخ حداد لنجيب

.٦٧١ رقم املركز اإلنجليزي، املدير توقيع وأسفله SUPPRESSED
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

بتاريخ خريي لبديع «الغول» مرسحية مخطوطة من األوىل الصفحة عىل (٤)
محمد الرقابة مدير توقيع ثم PRESS DEPT بعبارة مطبوع خاتم يوجد ،٢٠ / ١ / ١٩٢٥

74.٩٤٠ املركز مسعود،

.١٢ / ٢ / ١٩٢٥ بتاريخ فرنيس رقيب من الفرنسية باللغة تقرير وجود املرسحية هذه وثائق يف والجديد 74

واملوسيقى. للمرسح القومي باملركز ٩٤٠ رقم تحت املخطوطة راجع
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الحظ» «دولة ومرسحية «الربنسيسة» مرسحية مخطوطة من األوىل الصفحة عىل (٥)
الرحمن عبد املرصي الرقابة مدير كتب ،٢١ / ٢ / ١٩٢٧ بتاريخ الدين عز يوسف لفرقة
اإلنجليزية، باللغة أيًضا باسمه ع وقَّ كما اإلنجليزية، باللغة املرسحية ترخيص الجميعي

الحظ». «لدولة ٥٥١ ورقم «للربنسيسة» ٢٩٩ رقم املركز

اقتباس يجنن» يشء أو مراتي «دي مرسحية مخطوطة من األوىل الصفحة عىل (٦)
الشكل مستطيل مطبوع خاتم يوجد ،٢٧ / ٥ / ١٩٢٨ بتاريخ فهمي املجيد عبد محمود
بمنع اإلنجليزي املدير تأشرية ثم املطبوعات، قسم عام: أْمن الداخلية، وزارة فيه: مكتوب
املركز الدين، عز سليم املرصي املدير من العربية باللغة التأشرية نفس وكذلك املرسحية،

.٥٤٠ رقم
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

حلمي ملحمود الدستة» «وش مرسحية مخطوطة من األوىل الصفحة عىل (٧)
والفرنسية. العربية باللغة دائري األول أختام: ثالثة يوجد ،٦ / ٧ / ١٩٢٩ بتاريخ
MINISTER DE مكتوب وبالفرنسية املطبوعات، قلم الداخلية وزارة مكتوب: فبالعربية
مطبوع وهو الصفحة يسار عىل والثاني ،BUREAU DE LA PRESSEو L’INTERIEUR
إدارة … عام أمن الداخلية، وزارة فيه: مكتوب — مستطيل شكل عىل — العربية باللغة
سليم املطبوعات مدير شخيصباسم خاتم والثالث التمثيلية، الروايات مراقبة … املطبوعات

.١١٠٦ رقم املركز الدين، عز

بتاريخ الرشيف الدين لسعد بدقة» «دقة مرسحية من األوىل الصفحة عىل (٨)
والعربية؛ الفرنسية باللغة مطبوع صغري دائري األول أختام ثالثة يوجد ،١٣ / ١ / ١٩٣٧
DEPARTEMENTDE LA PRESSEوMINSTERDE LE CAIRE مكتوب: الفرنسية فباللغة
الصحافة إدارة الداخلية: «وزارة مكتوب: العربية وباللغة PUBLICITE ET CULTURE
عىل — العربية باللغة مطبوع وهو الصفحة يسار عىل والثاني بمرص»، والثقافة والنرش
مراقبة … املطبوعات إدارة … عام أمن الداخلية، «وزارة فيه: مكتوب — مستطيل شكل
املركز — الدين عز سليم املطبوعات مدير شخيصباسم خاتم والثالث التمثيلية»، الروايات

.٥٥٩ رقم
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املرسحي والرفض الرقابة تاريخ

بالفرقة الخاصة رمزي إلبراهيم هللا» بأمر «الحاكم مرسحية من األوىل الصفحة عىل (٩)
العربية: باللغة فيه مكتوب دائري األول خاتمان يوجد ،٢٩ / ٩ / ١٩٤٨ بتاريخ املرصية
والسينما»، املرسح قسم االجتماعي، واإلرشاد الدعاية إدارة االجتماعية، الشئون «وزارة
PUBLICITY مكتوب: فبالفرنسية والعربية؛ الفرنسية باللغة مكتوب أيًضا دائري والثاني
النرش» «مراقبة مكتوب: وبالعربية CENSORSHIP – CENSORSHIP DEPARTMENT

.٤٤٧ رقم املركز

بتاريخ التابعي ملحمد العمدة» «بنت مرسحية من األوىل الصفحة عىل (١٠)
القومي: اإلرشاد «وزارة فيه: مكتوب مطبوع، دائري خاتم يوجد ،١١ / ٣ / ١٩٥٧

.٢٧٨ رقم املركز والسيناريو» املرسحيات عىل الرقابة إدارة الفنون: مصلحة
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

يوجد ،٢٢ / ٩ / ١٩٥٩ بتاريخ الطيبة» «العرشة أوبريت من األخرية الصفحة عىل (١١)
املصنفات عىل الرقابة إدارة القومي، واإلرشاد الثقافة «وزارة فيه: الرتخيصومكتوب خاتم

والسيناريو.75 املرسحيات إدارة الفنية،

بتاريخ املعطي عبد لشكري الخري» «صباح مرسحية من األخرية الصفحة عىل (١٢)
الفنية: للرقابة العامة اإلدارة االستعالمات: «مصلحة به: خاتم يوجد ،٢٦ / ٥ / ١٩٦٥

املرسحيات.»76 رقابة إدارة

.٢٢ / ٩ / ١٩٥٩ يف ٧٨٨ رقم ترخيص الرقابة: سجالت راجع: 75

.٢٦ / ٥ / ١٩٦٥ يف ٦٨ رقم ترخيص الرقابة: سجالت راجع: 76

46
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بتاريخ فرج أللفريد والزيتون» «النار مرسحية من األخرية الصفحة عىل (١٣)
للرقابة العامة اإلدارة الثقافة: «وزارة فيه: مكتوب مستطيل خاتم يوجد ،٥ / ٢ / ١٩٧٠
اآلن. حتى به املعمول الشكل وهو املرسحيات.»77 عىل الرقابة إدارة الفنية: املصنفات عىل

من اآلن، حتى بدايتها منذ مرص يف املرسحية الرقابة تاريخ عن تحدثنا قد نكون وهكذا
خالل من وأخريًا واللوائح، القوانني خالل من وأيًضا القديمة، الدوريات يف أخبارها خالل

والتأشريات. األختام
الجانب عن نتحدث أن لنا يبقى الرقابة، تاريخ عىل النظرية اإلطاللة هذه وبعد
التايل الفصل ويف املرفوضة. املرسحية للنصوص تقييمها يف للرقابة، التطبيقي أو العميل،
رت توفَّ التي النصوص وهي ،١٩٣٦ عام حتى ١٩٢٣ عام منذ النصوص لهذه سنتعرض
وأيًضا األوائل، الرَُّقباء تقارير عن نادرة وثائقية بصور الفصل هذا وسندعم أيدينا. بني
تاريخيٍّا ترتيبًا سيكون املرسحيات ترتيب أن كما الفرتة. هذه يف الرقابة وأختام تأشريات

الرقابي. الرفض تاريخ حسب

ىف٣ / ٢ / ١٩٧٠. ٣١ رقم ترخيص الرقابة: سجالت راجع: 77
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الثاني الفصل

قديًام مرفوضة نصوصمرسحية

١٩٢٣ – ١٩٣٦

منصور إبراهيم ملحمد ،١٩٢٣ العجائب» «دار مرسحية

مرسحية، أقدم منصور1 إبراهيم محمد ملؤلِّفها العجائب» «دار مرسحية مخطوطة تعترب
يشتمل بما األصيل، بنصها واملوسيقى للمرسح القومي املركز ويحتفظ الرقابة، تمنعها
اإلسكندرية محافظ تقدَّم ٢ / ٦ / ١٩٢٣ يوم ففي رقابية. وتقارير مستندات من عليه
مسارح أحد عىل املرسحية بتمثيل الرتخيص فيه يطلب الداخلية، وزارة لوكيل بطلب

اإلسكندرية. مدينة تياترات
«اطَّلعُت فيه: قال الرتخيص، بمنع تقريًرا «عزيز» الرقيب كتب ٢٠ / ٧ / ١٩٢٣ ويف
حياة د َرسْ وتتضمن الكوميدي. نوع من تاريخية وهي العجائب» «دار الرواية؛ هذه عىل
األعراض. عىل واالعتداء االغتصاب إىل املجون به ينزع كان وكيف فرنسا، ملك فرنسواي

عندما َعَرفتُه قديم «ممثِّل ص٢٠٥: ،١٩٢٥ أكتوبر التياترو»، «مجموعة يف شكري محمد عنه ويقول 1

وهو عكاشة، إخوان بفرقة ذلك بعَد ورأيتُه بها، ممثًِّال كان حيث املهدية؛ منرية السيدة فرقة أُدير كنُت
الرببري، كشكش بجوق ممثًِّال كان ١٩٢٠ عام يف أنه ذلك عىل ونضيف املاجستيك.» فرقة ممثيل من اآلن
مرسحيتني سوى له نجد فلم املرسحية مؤلَّفاته عن أما .١٩٣٥ عام القومية بالفرقة كممثِّل األمر به وانتهى
للمرسح القومي باملركز محفوظة وهي «الشقيقان»، أو آفية» «بال األوىل: العجائب»؛ «دار غري فقط،

.٩٧٥ رقم تحت باملركز أيًضا محفوظة وهي الظلم»، «عاقبة والثانية: ،٨٠٦ رقم تحت واملوسيقى



(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

جمالُها أعجبَه َصِبيًَّة يُهاِجم كي ليًال بهم وذهب وزراءه جمع أنه الهتك به بلغ وقد
من ها أمَّ اغتصب قد وكان يدري. ال وهو ابنته كانت الصبية هذه أن مع بها. وافتُتن
من ذلك ويف والتحقري. واالزدراء االمتهان من كثري مواقفه ويتخلَّل يائسة. وماتْت قبُل
يَحُسن وال السيِّئ. والتأثري التنفري يُوِجب مما امللوك أشخاص نحو والتهكُّم التعريض

لسعادتكم.» ُمفوَّض والرأي بتمثيله. السماح

ملحافظ مذكرة ٢٩ / ٧ / ١٩٢٣ يف املطبوعات مدير أرسل التقرير هذا عىل وبناءً
املحافظة مكاتبة إىل «إيماء فيها: قال الرواية، بتمثيل الرتخيص رفض بشأن اإلسكندرية،
نؤمل باإلسكندرية املمثِّل منصور إبراهيم محمد لصاحبها العجائب» «دار رواية بشأن
بتمثيلها.»2 الترصيح وعدم رفُضها تمَّ قد الرواية هذه أن املذكور الشخص م بتفهُّ التنبيه

بقراءتها. فقط تكفي ا، جدٍّ رثَّة بحالة ألنها األحوال من حال بأي تصويرها يصعب املذكرة، هذه وصورة 2

بوزارة العام األمن عموم بإدارة ١١١ / ٥ / ١٢٣ رقم تحت العجائب» «دار رواية ملف يف ذلك راجع
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قديًما مرفوضة مرسحية نصوص

نها ضمَّ قد املؤلِّف بأن ننبِّه أن يجب منعها، وأسباب املرسحية، عن الحديث وقبل
وعلما.3 عمًال املرسحي الفن ممارسة يف طويًال باًعا له أنَّ فيها، لنا أبَاَن مقدمة

القومي باملركز الرتاث بإدارة اآلن محفوظ املرسحية ونص رقابية. تقارير من عليه يشتمل بما الداخلية،
.٥٣٨ رقم تحت باملركز أخرى نسخة وللرواية ،١٩٥١ رقم تحت واملوسيقى للمرسح

واملمثِّلني الُقرَّاء حرضات أُعِلم هللا، الحمد «بعد املرسحية: مخطوطة بداية يف الوارد املقدمة نص هو وهذا 3

االنتشار، يف حبٍّا مؤلَّفاتهم من كثري يف األهواء مع مالوا قد التمثيلية الروايات مؤلِّفي من بعًضا أن األفاضل
لهم أن وعندي التمثيلية. املسارح عىل تردُّدهم لِقلَّة أو الفن، لهذا ممارستهم عدم من ناتج أذلك أدري وال
قطرنا يف العهد حديث وهو اإلفرنجية، املسارح عن اجتهاًدا منقول الجليل الفن هذا ألن جاءوه؛ فيما عذًرا
الفن هذا ي تلقِّ عىل ُفِطَر ن ممَّ كنُت وملا هذا األدبية. خدماتهم عىل مشكورون فهم حال كل وعىل هذا.
التمثيل رابطة وجمعية البهجة جمعية بدء يف ميالدية ١٩٠٤ سنة من وصناعة وعمًال علًما مارستُه وقد
قد التمثيل، مسارح من غريها عىل مارسُت وقد األخوي، االتحاد وجمعية سيها مؤسِّ أحد كنُت الذي األدبي
متضمنة وهي العجائب» «بدار املسماة الرواية هذه منهم روايات؛ جملَة أَضَع ألْن األمل حادي بي َحَدا
الفن هذا ذوق بها عيلَّ َقَىض فجائية مدهشة وقائع بعض إليها مضاًفا فرنسا، ملك األول فرنسواي سرية
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

يف «جلبت» ومتبنِّي فرانسواي، امللك ُمضحك «تريبول» حول فتدور املرسحية أما
الذي الباسل الشاب «منفرو» تحب هذه و«جلبت» بجنون. امللك يعشقها الذي الخفاء،
وعندما اذين. الشحَّ رئيس الوقت نفس يف وهو األرشار. بعض من وأنقذها عنها، دافع
قوَّاده. ويجرح ويُهاِجمه «منفرو» له يَظَهر قرصه، إىل عنوة «جلبت» يأخذ أن امللك يُريد
اغتصبها قد كان امرأة من «فرانسواي»، امللك ابنة هي «جلبت»، أن نعلم األحداث وبمرور
كي قوَّاده ألحد امللك فأعطاها ابنة، منه أنجبْت ولكنها ذلك، بعد بها وألقى املايض، يف
حتى الرعاية ِت تمَّ وبالفعل يرعاها. كي امُلضحك، لرتيبول أعطاها القائد ولكن يَقتَُلها.
تصل الحقيقة هذه ولكن ابنته. أنها يعلم أن دون امللك هواها وقد ناضجة، فتاة أصبحْت
كدوقة. القرص إىل امللك يُحِرضها وهنا . ِّ بالرسِّ له فأْفَىض تريبول يف شك عندما امللك إىل
امللك قرص إىل يذهب ثم ه، ضدَّ امللك أصدره الذي اإلعدام، حكم من «منفرو» ويهرب
أن ونجد ل«جلبت». بأبوته امللك باعرتاف تنتهي التي األحداث تتواىل القرص ويف لالنتقام.
اذين. الشحَّ عصابة ِقبَل من سنة عرشين من ُخطف الذي الوزير، منكلر ابن هو منفرو
باريس. حاكم برتبة امللك عليه أنعم أن بعد جلبت، من منفرو بزواج املرسحية وتُختتم

لرجال كممثِّل الرقيب إن نقول: املرسحية، هذه منع أسباب عن الحديث أردنا وإذا
بصورة امللك ر تُصوِّ التي فقط، املرسحية بداية عىل رفضه أسباب يف استند الحكومة،
مضمون إىل الرقيب يلتفِت ولم الفتيات. أعراض عىل يعتدي الذي الشهواني، اإلنسان
وافق إذا األمر ذوي من َخِيشَ وكأنه امللوك. بعض لترصفات اإليجابية ومعالجتها املرسحية
التنديد بها أراد املؤلِّف أن عىل تُفرسَّ أن املمكن من رموز من فيها ملا املرسحية، هذه عىل

الفرتة. تلك يف حاِكِمه ظلِّ يف املرصي الشعب بوضع
نََقل بأْن له الوحيد امَلخرج استغلَّ أنه بدليل الرمز، ذلك أراد املؤلِّف أن املؤكَّد وِمن
من عليها يَُهيِْمن ومَلن للحكومة ممثِّلة كانت الوقت، ذلك يف والرقابة فرنسا. إىل األحداث
وتُظِهر بالحاكم تُندِّد مرسحية عىل توافق أن املعقول غري فِمن اإلنجليزي. االستعمار رجال
البسيط، الشعب يف تكمن الُحكم قوة إن رصاحة وتقول بل امَلِشينة. وترصفاِته َمَعايبَه
زعيم منفرو أصبح بأن املرسحية انتهِت كما الشعب. عامة من الحاكم يكون أن ويجب
قوة أمام امَلِلك تخوُّف من املرسحية يف ما بخالف هذا باريس. ملدينة حاكًما الشحاذين

فيل املطلوبة، الغاية طبق فجاءت الغالية، الِحَكم من فيها جاء ملا البالغة من ُحلَّة يف بََزَغْت ولقد الدقيق.
هفواتي.» عن النظر وغض عذري بقبول األمل مزيد الكرام وممثِّليها قراِئها من
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هذا نرسد ذلك عىل وللداللة عليه. والثائرين والصحافة الدين ورجال والفالسفة العلماء
منكلر: والكونت امللك بني دار الذي الحوار من الجزء

يف يرغبون الذين أسماء عىل تشتمل «باأليمة» الجاللة ذا يا جئتك لقد منكلر:
املشهورة. املطبعة صاحب دويل اتينان وأولهم بها، له تأذن َمن لتختار بمقابلتك ف الترشُّ
أن علمُت فقد الرجل؛ هذا تراقب أن وعليك مقابلته، يف يل رغبة ال (بخشونة) امللك:

َمن؟ ثم … الدسم يف السم يطرحون الذين الجديد املذَهِب بأْهل عالقة له
رابيل. فرانسواي الفيلسوف األستاذ ثم منكلر:

هذا فليحذر ضدي، الشعب يُحرِّض أنه الرجل هذا عن بلغني قد (بِحدَّة) امللك:
ا. حدٍّ امللوكي لصربنا فإن غضبَنَا؛ الفيلسوف

أجان. املسيو املشهور الصحايف ثم منكلر:
سجن [أي الباستيل يستحقُّ فهو الرجل لهذا مهيِّجة مقاالت قرأُت لقد امللك:

الباستيل].4

رمزية مرسحية أنها اعتبار عىل املرسحية هذه رفضْت الرقابة أن نجد سبق ومما
تجعل أن ُمثِّلْت إذا املمكن ومن الئقة. غري بصورة فرنسا ملوك أحَد ر تصوِّ سياسية،

مرص. يف ونظريه فرنسا يف الحاكم هذا حياة بني مقارنة أو تفكري حالة يف الجمهور
املرسحيات من الرقابة موقف بالتحديد أو الوقت،5 ذلك يف املرسح تاريخ تتبعنا وإذا
و٢٩ / ٧ / ١٩٢٣، ٢ / ٦ / ١٩٢٣ بني فيما أْي املرسحية، هذه نظر فرتة يف بها ص امُلرخَّ
أو رمسيس لفرقة سواء املرسحيات من كبرية بمجموعة صت رخَّ قد الرقابة أن سنجد
«ولسه»، «الهالل»، كده»، «أهو املرسحيات هذه ومن الكسار. وعيل صدقي أمني لفرقة
تخص كانت املرسحيات وهذه األرض». حول «الرببري ،«١٤ رقم «القضية «أحالهم»،
املشهورة النمطية الكوميدية الشخصية حول تدور وهي والكسار. صدقي أمني فرقة
موافقة داخله يف يضمن كان املرسحيات من النوع وهذا الباسط. عبد عثمان للرببري

رموزها. أو السياسة عن لبعده تدقيق، أو فحص دون الرقابة

.٥ ص٤، املرسحية، مخطوطة 4

.٢٩ / ٧ / ١٩٢٣ ،٢ / ٦ / ١٩٢٣ بني ما الفرتة يف و«األخبار» «املقطم» جريدتي املثال سبيل عىل انظر 5
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املرسحية. مخطوطة من الرابعة الصفحة

«طاحونة هي: مرسحيات، بمجموعة الفرتة هذه يف لها ص ُرخِّ فقد رمسيس فرقة أما
الكاميليا»، «غادة هالري»، «النائب األلم»، «رصخة الفيلسوف»، «الحالق سافاريا»،
الستار «عبد املرأة»، «استقالل «املرحوم»، «املجنون»، «ناتاشا»، السود»، «الشياطني
معظَمها يُميِّز ما وأهم االجتماعية. الدراما طابع عليها يغلب املرسحيات وهذه أفندي».
آَخَر، وبمعنًى التعريب. أو الرتجمة عامل هو — الرقابي الرتخيص عىل الحصول يف —
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رشط؛ أو قيد دون املرسحية الرقابة جهاز بها ح يُرصِّ ُمعرَّبة أو ُمرتجمة مرسحية أية أن
إنه حيث النص؛ صالح يف يُفرسَّ وإسقاطات رموز من يحمله بما موضوعها إن حيث

املرصية. السياسة أو املجتمع وبني بينه عالقة وال الغربية، الدول يخص
ِقبَل من ُمؤلَّفة املرسحية أن بسبب جاء العجائب»، «دار مرسحية رفض إن أْي
أما املؤلِّف. وضد النص ضد يُفرسَّ أن يجب إسقاط أو رمز فكل لذلك مرصي؛ مؤلِّف
لكان الوقت، ذلك يف املرسحية الكتابة يف متبع هو كما ُمعرَّبًا أو ُمرتَجًما النص كان إذا
أمام تقف كانت الفرتة تلك يف الرقابة أن عىل دليل أكرب وهذا الرقابية. املوافقة عىل حصل
ألن املرصي؛ الشعب لعامة أفكارهم وصول ضد تقف كانت كما املرسحيني، املبدعني إبداع
الشعب. تنوير يف خدمتها من أكثر األجنبي واالستعمار الدولة رجال تخدم كانت الرقابة
مها يُضخِّ ثم َضُؤَلْت، مهما الواهية، األسباب عن ب وينقِّ يبحث الرقيب كان هنا ومن
بالخيانة يُتََّهم ال حتى رؤسائه، أمام املرسحية مضمون يُخِفي حتى تقريره يف ويضعها
امللك ترصفات أمام الرقيب وقف عندما املرسحية هذه يف حدث ما وهذا الوطنية. وعدم
ملوكهم فات بترصُّ الشعوب تبصري يف واإليجابي البنَّاء املرسحية مضمون وترك الشخصية

السياسية.

فهمي لحسني ،١٩٢٥ الغربي»6 «أرسار أو األبيض» «الرقيق مرسحية

٧ / ٦ / ١٩٢٥ يف الغربي» (أرسار أو األبيض» «الرقيق مرسحية مؤلِّف فهمي حسني تقدَّم
عىل املرسحية بتمثيل له للرتخيص الداخلية، بوزارة العام األمن عموم إدارة إىل بطلب

فهمي. حسني فرقة بمعرفة رمسيس مرسح
فيه: قال املرسحية برْفض تقريًرا املدني» «السيد الرقيب كتب ١٠ / ٦ / ١٩٢٥ ويف
بواسطة أعراضهن وهتْك الفتيات عىل وقعْت التي الفظيعة الجناية تمثِّل الرواية «وهذه

املطبوعات إلدارة التمثيلية الروايات مراقبة بقسم ١١١ / ٥ / ٣٠٩ ملف رقم تحت املرسحية هذه حفظت 6

تقارير من يصاحبها بما محفوظة اآلن وهي ،١٩٢٥ لعام الداخلية بوزارة العام األمن عموم بإدارة
أخرى مخطوطة مرسحيات وللمؤلِّف واملوسيقى. للمرسح القومي باملركز ٦٢٨ رقم تحت رقابية، ووثائق
١٩٢٥ الحق» «انتصار أو العظمى» و«الحرب ،١٠٤ رقم تحت ١٩١٩ «األستاذ» مثل: باملركز، محفوظة

.١٥٠٥ رقم تحت دارنوي» و«الكونت ،٤١٨ رقم تحت
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املرسحية. مخطوطة غالف صورة

الرتخيص. طلب صورة
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املنافية الوحشية فظائعها لسماع البالد أنَِّت املأساة تلك اآلن» السجني الغربي «إبراهيم
خجًال الجبني له يَنَدى ما العبارات من الرواية بهذه وارد هو ما وكثريًا والكرامة، لآلداب
الفسق بيوت يف بهن واإليقاع الفتيات ينتاب ملا حرسة النفس يف يرتك ما ومنها لسماعها،
وفظائعه الغربي لقضية األصل ِطبْق صورة عن عبارة الرواية هذه أن وبما والفجور،
بناء مرتكبيها؛ من التخلص بوجوب أقصاها إىل أقصاها من البالد نادِت والتي املعروفة
١٧ / ٦ / ١٩٢٥ ويف بها.» الترصيح وعدم تمثيلُها مستحَسن غري الرواية هذه أن أرى عليه
عدم ومراقبة املرسحية بمنع مرص ملحافظ األمر املطبوعات مدير مسعود محمد أصدر

تمثيلها.

املنع. وتأشرية الرقيب تقرير
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يُدَعى شابٍّا أحبَّْت التي «حسن»، الحاج ابنة «فاطمة» الفتاة حول املرسحية وتدور
«رفعت». من — عنها رغًما — الزواج لقبول واألم األب يُجِربها الوقت نفس ويف «عزيز»،
عىل «عزيز» مع تتفق — الحبيبني بني الدائم الوسيط — «عطرشانة» لة الدالَّ طريق وعن
هو ما «عزيز»، الحبيب بأن املرسحية أحداث من ونعلم رفعت. من قرانها عقد ليلة الهرب
يف الدعارة بيوت وحاكم الفتيات، ومغرِّر األعراض، تاجر الغربي» «إبراهيم أعوان أََحد إال
ُموِهًما والدعارة، الفساد منزل إىل الهرب بعد الفتاة «عزيز» ويستدِرج املرصي. القطر
وأمام بالقوة. وعفافها رشِفها َسْلب يتمُّ البيت، هذا زبائن وبواسطة واِلِده، بيت بأنه إيَّاها
وإيمان، قوة، بكل نفسها عن وتدافع وترفض تتماسك ثم «فاطمة» تنهار املفاجأة هول
مه يُفهِّ َمن لواِلِدها فرتِسل للخالص، طريقة وتدبِّر بنَّاء، درامي حوار يف املجرمني وتواجه
من َمَعها وَمن الفتاة وينقذون الرشطة رجال مع والزوج األب يحرض وبالفعل الحقيقة،
عبارات فيه تختلط بمشهد املرسحية وتنتهي املجرمني، عىل القبض ويتم الفساد، بؤرة

والخالص. والعفو والتوبة واالستغفار الندم
اعتمد أنه سنجد املرسحية، لهذه رفضه يف الرقيب أسباب نناقش أن أردنا وإذا
عند النفس حرسة والثاني: للَحيَاء، الخاِدَشة املاِجنَة العبارات األول: أسباب؛ ثالثة عىل
والفجور، الفسق بيوت يف وقوعهن بسبب الفتيات ينتاب ما وسماع ملشاهدة الجمهور

املعروفة. الغربي إبراهيم لقضية األصل ِطبْق صورة املرسحية أن والثالث:
يف العبارات هذه مثل نَِجد فلم املاجنة، بالعبارات املتعلِّق األول، السبب عن فأما
الفتاة وصول قبل و«إبراهيم» «عزيز» بني حوار األول موضعني، يف إال بأكملها املرسحية

هكذا: وكان الدعارة، بيت إىل «فاطمة»

إبراهيم. يس يا قوي رشيفة بنت دي عزيز:
دي؟ املدة يف معاها عملتش ما واد، يا لكن إبراهيم:

بطَّالة حاجة منها أطلبش ما تشوفني ما كل وهي إبراهيم، يس يا ورشفك ال عزيز:
ألن َمَرة؛ أجيبها ما زي موش بنت أجيبها ملا إني عارف كمان وأنا زيادة. تحبني ما كل

وأنت.7 أنا َوَراها ِمن ع حاتنفَّ بنت أجيبها ملا

.١٩ ص١٨، األبيض»، «الرقيق مرسحية مخطوطة فهمي، حسني 7
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بيت يف وهانم ونفوسة زكية الهوى بنات بني حوار عن عبارة الثاني، واملوضع
الدعارة:

تتهنِّي أخلِّيك ما تاني إبراهيم بتكلِّمي شفتك إْن النبي وحياة نفوسة يا أنت زكية:
زبون. عىل

بريمي اليل هو دا دي؟ الحاجات بتاعة أنا هو ياختي؟ مني دا إبراهيم نفوسة:
ِجتِّته.

بتاعك؟ الرببري عثمان من أحسن موش إبراهيم؟ له ما ياختي؟ ليه زكية:
يف راميها ويروح كلها املاهية بيقبض أقله فنجري. لكن بربري عثمان نفوسة:

له. وأدِّي أشتغل زيك. موش إيدي
َفَرش! له؟ بأدي اليل دا ياختي هو مني زكية:

الجمعة طول تقعد يمكن منَّا الواحدة حرسة؟ يا الشغل فني هو هانم:
ماتستفتحش.8

كما — الجبني لها يَنَدى ألفاظ من فيهما بما املوضعني، عبارات أن الواضح ومن
الدرامي. السياق بمقياس ِقيسْت إذا عنها، التغاُفل املمكن من — تقريره يف الرقيب أوضح
بيوت من بيتًا ر وتصوِّ الرذيلة، وتُكاِفح السقوط، تُعاِلج مرسحية أن املعقول غري فِمن
وهو الشطب، يف الرقيب قلم وجود عن فضًال هذا األلفاظ. هذه من تخلو والفجور، الفسق
أراد. إذا فيهما يعدِّل أو املوضعني، هذين يَشطب أن املمكن فِمن بها. له ح امُلرصَّ األدوات من
جواز يف سبب الحقيقة يف هو — الرقيب نظر وجهة من — الثاني الرفض وسبب
ترتك معاٍن من املرسحية يف ما عىل استند الرقيب ألن رفضها؛ ال باملرسحية الترصيح
ولكن والفجور. الفسق بيوت يف بهن اإليقاع من الفتيات ينتاب ملا الحرسة النفس يف
يف الفتاة رأي أخذ أهمية عىل تؤكِّد فاملرسحية تماًما. العكس يؤكِّد فيها وما املرسحية
عىل املبنِي الزواج فكرة عىل تؤكد كما باإلكراه. الفتيات زواج فكرة وتُعاِرض الزواج،
الفتيات سقوط أسباب تبنيِّ تها بُرمَّ واملرسحية الزواج. قبل الزوجني بني املتباَدلة العاطفة
الطريق إىل والعودة املغفرة، إىل املجال وتفسح الخالص، فكرة تبنيِّ كما الرذيلة، يف
قول ذلك عىل األدلة ومن واملغفرة. التوبة يف الساقطات أمام األمل وتُعِطي الصحيح،

.٢٣ ص٢٢، املرسحية، 8
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الجريان انرصاف وبعد القران، بعقد الزمن د تحدَّ أن بعد املرسحية بداية يف «فاطمة»
فتقول: لها مهنِّئني

آه! … جوه من قلبي يف اليل يعرفوش وال الجديد بالعريس قال بيهنُّوني آه! …»
قدامهم بأظهرها اليل والرسور الفرح ضحكات تحت بأخفيه اليل إيه يعرفوا كانوا لو
… األسود بختي عىل يعزونى بالعريس يهنوني ما وبدال محزنة. إىل الفرح يقلبوا لكانوا
بََقى وإمتى دي؟ القديمة ة قَّ الدَّ عقول عىل مغطِّي الجهل حايفضل إْمتَى لحد عارفة أنا
مع القديمة املودة هات واألمَّ األبَّهات استبداد من آه العريس؟ تنقية يف الحرية لنا يرتكوا
يقدموا جيوبهم بها ِيْملُوا فلوس شوية وعلشان العبيد بيع بنتهم يبيعوا عشان بناتهم!

بتحبوش.»9 ما لراجل إرادتها بغري بيجوزوها مطامعهم. ضحية وتروح بنتهم
مجتمع يف أمًال الحضارية األفكار بعض يَبثَّ أن أراد هنا املؤلِّف أن الواضح ومن
مساوئ يوضح كما الزوج، قبول يف الزوجة رغبة عدم عىل املبنِي بالزواج يُندِّد فهو أفضل،

األم. أو األب ِقبَل من األطماع عىل املبني الزواج
تتحدث عفافها يف التفريط عىل «فاطمة» أُجربْت أن وبعد الثاني، الفصل نهاية وُقبَيْل

قائلة: نفسها إىل
… عزيز! يا يجازيك هللا دي؟ السودة الوقعة وقعني اليل إيه فني؟ أروح ربي! «يا
سمسار منافق واحد وطاوعت أبويا كالم ماسمعتش النفس عفيفة الرشيفة فاطمة أنا
تعايل … الظالم من املظلوم حق ياخد اليل هو ربنا؟ غري ملني أشتكيك … أعراض؟
سمعتش ما عشان الطاهرة. بإيديك واخنقني تعاىل. أبويا يا تعاىل تعايل. الحنونة أمي يا
الفسق لبيت أرجع واالَّ بالقوة؟ مني عفايف سلب بعد أهيل بيت أروح فني؟ أروح … كالمك

(تبكي).»10 والرذيلة
الفتيات مصري عىل حرسة أية امُلشاِهد نفس يف يرتك ال «فاطمة»، ِقبَل من الندم وهذا
واالستمرار االستسالم وعدم واملوعظة، العربة النفس يف يرتك بل — الرقيب م توهَّ كما —
َمن لكل فاطمة مواجهة يف أوضح بصورة املعاني هذه عىل يؤكِّد واملؤلِّف السقوط. يف

املحرَّمة. اللذَّة وطالبي وعطرشانة عزيز أمثال سقوطها، يف يٌد له كانْت

.٢ ص١، املرسحية، 9
.٢٨ ص٢٧، املرسحية، 10
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املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة صورة

بنات أعراض تاجر يا عني ابعد عني، ابعد «ارجع، له: قالت عزيز واجهْت فعندما
برجليك رشفك وعىل عاإلنسانية ُدست ياليل رشف. وال ذمة مالكش ياليل عنِّي ابعد الناس،

إنسان.»11 صورة يف شيطان يا عني ابعد فلوس، شوية عشان
اليل أنت الرب. وعند العبد عند ملعونة يا «تعايل لها: قالت عطرشانة واجهت وعندما
… الوحيد؟ سندي واخداك كنت اليل أنت الصالح؟ فيك وأعتقد الحنية. فيك بافتكر كنت
راح كان إن … خيط كل ورأس أسيه كل سبب أنت … مجرمة؟ يا ربنا من فني تروحي
فكركم. عىل وأطاوعكم أرىض إني تفكريش ما بتاعتكم الشيطانية بالقوة عندكم عفاىف
منتقم فهو منكم ربنا يل يخلصه ذنبي أما قوتي. بكل عريض عن أدافع الزم برضه أنا

عادل.»12

ص٢٨. املرسحية، 11
.٣٨ ص٣٧، املرسحية، 12
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شعوركم، يف أموالكم يف هللا «اتقوا لهم: قالت امُلحرَّمة اللذَّة طالبي واجهت وعندما
يف بيوتكم وعمروا اتجوزوا الحرام. يف والفسق الدعارة يف فلوسكم ترصفوا ما وبدال
زيكم اليل تعلم مدارس افتحوا الوطنية. املرشوعات عضدوا الخريية. املالجئ افتحوا الحالل
عىل حافظوا عليه. تخافوا عرض لكم كان إذا الناس. بنات أعراض عىل حافظوا الرشف.
دلوقت.»13 أنتو بتخونوهم ما زي يخونوكم ال لهم واخلصوا متجوزين. كنتم إن نسوانكم
املرصية. لألرسة حيٍّا درًسا وتعطي واملوعظة، العربة عىل تؤكد كلها السابقة واألقوال
الفساد ُمروِّجي عىل القبض بعد للمرسحية الختامي اللحن كلمات هنا نُورد أن وكفى
إسدال قبل املشاهد يسمعه ما آِخر هو إذ الجمهور؛ عىل تأثريها بمدى ونشعر والرذيلة،
لها. مقرًرا كان كما رمسيس، مرسح عىل املرسحية هذه وُمثِّلت الزمان رجع إذا هذا الستار،

ع��اي��م��ي��ن ك��ان��وا ال��دع��ارة وف��ي ع��ام��ي��ه��م ال��ج��ه��ل ك��ان ال��ل��ي آدي
ظ��ال��م��ي��ن! ك��ان��وا م��ا ي��ا ط��غ��وا م��ا ي��ا ب��إي��دي��ه��م ع��م��ل��ه��م ف��ي وق��ع��وا

فاطمة:

ون��ج��ان��ا خ��ل��ص��ن��ا وال��رب ب��ان أه��و ال��ح��ق ل��ل��ه ال��ح��م��د
وع��ف��ان��ا إي��دن��ا ف��ي وال��ح��ق إي��م��ان ف��ي��ه��ا ق��ل��وب��ن��ا دام م��ا

م��ي��ن؟ ي��ؤذي��ن��ا ي��ق��در ال��ل��ي م��ن

الجميع:

ال��ع��ف��اف إي��ه وع��ل��م��وه��م ن��اس ي��ا ب��ن��ات��ك��و رب��و ن��اس ي��ا
ال��ع��ف��اف ب��اع��وا ج��ه��ل��ه��م م��ن ن��اس ض��ي��ع م��ا ي��ا ال��ج��ه��ل

ن��س��وان��ك��م راع��وا
ل��ح��ري��م��ك��م اخ��ل��ص��وا
أع��راض��ك��م ص��ون��وا
ث��م��ي��ن14 وك��ن��ز غ��ال��ي ال��ع��رض

ص٤٢. املرسحية، 13

ص٤٥. املرسحية، 14
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صورة املرسحية كون وهو — الرفض أسباب من الثالث السبب إىل بالنسبة أما
عىل الرقابة نطاق عن خارج السبب هذا إن فنقول: — الغربي قضية من األصل طبق
أنه ملجرد فني عمل أي منع للرقيب يجوز فال خصوًصا. واملرسحية عموًما الفنية األعمال
معالجة أسلوب يف تتدخل الرقابة أن معناه هذا ألن معيَّنة؛ حادثة من األصل طبق صورة
أقرب بتمثيلها الترصيح فيصبح كذلك، املرسحية كانت ولو وحتى الفنية. ورؤيته املؤلف
رسد يف أفاضت الغربي إبراهيم عىل القبض وقت فالصحف منعها. من الصحة إىل
معه، النيابة وتحقيقات الغربي حوادث أن لدرجة دقائقه،15 بكل املوضوع تفاصيل
أن معناه وهذا واملجالت. الصحف باعة خالل من وتُباع صغرية كتيبات يف تُطبَع كانت
األسباب بثِّ يف املؤلِّف رغبة يؤكِّد املسارح عىل وعْرُضها الجميع، لدى معروفة القصة
ضدها. ال املرصية األَُرس صالح يف األمر وهذا الرذيلة، يف السقوط عالج وأيًضا والدوافع،
الرقيب أن امُلستبَعد من أنه نجد املنع، يف الرقيب أسباب وتفنيد العرض، هذا وبعد
من وهي املرصية. لألرس والعربة املوعظة عىل تدل معاٍن من املرسحية يف ما إىل يتنبَّه لم
أسبابًا هناك أن املؤكَّد فِمن أيًضا. املرصي الجمهور صالح ويف للَعْرض الصالحة املعاني
الحقيقية. لألسباب كستار واهية بأسباب َك وتمسَّ الرقيب عنها يُفِصح لم للرَّْفض أخرى
االستعمار ومصالح مرص يف الحكم رجال تمسُّ األسباب هذه أن أيًضا املؤكد ومن
من أكثر هؤالء مصالح عىل املحافظ هو بنا، مرَّ كما والرقيب الفرتة. تلك يف األجنبي،
تقول: التي األول للفصل الختامي اللحن كلمات ذلك عىل والدليل نفسه. الشعب مصالح

راح ال��وق��ت ب��ي��دَّن وال��دي��ك الح ال��ف��ج��ر أك��ب��ر ال��ل��ه
أك��ب��ر ال��ل��ه ال��ف��الح ع��ل��ى وح��ي��و ح��ي��و ال��ص��ب��اح ف��رض ن��ص��ل��ي ق��وم��وا
ذم��ي��م ك��ل م��ن وي��ح��م��ي��ه��ا ب��الدن��ا ي��ح��ف��ظ ك��ري��م رب م��ن ون��ط��ل��ب ن��ص��ل��ي ب��ق��ى ي��الَّ��ه

ص٤) ،٣١ / ٣ / ١٩٢٤ بتاريخ ٤٧٧ (عدد املصورة» «اللطائف مجلة يف نَِجد املثال سبيل فعىل 15

أسفل املجلة وكتبِت املنشورة)، الصورة (وهي الحيل، من بالكثري وتتحىلَّ زينتها كامل يف المرأة صورة
وهو امرأة بمالبس الغربي» «إبراهيم صورة هي بل امرأة، الصورة هذه أن القارئ يظن «ال الصورة:
محكمة أمام ملحاكمته التحقيق رهن شهور ٥ منذ واملسجون القارصات، البنات بأعراض بامُلتاجرة املتَّهم
متحلِّيًا وتراه وتغريًرا، تضليًال كامرأة يتنكَّر الرجل كان عندما سنني منذ الصورة ُصوِّرت وقد الجنايات،

أمثاله.» عن بالبحث تهتم أن الحكومة فعىس واألساور، والخواتم والفضة بالذهب
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األح��وال واص��ل��ح أح��زاب��ن��ا ج��م��ي��ع وف��ق ب��االس��ت��ق��الل أم��ل��ن��ا ح��ق��ق رب ي��ا
ي��ك��ب��ر وع��ل��ي��ن��ا … ي��س��ئ��ن��ا وال��ل��ي ن��ف��وس��ن��ا اه��دي … ق��ل��وب��ن��ا ط��ه��ر

�ر16 �ب� أك� �ه �ل� ال�

 كتاب لحوادث الغربي وتحقيقات النيابة.صورة إبراهيم الغربي متنكًرا.

املرصي. الشعب نفوس يف القومي الشعور وبثِّ بالوطنية، تتحدث اللحن هذا ومعاني

ُسبَاِته. من املرصي الشعب يقظة عىل والحثِّ املستقبل، يف باألمل توحي الح» «فالفجر
— الوقت ذلك يف — الشعب يطلب وعندما إنهاضاألمة، يف الرسعة عىل تؤكِّد راح» و«الوقت
ورجال األجنبي، االستعمار الذميم بذلك يقصد ذميم، كل من البالد يحفظ أن هللا من
الجملة فكانت باالستقالل األمل تحقيق أما االستعمار. لهذا املساندين مرص يف الحكم
بسبب تفرُّقها عىل داللة األحزاب، جميع وفاق يف األمل وأيًضا االستعمار، ضد املبارشة

.١٣ ص١٢، املرسحية، 16
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األحزاب داخل الرجال لبعض السيئة العنارص عىل رمز أو األجنبي، والتدخل االستعمار
وإال اللحن، هذا شطب عىل القدرة أو الشجاعة املوقف هذا يف يملك ال والرقيب املتفرقة.

التمثيل. من املرسحية منع إال أمامه كان فما الوطنية، وعدم بالخيانة، اتُّهم
بنفي وقراره «إبراهيم» حول يدور ونفوسة فاطمة بني حوار أيًضا املرسحية ويف
أسباب ضمن السابق اللحن إىل يُضاف أن املمكن من الحوار وهذا السودان. إىل نفوسة

املنع: يف الخفية الرقيب

عالسودان. بالنفي إبراهيم عيلَّ حكم دلوقت نفوسة:
كده؟ غري نفي فيه هو ياختي؟ إيه نفي فاطمة:

يف بحري، يف الصعيد، يف وكيله؛ بلد كل يف له دا حاجة؟ شفتي أنت نفوسة:
ينفيها تسدهم تقدرش ما فلوس عليها يكون أو ذنب، تعمل اليل والبنت السودان.

يحب. ما زي الصعيد، عىل أو عالسودان
حاكم. نفسه عامل بقى حفيظ! يا يارب! حفيظ يا فاطمة:

من واألْدَهى عالزبون. عالعرض، النفس، عىل حاكم دا حاكم! وأي حاكم نفوسة:
البيت. يف فيه نتحبس سجن لنا عامل أنه دي

إيه؟ نعمل ياختي وبعدين ساتر! يا ساتر يا فاطمة:
محتارة. أهو أديني ياختي؟ عارفة أنا نفوسة:

ونهرب. منه ننط شباك واالَّ مطرح مافيش فاطمة:
بعض.17 عىل جواسيس البيت يف اليل كل نفسك؛ ماِتتِْعِبيش نفوسة:

— الفرتة تلك يف — مرص يف السياسية األحوال إىل ترمز الحوار هذا وكلمات
وله وكالئه، طريق عن األقطار جميع يملك الذي الحاكم، عىل رمز هنا الغربي فإبراهيم
إىل والنفي — الوقت ذلك يف مرص تتبع التي — السودان إىل شخص أي نفي يف الحق
الحاكم قهر عىل رمز السجون، وأيًضا مرص. يف املعروفة العقوبات من كان السودان
مبارشة وبصورة توضح بعض» عىل جواسيس البيت يف اليل «كل عبارة أما لرعاياه.

.١٩٢٥ عام مرص يف السيايس املناخ فساد

ص٣١. املرسحية، 17
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املرسحية. مخطوطة غالف صورة

املرسحية. ملف غالف صورة
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التي املرسحية، هذه رفض ممكنة وسيلة بكل أرادت الرقابة أن نجد سبق ومما
أن املالحظ ومن الوقت. ذلك يف مرص يف الفاسدة السياسية األجواء بعض إىل ترمز
مؤلَّفة كونها يف السابقة العجائب» «دار مرسحية مع رفضها أسباب يف تشرتك املرسحية
ففي الرتخيص. إىل أقرب لكانْت معرَّبة أو مرتجمة كانت ولو مرصي. مؤلِّف ِقبَل من
بتمثيل الكسار عيل لفرقة ُرخص 18١٧ / ٦ / ١٩٢٥ إىل ٧ / ٦ / ١٩٢٥ من رقابتها فرتة
و«هدى». «عايدة»، مرسحيتي بتمثيل عكاشة ولفرقة دنيا»، حيخش «عثمان مرسحية
األنواع من وهما الغنائي، أو الكوميدي الطابع هو املرسحيات هذه عىل الغالب والطابع
يحمل بما الواقع مكاشفة أو السياسة عن لبُْعدها تُذكر، رقابة دون الرتخيص املعهودة

سلبيات. من

عيل كامل ملحمد ،١٩٢٨ الحارة» «شيخ مرسحية

الحارة، شيخ الباسط» عبد «عثمان شخصية حول كوميدي إطار يف تدور املرسحية هذه
بما الحارة شيخ لوظيفة واحتالله جهله بسبب كثرية، قانونية مخالفات يف يقع الذي
بلباقته استطاع — املحامي — «حسن» ابنه ولكن ولوائح، وقوانني وربط ضبط من فيها
وعزله عثمان، برباءة القايض فيَحكم املحكمة، أمام واملخالفات التَُّهم هذه عنه ينفي أن

الحارة».19 «شيخ وظيفة من
من — عيل20 كامل محمد املرسحية مؤلِّف تقدَّم ١ / ١٢ / ١٩٢٨ يوم ويف
العزة صاحب «حرضة فيه: قال بالداخلية، املطبوعات قلم ملدير بطلب — اإلسكندرية
ترصيح عىل الحصول أرغب أنني عزتكم علَم أُحيط بأن أترشفَّ املطبوعات، قلم مدير
ويكون الخطاب هذا مع نسخ ثالثة منها واملرفق تأليفي الحارة» «شيخ رواية بتمثيل

«التياترو ومجلة الرشق» «كوكب جريدة انظر الفرتة، هذه يف املعروضة املرسحيات عىل وللتعرُّف 18

املصورة».
فيها بما واملرسحية .١٩٢٨ باإلسكندرية، املستقبل مطبعة الحارة»، «شيخ مرسحية عيل، كامل محمد 19

.١١ / ٥ / ٤١٣ ملف رقم تحت العام، األمن عموم بإدارة الداخلية بوزارة محفوظة رقابية وثائق من
«صدق وهي: — ١٩٢٨ عام قبل — وتعريب تأليف بني أخرى مرسحيات أربع املرسحية، هذه غري وله 20

«شيخ مرسحية غالف راجع: الحرية»، سبيل و«يف كروزو»، و«روبنسون الشباب»، و«جنون األحالم»،
السابق. الحارة»،
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تتخلل أن دون عزتكم موافقة حسب تمثيلُها فرقة ألية يجوز بحيث عموميٍّا الترصيح
وإني بالرواية. جاء ما غري آخر يشء أي أو أغاني أو منولوجات فيها تُمثَّل التي الحفلة
امليعاد قبل ذلك وتاريخ بتمثيلها ستقوم التي الفرقة عن املطبوعات قلم إخطار سأتوىلَّ
يف ُمرسلة املطلوبة نسخ «الثالثة تقول: عبارة توجد الطلب هذا نهاية ويف كاٍف.» بوقت
إن أْي .«٢ / ٢ / ١٩٢٨ يف بك «خرض وهي املطبوعات، قلم مدير تأشرية ثم آخر.» غالف

الطلب: هذا فحص أمر سيتوىلَّ الذي هو بك خرض

املؤلف. من الرتخيص طلب صورة
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مدير العزة صاحب «حرضة التايل: الخطاب املؤلف أرسل ٣١ / ١٢ / ١٩٢٨ ويف
ديسمرب أول بتاريخ أرسلت أن سبق بأنني علًما عزتكم بإحاطة ف أترشَّ املطبوعات، قلم
عليها امُلوَىص بالربيد الحارة شيخ رواية من نسخ ثالثة اآلن) شهر (منذ ١٩٢٨ سنة
تمثيلها. عىل باملوافقة أمًرا أتلقَّ لم ولآلن القلم، تعليمات حسب وذلك ،٥٩٣٥ بنمرة
عىل عزتكم مصادقة منتظرة التمثيل بهذا القيام تريد التي هنا األدبية الفرقة إن وحيث
عزتكم من أْلتَمس لذلك عليه؛ ستمثَّل الذي واملرسح تمثيلها موعد عن تعلن حتى الرواية
وأسفل أرسلتُها.» أن سبق التي الثالثة النسخ من نسخة وإعادة تمثيلها عىل املوافقة
قال ،٢ / ١ / ١٩٢٩ يف بتأشرية الدين» عز «سليم املطبوعات قلم مدير أرشَّ الخطاب هذا

الطلب؟» بهذا تمَّ ماذا بك خرض «حرضة فيها:
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«حرضة للمؤلِّف: التايل الخطاب (بالنيابة) املطبوعات مدير أرسل ٣ / ١ / ١٩٢٩ ويف
عىل ا ردٍّ اإلسكندرية. رمل فلمنج ٣ نمرة وليمس شارع أفندي: عيل كامل محمد املحرتم
اإلدارة هذه أن حرضتكم نُِفيد الحارة» «شيخ رواية بتمثيل الترصيح بشأن … كتابكم
بمعرفة تُقدَّم أن يجب بل بها، للرتخيص األفراد من الروايات تَقبَل أالَّ قرَّرْت أن سبق
وعليه التمثيل؛ ومكان موعد تحديد مع الرواية بتمثيل سيقوم الذي الجوق أو التياترو
لنا إرسالها تتوىلَّ وهذه اإلسكندرية، ملحافظة الفرقة بمعرفة تُقدَّم أن بأمل الرواية نُعيد

بتمثيلها.» للرتخيص رسميٍّا لنا وتكتب
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الرمل نادي فرقة رئيس الخطاط معوض محمد أرسل 21٢ / ٢ / ١٩٢٩ يوم وقبل
أنني عزتكم علم بإحاطة ف «أترشَّ فيه: قال املطبوعات، قلم مدير إىل خطابًا التمثييل
يف باكوس سينما مرسح عىل املنلوجات من فيها بما الحارة» «شيخ رواية تمثيل أرغب
سبق املطلوبة الثالثة النسخ بأن العلم مع بذلك الترصيح فأرجو ١٩٢٩ فرباير ٢ مساء
١٩٢٨ ديسمرب أول يف عليه امُلوَىص بالربيد عيل كامل أفندي محمد املؤلِّف أرسلها أن
بعُد.» املوضحني املؤلف عنوان أو بعنواني إما النسخ إحدى إرسال اعتمادها بعد فنرجو

«يحفظ». كلمة: ٣ / ٢ / ١٩٢٩ يف الدين عز سليم املدير كتب الخطاب هذا وأسفل

يوم بعد الخطاب يرسل أن املعقول غري ومن الفرقة، رئيس ِقبَل من مؤرَّخ غري الخطاب ألن 21

فيه. التمثيل يرغب الذي اليوم وهو ،٢ / ٢ / ١٩٢٩
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وسوَّفه، املؤلِّف ماَطَل — الوقت ذلك يف — الرقابي النظام أن لنا يتضح سبق ومما
لتعليمات املؤلِّف رضخ وعندما الرتخيص. عىل الحصول من ملنْعه العراقيل أمامه ووضع
املرسحيات خالل من لنا سيتضح كما التعليمات هذه مثل وجود عدم رغم — الرقابة
الطلب، َسرْي تعرقل الرقابة وجدنا الرتخيص، بطلب تتقدَّم الفرقة جعل بأن — القادمة
يف كانت بالحفظ املدير فتأشرية الرتخيص. عىل الحصول دون التمثيل موعد جاء حتى
فِت َرصَ الفرقة أن إىل أدَّى مما .٢ / ٢ / ١٩٢٩ يف كان التمثيل وموعد ،٣ / ٢ / ١٩٢٩

املرسحية. هذه عرض عن النظر
ظهور يف جديد من األمل وتجدَّد الرقابي، ف التعسُّ لهذا يستسلم لم املؤلف ولكن
يف املؤلِّف ِمن وهو التايل، الخطاب يُبيِّنه ما وهذا املرسح. خشبة عىل املرسحية هذه

املرسحية. تمثيل يف يرغب الذي طنوس فايق إىل ١٨ / ٣ / ١٩٢٩
النادي بخطاب جاء ملا بالنسبة التحية، بعد طنوس، أفندي فايق املحرتم «حرضة
«شيخ رواية بتمثيل لكم حنا22 رصَّ قد أننا حرضتكم نُفيد الجاري ٨ املؤرَّخ ٤٩ رقم
وأن لتمثيلها، االستعدادات من به دتم تعهَّ بما تقوموا أن رشط عىل تأليفي الحارة»
بتمثيلها للقيام الالزم إجراء اآلن فيقتيض فقط. النادي مساعدة ذلك من الغرض يكون
بدء قبل بتاريخها إخطاري يجب واحدة ليلة عن يُعتَرب الترصيح وهذا الشهيد. بكفر
أن شأنه من الرواية يف دور أي تغيري عدم مالحظة وأرجو األقل. عىل بأسبوعني التمثيل
بذلك. تفيدوني أن لها جزء أي إضافة أو اختزال عند ويستحسن يعيبها أو ينتقصها
ُمثِنني قادحني، ال مادحني مشاهدوكم يَخُرج وأن تمثيلها يف قكم يوفِّ أن هللا أدعو وإني

واملجهود.» االستعداد عىل

املرسحية بداية يف املؤلف ألن مرسحيته؛ بتمثيل املؤلِّف من كتابي ترصيح بمنزلة الخطاب وهذا 22

بدون تمثِّلها أن نوعها كان أيٍّا تمثيلية فرقة ألي يجوز «ال هامة»: «مالحظات عنوان تحت قال «املطبوعة»
فرقة عن يُرِشد مَلن قرًشا خمسون قدرها املؤلِّف من مكافأة تُعَطى … املؤلِّف من كتابي إذن استصدار
باسم ذلك غري أو تذاكر أو إعالنات َوزَّعت أو نََرشت أو َطبَعت بأن لتمثيلها بْت تأهَّ قد تكون تمثيلية
املذكورة الفرقة حصلت قد تكن لم ما ذلك املرشد يُثِبت أن رشط عىل آَخر مستعار اسم بأي أو الرواية

املؤلف.» من كتابي ترصيح عىل
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التايل: الخطاب النادي هيئة عن سالمة وديع أرسل ٢٢ / ٦ / ١٩٢٩ يوم ويف
األلعاب نادي أعضاء لعزتكم مقدِّمه … غمر ميت مركز مأمور العزة صاحب «حرضة
عزمنا قد إننا حيث اآلتي: نعرض … دقهلية غمر ميت مركز الشهيد بكفر الرياضية
الخميس يوم عيل كامل أفندي محمد تأليف الحارة» «شيخ رواية تمثيل عىل هللا بمشيئة
امليعاد، هذا يف بتمثيلها لنا الترصيح فنرجو املذكورة بالناحية ٤ / ٧ / ١٩٢٩ املوافق
أية لهم ليس النادي أعضاء وأن كما كان، شكل بأي بالسياسة تتعلق ال الحفلة وهذه
املايض العام يف البندقية» «تاجر رواية تمثيل لنا سبق بأنه العلم مع بالسياسة. عالقة
ومرفق … بالنظام خلل أي يحصل ولم ،٢٤٨٨ نمرة تحت بترصيح ٥ / ٧ / ١٩٢٨ يوم
الرواية هذه تمثيل من الغرض أن العلم مع بالتمثيل، مؤلِّفها ترصيح الرواية هذا مع
يف الوطيد وأملنا التمثيل لفن وإحياءً بالبلدة، الرياضية بأعماله بالقيام النادي مساعدة

الدوام.» عىل الشكر ولعزتكم هذا، طلبنا إجابة أُبُوَّتكم
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الرقابة، رجال إىل التمثيلية الفرق أصحاب لنظرة مهمة وثيقة الخطاب هذا ويعترب
مأمور إىل ل يتوسَّ الفرقة صاحب أن بدليل وَحذَر. خوف من النظرة هذه صاحب وما
وأعضائها الفرقة بُعد إىل املأمور نظر يَلِفت كما االستعطاف، عىل تدلُّ بكلمات املركز
الفرقة مع املرسحية هذه ظروف املؤلِّف من عرف الفرقة صاحب ولعل السياسة. عن

بالتمثيل. له يوافقوا حتى الرقابة، رجال قلوب يسرتحم أن فأراد السابقة،
باللون خطٍّا وضع قد املطبوعات مدير أن السابق، الخطاب أصل يف ونالحظ
يعرقل أن يريد املدير بأن اإلحساس يُعطي مما التمثيل وتاريخ23 يوم أسفل األحمر
الفرقة مع فعل وأن سبق كما التاريخ، هذا بعد ما إىل الرتخيص عىل الحصول إجراءات
«يبلغ هكذا: املأمور، تأشرية جاءت الخطاب نهاية يف أن ذلك عىل والدليل السابقة.
وهذه الداخلية.» وزارة من الرواية هذه بتمثيل ًحا مرصَّ كان إذا باملوافقة للمديرية

املرسحية. هذه وثائق جميع يف الدين» عز «سليم املطبوعات مدير دائًما به يؤرشِّ الذي القلم نفس وهو 23
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بها، ح مرصَّ املرسحية هذه بأن أوًال بإفادته الداخلية يُطاِلب فاملأمور متناقضة! التأشرية
من أصًال جاءت السابقة اإلجراءات جميع بأن علًما النص. عىل يوافق هذا عىل وبناء
ذلك يف — الرقابة بأن شكَّنا يؤكِّد متناقضات من فيه بما اإلجراء وهذا الرتخيص! أْجل
قام السابق اإلجراء ألن قانونية؛ وغري فية تعسُّ بصورة املرسحية رفض أرادت — الوقت

ذلك. بعد املسئولني جميع به
فهمي أحمد من ،٢٢ / ٦ / ١٩٢٩ بتاريخ تأشرية توجد مرفقة صغرية ورقة ففي
كان إذا الطلب هذا عىل نوافق ونحن «للمديرية، اآلتي: بها غمر ميت مركز مأمور
تأشرية جاءت ثم والرواية.» الطلب وطيَّه الداخلية وزارة يف الرواية هذه بتمثيل ًحا مرصَّ
إلفادتنا للوزارة «تُرَسل فيها: قال ٢٧ / ٦ / ١٩٢٩ يف الدقهلية مدير وكيل من أسفلها

.١ / ٧ / ١٩٢٩ يف الخطاب الدقهلية مدير أرَسل وبالِفْعل رأيها.» عن

املؤلف، ِقبَل من والصمود والصرب الرقابة، ِقبَل من وامُلَماَطلة ف التعسُّ هذا وبعد
فيه: قال الترصيح، عىل باملوافقة تقريًرا ٦ / ٧ / ١٩٢٩ يف «فرنسيس» الرقيب كتب
متعلِّمني أناٍس تعيني عىل الحكومة حضُّ هو الرواية هذه إليه ترمي الذي «املغزى
التي األخطاء من الجهل فيه يُوِقُعهم ملا نظًرا وأشباهها؛ الحارات مشايخ وظائف يف
حذف بعد التمثيل من مانع الرواية يف وليس … السواء عىل األهايل وترضُّ هم ترضُّ
،٥٤ ،٤٩ ،٤٧ ،٣٥ ،٣٣ ،٢٥ ،١٨ ،١٥ ،١٣ الصفحات يف امُلبيَّنة واملواقف العبارات
ألفاظ عن عبارة كلها املواضع هذه أن مالحظة مع «.٨٣ ،٨٢ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٤ ،٥٩

العامة. واآلداب الذوق عن الخارجة السباب،
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تقريًرا سيكتب الرقيب أن عوا توقَّ ألنهم الرقابة؛ لرجال مفاجأة التقرير هذا ويُعتَرب
ولكن الحاالت. هذه مثل يف ُمتَّبَع هو كما السابقة، مالحظاته عىل بناءً النص برفض
وظيفتَه يُخاِلف ما املرسحية يف يجد لم املرسح24 ُكتَّاب أحد ألنه املرسحي؛ ه بحسِّ الرقيب
هذه وأمام كرقيب. ال مرسحي ككاتب النص مع تعاَمَل تقدير أقل عىل أو كرقيب.
أمام العراقيل وْضِع يف الثانية للمرة مؤامرتها الرقابة مارسِت عة، املتوقَّ غري املفاجأة
ووافق رؤسائه أوامر عىل تمرَّد الرقيب أن طاملا التحايل، طريق عن َمنِْعه بغرض النص

النص. عىل
مدير إىل خطابًا الدين» عز «سليم املطبوعات مدير أرسل ٧ / ٧ / ١٩٢٩ يوم ففي
بكتاب الوارد الرياضية األلعاب نادي من املقدَّم الطلب إىل «بالنظر فيه: قال الدقهلية،

ومؤلِّف ،١٩٢٥ عام يف «السيد» مرسحية ُمرتِجم شفتيش» «فرنسيس املرسحي الكاتب هو الرقيب وهذا 24

املرسح عن كتابات له أن كما .١٨٣ ،٨٥ رقَمْي تحت القومي باملركز املحفوظة الشمس»، «ابنة مرسحية
.١٩٢٨ عام يف «املستقبل» بمجلة نرشها اإلغريقي،
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التنبيُه املرجوُّ الحارة» «شيخ رواية لتمثيل املايض يونية ٢٧ املؤرخ ٤٢٣ رقم املديرية
العلم مع كاملتبع.» عليهما للتصديق منها أخريني نسختني بتقديم املذكور النادي عىل
ثابت هو وكما — سابًقا بنا مرَّ كما — الداخلية يف بالفعل موجودة نسخ الثالث بأن
عرقلة أْجل من سبق ما إىل يُضاف أيًضا في تعسُّ إجراء وهذا للمؤلف. خطاب أول من

الرتخيص. عىل الحصول

جورجي بولس الدقهلية مديرية وكيل من تأشرية وجدنا السابق الخطاب وأسفل
ثالثة ظرف يف واإلفادة غمر ميت مركز الشهيد «كفر فيها: قال ،١٠ / ٧ / ١٩٢٩ يف
ما أو الرواية من نسختني إرسال الفرقة مدير من يريد املديرية وكيل إن أْي أيام.»
املفاجأة جاءت ثم األكثر. عىل ١٣ / ٧ / ١٩٢٩ يوم يف أي أيام ثالثة ظرف يف ذلك شابه
باالستالم فهمي أحمد غمر ميت مركز مأمور توقيع وجدنا عندما التأشرية، هذه أسفل
،١٢ / ٧ / ١٩٢٩ يوم يف السابق الخطاب استلم قد املأمور إن أْي .١٢ / ٧ / ١٩٢٩ يف
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مدير إىل الخطاب سيسلم لإلجراءات تبًعا ثم املمنوحة. الثالثة األيام من يومني بعد أي
من املمنوحة املدة ستكون اليوم هذا ويف ،١٣ / ٧ / ١٩٢٩ يوم يف أي ذلك بعد الفرقة

انتهت. قد الرتخيص، عىل النص لحصول الداخلية ِقبَل
اإلشارة هذه جاءت حتى وانتظر يشء، بأي النادي املأمور يبلغ لم هذا ورغم
أعضاء بأن يُفيد بالكفر اإلشارة «رد :١٤ / ٧ / ١٩٢٩ بتاريخ النادي من التليفونية
الثاني اليوم امتحان ميعاد لحلول باملذاكرة النشغالهم الرواية تمثيل عن َعَدلُوا النادي

الجاري.» ٤ يوم وهو مىض تمثيلها ميعاد أن وذلك

اآلتي: املديرية إىل غمر ميت مركز مأمور أرسل ١٤ / ٧ / ١٩٢٩ اليوم نفس ويف
رواية تمثيل عن الشهيد بكفر الرياضية األلعاب نادي بتنازل لإلحاطة للمديرية «ُمعاد

الترصف.» فنرجو طيَّه التليفونية باإلشارة ذكروها التي لألسباب الحارة» «شيخ
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مدير إىل الدقهلية مديرية وكيل حمدي محمود أرسل ١٨ / ٧ / ١٩٢٩ يوم ويف
إيماءً … الداخلية بوزارة املطبوعات مدير العزة صاحب «حرضة باآلتي: املطبوعات
قد الشهيد بكفر الرياضية األلعاب نادي بأن نُفيد ١١ / ٥ / ٤١٣ نمرة عزتكم لكتاب

الحارة».» «شيخ رواية تمثيل عن عدل
الراية برفع الرقابة، مع الحارة» «شيخ مرسحية معاناة سلسلة تنتهي وهكذا
الرقابة وتعسف وقسوة تعنُّت أمام املرسحية والفرقة املؤلِّف ِقبَل من واالستسالم البيضاء
استطاع اإلجراءات وعرقلة والتسويف املماطلة طريق فعن ولوائحه. بالقانون وتالعبها
بصورة رفضها دون املرسحية، عرض يمنعوا أن — الوقت ذلك يف — الرقابة رجال
عىل الحصول دون التمثيل موعد يأتي حتى العراقيل بوضع رفضوها ولكنهم رصيحة،
ملاذا اآلن: والسؤال غريها. عن والبحث عنها النظر ترصف الفرقة جعل مما الرتخيص،
عليها، الرقيب موافقة رغم املرسحية، هذه عرض منع أرادت وملاذا بذلك؟! الرقابة قامِت

رأينا؟! كما
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املختلفة املواضع بعض بها وجدنا املرسحية هذه قراءة خالل من أنه الحقيقة
كما مرص. يف سلبيات من فيه بما الواقع إظهار أراَد املؤلِّف أن عىل وتؤكِّد تُشري التي
تُعتََرب املواضع وهذه املوضوعات. من ذلك وغري والوطنية االحتالل عن الحديث إىل تطرَّق
الرقابة رجال أن اعتبار عىل مرص، يف السياسيني األمر أُويل ضد ألنها رقابيٍّا؛ ممنوعة
الشعب لنبض تمثيلهم من أكثر الفرتة، تلك يف والسلطة الحكومة رجال ممثلو هم
يُوحي الذي و«الباشكاتب»، «عثمان» بني دار الذي الحوار املواضع: هذه ومن املرصي.
عندما وذلك الشعب. من العامة عىل تسلُّطهم وَمَدى الحكومة، رجال بني الرشوة بتفيشِّ
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«شيخ أو عثمان فيقول ثمنه، يَدَفع أن برشط العسل بعض عثمان من الباشكاتب طلب
عىل سلطة له راجل بتكلِّم أنت ماتمانوش، بال تمنه بال شيخ، يا ك بُقَّ من «ِتْف الحارة»:
من الحارة شيخ توقيع الطلبة بعض أراد وعندما اد.»25 سدَّ وأنا أطلب بتوعه، الرعايا

بينهم: الحوار هذا يأتي بالسفر لهم السماح أْجل

كترية. القرية أعمال إن بيقولوا دول دلوقت فني نلقاه وإحنا :١ نمرة تلميذ
ودمتم. إمضا دي كبرية. مسألة دي هيا يعني :٢ نمرة تلميذ

يف اليل البيانات صحة عن بيتحرُّوا مش إزاي؟ ودمتم إمضا :٣ نمرة تلميذ
مكتوب؟ هو ما زي االستمارة

ريال؟ نص معاك قال! يتحرُّوا :٢ نمرة تلميذ
أيوه :٣ نمرة تلميذ

شيخ به تغمز التحرِّي مقام يقوم دا أهو ُقضيت. سيدي يا خالص :٢ نمرة تلميذ
ختم.26 عرشين لك يلطَّعها الحارة.

بينهم يدور الحارة لشيخ دفعوا أن بعد املطلوبة األوراق وختم املهمة، انتهاء وبعد
اآلتي: الحوار

صحيح. اع طمَّ راجل أما :١
القمل. زي مكسبها شغلة أما :٣
حارة. شيخ اشتغل قابل أنا :٢

واحد من أكرت وأرباحهم جهلة ناس فيها بيحطو ُشغلة دي إخواني يا وهللا أما :١
الليسانس. معاه

بكالوريا واخد واحد ألف فيه وساكتة. كده عارفة الحكومة أن يغيظ واليل ال، :٢
سبارس. ي ينقِّ القي ومش دلوقت.

ص١٥. املرسحية، 25

ص٢٥. املرسحية، 26
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دلوقت بتاعنا النظام كل يعدلوها! ناس لشوية احتياج يف البلد ما يا ناري. يا آه :٣
ناس شاغلينها الوظائف ونلقى نرجع نتعلم مهما بَرَّه نتعلم وبرضه روبابكيا، بقى
عيش. فيها لهش ما بالده واليل أسفنج. صياد أصله واليل بالده يف جزَّار أصله اليل إفرنج
بيجي واملالطي الجريجي الواد بتشوف أديك خويا. يا أحمد يا شغل ناس. هم ما :١

األمالك.27 ذوي من تلقاه تبص التاني ِف وشهر جرسون. بيشتغل وال جزم يمسح

أحد فنجد التجنيد. طريقة من املؤلف يتهكَّم — املرسحية من — آَخر موضع ويف
وصف يف املؤلف ويتفنَّن — والجسدية البدنية اللياقة كامل — القرعة بنظام — املجندين
املؤلف لنا يفرس ثم طبيٍّا. الئق غري أنه الطبيب يكتب ذلك ورغم — إلخ … وحيويته قوَّتِه
عنها يدافع أن تريد ال الوقت ذلك يف الحكومة أن — واإلسقاط الرمز طريق عن —
اإلنجليز بقاء استمرار أْجل واملرىضمن الضعفاء تريد ولكنها أبنائها، من األقوياء األشداء
للتجنيد االختيار عليهم َوَقع ن ممَّ املرصي الشباب نجد ذلك من وبالرغم مرص.28 يف
هدف عن يكشف غنائي، حوار يف واالستقالل بالوطنية متحدثني مرص، باسم يهتفون
أوضحنا: كما املرسحية، منع يف األثر أكرب له كان مما مرسحيته، يف املؤلف أهداف من

العساكر:

ال��ج��م��ي��ع ف��وق ال��وط��ن ال��وط��ن … ال��وط��ن
ن��ض��ي��ع راي��ح��ي��ن م��ش وإح��ن��ا ن��ف��وس��ك��م م��ن ب��ال��ك��م خ��ل��و

امرأة:

ل��م��ت��ول��ي ب��ن��ظ��رة ت��س��م��ح��ل��ي ال��ك��وم��ن��دان ج��ن��اب ي��ا وال��ن��ب��ي

القائد:

ت��رل��ل��ي ي��ك��ون أوع��ى وك��الم��ه��ا أم��ك م��ت��ول��ي ي��ا ك��ل��م

.٢٨ ص٢٧، املرسحية، 27
.١٧ ص١٦، املرسحية، أحداث راجع 28
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امرأة:

ي��ج��ري االس��ت��ق��الل ت��ج��ي��ب خ��دم��ة وط��ن��ك ب��خ��دم��ة ي��اب��ن��ي أوص��ي��ك
ل��ب��ح��ري ق��ب��ل��ي م��ن ب��ح��دوده��ا ن��ي��ل��ه��ا وي��ح��ي��ا م��ص��ر ت��ح��ي��ا

متويل:

م��ن��ن��ا ي��اخ��دوه ل��ألع��داء ال��ب��الد م��ج��د أس��ي��ب إزاي
ب��دم��ن��ا ل��م��ص��ر ن��ج��ود واد ي��ا واج��م��د إي��دي��ك ش��م��ر

العساكر:

األم��ام إل��ى ع��ص��ر ك��ل ف��ي م��ص��ر ي��ا ف��داك��ي ق��ل��ب��ن��ا
… … ن��ص��ر م��ص��ي��ره م��ص��ر ت��ح��ي��ا ب��ي��ق��ول وال��ل��ي

نساء:

ت��م��ام ت��م��ام … … …  

العساكر:

ب��ش��ج��اع��ة خ��دم��ت��ن��ا ن��خ��ل��ي ع��ل��ي��ن��ا وق��ط��ع��ن��اه ع��ه��د
  إي��دي��ن��ا ِف م��اض��ي وال��س��الح

القائد:

ج��م��اع��ة29 ي��ا س��ي��روا ي��الَّ��ه  

مرص يف املتعلِّمني بني البطالة وكثرة الجهل تفيشِّ عن يتحدث املؤلف نجد وأخريًا
ِقبَل من مقصود التناقض هذا إن يقول: املؤلف وكأن ذلك. يف الحكومة وإسهام

ص٣٠. املرسحية، 29
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مرص تتقدَّم ال حتى املخطط، هذا يف اإلنجليز يُساندون ن ممَّ وباألخص الحكم، رجال
— املحامي — حسن أوضحه املعنى وهذا استقاللها. وتنال — املتعلِّمني أبنائها بفضل —
حرضات يا ذلك «ومن قائًال: املحكمة يف عنه تََراَفع عندما الحارة شيخ «عثمان» ابن
وظائف يف الجهلة هؤالء أمثال لتعيينها الحكومة عىل واقع كله اللوم أن لكم يتضح
إذا عليهم بالالئمة فتُنِحي تعود ثم لها، ما املسئولية من لها الحارة، شيخ كوظيفة مهمة
املتعلِّمني من ألوف من مرص يف وكم واجباتهم. يف وا قرصَّ أو بالنظام ُمِخالٍّ أمًرا ارتكبوا
يف منهم تأخذ أن بالحكومة أوىل وكان يجدونها. فال الخبز كرسة عن يبحثون الذين

أفرادها.»30 تعلَّم إذا إال ألمة الرُِّقيُّ يتم وال الَجَهلة. إىل تُسنَد التي الوظائف جميع
املرسحية، للرقابة التعسفية للممارسات الصارخة النماذج أحد املرسحية هذه وتعترب
املدة ذلك عىل دليل وأكرب الوقت. ذلك يف الجمهور، إىل املؤلف فْكر وصول بني للحيلولة
يقرب ما أي ١٨ / ٧ / ١٩٢٩؛ ،١ / ١٢ / ١٩٢٨ بني ما وهي استغرقتْها، التي الزمنية
أمره يف يُنظر مرسحي نص عىل مرت زمنية فرتة أطول وهي ونصف، أشهر سبعة من

اآلن. إىل نشأتها منذ الرقابة تاريخ طوال رقابيٍّا
واملؤلَّفة، املرتجمة املرسحيات من هائل بكمٍّ الرقابة صِت رخَّ الفرتة هذه ويف
الريحاني نجيب لفرقة رخصت املثال سبيل فعىل الكوميدية.31 أو االجتماعية سواء
األنواع من وهي عنيها»، سواد «علشان «ياسمينة»، بوسة»، «علشان وأنت»، «أنا بتمثيل
رشدي فاطمة لفرقة رخصت كما بك. كشكش شخصية حول تدور التي الكوميدية
قيرص»، «يوليوس الصغري»، «النرس الخرضاء»، «املائدة ليلة»، «أما «العواطف»، بتمثيل
«عطيل»، «االستعباد»، جان»، «الربنس بتمثيل رمسيس ولفرقة الزيزفون». «ركن
مكسيم». «حانة االعرتاف»، «كريس «الذبائح»، «الجيش»، «راسبوتني»، املسكويف»، «الحب
باملوضوعات يتعلق فيما والتعريب الرتجمة طابع الفرتة هذه مرسحيات عىل ويُالَحظ
األنواع وهذه الكوميدية. املوضوعات عىل فاقترص التأليف أما والتاريخية. االجتماعية
االجتماعي الواقع إىل التطرُّق أو الحديث عن لبُْعدها الرقابية باملوافقة تتمتع جميعها
تلك يف املؤلَّفة الوحيدة املرسحية الحارة» «شيخ مرسحية وتعترب مرص. يف والسيايس
الرصيح؛ ال الَخِفيَّ الرفض نصيبها فكان الواقع، هذا عن الحديث استطاعت التي الفرتة،

ص٩١. املرسحية، 30
«املصور». ومجلة «املقطم» جريدة انظر الفرتة، هذه يف املعروضة املرسحيات عىل وللتعرُّف 31
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التي والكلمات لألفكار الوقت ذلك يف املتعطِّش املرصي الشعب إىل أفكارها تصل ال كي
أفضل. حياة نحَو وطريَقه عقَله تُِنري

الجمل لسيد ،١٩٣١ دكتور» «َلبَْخْت مرسحية

قلم مدير إىل بطلب ١٢ / ٩ / ١٩٣١ يوم يف املرصية الفرقة إدارة مدير فريد أحمد تقدَّم
دكتور» «لبخت مرسحية تمثيل يف الفرقة برغبة فيه يُخِربه الداخلية، بوزارة املطبوعات
ويرجوه العربي، التمثيل دار مرسح عىل ٢٤ / ٩ / ١٩٣١ يوم الجمل»32 «سيد تأليف من

النص. برتخيص

رقم بملف الداخلية بوزارة العام األمن عموم بإدارة املحفوظات بقلم ُحفظت املرسحية وهذه 32

وللمؤلِّف .١٥٣٠ رقم تحت واملوسيقى للمرسح القومي باملركز محفوظة اآلن وهي .١١ / ٥ / ٦٨٧
أو و«اليتيمة ،١٠٩٧ رقم تحت ،١٩٢٩ عام اإلنسانية» «وحوش هي: باملركز مخطوطة أخرى مرسحيات
عام و«الصواعق» ،١١٥٤ رقم تحت ،١٩٣٥ عام و«نريان» ،١٠٦٩ رقم تحت ،١٩٣١ عام الشقاء» بيت

.١٠٣٩ رقم تحت ،١٩٣٦
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قال الرتخيص بمنع تقريًرا عنرب صادق محمد الرقيب كتب ١٤ / ٩ / ١٩٣١ يوم ويف
ويمس ويؤذيه، الِعْرض يمسُّ هزل ولكن َهْزل. هي فإذا الرواية هذه عىل «اطَّلعت فيه:
للعرض ها مسُّ كان هنا وِمن الزوجية؛ للخيانة معرض الرواية ففي … ويُدِميه الرشف
بيئة وهي املرصي املجتمع بيئات من صالحة بيئة لكل تجريح وفيها ظاهًرا. وإيذاؤه
ُمقتََطعة تكون تكاد الرواية أن عىل واألمانة. الرشف يُنايف مظهًرا تُظِهرها ألنها الطب؛
صالحة جعلها الذي التهذيب تُهذَّب أن قبل حلوة» «حاجة باسم سبقتْها أخرى رواية من
باتٍّا، منًعا الرواية هذه تمثيل تمنع أن اللجنة عىل أقرتح ولذلك الجمهور؛ عىل للعرض

ق.» املوفَّ رأيُها ولها

«تصفحُت بقوله: السابق التقرير عىل الرحمن عبد املراجع أرشَّ اليوم نفس ويف
وكلها سخيفة فهي اآلداب ضدَّ كونها فوق الرواية أن وأقرِّر املنع، عىل وأوافق الرواية
اللجنة مدير وأقرَّ تتم.» لم حوادثها إن إذ أخرى؛ رواية من مقتصة أنها ويَظَهر عبث،
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تمثيل بمنع مرص ملحافظ األمر املطبوعات مدير وأرسل اليوم، نفس يف املنَْع الدين» «عز
33.١٨ / ١٠ / ١٩٣١ يف املرسحية

تتمثَّل نجدها املرسحية، هذه منع يف واملراجع الرقيب، أسباب إىل نظرنا وإذا
الرواية، وسخافة الطب، بيئة إىل والتعرُّض الزوجية، الخيانة هي: أسباب أربعة يف
املرسحية. عن يَسريًا ًصا ملخَّ نُوِرد األسباب هذه تفنيد وَقبَْل أخرى. رواية من واقتطاعها
زوجتَه يُغاِفل كان «فؤاد»، يُدَعى طبيب حول تَُدور دكتور»، «لبخت فمرسحية
بزياراته املبيت ذلك مربًِّرا «إحسان»، تُدَعى سيدة مع املنزل خارَج للَمِبيت دائمة بصورة
البنتها فأوعزْت فاته، ترصُّ من سْت توجَّ «عيشة» السيدة حماته ولكن للمرىض. الليلية
تعاليَم تُخاِلف الزوجة ولكن الحياة. صْفَو عليه تعكِّر أن — الطبيب زوجة — «وحيدة»
زوجها بمصاحبة «إحسان» خليلته تحرض «فؤاد» عيادة ويف لزوجها. حبِّها بسبب ها أمِّ
ال التي الطبيب هذا لرؤية — األمر يف شكِّه بسبب — معها حرض الذي «حمودة».

مطبوعات من صفحة عىل باملرسحية الرتخيص طلب وهي: املرسحية بملف امُلرفقة الرقابة مستندات 33

،٩٣ رقم تحت مطبوعات» ١٧» رقم وأورنيك العربي، التمثيل دار تياترو مدير حفني مصطفى الحاج
مرص. ملحافظ املطبوعات إدارة مدير ومذكرة
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الدكتور صديق «َلبَْخْت» عليهم يدخل الوقت هذا ويف يوم. كل عالجه مفارقة تستطيع
ألن شكَّه؛ يف أخطأ أنه فيقتنع املعالج، الدكتور بأنه «حمودة» الزوج م فيتوهَّ «فؤاد»
يف تنظر أن امرأة أية تستطيع ال بل الرومانسية، أو الوسامة عن البُعد كلَّ بعيٌد «لبخت»
القادمة امُلقابََلة عىل «إحسان» خليلته مع ويتواَعد «فؤاد» ويحرض الزوج، فيخرج وجهه.

املرسحية. وتنتهي أحد، يراهما ال حتى بنسيون، يف غرفة يف
— املرسحية رفض أسباب من وهي — الزوجية الخيانة أن نجد ص امللخَّ هذا ومن
عليها التشجيع أو بها، اإلشادة يبغي ال كاريكاتورية، كوميدية بصورة املؤلِّف رها صوَّ
يف سائًدا كان التأليف من النوع وهذا اإلضحاك، فقط يبغي بل — الرقيب قال كما —

املرسحية: بداية مشهد ذلك عىل األدلة ومن الفرتة، تلك

٧ للساعة برة يقعد الدنيا يف حد فيه … اخواتي ي غريبة أما منفعلة) (تدخل وحيدة:
فني؟ كان ترى يا … بيته؟ دخل يكنش وال

دلوقتي؟ لغاية مجاش جوزك املرضوب لسه … هيه (تدخل): عيشة
نينا. يا لسه وحيدة:

كده؟ عىل زمان له وبقى … عال! وهللا عيشة:
عارفه. أنا ما وهللا وحيدة:

بقى؟ إزاي عارفه مش عيشة:
بينام. وال بينزل معرفش … عيلَّ وأسكَّها أودتي يف بدخل أنا وحيدة:

أوده؟ يف وهو أوده يف بتنامي النتي عيشة:
نينا. يا أيوه وحيدة:

كده؟ عىل كتري لكم وبقى … اليوم! شبان عىل عال وهللا عيشة:
متجوزت.34 يوم من وحيدة:

من طبيب زوجة ب تتعجَّ أن املعقول غري فِمن املوقف، بكوميديا يتسم هنا والحوار
يف تنام وهي الزواج، يوم من أيًضا املعقول غري ومن السابعة، الساعة إىل زوجها ر تأخُّ
املوقف هذا من أراد فاملؤلِّف الشباب. ِسنِّ يف أنهما رغم — أخرى غرفة يف والزوج غرفة،

ص١. املرسحية، مخطوطة 34
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حدِّ يف وهذا الخيانة، للزوج يربِّر حتى بَْلَهاء امرأة بصورة املخدوعة، الزوجة ر يصوِّ أن
املؤلف أراد وأيًضا املرسحية. هذه شاهد إذا الفرتة تلك يف املرصي للمجتمع درس ذاته
زوج مستمرة بصورة الكارهة املرصية للَحَماة النمطية الشخصية مرسحيته يف يصوِّر أن
نعلم أن وكَفى الجمهور. إقبال لضمان النص، عىل الُفَكاهة روح إضفاء يف أمًال االبنة،

املرسحية.35 ثُلُثَِي شغلت الكوميدية، ومواقفها الحماة شخصية أن
ما نقول: املرسحية، منع أسباب من الثاني السبب وهو الطب، ملهنة التعرُّض أما
مقصورة الخيانة وهل خائن! رجل بصورة املؤلِّف ره يصوِّ لطبيب التعرض يف الرضر
فقط بالجهل محددة الخيانة هل آَخر، وبمعنًى األخرى؟! امِلَهن دون محددة مهنة عىل
عىل حفاًظا الخيانة عىل يَجُرؤ ال علمية، درجة من له ملا الطبيب أن الرقيب اعترب إذا
فاإلنسان ذلك. يف فكَّر إذا الرقيب ِقبَل من محدود تصوُّر هذا بالَقْطع ومركزه. علمه
النماذج من بالعديد مليئة والحياة ومتشاِبكة، متفرِّعة النفسية والعوامل د، معقَّ تركيب

الخيانة. عىل تُقِدم ذلك ومع ومركًزا، علًما املرموقة
لتقرير وامُلراِجع باملرسحية. نجده فلم الرواية، سخافة وهو الثالث، السبب أما
الرقابة حق من وهل الرواية. سخافة مقياس إىل يُِرش ولم السخافة، نوع يُحدِّد لم الرقيب
املؤلِّف مناقشة بامُلراِجع أَْوَىل فكان ملوضوعه؟ معالجته وطريقة الكاتب ِفْكر محاكمة
قصد املراجع أن املؤكَّد فِمن نََظِره. ِوْجَهَة الطرفني من كلٌّ ويَعِرض املعالجة، طريقة يف
لسخافة وبالنسبة املوضوع. معاَلَجة سخافة أو املوضوع، سخافة إما هنا، بالسخافة
ُمنتَِرشة كانت املوضوعات هذه فِمثْل صحيح العكس بل املرسحية، يف نجدها ال املوضوع
والصاالت التياترات جميع يف ُمتَداَولة وكانت الفرتة تلك يف املرصي الجمهور لدى وُمحبَّبة
فهو وحَده، للمؤلِّف مكفول فأْمُرها املوضوع معالجة طريقة سخافة أما واملسارح.
للمعاَلَجة. معيَّنًا أسلوبًا عليه تفرض أن كانت مهما جهة ألية يَِحقُّ وال وُمبِدُعها. خالُقها
باسم أخرى رواية من املرسحية اقتصاص أو اقتطاع يف املتمثِّل الرابع، السبب أما
االقتصاص أو باالقتطاع املقصود فهل واضح. غري املعنى هذا أن نالحظ حلوة». «حاجة
… منها؟ مقتبسة املرسحية أن أو … حلوة»؟ «حاجة رواية من جزء املرسحية أن هنا
نفس معالجة أو االقتباس املقصود كان فإذا املوضوع؟ نفس تُعاِلج الرواية أن أو

صفحة. ١٢ عددها البالغ املرسحية صفحات مجموع من ص٨ إىل ص١ من 35
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الفرتة. هذه يف املرصية املرسحية الكتابة حال هو وهذا ذلك، من رضر فال املوضوع36
يف الرضر ما أيًضا: نقول حلوة»، «حاجة رواية من جزء بأنها املقصود كان إذا أما
يَذُكر أن الرقيب عىل املفروض وكان الوقت. ذلك يف كثرية37 مماِثلة حاالت فهناك ذلك؟
الرفض؛ عىل وافقناه كنا وهنا حلوة»، «حاجة مرسحية من مرسوقة املرسحية أن رصاحة
يذكر لم أسف بكل ولكنه األدبية. الرسقة ضد محدَّد موقف له سيكون بذلك ألنه
املوضوعات رسقة تفيشِّ بسبب كان بذلك الترصيح عدم أن املحتمل ومن رصاحة. ذلك

الفرتة. تلك يف املرسحية
حق تحمي قوانني أو ضوابط أية توجد ال كانت الفرتة، تلك يف أن إىل باإلضافة هذا
القضية، هذه عن رمزي، إبراهيم املرسحي الكاتب رأي هنا نثبت أن وكفى املؤلف.38

واملوسيقى للمرسح القومي باملركز وهي خريي، لبديع حلوة» «حاجة مرسحية بقراءة قمنا وعندما 36

تغيري مع منها، األول الفصل غرار عىل مرسحيته أقام الجمل سيد املؤلف وجدنا ،٤٣٧ رقم تحت
نجيب بها املشهور «كشكش»، شخصية فجعل الكوميدية. واملواقف الحوارية، والُجَمل الشخصيات، أسماء
«حمودة»، جعلها «شالطة» وشخصية «نميسة»، جعلها «إحسان» وشخصية «لبخت»، شخصية الريحاني،
مرسحية من األول الفصل بمعالجة قام املؤلِّف إن أْي وهكذا. … «سالمكة» جعلها «عيشة» والحماة
مرسحية أن إىل باإلضافة هذا دكتور». «لبخت مرسحيته منه ليخلق الخاص بأسلوبه حلوة»، «حاجة
األول الفصل بمحاكاة قام الجمل سيد كان وإذا الرقابية. باملوانع مكتظَّة خريي لبديع حلوة» «حاجة
من املؤلِّف اسم شهرة أن الواضح وِمن حلوة»؟! «حاجة مرسحية تُمنَع لم فلماذا مرسحيته، فُمِنعْت منها

رقابيٍّا. تقييمه عند للنص الرقيب نظرة يف الوقت، ذلك يف واملؤثِّرة، األساسية العوامل
وهي لها، مؤلِّف من ألكثر الواحدة للمرسحية كثرية مخطوطات تُوَجد الحرص، ال املثال سبيل فعىل 37

١٩٢٤ عام املعلم» «دقة مرسحية مثل: الفرتة، هذه وتغطِّي واملوسيقى للمرسح القومي باملركز محفوظة
ولعام إبراهيم، ملصطفى ٥٥٨ رقم تحت ١٩٣٦ ولعام خريي، وبديع الريحاني لنجيب ١٩٤٩ رقم تحت
١٠٨٧ رقم تحت ١٩٠٥ عام األرض» حول «الطواف ومرسحية السالم. عبد لكامل ٥٦٩ رقم تحت ١٩٣٨
رقم تحت ١٩٢٩ ولعام خريي، وبديع الريحاني لنجيب ١٠٨٨ رقم تحت ١٩٢٤ ولعام كنعان، لنجيب
السباعي، محمد لعيىس ١٠٨٦ رقم تحت ١٩٣٢ عام الشباب» «طيش ومرسحية صدقي. ألمني ١٠٩٤
ومرسحية العال. أبو ملحمد ١٠٩٥ رقم تحت ١٩٣٤ ولعام يعقوب، لرزق ٨٠٥ رقم تحت ١٩٣٣ ولعام
شكري. ألحمد ١١٨٨ رقم تحت ١٩٣٣ ولعام يونس، لعباس ٧٥٥ رقم تحت ١٩٢٩ عام يف «املجرم»
٨٣٧ رقم تحت ١٩٣٠ ولعام عيل، كامل ملحمد ٨٥٩ رقم تحت ١٩٢٨ عام يف الحارة» «شيخ ومرسحية

حمدي. العزيز لعبد
ظلَّْت نصوصه ولكن ،١٩٤٨ لسنة ١٣١ رقم القانون كان املؤلِّف حق لحماية صدر قانون فأول 38

اآلن. به املعمول وهو ،١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ رقم القانون صدور حتى ُمعطَّلة
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انفرط «ملا قال: حينما الثانية، للمرة «البدوية» ملرسحيته طبعه عند لها تعرَّض عندما
ممثِّلة فرقة لكل نهبة الرواية هذه ظلت املحامي، رشدي الرحمن عبد األستاذ فرقة ِعْقد
هذا من ساءني وإذا بك». «كشكش ِوَجار39 يف تمثيلها عن إعالنًا رأيُت حتى البالد، يف
أن عىل أجمعوا أنهم ني رسَّ فقد … تمثيلهم بفساد الرواية يشوِّهون كانوا أنهم االعتداء
… الحكومة عناية تستوجب الحالة أن غري اإلعالن. صحيفة عىل املؤلِّف اسم يذكروا ال
العبث إىل ذلك إهمال أدَّى فقد التأليف حقوق عن يشء قوانينها يف يكون أن ويجب
إذن بغري كتابًا يطبع َمن يُعتََرب أن يجب أنه وعندي البالد، يف األدبية باألعمال العظيم
… الرسقة حدود يف داخًال صاحبها، من ترخيص بال رواية يمثِّل أو فيه، الحق صاحب
الغالية.»40 األمنية هذه لتحقيق ينهض َمن الحكومة يف األدب رجال من نرى أن فعىس
الريحاني نجيب تأليف من وهي — حلوة» «حاجة مرسحية أن إىل باإلضافة هذا
سيد مرسحية قبَل أي ١٩٣١؛ سنة فرباير يف الريحاني فرقة مثَّلتْها — خريي وبديع
الكثري وله — الجمل) (سيد املؤلِّف بها يتقدم أن املعقول غري ومن أشهر. بسبعة الجمل
أكرب من وهي — املرصية الفرقة النص تمثيل عىل وتوافق — املؤلَّفة املرسحيات من
والنص وأشهرها، املسارح أكرب العربي التمثيل دار مرسح عىل — الفرتة تلك يف الفرق
أشهر ِقبَل من وامُلَمثَّل خريي، وبديع الريحاني نجيب املؤلِّفني أشهر ِمن ن؟ ِممَّ مرسوق!

الريحاني. فرقة وهي خاصة فرقة
الرقيب تقرير عىل بناءً املرسحية هذه رفضت الرقابة أن لنا يتضح سبق ومما
ولوائح قوانني عن البُعد كل بعيدة رفض أسباب عىل اعتماده رغم عنرب»، صادق «محمد
يقرأْها فَمن الرقابية. املوانع من تماًما خالية املرسحية أن إىل باإلضافة هذا الرقابة. ونُُظم
فموضوعها العكس، عىل بل نوع. أي من إسقاطات أو سياسية رموز أية بها يَِجْد ال
تلك يف واملعروضة بها ص امُلرخَّ املرسحيات موضوعات مع كبري حدٍّ إىل ويتشابَه كوميدي

الفرتة.

الشأن وتقليل السخرية من كنوع رمزي إبراهيم بها أتى وقد الضبع، ُجْحر بمعنى «وجار» وكلمة 39

الريحاني. لنجيب بالنسبة
،١٠ / ٥ / ١٩٢٢ السفور، مطبعة «كلمة»، عنوان تحت «البدوية» مرسحية ختام رمزي، إبراهيم 40

.١٠٨ ص١٠٧،
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الرقيب؟! ِقبَل من املرسحية هذه رفض وراء الحقيقي السبب ما اآلن، والسؤال
دراسة دون — املنع عىل وموافقتها الرقيب تقرير عىل الرقابة اعتماد يف ُّ الرسِّ ما وأيًضا

املعهودة؟! الرقابية املوانع من املرسحية خلوِّ رغم — مناقشة أو
نفسه هو عنرب» صادق «محمد الرقيب أن يف تتمثل الثاني، السؤال عىل واإلجابة
«املؤيد» صحف تتصدر مقاالته كانت الذي عنرب41 صادق محمد واألديب والناقد الكاتب
وعيل املويلحي مع يُذكر وكان الحايل. القرن بداية منذ و«األخبار» و«األهرام» و«اللواء»
العربي. األدب أعالم من وغريهم ناصف وحفني واملنفلوطي جاويش العزيز وعبد يوسف
عىل فيجب الرفض، تستحقُّ املرسحية إن فيه يقول تقريًرا األديب هذا يكتب أن ومعني

األدبية. مَلَكانَِته تَبًَعا مناقشة دون الرأَي تُواِفقه أن الرقابة
عنرب صادق محمد الناقد األديب الرقيب أن يف فتتمثَّل األول، السؤال عىل اإلجابة أما
عكف أنه إال السنني، عرشات منذ الدوريات أوراق بني املتناثر الغزير األدبي إنتاجه رغم
والجمال: الحب «رسالة الوحيد كتابه كتابة إتمام عىل سنة عرشة اثنتي من يقرب بما
الحقيقي األساس املؤلِّف فيه وضع الكتاب وهذا .١٩٣٦ عام يف الصادر وليىل» قيس بني
الكتاب إعداد فرتة َطواَل بوجدانه عاش املؤلِّف أن يعني وهذا العذري. الغزل لفن
عىل أثَّر مما العذري، الحب معبد يف — كرقيب عمله فرتة نطاقها يف دخلت التي —
الزوجية. العالقة وبالقطع واملرأة، الرجل بني والعالقة الحب يف نظره ووجهة كتاباته
وهْدم الزوجية، الخيانة ر تصوِّ ألنها دكتور» «لبخت مرسحية رفض املنطلق هذا ومن

الزوجني. بني الحب
تُحرِّم رقابية ونُُظم لوائح أمام أننا إال الناقد، الرقيب برأي إعجابنا من الرغم وعىل
عدم إىل باإلضافة هذا اإلبداعي. لعمله املؤلِّف معالجة بأسلوب املساس الرقيب عىل
لذوقه تبًعا أو للرقيب، الشخصية التجارب خالل من املرسحي العمل عىل الحكم جواز
التي الرقيب، هذا من موقفها يف بالرقابة نُِشيد فنحن للحق إحقاًقا ولكن الشخيص.
ملكانته تبجيًال وأيًضا نظره، لوجهة احرتاًما مناقشة أو معارضة دون تقريره عىل وافقْت
أصحاب اد النُّقَّ األَُدباء من يكون أن يجب الرقيب أن عىل يدلُّ فإنما دلَّ وإن وهذا األدبية.

والتجديد «املحافظة الجندي، أنور انظر: ،١٦ / ١ / ١٩٣٨ يف املتوىفَّ الناقد الرقيب هذا عن وللمزيد 41

رجب محمد د. وأيًضا: ص٥٨٠–٥٨٥، ،١٩٦١ الرسالة، مطبعة عام»، مائة يف املعارص العربي النثر يف
ص٩–١٥. ،١٩٧٩ فرباير ،٦٥ عدد «الثقافة»، مجلة رائد، أديب عنرب: صادق محمد البيومي،
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بدًال للجمهور، ورسالته الفني ملستواه تبًعا املرسحي العمل تُقيِّم التي النقدية، النظرة
اء. صمَّ صارمة وقوانني ولوائح لنظم تبًعا تقييمه من

،١٩٣٤ الرشيد» هارون عهد يف «الجواري مرسحية
الحسيني عيل لحسني

الرقيق، تجارة وتفيشِّ الجواري بيع مسألة حول كوميدي إطار يف تدور املرسحية هذه
من يشكون التجار فنجد االقتصادية. األحوال سوء من الدولة فيه تُعاِني الذي الوقت يف
الوقت هذا ويف إلخ. … والحاجة الجوع من يشكون الناس وعامة والتجارة، الحال ف توقُّ
املشرتي. وجود من جدوى دون الِحَسان، الجواري من مجموعة ل والدالَّ اس النخَّ يعرض
عليه فيَعِرضان وصبيُّه. هو الجوع يُعاني الذي «جحا» عليهما يمرُّ أيًضا الوقت نفس ويف
جارية كل فتتقدَّم الجوع. يَنَىس حتى التسلية باب من فيُوافق الجواري عىل املزاد فتْح
جحا يعلم العرض هذا خالل ومن التها. مؤهِّ عن وتتحدَّث ومفاِتنَها محاسنَها تُِربز كي
تُعاني وكيف اختطافها، تمَّ حتى ُحرَّة، املايض يف تعيش كانت وكيف جارية، كل حقيقة
ديمقراطية. وعدم ومهانة ذلٍّ من ذلك يف بما الحرية وكبْت والسجن والرِّقِّ األْرس من اآلن
إذا نفَسها به تَفِدي كي النقود من كيًسا أعطتْها ها أمَّ بأن وتُخِربه جارية تأتي حتى
. اَحُهنَّ َرسَ ويُطِلق الجواري كل برشاء فيقوم الكيس هذا تعطيه ثم ، الرِّقِّ أْرس يف وقعْت
املعروف الكازينو صاحبة مصابني» «بديعة السيدة تقدَّمت ١٩٣٤ ديسمرب ويف
مرسحية بتمثيل الرتخيص فيه تطلب املطبوعات، ملدير بطلب — قديًما — باسمها
بجريدة املحرِّر الحسيني»، عيل «حسني تأليف من الرشيد»42 هارون عهد يف «الجواري
األسباب. إبداء بالنصدون الرتخيص الرقابة لجنة رفضْت ١٢ / ١٢ / ١٩٣٤ ويف «البالغ».
الصفحة عىل الدين) عز (سليم املطبوعات مدير أرشَّ ٩ / ١٢ / ١٩٣٤ يوم ففي
نفس ويف مراد.» بك أحمد حرضة ديسمرب، ٩ يف الرقابة «لجنة قائًال: املرسحية من األوىل

رقم بملف محفوظة وهي الرشيد»، هارون عهد يف «الجواري مرسحية الحسيني، عيل حسني 42

حاليٍّا محفوظ والنص الداخلية. بوزارة العام األمن عموم بإدارة املطبوعات بإدارة ١١ / ٥ / ١٢٤٧
«أما منها: أخرى مرسحيات وللمؤلف .٣٧٦ رقم تحت واملوسيقى للمرسح القومي باملركز الرتاث بإدارة

هوملز». و«شارلوك باريس»، يف و«زقزوق بخري»، و«الدنيا العزاب»، و«تعداد مرستان»،
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قال الصفحة نفس عىل — تأشرية األرجح عىل أو — تقرير بكتابة مراد أحمد يقوم اليوم
عليه ويعرض جحا ويحرض الداللة سوق يف رقيق بنات عرض الرواية «موضوع فيه:
وأرى . ويَعِتُقُهنَّ ذلك ذ وينفِّ وزميالتها ليشرتيها نقوًدا إحداهن وتُعِطيه البنات ل الدالَّ
األسباب يُعدِّد ولم الرفض يُربِّر لم هنا الرقيب أن مالحظة مع بالرواية.» الترصيح عدم

ُمتَّبَع. هو كما

رئيس إىل تظلًُّما الحسيني عيل حسني املؤلِّف كتب ١٣ / ١٢ / ١٩٣٤ يوم ويف
لجنة رئيس العزة صاحب «حرضة فيه: قال الداخلية، بوزارة األدبية43 الرقابة لجنة
البالغ بجريدة املحرِّر الحسيني عيل حسني ف يترشَّ الداخلية، بوزارة األدبية الرقابة
َرشِّ من األبيض الرقيق أن العزة صاحب يا يعلم كلنا لعزتكم: التالية مظلمته برفع
وحدث املرذولة. التجارة تلك من مأمن يف الحمد وهلل ومرص األمم. بها ُمِنيَْت التي اآلفات
هارون عهد يف «الجواري باسم رواية بديعة السيدة لفرقة قدَّمُت أن العزة صاحب يا
للمتفرِّج وأظهرُت شعواء، حربًا عليها وأعلنُت الرقيق تجارة فيها استعرضُت الرشيد»

راجع: فيها، استئناف ال نهائية وقراراتها العام، األمن إدارة موظفي كبار بعض من مكوَّنة لجنة وهي 43

.١٨ / ١٢ / ١٩٣٣ بتاريخ ،٩١ عدد «الكواكب»، مجلة
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من الكثري وْصف عىل تأتي واملجالت الصحف من كثري التزال التي التجارة تلك أن
عىل الرواية عرضُت وملا الرذائل، أخطر من ورذيلة مة مجسَّ وحشية إال هي ما حوادثها
هذه رفَض قررْت ١٢ / ١٢ / ١٩٣٤ بتاريخ املنعقدة املاضية جلستها يف الرقابة لجنة
املختِلفة السينما ُدور كانت وملا األسباب. إبداء أو موضوعها عىل االطِّالع دون الرواية
وقد مرتوبول سينما دار الدُّور تلك آِخر وكان املوضوع هذا أمثال من كثريًا َعَرَضْت قد
سوًقا ن تضمَّ وقد حرامي» واألربعني بابا «عيل أو شو» سن «سن عنوانه فيلًما عرضْت
الرواية هذه ُعِرَضْت وقد الجواري. بعَض يَبتَاع نفَسه بابا عيل وشاهدنا الجواري لبيع
هذه عرض أرجو العزة صاحب يا فلهذا بَعْرضها؛ الترصيح قبَل اللجنة عىل شك وال
روايتي موضوع بقراءة عزتكم تََرْون َمن وتكليف امُلقِبلة جلستها يف اللجنة عىل املظلمة

اللجنة.» عىل موضوعها وعرض
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الرقابة مدير أن إال ١٣ / ١٢ / ١٩٣٤ يوم يف كان املؤلِّف تظلُّم أن من الرغم وعىل
والدليل استئناف. أي دون نهائي الرفض وكأن اللجنة، عىل يَعِرضه ولم إليه يْلتَِفت لم
املصاِحبة الوثائق عىل أو — النص من األوىل الصفحة عىل التأشريات جميع أن ذلك عىل
١٣ / ١٢ / ١٩٣٤؛ يف كان لها تاريخ وآِخر األسباب. إبداء دون الرَّْفض تؤكِّد — للنص
يوم بعد أي قريبًا؛ ستنعقد أخرى لجنة هناك أن يؤكِّد الذي التظلُّم، كتابة يوم نفس أي

44.١٣ / ١٢ / ١٩٣٤
هذا بعد وما ١٩٣١ ديسمرب يف املرصية، الدوريات يف املرسحية هذه عن وبالكشف
ورغم نهائية. بصورة كان الرفض أن يؤكِّد مما تمثييل، عرض أي لها نَِجد لم التاريخ،
املؤلِّف أن لنا اتََّضح املرسحية، بقراءة أن إال الرقابة، ِقبَل من الرفض أسباب إبداء عدم
االقتصادية بالحالة يتعلَّق فيما ة املعاِرصَ واإلسقاطات الرموز بعض مرسحيته ن ضمَّ

الوقت. ذلك يف مرص يف السيئة واالجتماعية
َجَعل بأن مواراتَها املؤلف محاولة رغم سافرة، كانت واإلسقاطات الرموز وهذه
الزمن هذا عىل تدل إشارة أية نجد لم ذلك ورغم الرشيد. هارون عرص يف تدور األحداث
الرقابة لجنة أن املؤكَّد فِمن ومكان. زمان لكل الصالحة «جحا» شخصية خالل من إال
الحياة صور من صورة أنه عىل املوضوع فْهم من خشيتها بسبب املرسحية رفضِت
من يُعاني الشعب أن املؤلِّف أوضح فقد الوقت. ذلك يف مرص يف واالجتماعية االقتصادية
يف اإلنجليز بوجود األحرار يف اسني النخَّ وتحكُّم الرقيق بتجارة رمز كما والجوع، الفقر
هم والرقيق اإلنجليزي االحتالل هو النخاس إن أْي املرصي. الشعب يف وتحكُّمهم مرص
املرصي الشعب يُخلِّص الذي الشجاع الرجل بظهور يأمل املؤلف أن كما املرصي. الشعب
أْي «جحا». الشعبية بالشخصية له ويرمز اإلنجليزي، االستعمار من أو العبيد، ذلِّ من

الرشيد» هارون عهد يف «الجواري مرسحية َمنَعْت التي األدبية الرقابة لجنة أن بالذكر الجدير ومن 44

أراد التي اللجنة أما .١٣ / ١٢ / ١٩٣٤ ،٩ / ١٢ / ١٩٣٤ بتاريَخْي ١٥٨ ،١٥٧ رقَمْي تحت لجنة كانت
.٢٩ / ١٢ / ١٩٣٤ ،٢٦ / ١٢ / ١٩٣٤ بتاريَخْي ١٥٩ ،١٥٨ رقَمْي تحت فكانت مظلمته تبحث أن املؤلِّف
بخري» «الدنيا هي جديدة مرسحية له لتَمنَع بل املؤلِّف، مظلمة لتبحث ال انعقدْت اللجنة أن الطريف ومن
واملوسيقى للمرسح القومي باملركز محفوظ ها ونصُّ رشدي، وأنصاف رتيبة كازينو يف تمثيلُها ُمزَمع وكان
بتاريخ الرقابة لجنة «منعتْها األوىل: الصفحة عىل مكتوب ولكن رقابية، وثائق أية دون ،٥٦٠ رقم تحت

«.٢٩ / ١٢ / ١٩٣٤
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 تأش2ات الرَّْفض.صورة الصفحة األوىل من مخطوطة ا�رسحية.

بكلمات ذلك عىل ندلِّل أن ويكفي املرصي. الشعب عامة من املخلِّص يَظَهر أن يريد إنه
حرياتهن: عىل الجواري حصلت أن بعد املرسحية ختام َلْحن

ان��ف��ك��ت األس��ر ق��ي��ود دي وه��ي أن��ت خ��ت��ي ي��ا زغ��ردي
ان��س��ك��ت ال��ذل وب��ب��ان ل��ل��ح��ري��ة ورج��ع��ن��ا
ُف��تْ��ن��اه م��ا ب��ع��د ل��ق��ي��ن��اه وال��ن��ور
�ا �ردن� �ف� وات� ال��س��الس��ل م ان��ع��ت��ق��ن��ا
ن��ج��دن��ا ج��ه ب��اس��ل ش��ه��م ج��ح��ج��ح أص��ل
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ب��ح��ب��ح��ه ي��زي��دك ال��ل��ه ج��ح��ا ي��ا دراع��ك ي��س��ل��م
ال��ن��ف��وس ت��ح��ري��ر ض��د س��ودة ن��ك��ب��ة دا ال��رق��ي��ق
ع��ب��وس م��ش ن��يِّ��ر ع��ص��ر م��ودة دل��وق��ت ع��ص��رن��ا
�ات �راع� �ت� واالخ� ال��م��دن��ي��ة ع��ص��ر
وال��ه��م��ج��ي��ات45 ال��وح��ش��ي��ة ض��د

إن أْي الجمهور. إىل يصل ال كي املؤلف، فكر ضد باملرصاد الرقابة وقفت وهكذا
تلك يف — املرصي الشعب تغييب أرادت — واالستعمار السلطة لرجال املمثِّلة — الرقابة
النفوذ. ألصحاب إرضاءً والسيايس، واالجتماعي االقتصادي واِقِعه سلبيات عن — الفرتة
ة، امُلِسفَّ الكوميدية املوضوعات عىل وتواِفق ص ترخِّ الوقت ذلك يف الرقابة وكانت
الفرج. وروض الدين عماد شارع يف والكباريهات الصاالت مسارح عىل تُعَرض التي
عرض عىل الرقابة وافقِت — املرسحية هذه رفض فرتة نفس — ١٩٣٤ ديسمرب ففي
الدين. عز ببا لصالة حاله» يف «اليل «مربوك»، الوفاق»، «برج بياضك»، «ارمي مرسحيات

رشدي.46 وإنصاف رتيبة لصالة العزاب» «تعداد وعىل

الجمل لسيد ،١٩٣٥ «نريان» مرسحية

يف تقدَّم ثم «نريان»،47 رواية تأليف الجمل» «سيد أتم ١٩ / ١ / ١٩٣٥ يوم يف
يطلب املطبوعات إدارة ملدير — الرشقي التمثيل معهد مدير كنائب — ٢١ / ١ / ١٩٣٥
١٨ / ٢ / ١٩٣٥ يوم ويف األمة. بمدرسة الخاصة الحفلة يف الرواية بتمثيل الرتخيص
معهد «فرقة وهي الفرقة، له د ليحدِّ املطبوعات، إدارة ملدير بطلب املدرسة ناظر تقدَّم

.٢ / ٣ / ١٩٣٥ املوافق السبت وهو الحفلة، موعد وأيًضا الرشقي»، التمثيل
يف ا ُمِهمٍّ ًرا تطوُّ — رقابية مستندات من يُصاِحبها بما — املرسحية هذه وتُعتََرب
ضمن املؤلِّف يقدِّمه الرواية عن ًصا ُملخَّ نشاهد مرة فألوَّل أمور. ة ِعدَّ يف الرقابة نظم

ص٧. املرسحية، 45
.١٩٣٤ ديسمرب يف «املصور» مجلة إعالنات املثال، سبيل عىل انظر 46

األمن عموم بإدارة الخاصة املطبوعات بإدارة ١١ / ٥ / ١٣٢٠ رقم بملف محفوظة املرسحية وهذه 47

.١١٥٤ رقم تحت للمرسح القومي باملركز اآلن محفوظ والنص الداخلية. بوزارة العام
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يف ذلك ذكر بدليل للرقابة، الحديثة األساليب من اإلجراء وهذا الرتخيص. مستندات
رواية بتمثيل لنا الترصيح «نرجو قال: عندما — السابق — املدرسة ناظر خطاب

عنها.» ص وملخَّ الكاتبة اآللة عىل نسخ ثالث من طيَّه امُلرَفقة «نريان»
برفض تقريًرا حافظ»48 «عباس — الناقد — الرقيب كتب ٢٤ / ٢ / ١٩٣٥ يوم ويف
الرقيب بَمَلكات يختص فيما الرقابة نُُظم ر تطوُّ يف ة امُلِهمَّ التقارير من يَُعدُّ — الرتخيص
رياضة وهي النهاية. إىل قراءتها عىل صربُت بل الرواية هذه «قرأُت فيه: قال — النقدية

محرِّري وأحد عنرب»، صادق «محمد األديب الكاتب تالميذ أحد هو «١٨٩٣–١٩٥٩ حافظ: و«عباس 48

«شقاء تعريب منها: بتأليفه. قام ما غري مرسحية، ١٨ من أكثر العربية إىل نََقل وقد «البالغ». جريدة
و«تيمون» و«قابيل» ،١٩١٧ عام الرشائع» «قسوة وتأليف ،١٩١٦ عام امُلَوْسَوس» و«الزوج الشاعر»
و«زواج و«االستعمار» برجراك» دي «سريانو وترجمة ،١٩٢٤ عام الوطنية» «نبي وتعريب ،١٩٢١ عام
وضحكات»، و«دموع والزعيم»، و«الزعامة االجتماعي»، النفس «علم املطبوعة: املؤلَّفات من وله بالحيلة».
وجريدة ،٣١ / ١٠ / ١٩٤٩ يف «اإلثنني» مجلة انظر: األديب، هذا عن وللمزيد النحاس». و«مصطفى

.٢٤ / ٦ / ١٩٥٩ يف «األهرام»
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

ضعٍف عن تكِشف األوىل الصفحات من الرواية ألن قاسية؛ تجربة واحتمال عنيفة نفسية
منها اجتماعيٍّا مغًزى واضُعها أراد هل أدري ولسُت موضع. كل يف ظاهرة وركاكة باِلٍغ
هنا؛ وها هنا ها من رواية ق ويلفِّ مناظر ويفتعل حوادث يختلق أن أراد أم اه. توخَّ ثم
نفِسها بالرواية يكون يكاد بل ضائع، — التعبري هذا يف تجاوزُت إْن — فيها املغزى ألن
وال سيِّئًا مثًال تُعِطي النحو هذا عىل الرواية … محوره عىل منقلبًا ذاته، عىل معكوًسا
والحبكة الروائية الُعْقدة تَفِقد ذكرتُها التي العيوب مع هي ثم صالًحا. مثًال تُعطي
الروايات رقابة من املراد كان فإن والحوادث. األشخاص مع املتَِّفق والتصوير املرسحية
االجتماعي النظام عىل أو األمن عىل َخِطرة فكرة أية من خلوِّها إىل املجرَّد االطمئنان
استطاع. إِن إصالَحها ليُعاِلج املؤلِّف إىل ردِّها ِمن مانع وال خالية. كله ذلك من فهذه
اإلفساد من ذوقه عىل واملخافة الجمهور إىل يُقدَّم ما سالمة عىل الرقابة غرض كان وإن
هذه إلقرار وْجًها أرى فلسُت حسابه عىل املبتذلني املؤلِّفني تجارب تكون أن من وحمايته

بحال.»49 الرواية
من عليه احتوى ملا الرقابة لنُُظم ًة ُمِهمَّ وثيقًة يُعتَرب — أسلفنا كما — التقرير وهذا
واملضمون، املغزى عن يبحث الرقيب نَِجد مرَّة ل فألوَّ تقدُّمية. رقابية وبنود نقدية، روح
النقد مصطلحات يف وبحثه ذكره عن فضًال هذا الرقابية. املوانع عن يبحث أن قبَل

إلخ. … والتصوير والَحبْكة الُعْقدة مثل املرسحي،
نصوص يطبق ال فهو الرقابة. لَدْور الواعي مه تفهُّ الناقد، الرقيب هذا يُميِّز ما وأهم
فهو القانون. ُروَح يُطبِّق نجده بل — الرقباء معظم يفعل كما — عمياء بصورة القانون
الَخِطرة األفكار من خلوُّها هو الرواية، مراقبة يف واألخري األول األساس أن العلم كل يعلم
يف يتمثَّل اقرتاًحا، يقرتح هنا ومن ذلك. من خالية بالفعل والرواية واملجتمع. األمن عىل
من فيها ما ليُصِلح للمؤلف — واملجتمع العام األمن عىل َخَطر بها كان إذا — الرواية ردِّ
أن — الوقت ذلك يف — الرقيب يعلم وال الرتخيص. عىل الحصول أراد إذا رقابية موانع
وقتنا يف الفنية املصنَّفات عىل للرقابة األساسية والنظم التعليمات من أصبح االقرتاح هذا

الحارض.
أن إىل الروايات، رقابة عىل املسئولني أنظار ه يوجِّ أن الناقد برقيبنا الجرأة وتبلغ
من ومتَّبع معروف هو كما — واملجتمع العام األمن عىل املحافظة ليس الرقابة من الَهَدف

السابق. ،١١ / ٥ / ١٣٢٠ رقم بامللف املرَفق حافظ» «عباس الرقيب تقرير 49
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قديًما مرفوضة مرسحية نصوص

اه يتلقَّ فيما الجمهور، عند الفني الذوق سالمة عىل املحافظة بقْدر — الرقباء جميع ِقبَل
املرسحية. بتمثيل الرتخيص يرفض الحقيقة بهذه إيمانه وأمام مرسحية. فنون من

الرقيب ِقبَل من واحد تقرير كتابة الفرتة، تلك يف املعروفة الرقابة نُُظم ومن
تقريرين، وجدنا املرسحية هذه يف ولكن عليه. املراجع تأشرية ثم املرسحي النص عىل
بتاريخ شفتيش» «فرنسيس للرقيب واآلخر — السابق — حافظ» «عباس للرقيب أحدهما
قامْت الرقابة أن نجد هنا ومن أيًضا. الرتخيص رْفض عىل أكَّد الذي ٢٤ / ٢ / ١٩٣٥

التطور. لهذا بداية الرواية هذه متَِّخذة ولوائحها، نُُظمها يف كبرية بتطورات
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

عن الباحثة التقليدية، التقارير يمثِّل أنه «فرنسيس»، الرقيب تقرير يُميِّز ما وأهم
التقليدي الرقيب صورة يمثل كان فرنسيس الرقيب إن أْي األول. املقام يف الرقابية املوانع
املوجودة النقدية، الروح عن البُْعد كل بعيدة صارمة،50 بصورة واللوائح النظم تطبيق يف
يشوبها عما فضًال الرواية «هذه تقريره: يف جاء فقد حافظ». «عباس الرقيب تقرير يف
أنها من بأكثر َوْصُفها وأغراضها مغزاها حيث من يُستطاع ال ولغو وخلط ارتباك من
أن — براعة غري يف — املؤلف حاول التي الساقطة لألخالق وكشكول موبقات بؤرة
مما العربة التخاذ الدعارة تمثيل ذلك يف له كحجة منتحًال الجمهور أذهان إىل يُزِجيها
َمنْح رضر إىل — زعمه عىل — اآلباء تنبيه أو واستهتار وإباحية ُقبْح من عليه تشتمل
أْضَحْت املؤلف هذا أمثال من املطبوعات يف أَِلْفناها التي النغمة وهذه لفتياتهم. الحرية
عىل إبرازها يستلزم ال الفضائح نقد أن عن فضًال أقالمهم بها َحِفيَْت ما لكثرة ممجوجة

املعيب.»51 شكلها يف املرسح

الرقابة. مجال يف عمله لطول مرسحي، ككاتب نظره وجهة عن تخىلَّ قد «فرنسيس» الرقيب ولعل 50

.١٩٢٨ عام يف الحارة» «شيخ مرسحية يف السابق أسلوبه عن االختالف كل يختلف هنا الرقابي فأسلوبه
السابق. ،١١ / ٥ / ١٣٢٠ رقم بامللف املرفق شفتيش» «فرنسيس الرقيب تقرير 51
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بتاريخ الرفض عىل ووافقْت اللجنة، اجتمعِت بالتقررين جاء ما وأمام
تمثيل منْع بمراقبة العاصمة ملحافظ األمر املطبوعات مدير وأرسل ،٢٧ / ٢ / ١٩٣٥

.٢ / ٣ / ١٩٣٥ يف املرسحية

مع عفاِفها يف تفرِّط التي الباشوات، أحد ابنة «عنايات» حول تدور واملرسحية
األحداث وتمرُّ أحشائها. يف ينمو جنني ذلك عن ينتج مما املزيَّف، الَوِجيه ذلك «سمري»
يُوِهمها ذلك، «عنايات» تَكتَِشف أن وبعد اللصوص. أحد إال هو ما «سمري» أن ونعلم
والدها خزانة يف ما برسقة تقوم أن بعد والدها، عن بعيًدا ليتزوَّجا معه بالهرب «سمري»
ويف األحداث وتمرُّ الصدمة. َهْول من فيموت ذلك بكل الباشا ويعلم «سمري»، من بإيعاز
أُعِجب التي «عنايات» من يتنكَّر البوليس ِقبَل من ُمطاَرًدا «سمري» يعيش حيث الريف
أن بعد الساقطة، هذه من ابنه زواج دون حائًال يَِقف العمدة ولكن البلدة، عمدة ابن بها
«عنايات» خالة ابن «رأفت» الريفية البلدة إىل يحرض ذلك أثناء ويف يشء. كل عنها َعَرف
ذلك، يف ينجح وبالفعل مساعدتها، عىل م يُصمِّ «عنايات»، يرى وعندما زراعية، ة َمَهمَّ يف

املدير. هذا ابنة من هو ج تزوَّ أن بعد املصلحة، يف مُلِديره زوََّجها بأْن
تطبيق عن ابتعدْت أنها إال املرسحية، لهذه الرقابية الوثائق أهمية من الرغم وعىل
املرسحية أن وجدنا حافظ، عباس الرقيب فبشهادة الرقابية. النظم يف بها املعمول القواعد
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة

أن القارئ م يتوهَّ وربما رفضها. عىل اإلجماع تم ذلك ورغم الرقابية، املوانع من خالية
وجدْت الرقابة أن الحقيقة ولكن النقدية. الرقيب نظر لوجهة إرضاءً جاء اإلجماع هذا
فيما الرقابة قانون تطبيق عن البعيدة — الرقيب نظر وجهة عىل االعتماد لها األفضل أن
معالجة أسلوب تحرم ال التي الصارمة، قوانينها تطبق أن من — الرقابية باملوانع يتعلق
الراقية األَُرس إىل تتعرض املرسحية ألن موضوعات؛ من له يتعرض فيما املرسحي املؤلف
بعض من الرتبية هذه يُصاِحب وما بناتهن، برتبية يتعلق فيما الباشوات، طبقة من
السبب هو وهذا األحيان. بعض يف االجتماعية واألعراف بالتقاليد التمسك وعدم التسيُّب

املرسحية. رفض وراء الحقيقي

104
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املرسحية. مخطوطة غالف صفحة

يوسف ألحمد ،١٩٣٦ «الزعيم» مرسحية

ملحافظ بَطَلب «الزعيم» مرسحية مؤلِّف يوسف»52 «أحمد تقدَّم ١ / ١ / ١٩٣٦ يوم يف
هواة لرابطة التمثيلية الِفْرقة ِقبَل من املرسحية بتمثيل الرتخيص فيه يطلب اإلسكندرية،
ويف .٢٦ / ٣ / ١٩٣٦ يف الحكومة موظفي نادي مرسح عىل باإلسكندرية، التفريغ فن
بوزارة العام األمن عموم ملدير الشأن بهذا مذكرة املحافظ أرسل ٣ / ٢ / ١٩٣٦ يوم

الداخلية.

القومي باملركز الرتاث إدارة وتحتفظ .١٩٣٦ عام يف باإلسكندرية التفريغ فنِّ ُهواة رابطة سكرتري وهو 52

٧٠ رقم تحت وهي عام١٩٤١، كلينوف» «األستاذ ملرسحية ترجمته مثل املرسحية، أعماله ببعض للمرسح
،١٥٥٤ ،١٥٣٢ أرقام: تحت وهي ،١٩٥٠ عام لبرياندللو حقيقة» «لكل ملرسحية تعريبه وأيًضا باملركز،

أيًضا. باملركز ١٧١٢ / أ ،١٧١٢
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

صورة غالف ملف ا�رسحية.

بمنْع تقريًرا — واضح غري بتوقيع — الرقيبني أَحد كتب ٨ / ٢ / ١٩٣٦ يوم ويف
مرص، يف السياسية بالحالة تعريٌض كلُّها سياسية، والرواية …» بقوله: اختتَمُه املرسحية،
العامة باآلداب باالستهتار السياسيني زعماءنا رْت صوَّ ألنها بها؛ الرتخيص عدم وأقرتح
وزنًا يُقيموا أن صفاتهم هذه مَلن أدري وال الذاتية، شهواتهم سبيل يف التَّماِدي حدِّ إىل

العامة.» بالدهم لشئون
تقريًرا حافظ» «عباس الناقد الرقيب كتب ٩ / ٢ / ١٩٣٦ املوافق التايل اليوم ويف
الذين الُكتَّاب تولَِّت التي ى الُحمَّ ِرسُّ ما أدري «لسُت فيه: قال أيًضا، الرتخيص بمنع
الزعامة حول تَُدور أقرؤها رواية ثالث فهذه األخرية. األيام يف للمرسح روايات يََضعون
للغاية؛ دقيق موضوع يف دخلْت قد «الزعيم» األخرية هذه أن وأظن مرص. يف السياسية
األلقاب من الرواية يف ويُعِطيه — األكثرية حزب زعيم فيها ر يصوِّ أن يريد املؤلف ألن
تصوير إىل عنَّ أنه كما — الجليل» «الرئيس كلقب العامة الحياة يف فعًال له تُعَطى التي
الذَِّمم يبيعون والذين الوطن وأعداء ني واملنشقِّ الَخَونة عن متحدثًا الحزبية الخالفات
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قديًما مرفوضة مرسحية نصوص

عىل اعرتاض لنا كان ملا حسنًا ذاته يف املوضوع كان ولو الربملان». «أعضاء من حتى
مع يتفق ال تصويًرا الزعامة رون يصوِّ املؤلِّفني جعلِت التي الخامرة ى الُحمَّ ولكن الرواية،
إىل الكاتب بهذا َحَدْت قد والعيوب، املغامز من الخالية والشخصية لها الواجب االحرتام
األول الفصل يف جعله إذ الئقة؛ غري صورة يف — األكثرية زعيم — الرواية بطل تصوير
منها؛ الصغري وابنه هي بيته من ويطردها يُطلِّقها بل امرأتَه يهجر األصل يف محاميًا
الفصل حوادث من عاًما عرش خمسة بعَد الثاني الفصل يف جعله ثم راقصة. يعشق ألنه
… املطلَّقة! الزوجة من ابنه مع تخونه أنها أخريًا له ويتضح الراقصة بتلك ج يتزوَّ األول
النظر ه أوجِّ وأنا املسارح، يف الجمهور عىل َعرُضها يليق ال وموضوعات فارغ، كالم هذا
أخرى صفحات يف تأشريات وهناك األخص، عىل ٣٤ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٠ ،١٩ الصفحات إىل

مطلًقا.» كهذه برواية السماح يمكن وال … باألحمر ُمعلَّمة
بقوله: السابق التقرير عىل املطبوعات مدير الدين عز سليم يؤرشِّ اليوم نفس ويف
وتقرِّر اللجنة تجتمع وبالفعل األصوب.» الرأي فللَّجنة ذلك ومع الترصيح، عدم «أرى
يف الشأن بهذا مذكرة اإلسكندرية محافظ إىل وترسل ،١٥ / ٢ / ١٩٣٦ يف ٣٧ برقم املنْع

اليوم.53 نفس
وتغيُّبه أعماِله كثرة وبسبب «جالل»، الكبري املحامي حول تدور واملرسحية
وملاذا كنَت؟ أين … اليومية بأسئلتها «أمينة» زوجته تُطارده البيت، خارج املستمر
وتمرُّ حبِّها. يف يََقع حتى «سمرية» الراقصُة حياتَه تدخل هنا ومن إلخ. … رَت؟ تأخَّ
وابنه هي ويطردها ويُطلِّقها ثورتُه فتثور باألمر، تُواِجهه التي الزوجة، وتعلم األحداث
«جالل» يصبح عاًما عرش خمسة مرور وبعد «سمرية». الراقصة من ج يتزوَّ ثم «فؤاد»،
املرموقة، املكانة هذه وبسبب مرص. يف السياسيني الزعماء أبرز ومن الفالح، حزب زعيم
وطنية وأمام مرص. يف مرشوعها إلتمام رشوته األجنبية االحتكار رشكات إحدى تحاول
الرشكة وتنجح باملرصاد. املرشوع هذا إتمام حيال ويقف الرشوة، يرفض الزعيم هذا

عموم بإدارة ١١ / ٥ / ١٥٤٠ رقم بملف يوسف ألحمد «الزعيم» مرسحية مخطوطة يف ذلك راجع 53

القومي باملركز اآلن محفوظة املرسحية وهذه وثائق. من عليه يشتمل بما الداخلية، بوزارة العام األمن
وهي أيًضا، «الزعيم» باسم مختلفة ملرسحية أخرى نسخة باملركز أن ويالحظ .٤٨٨ رقم تحت للمرسح
رمسيس فرقة ِقبَل من ُمثلت املرسحية وهذه ،٥١٤ رقم تحت صديق) (حسن تعريب من بورجيه لبول

.١٩٢٧ ديسمرب يف
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املرسحية. منْع قرار صورة حافظ. عباس الرقيب تقرير صورة

مطلقته من «فؤاد» ابنه وبني «جالل»، زوجة «سمرية» بني مفتََعلة عالقة إقامة يف
مكانته لتزعِزع حف الصُّ يف «جالل» مايض مع العالقة هذه قصة الرشكة وتنرش «أمينة».
وابنه «أمينة» إىل ويعود «سمرية» فيُطلِّق بذلك «جالل» ويعلم منه. وتنتَِقم السياسية،
وسط النهاية يف «جالل» ويموت املرصي، الشعب بجانبه يقف الذي الوقت يف «فؤاد»،

الوطني. ملوقفه الصحف وتعضيد الجمهور، تشجيع
إىل استندت أنها سنجد الرتخيص، رفض ولجنة الرقباء تقارير مناقشة أردنا وإذا
ذلك وأمام األهم. وهي السياسية، لصورته استنادها من أكثر العائلية، الزعيم هذا صورة
ثم الراقصة، من زواجه ثم لزوجته، تطليقه ثم لراقصة، محاٍم عشق يف الرضر ما نقول:
بما — املحامي هذا هل آَخر: وبمعنًى األوىل؟ الزوجة ويُعيد الراقصة، فيطلق ذلك عىل ندمه
السياسيني الزعماء من يصبح ولم املحاماة، يف استمر إذا — اجتماعية ظروف من به مرَّ
الحياة حول تحددت املنْع أسباب أن العجب فِمن الرتخيص؟ نالت املرسحية كانت
العام األمن عىل خطر النموذج هذا أن الرقابة ووجدت الفالح، حزب لرئيس االجتماعية
حياة بتغليف املؤلف يلتزم أن الدرامية املعالجات يف املفروض من وكأن العامة. واآلداب
خاص. برشي نوع من السياسيني هؤالء أن باعتبار والفضيلة، امُلثُل من بغالف السياسيني
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فقد املرسحية. موضوع يُخاِلف ًصا، ُملخَّ تقريرهما يف أْوَرَدا الرقيبني أن والحقيقة
املعاَلجة صورة تشويه بقْصد االجتماعية، الزعيم ذلك حياة عىل االعتماد كل اعتمدا
سبيل فعىل النص. برفض اللجنة تقتنع حتى — املؤلف ِقبَل من — الزعيم لهذا الدرامية
الراقصة.54 يعشق جعله ما األسباب، من له كانت الزعيم هذا أن رقيب أي يذكر لم املثال
ذلك بعد معها للحديث ومحاولته األوىل، لزوجته طالقه بعد الشديد ندمه عن فضًال هذا
بأن الحقيقة، عرفت عندما الوقت مرور بعد الزوجة هذه رد وأيًضا رجوعها،55 يف أمًال
عنها تَغاَفل األمور هذه كل السياسيني.56 خصومه ِقبَل من عليه دسيسة كانت الراقصة
إذا — الحقيقي بمضمونها املرسحية ألن قصد؛ عن وأقول: الرقيبان. — قصد وعن —
بالسياسة واملشتغلني عامة، املرصي الجمهور ِقبَل من به يُقتدى حيٍّا مثًال تَُعدُّ — ُمثِّلْت

خاصة.
بتصوير ومنعه، النص ملهاجمة للرقيبني السالح أعطى املؤلف بأن يُقال، والحق
أحد إىل يرمز أن بذلك أراد املؤلف ولعل بالراقصة. املشينة وصلته السيايس الزعيم
«والرواية تقريره: يف األول الرقيب قول بدليل الوقت، ذلك يف الحقيقيني األحزاب زعماء

مرص.» يف السياسية بالحالة تعريض كلها … سياسية
الرقابة يف املسئولني وكل الرفض، لجنة وأيًضا الرقيبان تََغاَفل ملاذا اآلن، والسؤال
الرفض أسباب وتُعاِرض تُفنِّد التي االجتماعية الحقائق عن — الفرتة تلك يف —

الرقيبني؟ بتقريري املوجودة االجتماعية
الكثري، السياسية الرقابية املوانع من بها ألن املرسحية؛ نص يف تكمن واإلجابة
إىل نظرنا إذا عليها، املؤلف ومحاكمة بل فقط، املرسحية منع شأنه من ليس الذي
يكشف أن رقيب أي يستطيع ال ولكن الفرتة. تلك يف الرقابة منظور خالل من املرسحية
أن املعقول غري فمن الوطنية. وعدم بالخيانة سيُتَّهم وإال النص، بسببه ويمنع ذلك
عن: تتحدث وهي — الفرتة تلك يف املرصي الجمهور عىل تُعَرض — بمرسحية يُرصح
وبيع مرص، يف األجنبية االحتكار ورشكات والرشوة، الفساد، وعن لألجانب، الوطن بيع
األجانب، إرضاء سبيل يف السياسيني الزعماء بعض وخيانة لألجانب، املرصيني حقوق

.٨ ،٧ ص٦، املرسحية، انظر 54

.٢١ ص٢٠، املرسحية، انظر 55
.٣٤ ،٣٣ ص٣٢، املرسحية، انظر، 56
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والدعوة مرص، يف األجنبية املرشوعات إقامة ومنع الربملان، أعضاء لبعض األجانب ورشوة
األجانب وتدخل وحماية استعباد ورفض لألجانب، عبوديته من املرصي الشعب لتحرير
املوضوعات.57 هذه إلخ … األعداء رءوس عىل القاضية للرضبة والدعوة مرص، شئون يف
رشوة رفض عندما «جالل» موقف منها كثرية، ذلك عىل — املرسحية يف — والدالئل
يمكن ال … يشء كل من أغىل الوطن «ثمن الرشكة: ملندوب يقول نَِجُده االحتكار رشكة
… بأرواحهم أجدادنا اشرتاها اليل مرص … واحًدا شربًا مني تشرتي إنها كله العالم لثروة
شهيد عن يحدثك فيها حجر كل واليل … الذكية بدمائهم آباؤنا أرضها روى اليل مرص
أْجل من … األثمان بأبخس نبيعها إننا يستحيل … حريتها وعن عنها الدفاع يف استُشهد

حقري.»58 ومعدن زائل َعَرض
إنهم يستحيل َخَونة، «دول يقول: املرتشني، املرصيني بعض عن يتحدث وعندما
الصميم املرصي ألن عروقهم؛ يف بيجري األجنبي الدم أن بد ال … مرصيني يكونوا

بالده.»59 حقوق يف يفرط أنه يستحيل
نأمن أن املحال من …» للمندوب: يقول االحتكار رشكة مرشوع عن يتحدث وعندما
من أوالدنا وعىل علينا ليعود الخبيث مرشوعكم جراثيم أرضنا يف لتزرعوا ونرتككم لكم

واألهوال.»60 بالويل بعدنا
«ما يقول: السيايس، حزبه ومركز مركزه، بزعزعة الرشكة مندوب يهدده وعندما
قام ما وكل حق، عىل قام ألنه حزب؛ أقوى الفالح حزب ألن … أوهامكم من َوْهم إال هذا
الدِّين بعد عنده فهي ويقدسها، حزبنا مبادئ يعرف كله والشعب … حق فهو حق عىل
املعارضني بعض ووشاية اختالقكم يؤثر ولن … فينا الكاذبة فضائحكم تُؤثِّر فلن … ِدين

مكانتنا.»61 عىل بسفالتهم االحتكارات وطالبي األجنبية الرءوس من علينا والناقمني
الذي األمني الوادع الشعب …» يقول: السيايس، دوره عن زوجته مع يتحدث وعندما
طريقه له ر بأنوَّ األجانب رقِّ ضغط تحت نََفُسه وانكتم الُغزاة ُظْلم تحت أجيال منذ ناء

ص٢٤. إىل ص١٨ من املرسحية، راجع 57

ص١٨. املرسحية، 58

ص١٩. املرسحية، 59

ص١٩. املرسحية، 60
األجانب عن «كالم بقوله: الصفحة، نفس يف ذلك، عىل ب عقَّ الرقيب أن العجيب ومن ص٢٠، املرسحية، 61

املسارح.» عىل يصح ال االحتكار ورشكات
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يجب …» يقول: آَخر موضع ويف والسعادة.»62 االستقالل نحو … والعظمة املجد نحو
ل تدخُّ ال … حماية ال … استعمار ال … استعباد ال … ذلك كل من التخلص عىل نقدم أن
نَِصل أن وألْجل عليه، الحصول من بد وال عليه، الحصول نريد ما هذا … شئوننا يف ألحد

بجد.»63 نعمل أن يجب النبيلة غايتنا إىل
باألقوال مكتظَّة فاملرسحية — الحرص ال املثال سبيل عىل نُثِبتها السابقة واألقوال
والتذرُّع — الرقابة ِقبَل من — املرسحية بمنع كفيل ذلك وكل — قدمنا ما أمثال الكثرية
وقفت الرقابة إن أْي الُكتَّاب. أفواه وتغلق الُحْكم، ورجال الرقابة تُرِيض واهية بأسباب
يف وعملت املرصي. الجمهور وبني الكاتب ِفْكر بني حائًال — الوقت هذا يف كعادتها —

الشعب. صالح يف عملها من أكثر السياسة، رجال صالح

حمدي لعثمان ،١٩٣٦ «الربوفة» مرسحية

بطلب بدمنهور واألدب واملوسيقى للتمثيل املوظفني نادي تقدَّم ١٩٣٦ مايو أواخر يف
حمدي. لعثمان «الربوفة»64 مرسحية بتمثيل له الترصيح أْجل من املطبوعات ملدير

بشأن مذكرة بتجهيز يقوم الذي الحقانية، وزير مكتب يف تدور املرسحية وأحداث
معدودة. دقائق بعد سينعقد الذي الوزراء مجلس عىل لعرضها الجديد، الصحافة قانون
تشخيصية مالبس يلبس شابٍّا هناك بأن ليخربه الخادم عليه يدخل اللحظة نفس ويف
يف يشهره بسيف يمسك الذي الشاب ويدخل الوزير، فيوافق مقابلته. يريد (تمثيلية)
االتهامات. هذه إلخ … الشعب ضد بالقوانني واملتاجرة بالخيانة ويتَِّهمه الوزير وْجِه
من يُغريِّ الشاب ولكن املجنون. الشاب هذا عىل القبض الخادم من الوزير يطلب وهنا
معه ليتحدَّث الخادم يرصف أن الوزير من بهدوء ويطلب الجنونية وترصفاته لهجته

مرص عىل قايس حكم «تُحذَف؛ بقوله: الصفحة، نفس يف ذلك، عىل الرقيب ب عقَّ وقد ص٢٠، املرسحية، 62
أعدائها.» غري به يقول ال

مع يتناسب ال حزبي «كالم قائًال: الصفحة، نفس يف ذلك، عىل الرقيب ب عقَّ وقد ص٢٣، املرسحية، 63
مرص.» يف الحايل الظرف

بإدارة املحفوظات بقلم ١١ / ٥ / ١٦٣٢ رقم بملف محفوظة وهي «الربوفة»، مرسحية حمدي، عثمان 64

واملوسيقى للمرسح القومي باملركز الرتاث بإدارة محفوظة اآلن وهي الداخلية. بوزارة العام األمن عموم
.٢٨٤ رقم تحت
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الصفحة األوىل من مخطوطة ا�رسحية. غالف ملف ا�رسحية.

الشاب فيرشح باالنرصاف، الخادم الوزير يأمر املفاجئ التغيري هذا وأمام ُمِهمٍّ. أمٍر يف
وزير، دور لتمثيل الفرصة جاءتْه وقد التمثيل، يهوى شاب إنه قائًال: يَّة بجدِّ املوقف
اإلهانات بَّان الشُّ أَحُد له ه يُوجِّ أن بعد الوزير دور تمثيل منه املطلوبة املشاهد وضمن
أما لحظات. منذ به قام بما فقام الحقيقة، عىل املوقف ذلك يََرى أن فأراد املتالحقة.
الوزير فيفهم نظره. وجهة من وزير أفضل ألنه ذلك بالذات؛ الحقانية وزير اختار ملاذا
عىل الوزير بدوره الشاب ويشكر للتمثيل، إتقانه ُحْسن عىل الشاب ويشكر املوقف

واملمثل. الوزير بني باملصافحة املرسحية وتنتهي للتمثيل. تشجيعه
تمثيل عىل باملوافقة تقريًرا الفقي» «أحمد الرقيب كتب ٢٦ / ٥ / ١٩٣٦ يوم ويف
الوزير شخصية تُستبَدل أن وأَرى …» قائًال: الوزير، شخصية استبدال برشط املرسحية
العبارات من املمثِّل َهه وجَّ ما للوزير ه يوجَّ أن مطلًقا يَلِيق ال ألنه أخرى؛ بشخصية

الترصيح.» يجوز ال ذلك وبدون القطعة بهذه املذكورة
أية بدون الرتخيص عىل باملوافقة تقريًرا شافعي» «عيل الرقيب كتب اليوم نفس ويف
شافعي» «عىل الرقيب تقرير عىل أرشَّ الدين» عز «سليم املطبوعات مدير ولكن مالحظات.
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بدل «الحاكم» لقب وضع ويستحسن الوزير شخصية تغيري «أرى فيها: قال بتأشرية
ح.» يُرصَّ ال ذلك وبغري الوزير

تقرير الرقيب عيل شافعي وتأشيرة سليم عز الدين. تقرير الرقيب أحمد الفقي.

الرقابة. نظر وجهة من منطقيٍّا سنجده الفقي أحمد الرقيب رشط إىل نظرنا وإذا
مدير شخصية تكون أن املمكن فمن أخرى. بشخصية الوزير شخصية تستبدل أن أْي
مدير طلب أما الشخصيات. هذه من إلخ … أو ديوان رئيس أو حكومية مصلحة
فهل منطقي! غري أمر فهذا الحاكم، بشخصية الوزير شخصية تستبدل بأن املطبوعات
حماية يريد وال املمثِّل، من له هة املوجَّ اإلهانات من الحقانية وزير حماية يريد املدير
يريد أو املؤلف، من السخرية يريد املطبوعات مدير أن املؤكد ومن منها؟! الحاكم
رفض — املؤكد من — املؤلف أن ذلك عىل والدليل تهكمية. بصورة املرسحية رفض
بتاريخ الرقابة ِقبَل من ُرفضت املرسحية ألن الحاكم؛ بشخصية الوزير شخصية استبدال

.٢٦ / ٥ / ١٩٣٦ يف كان الشخصية تبديل واقرتاح ،١٠ / ٦ / ١٩٣٦
املرسحية فكرة من الرقابة خوف بسبب جاء الرفض أن لنا اتضح املرسحية وبقراءة
الحقانية وزير وعن عامة، بصفة مرص يف الواقع عن تتحدث أنها عىل — طرافتها رغم —
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املمكن من التي السلبيات، من العديد للوزير ه وجَّ — الشاب أو — فاملمثِّل خاصة. بصفة
املرسحية. بذلك تؤكد كما التمثيل، سبيل عىل كانت ولو حتى الواقع، حيث من فيه تكون أن
السوقة يُرَفع الطائش! الحظ لهذا يا …» له: قال للوزير مواجهته أثناء فاملمثل
من يُعانون العالية الكبرية القلوب ذوو األكفاء ويُرتَك والشهرة املجد قمة إىل الدهماء
حارس الحقانية وزير أمام إني … باحتماله لهم ِقبَل ال ما الحياة وبأساء العيش َشَظف
عما الحساب ألناقشك إليك أتيُت الجماعات، وحقوق األفراد ِذَمم عىل هللا ويلِّ العدالة.
يمكن ما أخطر العظمى الوطنية بالخيانة تعرتف أنت ها … وجرائمك آثامك من تقدَّم

الوجود.»65 هذا يف إنسان به يتهم أن
ومن املرسحية. يف مما وغريها العبارات هذه بسبب جاء الرفض أن نظن فنحن
أن يريد ال ألنه املؤلف؛ من ويسخر املرسحية عىل يتهكَّم املطبوعات مدير أن املؤِسف
استبدال حالة يف الحاكم إىل بتوجيهها ويُطالب الحقانية، لوزير العبارات هذه ه توجَّ

بمرسحيته. الرتخيص املؤلف أراد إذا الحاكم، بشخصية الوزير شخصية
وحجب املرسحيني، املؤلِّفني من امُلبِدعني ضدَّ فها تعسُّ يف الرقابة تستمر وهكذا
أو — إبداعي عمل أي تريد ال — الوقت ذلك يف — فالرقابة الجمهور. عن أفكارهم
إن أْي مرص. يف الحقيقية السلبيات عن ويتحدث واِقَعهم، للناس يكشف — مرسحي
ويف الحقيقي. واقعه عن مستمر تغييب يف يعيش أن املرصي الشعب من تريد الرقابة
أو الشعب، بتنبيه يقوم أو الواقع هذا يكشف فكر أي أمام باملرصاد تقف الوقت نفس

وجدية. إيجابية بصورة الواقع هذا يف يفكر — تقدير أقل عىل — يجعله

إبراهيم ولطيف ميخائيل لقالدة ،١٩٣٦ الريف» يف «جريمة مرسحية

ملدير بطلب الجبارة الجهود فرقة رئيس إبراهيم لطيف تقدَّم ٢٣ / ٨ / ١٩٣٦ يف
بتياترو الريف»66 يف «جريمة مرسحية بتمثيل له الرتخيص أْجل من املطبوعات

ص٣. املرسحية، 65
رقم بملف محفوظة وهي الريف»، يف «جريمة مرسحية مخطوطة إبراهيم، ولطيف ميخائيل قالدة 66

بإدارة محفوظة اآلن وهي الداخلية، بوزارة العام األمن عموم بإدارة املحفوظات بقلم ١١ / ٥ / ١٦٩٠
.٣٨٠ رقم تحت القومي باملركز الرتاث
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وهي ١١ / ٩ / ١٩٣٦ يف والسينما للتمثيل الجبارة الجهود فرقة خالل من املاجستيك
إبراهيم. ولطيف ميخائيل لقالدة

املرسحية برفض تقريًرا ميزار» حسني «إبراهيم الرقيب كتب ٢٩ / ٨ / ١٩٣٦ ويف
لألستاذ الريف» «بنات رواية من ف ترصُّ ببعض منقولة الرواية هذه …» فيه: قال
بتمثيلها ح املرصَّ الريف» «بنات كرواية تأِت فلم وقائَعها املؤلفان شوَّه وقد وهبي، يوسف

تمثيلها.» عىل املوافقة عدم وأرى
قال أيًضا املرسحية برفض تقريًرا شافعي» «عيل الرقيب كتب ٥ / ٩ / ١٩٣٦ ويف
اآلداب وُحْسن السليم الذوق عن لنبوِّها الرواية بتمثيل الرتخيص عدم الرأي: …» فيه:
،٢٤ صحيفة (راجع الكبرية املناصب أصحاب عىل الحملة من فيها ا عمَّ فضًال واألخالق.
القاهرة محافظ إىل خطابًا املطبوعات مدير أرسل ١ / ١٠ / ١٩٣٦ ويف «.(٢٧ ،٢٦ ،٢٥

التمثيل. من املرسحية بمنع
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أحد ويف الشاسعة، األرايض يمتلك الذي الثري بك «حمدي» حول تدور واملرسحية
تحرض الخمر رشب وبعد أراضيه، وسط نزهة لقضاء األصدقاء بعض مع يذهب األيام
منها. الزواج أمل عىل خاتمه أعطاها أْن بعَد بها فيُغرِّر الخفر شيخ ابنة «وردة» إليه
قاضيًا «حمدي» أصبح كثرية أعوام وبعد َوْعِده. من ل تنصَّ ُسْكِره من أفاق أن بعد ولكن
عن لتُداِفع املتهم أمُّ تُدُخل الشبان، أَحُد فيها املتَّهم القضايا إحدى أثناء ويف كبريًا.
ألحد نفَسها سلَّمْت األيام من يوم يف ألنها ضياعه؛ يف السبب أنها للمحكمة وتُظِهر ابنها،
القايض بأن الحقيقة وتَظَهر القايض، عىل تتعرَّف حديثها من تنتهي أن وبعد األثرياء.

ابنه. هو املتَّهم الشاب وهذا سنوات، منذ بها غرَّر الذي بك حمدي هو

تتمثَّل سنجدها ميزار» حسني «إبراهيم الرقيب عند املنع أسباب إىل نظرنا وإذا
— بها ح املرصَّ — الريف» «بنات مرسحية من مشوَّهة بصورة منقولة املرسحية أن يف
مرسحية أن وجدنا املرسحيتني وبقراءة عنها. مختلفة بصورة جاءْت وأنها وهبي، ليوسف
تغيري مع مخترصة، بصورة الريف»67 «بنات مرسحية نفسها هي الريف» يف «جريمة

املحفوظات بقلم ١١ / ٥ / ١٥٣٢ رقم بملف محفوظة وهي الريف»، «بنات مرسحية وهبي، يوسف 67

.٢٨ / ١ / ١٩٣٦ بتاريخ ١٤ رقم ترخيص عىل حصلت وقد الداخلية. بوزارة العام األمن عموم بإدارة
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الرقابة ورفضِت الرتخيص، الريف» «بنات نالْت ذلك من وبالرغم الشخصيات. أسماء
الريف»! يف «جريمة

املرسحية. منع قرار شافعي. عيل الرقيب تقرير

الكبرية، الشهرة صاحب وهبي» «يوسف تأليف من أنها األوىل قبول سبب فهل
اعتمد الرقيب كان ولو املغمورين؟! املرسح ُكتَّاب من أصحابها أن الثانية رفض وسبب
الريف» «بنات مرسحية من مرسوقة الريف»، يف «جريمة مرسحية أن عىل رفضه يف
من ذكرنا كما ألننا اإليجابي؛ املوقف هذا له حسبنا لكنا — بينهما املتطابق للتَّشابُه —

األدبية. بالرسقة نُِقرُّ ال قبُل
السليم الذَّْوق عن االبتعاد يف فتمثَّلْت شافعي» «عيل الرقيب عند الرفض أسباب أما
أما الكبرية. املناصب أصحاب عىل الحملة من فيها ا عمَّ فضًال واألخالق، اآلداب وحسن
الذوق مقياس ما التحديد وجه عىل نعلم فال السليم، الذوق عن االبتعاد إىل بالنسبة
العبارة هذه أن نعتقد ونحن فيه! نناقشه حتى الرقيب عند املرسحي التأليف يف السليم
ابتعاد أما الرفض. لجنة عىل للتأثري الرقباء بها ع يتذرَّ التي الروتينية العبارات من
سوء عن البُْعد كل بعدت املرسحية أن األمر فحقيقة واألخالق، اآلداب ُحْسن عن املرسحية
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دالئل باملرسحية أن رغم يُوهمنا. أن الرقيب أراد ما عكس عىل جاءت فقد واآلداب، األخالق
الدالئل هذه نشاهد لم ذلك ورغم ف. َ الرشَّ عىل اعتداء وحادثة والعربدة ْكر السُّ عىل تُشري
النص، يف إظهارها دون اإليحاء طريق عن عرفناها ولكننا املرسحية، يف عنها قرأنا أو
عىل وممثَّلة ملموسة بصورة وهبي ليوسف الريف» «بنات مرسحية يف جاءت ما بعكس
املناصب أصحاب عىل حملة تَُشنُّ املرسحية أن عىل الرقيب اعتماد أما املرسح. خشبة
يف املناصب نفسها هي املناصب، هذه أن يف ويتمثل ا، جدٍّ يَِسريٌ ذلك عىل فالردُّ الكبرية.
الزمني والفارق املرسحيتني، يف القايض منصب كان واملنصب الريف»، «بنات مرسحية

أشهر. ثمانية كان الريف» يف «جريمة ورفض الريف» «بنات ترخيص بني
الريف» «بنات مرسحية عىل أيًضا تنطبق والتي — املرسحية هذه منع يف والحقيقة
يف مرص يف السلبيات بعض عن تحدَّثْت ألنها قراءتها؛ خالل من يأتي — بها ص امُلرخَّ
والتي — بها ص امُلرخَّ الريف» «بنات يف املوجودة السلبيات نفس وهي — الوقت ذلك
األمر وهو املرسحية. تمثيل حالة يف الجمهور، أمام املرصي املجتمع تعرية شأنها من

الرقابة. تخشاه الذي

غالف مخطوطة ا�رسحية.غالف ملف ا�رسحية.

انتشار إىل أدَّى مما االقتصادية األزمة وتفيشِّ الفقر انتشار عن تحدثت فاملرسحية
تشويه وفكرة التسوُّل انتشار عن الحديث وأيًضا الحياة،68 استمرار أْجل من الجريمة

ص٦. الريف»، يف «جريمة مرسحية راجع، 68
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املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة

دفاع إىل باإلضافة هذا عليهم.69 يعطفوا كي الناس اسرتحام أْجل من املتسوِّلني أجساد
فيها والظاهرين واملتعلِّمني البلد كبار يا وأنتم …» قائلة: املحكمة، يف ابنها عن «وردة»
هو عليها. بتمشوش ما أنتم مادام الفايدة إيه ولكن الجرانني يف كتري ف َ الرشَّ عن بتكتبوا
املرسحية نهاية يف الحقيقة ف تتكشَّ وعندما ورق.»70 عىل وحرب الرشف عن كالم بس
فيه أنا الذي املنصب هذا أتبوَّأ أن أستحق ال أنا …» يقول: القايض، «حمدي» أمام
الذي الرُّتَب صاحب الكارس الوحش أنا … األثيم املجرم أنا … الحقيقي املجرم أنا … اآلن
واملساواة الحرية رجل أنا … القانون رجال من رجل إني مع … رشفها منها انتزعت
هذا أستحق ال بالحياة املستهرت املجرم أنا … منهم أنا بل املجرمني، عىل أحكم الذي

71«… املنصب

ص٢٣. املرسحية، راجع، 69

ص٢٧. املرسحية، 70

ص٣٠. املرسحية، 71
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أحكامها يف املرسحية الرقابة وتخبُّط تناقض عىل دليًال املرسحية هذه وتعترب
الريف»، «بنات مرسحيتَْي يف واحد املوضوع أن من فبالرغم الواحد. النص أمام الرقابية
الثانية منع أسباب أن مع الثانية. ومنعِت باألوىل صْت رخَّ أنها إال الريف»، يف و«جريمة
املشرتكة املصالح أو املجامالت بعض وجود عىل يدل وهذا األوىل. عىل أكرب وبصورة تنطبق
يوسف أمثال الكربى، الِفَرق أصحاب أو املؤلِّفني، كبار وبني الرقابة رجال بعض بني
جيدة. بصورة رجالها تنتقي ال كانت الوقت ذلك يف الرقابة أن عىل يؤكد مما وهبي.

تعقيب

ال واهية، أسباب عىل اعتمدت الرقابة أن السابقة، املرسحية النصوص عىل املالحظ من
املرسحية، النصوص لرفض الرقابية النظم يف بها املعمول القوية األسباب من تُعتَرب
ِقبَل من املوقف وهذا معروف. هو كما العليا، الدولة ومصالح العامة اآلداب تمس التي
سواء — الرقابة عىل املهيمنني — البالد يف األمر ألُوِيل ممثِّلة كانت أنها إىل راجع الرقابة
كان كله لذلك األجانب؛ لهؤالء املساندين املرصيني من أو ملرص، املحتلني األجانب من
املرسحية. رفض عليه ليبني الواهية، األسباب من سبب أي عن ب وينقِّ يبحث الرقيب
بعيد من أو قريب من تمس أو الوطنية، عن تتحدث املرسحية بأن شعر إذا وذلك
وقت مرص يف الحياة سلبيات من سلبية أية عىل بالرتكيز تقوم أو واالستعمار، االحتالل

املرسحية. بمنع كفيل األمور هذه من أمر فأي كتابتها.
القواعد تطبق إنها أْي مكتوب؛ غري دستوًرا «تطبق كانت الفرتة تلك يف فالرقابة
من مرحلة كل يف السائد واالجتماعي السيايس الكيان وطبيعة وَوقتَها َزمانَها تُالِئم التي
دوافع تتوزعه دقيقة موازنة بعملية يقوم أن هو الرقيب يصنعه ما وكل التاريخ، مراحل

متعارًضا.»72 يكون أن بعضها لعل —
معَلنة غري كانت املرسحية، النصوص رفض يف الحقيقية األسباب أن الغريب ومن
نظر وجهة من — األمور فهذه تقريره. يف رقيب أيُّ ْلها يُسجِّ ولم بل الرقابة، ِقبَل من
إىل به تؤدِّي أن املمكن ومن واقعه، يف التفكري عىل املشاهد تحثُّ — األمر وأُوِيل الرقابة
يَِصل أالَّ الطرق بشتَّى الرقابة حاولِت التفكري وهذا الواقع. هذا تغيري محاولة أو ر التذمُّ

ص٣٦. السابق، سينما»، رقيبة «مذكرات ممتاز، اعتدال 72
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الوقت ويف وطنه. ومشاكل مشاكله عن بعيًدا حياته من طويلة فرتة ليعيش املشاهد، إىل
املرصي. الشعب من يها مستحقِّ إىل الوصول من املؤلف أفكار الرقابة حجبت نفسه

عىل تهكُّمها إىل مستندة الرقابة رفضتْها ،١٩٢٣ عام العجائب» «دار فمرسحية
تدعو ألنها املرصي؛ للشعب الحقيقية أفكارها وصول عدم أْجل من األجانب، امللوك أحد
كما الُحكم. قوة فيه تكمن الذي البسيط، الشعب عامة من الحاكم يكون أن وجوب إىل
عبارات من بها ما إىل مستندة ١٩٢٥ عام األبيض» «الرقيق مرسحية أيًضا رفضت
التحرُّر أْجل من ُسباته من للقيام املرصي الشعب تدعو أنها والحقيقة للحياء. خادشة
الرشيد» هارون عهد يف «الجواري مرسحية رفض تمَّ أيًضا السبب ولهذا االستعمار؛ من
موضوعها فرست أن بعد الرقابة رفضتْها فقد ١٩٣٦ «الزعيم» مرسحية أما .١٩٣٤
الوطن باعوا ممن املنحرفني املرصيني بعض عن تحدثت ألنها للواقع؛ مخالفة بصورة
االستعمار رفض عىل تأكيدها وأخريًا الرشوة، مثل السلبيات بعض ملست كما لألجانب،

مرص. شئون يف األجنبي والتدخل
تحمي أداة يوليو١٩٥٢ ٢٣ ثورة قبل الرقابة «كانت ممتاز: اعتدال تقول ذلك ويف
التي امللكية النظم إطار يف يقع كان والذي وقتذاك، القائم واالجتماعي السيايس النظام
النظام يمس ما تمنع أن عليها لزاًما كان أنه ذلك للشعب، منها منحة الدستور تعترب
من الفالحني أو العامة بعض تمرُّد إىل يُشري مشهد أيَّ تحذف كانت أنها كما املايض،

طاغية.»73 أيِّ أو حاكم أيِّ أو َمِلك عىل البسطاء
فما للرفض، واهية أسباب عن البحث يف تمثَّل املنْع، يف الرقابة سالح كان وإذا
إجراءات عرقلة هو سالحها … األسباب؟! هذه تَِجْد لم عندما الرفض يف سالحها هو
عرض عدم مصلحتهم من آخرين ألشخاص إرضاءً املحسوبية مبدأ تطبيق أو الرتخيص،
ومن القانونية، الرقابية املوانع من خالية ،١٩٢٨ عام الحارة» «شيخ فمرسحية النص.
حتى الرتخيص، إجراءات عرقلة إىل عمدت لذلك لرفضها؛ سبب أي الرقابة تجد لم هنا
عن النظر الفرقة فرصفت الالزم الرتخيص عىل املرسحية تحصل ولم التمثيل موعد جاء
الوطنية عن أيًضا تحدثت املرسحية ألن الرقابة ِقبَل من جاء الترصف وهذا تمثيلها.
ومرسحية مرص. يف االحتالل هذا سلبيات أظهرت كما االحتالل، أمام الوقوف ووجوب
الشخصية. الرقيب نظر لوجهة إرضاءً الرقابة رفضتْها ١٩٣١ عام دكتور» «لبخت

ص٣١. السابق، سينما»، رقيبة «مذكرات ممتاز، اعتدال 73
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املوانع من خالية بأنها الرقيب اعرتاف رغم الرقابة، رفضتْها ١٩٣٥ «نريان» ومرسحية
هذه ر تصوِّ املرسحية ألن مرص؛ يف األرستقراطية للطبقة إرضاءً القانونية، الرقابية
يف «جريمة ومرسحية األصيلة. االجتماعية واألعراف بالتقاليد التمسك بعدم الطبقة
موضوعها ألن وفرقته؛ وهبي ليوسف إرضاءً أيًضا الرقابة رفضتْها ١٩٣٦ عام الريف»
نفس يف بها واملرخص وهبي، ليوسف الريف» «بنات مرسحية مع كبري حدٍّ إىل متشابه
وجهة من — الريف» يف «جريمة يف املوجودة القانونية الرقابية املوانع بأن علًما العام.

الريف». «بنات يف املوجودة الرقابية املوانع نفسها هي — الرقابة نظر
عدم أْجل من والبنَّاء، ق الخالَّ املرسحي اإلبداع أمام باملرصاد الرقابة وقفت وهكذا
من ليُغريِّ — الوقت ذلك يف — األفكار هذه مِلثْل املتعطِّش املرصي، املشاهد إىل وصوله
باإلحباط، املرسح ُكتَّاب الرقابة أصابِت أخرى جهة ومن األجنبي. االحتالل ظل يف واقعه
عن توقَّف َمن فمنهم األدبي، املْجد نحو الطريق بداية يف وهم نصوَصهم، رفضْت عندما
قلَّل من ومنهم إبراهيم، ولطيف ميخائيل، وقالدة حمدي، عثمان أمثال املرسحية؛ الكتابة

الجمل. وسيد فهمي، حسني أمثال املرسحي؛ إنتاجه من
املستخدمة وغري رقابيٍّا، املرفوضة املرسحيات أسماء بعض لنا ح يوضِّ التايل والجدول
أسماء معظم يف ل واملتأمِّ بنصوصها. ُملحقة رقابية وثائق وجود لعدم الدراسة هذه يف
هذه الزماُن َطَوى الرقابة تعنُّت فبسبب اآلن. لنا مجهولة أسماء أنها سيجد ُكتَّابها
السابقة النماذج مع تشرتك التي األعمال تلك املرسحية. أعماَلها الرقابة َطَوِت كما األسماء
موضوعاتها يف حتى الشاذة، األوضاع عىل ثائرة وطنية فكرية مرسحيات كانت أنها يف

االحتالل: ظل يف مرص يف السيئة األوضاع من ساخرة كانت التي الكوميدية،

الرفض تاريخ الكاتب املرسحية عنوان

٢٧ / ٥ / ١٩٢٨ فهمي املجيد عبد محمود يجنن يشء أو مراتي دي
٥ / ١ / ١٩٢٩ واصف بديع عرش الحادي عثمان
٢٨ / ٤ / ١٩٢٩ املسريي أحمد الفراخ حرامي
٦ / ١٠ / ١٩٣١ أحمد مصطفى الفراعنة أرض
١٩ / ١٠ / ١٩٣١ سعودي صالح صحصح
١٢ / ١١ / ١٩٣١ قدري سيد العريس رسير
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الرفض تاريخ الكاتب املرسحية عنوان

١٦ / ١١ / ١٩٣١ السيد زكي أحمد بالني صاحب
١٩٣٢ قطب يوسف املوت رسول

٤ / ٨ / ١٩٣٢ الرشيف سعد التحرير رئيس
١٠ / ٦ / ١٩٣٣ هللا عطا أمني عجة صحن
١٠ / ٦ / ١٩٣٣ شوقي محمد ١٩٣٣ موديل الزواج
٢٨ / ١٠ / ١٩٣٣ الدين فخر إسكندر الحميد عبد السلطان
١٠ / ١٢ / ١٩٣٣ جمجوم اللطيف عبد هللا فتح األسطى
١٩ / ١٢ / ١٩٣٤ الحسيني حسني بخري الدنيا
٢٣ / ١ / ١٩٣٦ حسن طلعت السالمة مع
٦ / ٣ / ١٩٣٦ وهبي إسماعيل نفيس أعاقب
١٠ / ٦ / ١٩٣٦ إسماعيل محمد الصيف يف إسكندرية
١٠ / ٦ / ١٩٣٦ منصور ماري فرقة الحياة عىل التأمني
١٠ / ٦ / ١٩٣٦ محمد حورية فرقة الغزل معرض
١٠ / ٦ / ١٩٣٦ زكي الحميد عبد املجتمع فضائح
١ / ١٠ / ١٩٣٦ سيدهم جرجس زكي محطمة قلوب
١ / ١٠ / ١٩٣٦ سيدهم جرجس زكي وابتسامة دمعة
١٣ / ١٢ / ١٩٣٦ حداية محمد هي أو هو
١٣ / ١ / ١٩٣٧ الرشيف سعد بدقة دقة
١٦ / ١ / ١٩٣٧ أحمد العزيز عبد شاب ما بعد
٢١ / ١ / ١٩٣٧ حسن طلعت النوبة دي من توبة

املرفوضة املرسحية األعمال إىل الدراسة تتطرق لم ملاذا … يتساءل القارئ ولعل
من الوقت ذلك يف الُكتَّاب فكبار … جدٍّا يسرية واإلجابة الفرتة؟! هذه يف الُكتَّاب لكبار
ونجيب خريي، وبديع صدقي، أمني أمثال: كانوا ومقتَِبسني، ومعرِّبني ومرتجمني مؤلِّفني
الحليم وعبد املرصي، وإبراهيم أنطون، وفرح وهبي، ويوسف عيد، وعزيز الريحاني،
عريف، ووداد مطران، وجورج عالم، وعباس رمزي، وإبراهيم رشدي، الرحمن وعبد دالور،
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… حبيش وفهيم وهبي، وإسماعيل روستي، وإستفان نجيب، وسليمان فايق، وحسن
النادر: القليل يف إال لهم رابع ال أنواع ثالثة يف تتمثل كانت املرسحية وكتاباتهم

يف و«الرببري األرض»، حول «الرببري مثل: كوميدية»، «مرسحيات األول: فالنوع
الجيش»، يف و«كشكش الحبشة»، يف و«كشكش دنيا»، حيخش و«عثمان الجيش»،
سليمان»، و«خاتم العسل»، و«شهر جيت»، و«أديني الدين»، نور و«عيل و«التلغراف»،
و«مملكة األنس»، و«لوكاندة كده»، و«أهو املالح»، و«الليايل وليلة»، ليلة و«ألف
زفتى»، و«إمرباطور حسن»، و«الشاطر زمان»، و«كان فيهم»، و«إليل العجائب»،
و«سوسو الشبندر»، و«بنت الجهادية»، يف و«مراتي الوز»، و«قنصل العز»، و«أيام
عندكم»، و«عقبال عليه»، هللا و«اسم اإلخفاء»، و«طاقية األنس»، و«مجلس هانم»،
املرسحيات هذه إلخ … عليك» و«راحت و«لسه»، و«فهموه»، له»، و«قلنا و«مرحب»،

الكوميدية.
«هملت»، مثل: العاملية، املرسحيات من واملعرَّبة» املرتجمة «املرسحيات الثاني: والنوع
و«غادة ليون»، و«غادة البندقية»، و«فران تيودور»، و«ماري عرش»، الحادي و«لويس
و«ناتاشا»، سفاريا»، و«طاحونة هالري»، و«النائب و«بالنشت»، و«املرحوم»، الكاميليا»،
مدسيس»، دي و«كاترين برجراك»، دي و«سريانو ليبونار»، و«األب و«الشعلة»،
و«مدام و«عطيل»، امللك»، و«أوديب و«مكبث»، كني»، و«املمثل مونت»، دي و«الكونت
و«مضحك و«توسكا»، و«هرناني»، الصغري»، و«النرس فو»، و«املسرت جني»، سان

املرسحيات. هذه إلخ … مكسيم» و«حانة و«كارمن»، الحي»، و«امليت امللك»،
املنصورة»، و«أبطال «النارص»، مثل: التاريخية»، «املرسحيات الثالث: والنوع
و«محمد محب»، و«حور آمون»، عنخ و«توت رمسيس»، و«مجد و«كليوباترا»،

إلخ. … و«نريون» و«نابليون»، باشا»، عيل
خالية إنها أْي الحقيقية؛ الرقابية املوانع من خالية أنها األنواع هذه عىل واملالحظ
سلبيات ورصد والوطنية، االستعمار، عن أو الواقع، عن التحدُّث من — بنا مر كما —
اإلضحاك إىل األول املقام يف هة موجَّ كانت الكوميدية فاملرسحيات إلخ، … املرصي الشعب
وأن مستوردة أنها عىل لها يُنَظر فكان واملعرَّبة، املرتجمة املرسحيات أما فقط. والرتفيه
املوضوعات أما العليا. بسياسته أو املرصي، مجتمعنا إىل صلة بأية تَُمتُّ ال موضوعاتها
خلوِّها مع اإلسالمي، أو الفرعوني، التاريخ نحو عامة بصفة هة موجَّ فكانت التاريخية،

إسقاط. أو رمز أيِّ من

124
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املحظور يف — السابقني الُكتَّاب من — مشهور مرسحي كاتب أي يقع وعندما
ن يُضمِّ بأن — املشاهري هؤالء عند املرسحية الكتابة من الرابع النوع وهو — الرقابي
يف السلبيات لبعض بعيد من ولو يتعرَّض أو اإلسقاطات، أو الرموز بعض مرسحيته
العذر له تلتمس ما رسعان ألنها استحياء؛ عىل ولكن ه، نصَّ ترفض الرقابة كانت واقعه،
عىل واألمثلة ذلك. بعد املرسحية عىل فتوافق النص، ستمثل التي الفرقة ملكانة أو ملكانته

كثرية. ذلك
يف الرقابة رفضتْها فايق، لحسن «األغراض» أو بالعافية» «الحب فمرسحية
«مدام ومرسحية موىس.74 فكتوريا فرقة مثَّلتْها الرفض هذا ورغم .٤ / ٩ / ١٩٢٣
من يونية يف الكسار عيل فرقة ومثَّلتْها ،١٩٢٤ مايو يف الرقابة رفضتْها فهمي»
يف الرقابة رفضتْها مطران، جورج تعريب والوطن» «الرشف ومرسحية العام.75 نفس
«السلطان ومرسحية 76.١٩٢٤ سبتمرب يف أبيض جورج فرقة ومثلتْها ،١٠ / ٨ / ١٩٢٤
ومثلتْها ،١٦ / ١٢ / ١٩٢٧ يف الرقابة رفضتْها عريف، وداد تأليف من الحميد» عبد
وهبي، ليوسف والهالل» «الصليب ومرسحية 77.٥ / ١ / ١٩٢٨ يف رشدي فاطمة فرقة
«هوانم ومرسحية ذلك.78 بعد رمسيس فرقة ومثلتْها ١٩٣٣ يولية يف الرقابة رفضتْها
فرقته ومثلتْها ٢٧ / ٥ / ١٩٣٣ يف الرقابة رفضتْها رشدي، الرحمن لعبد اسبور»
يف الرقابة رفضتْها وهبي، ليوسف الريف» «بنات ومرسحية 79.٣١ / ٨ / ١٩٣٣ يف
«طبيب مرسحية وأخريًا 80.٢٣ / ١ / ١٩٣٦ يف رمسيس فرقة ومثلتْها ،٢٢ / ١ / ١٩٣٦
يف القومية الفرقة ومثلتْها ،١١ / ١ / ١٩٣٧ يف الرقابة رفضتْها حبيش، لفهيم املعجزات»

81.٢ / ٢ / ١٩٣٨

.٧ / ٢ / ١٩٢٧ ،٥٩ عدد «املرسح»، مجلة راجع: 74

.٥ / ٦ / ١٩٢٤ ،١٠ وعدد ،٢٩ / ٥ / ١٩٢٤ ،٩ عدد «التمثيل»، مجلة راجع: 75

.٥ / ١٠ / ١٩٢٤ ،١ عدد «التياترو»، مجلة راجع: 76

.٥ / ١ / ١٩٢٨ ،٦ عدد «املستقبل»، ومجلة ،١٢ / ١٢ / ١٩٢٧ ،١١ عدد «الناقد»، مجلة راجع: 77

ص٤. ،١٣ / ٧ / ١٩٣٣ بتاريخ ،١٣٥١٧ عدد «املقطم»، جريدة راجع: 78

.٣١ / ٨ / ١٩٣٣ ،١٣٥٥٩ عدد «املقطم»، جريدة راجع: 79

.٢ / ٢ / ١٩٣٦ ،٥٩٠ عدد «املصور»، مجلة راجع: 80

.٣ / ٦ / ١٩٣٨ ،٧١٢ عدد «املصور»، مجلة راجع: 81
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رفًضا املرفوضة املرسحيات جميع أن سيالحظ مجمله، يف سبق ملا معنا املتتبع ولعل
به املعمول الرقابة قانون أن من الرغم فعىل .١٩٣٦ / ١٩٣٧ عاَمْي عند فْت توقَّ ا، تامٍّ
— ا تامٍّ رفًضا — مرفوضة مرسحية أية نجد لم أننا إال ،١٩٥٥ عام يف وُطبِّق صدر اآلن
يولية ٢٣ ثورة قيام قبل تحديًدا أو ،١٩٥٥ عام وقبل ،١٩٣٧ عام بعد الرقابة ِقبَل من

الفرتة! هذه طوال املرسحية النصوص رفض عن فْت توقَّ الرقابة وكأن .١٩٥٢
الظاهرة. هذه يف السبب أنها نعتقد أمور، ة ِعدَّ شهدت الفرتة هذه أن والحقيقة
فرتة يف خاصة بصفة ومرص عامة، بصفة العالم شهدها التي االقتصادية األزمة مثل
املرسح. مشاهدة عىل الجماهريي اإلقبال عىل بالسلب أثَّر مما بعدها، وما الثالثينيات
للسينما. ُدور إىل املسارح بعض وتحويل مرص، يف الناطقة السينما فن انتشار وأيًضا
النشاط عن فها توقُّ أو عكاشة، فرقة مثل املرسحية الفرق بعض تفكُّك إىل باإلضافة هذا
كفرقة سينمائي نشاط إىل املرسحي نشاطها تحويل أو املهدية، منرية فرقة مثل املرسحي
فوزي وفرقة وصفي، عمر بقيادة مرص فرقة مثل البالد خارج سفرها أو وهبي، يوسف

منيب.82
نجوم معظم ْت ضمَّ التي — القومية الفرقة نشأة اإلطالق عىل األمور هذه وأهم
املرسحية األعمال تقديم يف وصارمة جادَّة سياسة انتهجْت والتي املرسحية، الفرق وفناني
وباألخص األعمال. رفض يف الرقابة ل تدخُّ ِمن قلَّل مما والجيِّد، الرفيع املستوى ذات
لجان بهما كان واملوسيقى، للتمثيل املرصية والفرقة القومية، الفرقة أن نعلم عندما
نشاطي فتوح أمثال املرسحي، واألدب بالفن والدراية الِعْلم من مستًوى أعىل عىل للقراءة
النص تقييم قبَل مبدئية، بصورة الرقابة بعمل تقوم اللجان هذه وكانت خشبة. ودريني

الرقابة. جهاز ِقبَل من
محددة بنوًدا يتضمن كان املرصية، بالفرقة والخاص الفرتة، هذه يف القراءة فتقرير
منها، والعظة الفرقة، لرسالة ومالئمتها وأسلوبها، وحبكتها، املرسحية، موضوع مثل:

الفصحى بني املرسحي النص «قضية إسماعيل، عيل سيد د. راجع: األمور، هذه تفاصيل عن وللمزيد 82

ص٩٩–١٠٤. ،١٩٩٦ باملنيا، الزهرء مطبعة مرص»، يف والعامية
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ال أو املرسحية تصلح هل … القرار يأتي وأخريًا عليها، اللجنة عضو ومالحظات
القراءة، لجان داخل البنود، لهذه تبًعا املرسحي النص تقييم أن املؤكد ومن تصلح؟83
يف الرقابة ِقبَل من املرسحي الرفض عدم ظاهرة لنا يفرسِّ الرقابة، إىل وصوله وَقبْل

.١٩٥٢ حتى ١٩٣٧ عاَمْي بني ما الفرتة

تقرير قراءة خاص بدريني خشبة عام١٩٤٧.تقرير قراءة خاصة بفتوح نشاطي عام١٩٤٧.

املايض، العهد يف للمرسحيات رفضها يف املرسحية الرقابة دور بتوضيح ُقْمنا وهكذا
القانون صدور بعد فهل اآلن. إىل به واملعمول ،١٩٥٥ عام الرقابة قانون إصدار وقبل

فتوح ِقبَل من واملكتوبة واملوسيقى، للتمثيل املرصية بالفرقة الخاصة القراءة لجنة تقارير انظر 83
واملوسيقى. للمرسح القومي باملركز الرتاث بإدارة خاص مجلد يف املحفوظة خشبة، ودريني نشاطي
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تغريَّ وهل للمرسحيات؟! رفضها يف وباألخص املايض، يف عليه كانت عما الرقابة، ت تغريَّ
القانون؟ هذا ظل يف الرقابة َدْور أمام املرسحي الكاتب موقف تغريَّ وهل الرقيب؟! دور

… التالية الصفحات يف عنه الحديث سنحاول ما هذا
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الثالث الفصل

حديًثا مرفوضة نصوصمرسحية

١٩٦٨–١٩٨٨

إسماعيل لبهيج ،١٩٦٨ غضبى» «اآللهة مرسحية

عىل الرقابة إدارة إىل بطلب ١٤ / ٤ / ١٩٦٨ يف القاهرة بجامعة الزراعة كلية تقدَّمت
«بهيج تأليف من غضبى» «اآللهة مرسحية بتمثيل لها الرتخيص فيه تطلب املرسحيات
مرسح مسابقة يف بها لالشرتاك وذلك الحميد؛ عبد حسن د. وإخراج إسماعيل»،1

الجامعات.
يُدَعى — املعروفة غري — النائية الُجُزر إحدى حاكم حول تدور واملرسحية
بسعادة يَشُعر «القيرص» هذا وكان الجزيرة. عىل اآللهة بظل ب يُلقَّ الذي «القيرص»،
يأتي األيام من يوم ويف يَعَرتِض. وال يُطاِلب، وال يُفكَّر، ال شعبًا يحكم ألنه غامرة

،١٩٦٨ الجنة» و«عصفور ،١٩٦٧ السنة» رأس «محاكمة منها: كثرية، مرسحية أعمال إسماعيل ولبهيج 1

و«الدخول ،١٩٧٥ املكشوف» عىل و«اللعب ،١٩٧١ يوسف» و«حلم ،١٩٧٠ الهيبز» و«ملك و«القرد»،
أو حيٍّا «مطلوب أو الرسعة» وجه عىل و«مطلوب الصندوق»، يف و«الحب ،١٩٧٨ الرسمية» باملالبس
،١٩٨٢ سالمة» مسرت و«زواج ،١٩٨١ رأسك» من بالك و«خيل العصور»، لكل و«فارس ،١٩٧٩ متزوًجا»
ال أسمع ال أرى و«ال ،١٩٨٨ طوارئ» و«حالة ،١٩٨٥ و«الربنسيسة» ،١٩٨٣ املحرتم» حرضة و«حرم
و«معزوفة الهامبورجر»، يأكلون و«إنهم اللسان»، سليط و«بغبغان ،١٩٩١ اختشوا» و«اليل ،١٩٩٠ أتكلم»
دخول و«تأشرية ،١٩٩٦ الرجالة» و«زنقة ،١٩٩٥ و«الغجري» الحمرا»، و«العني ،١٩٩٣ متجول» رجل

.١٩٩٧ وخروج»
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القرص حول ع تجمَّ الشعب وأن باملوت، الشعب د وتُهدِّ تهتزُّ األرض بأن ليُخِربه «الحكيم»
عشرية كل بأن «القيرص» فيقرتح الهالك. من وينقذهم مخرًجا، «القيرص» له ليَِجد
فائدة؛ دون ذلك الشعب ويفعل الغضبى. لآللهة ثالثة أو رجلني عن عبارة قربانًا، تُقدِّم
يُصاب اللحظة هذه ويف هو. قربانه يقدِّم أن «القيرص» من بنفسه الشعب يطلب لذلك
«الحكيم» فيجيب ويطلب؟ يُفكِّر الشعب بدأ ملاذا «الحكيم» ويسأل بالَخْوف، «القيرص»
الجزيرة، خارج من التقدُّمية علوَمهم استََقْوا ن ممَّ الُخبَثاء ِفْكر إىل راجع السبب إن
املتعلِّمني — الُخبَثاء تقديم الشعب من ويطلب «القيرص»، يفكر وهنا الشعب. يف وبثُّوها
الحكيم وابنة القيرص، ابن تقديم برشط ذلك عىل الُخبَثاء ويوافق لآللهة. كقربان —
«القيرص» ويشعر األحداث، وتمر الجزيرة. خارج العلم وا تلقَّ فيَمن الخبثاء ضمن ألنهما
وعندما شديد. بنََهٍم الخمر ع ويتجرَّ الجنون، فيَنتَابُه ويُطاِلب، يُفكِّر، بدأ الشعب بأن
«القيرص» يطلب وعندما «القيرص». فيقتله «الحكيم» يصمت بالحل، «الحكيم» يُطاِلب
نحوها. جارف بحب الرتباطه وينتحر بالسكني يمسك نجده «الحكيم»، ابنة قتْل ابنه من
«القيرص» من مجنونة ضحكات وسط أيًضا، الحكيم ابنة تنتحر املوقف هذا وأمام

املرسحية. بذلك وتنتهي املخمور.
برْفض تقريًرا بغدادي» محمود «فادية الرقيبُة كتبِت ٢٨ / ٤ / ١٩٦٨ يوم ويف
العليا. الدولة مصالح ضدَّ ألنها املرسحية؛ هذه رفض أرى …» فيه: قالت املرسحية،
يريد الحاكم أن تبنيِّ وهي الفكرية، البلبلة عىل تساعد وهي اإلسقاطات، من كثري ففيها

حياته.» وعىل عليه خطًرا يشكلون ألنهم املتعلِّمني؛ طبقة من يتخلَّص أن
تقريًرا — واضح غري بتوقيع — الثاني الرقيب كتب ٢٩ / ٤ / ١٩٦٨ يوم ويف
الناس أفكار يُبلِبل ما املرسحية عرض يف كان وملا …» بقوله: اختتمه الرتخيص برفض
وملا بالدنا. تعيشها التي الدقيقة والظروف الحارضة اآلونة هذه يف نفوَسهم ويشكك
عدم أرى لذا نعيشه؛ الذي واقعنا عىل تحمل قد ُمتجنِّيَة أفكار من املرسحية هذه يف
أبناؤنا وهم طالبي، مجتمع عىل ستُعَرض وأنها خاصة املرسحية، هذه بعرض الترصيح

العام.» لألمن وذلك الجامعيون،
«للعرض» عنوان تحت السابقني التقريرين عىل الرقابة مديرة تؤرشِّ اليوم نفس ويف
وبخاصة الظروف، هذه يف للعرض تصلح ال املرسحية، هذه بأن العلم «رجاء باآلتي:
املصلحة من ليس موضوعات وتناقش سياسية أفكاًرا تحمل ألنها الجامعة؛ طلبة عىل
املستقبل، طريق معاِلَم حدَّد قد ،١٩٦٨ مارس ٣٠ بيان وأن سيما ال — إثارتها العامة
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بغدادي. محمود فادية الرقيبة تقرير

الرتخيص رفض اإلدارة ترى ولذلك — املايض يف حدث ما إىل يَُمتُّ ما كل عىل وقىض
املرسحية.» بهذه

«قرأُت قائًال: الرتخيص برفض ٣٠ / ٤ / ١٩٦٨ يف العام املدير تأشرية تأتي وأخريًا
الكلية.»2 وتُبَلغ يونيو ٥ عىل إسقاطات بها أن ذلك املنع؛ ويُعتمد املرسحية

هزيمة وبعد قبل مرص، يف السياسية للحياة قويٍّا رمًزا املرسحية هذه وتعترب
.١٩٦٧ بهزيمة األرض اهتزاز وعىل الدكتاتوري، للحاكم بالقيرص رمز فاملؤلف .١٩٦٧
الوقت. ذلك يف املرصي الشعب وبدقة لنا ر ليصوِّ رسمه، يف املؤلف تفنََّن فقد الشعب أما

وتقارير وثائق من تتضمنه بما محفوظة، وهي غضبى»، «اآللهة مرسحية مخطوطة إسماعيل، بهيج 2

رقم مرسحيات (وارد املرسحيات عىل الرقابة إدارة الفنية، املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة رقابية،
.(١٥ / ٤ / ١٩٦٨ يف ٨٨
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كان الذي املرصي الشعب نفسه هو يَعَرتِض، وال يُطاِلب، وال يُفكِّر، ال الذي الشعب فهذا
اآللهة. من ويجعله الجنون لدرجة — الفرتة تلك يف — حاكمه يحب

الفرد يكون أن … املمِتع «من نشوة: يف يقول «القيرص» نجد املثال، سبيل فعىل
باألمر سواء … لحظة كل … الغريبة الحقيقة هذه يعيش أن … جدٍّا املمتع ومن ملًكا.
… تفكِّر ال … هادئة برعيَّة يَحَظى أن … جدٍّا ا جدٍّ املمتع ومن … الصمت أو النهي أو
هذا يخلو أن … للغاية املمتع ومن … أيًضا تغضب وال بل … تطلب وال … تشك وال
للذة! فيا … املفرد امللكي النخب رشب ما فإذا … أيًضا ولنفسه … أحيانًا بنفسه الحاكم
بمعنًى أو … الكامل الغياب أو … الكامل الحضور يعيش حينئذ إنه … للجنون! ويا

االسرتخاء.»3 يحب َمِرٍح كإله … واألبد األزل بني يتأرجح … خاص قيرصي

ص١. املرسحية، 3
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يف تأثري من لها ملا املتعلِّمني، طبقة من — املرسحية يف — القيرص وخوف
الحاكم خوف عىل الواقع يف رمز هو عقولهم، وإنارة تفكريهم وبلورة الشعوب إنهاض
بالكثريين امتألت واملعتقالت فالسجون حكمه. وقت مرص، يف املثقفني من الدكتاتوري
تؤكِّد التي — املرسحية يف — العديدة األمثلة ومن ذلك.4 عىل شاهد والتاريخ منهم،
يف تفكر حتى الرعية، عقول العلم ينري مًدى أي إىل يُبنيِّ الذي اآلتي الحوار املعنى، هذا

بحقوقها: الحاكم وتطالب مصريها

الرحمة. ذا صوتك أسمعنا … العادل حاكمنا يا أنقذنا النساء: كورس
البسمة. ذا وجهك وأرينا الصامت، حاكمنا يا أنقذنا الرجال: كورس

الرحمة. قرابني كل قدَّمنا نساء:

«املثقفون شكري، غايل د. انظر: الفرتة، تلك يف مرص، يف املثقفني ضد السلطة ف تعسُّ عن وللمزيد 4

.١٩٩٠ ،١ ط اليوم، أخبار مطابع مرص»، يف والسلطة
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رحمة. ال لكن الرجال:
فينا. َمن أطيب وذبحنا نساء:

رحمة. ال لكن رجال:
األرض. عىل اآللهة ظل يا الرحمة مًعا: ونساء رجال

يُطاِلبون! بدءوا لقد دهشة): يف قيرص(للحكيم
قيرص. يا … نعم الحكيم:
يفكرون! بدءوا قيرص:
الحق. ولهم الحكيم:

حق؟ أي قيرص:
التفكري. حق تردد): (بعد الحكيم
الحق؟5 هذا أعطاهم وَمن قيرص:

أن لدرجة شعبه، عىل الحاكم تسلُّط ر تصوِّ املرسحية نجد سبق ما إىل وباإلضافة
الدكتاتوري، الحكم عىل رمز ذلك ويف الشعب. وهالك الجزيرة، تدمري إىل أدَّى التسلط هذا
الشعوب، صمت كيفية املرسحية رِت صوَّ وأيًضا .١٩٦٧ يف مرص هزيمة إىل أدَّى الذي
توافق أن املعقول غري ومن املعاني. هذه إلخ … الدكتاتوري الحاكم ن يتكوَّ وكيف ومتى
الجامعة، طالب يمثِّلها عندما وباألخص الوقت، ذلك يف املرسحية هذه تمثيل عىل الرقابة

السلطة! تخشاه مثقف أخطر
الرفض عىل توافق أنها نجد املرسحيات، عىل الرقابة مديرة تأشرية إىل نظرنا وإذا
املستقبل إىل والتطلُّع املايض،6 يف التفكري أمام الباب غلق آَخر وبمعنًى الذرائع، سدِّ بمبدأ
البيان، هذا إىل وبالنظر تأشريتها. يف جاء كما ،٣٠ / ٣ / ١٩٦٨ بيان عىل بناء املرشق
محاسبة وعدم ،١٩٦٧ هزيمة بعد املرصي الشعب لغضب امتصاص عن عبارة سنجده
رئيس البيان هذا أْلَقى فقد بامليثاق. الواردة لألفكار تكرار أنه كما عنها، املسئولني

ص٥. املرسحية، 5
من عدد للرقابة ُقدِّم مبارشة يونيو ٥ يف النكسة عقب أنه الرقابة «الحظِت ممتاز: اعتدال تقول 6

وامتألت بل الغضب، هذا أسباب عىل االنتصار يف األمل من وَخَلْت الَغَضب بُروِح امتألْت املرسحيات
هو هذا أن منها اعتقاًدا منَعها رأْت قد الرقابة وكانت ذاته، االشرتاكي واالتحاد العام للنظام بالتجريح

ص٢٨٧. السابق، سينما»، رقيبة «مذكرات وقتَها.» العام النظام عىل حفاًظا األمثل اإلجراء
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واالقتصادية العسكرية البالد إمكانيات كل تعبئة عن تحدَّث وفيه حلوان، يف الجمهورية
الجماهري وتنشيط االشرتاكي، املجتمع وبناء العربية، األرض تحرير أْجل من والروحية
املادي املستوى ورفع والصناعة، الزراعة نحو الشاملة والتنمية ديمقراطي، أساس عىل

والجيش.7 الشعب بني التعاون وتعميق للشعب، والروحي

املرفوضة. املرسحية مخطوطة غالف صفحة

الجزء اإلسالمية»، والحضارة اإلسالمي التاريخ «موسوعة شلبي، أحمد د. انظر: البيان، هذا عن وللمزيد 7

.٧٦١ ص٧٦٠، ،١٩٨٠ املرصية، النهضة مكتبة التاسع،
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فهو أنفسهم. الرقباء من أكثر البلد بظروف بصريًا كان املؤلف أن نجد هنا ومن
كشف أنه كما املثقف. هزيمة وأيًضا الجيش، هزيمة وأسباب املرير الواقع عن يتحدث
وجه عىل نعلم وال املرصي. للشعب بالنسبة امُلعايَش للواقع املريرة الحقيقة عن النقاب
هل الوقت؟! ذلك يف الجامعة يف املرسحية هذه ُعرضت لو يحدث أن يمكن ماذا التحديد
املثقف موقف سيتغري هل املرير؟! واقعه أمام الشعب سيثور هل ؟! سيتغريَّ الواقع كان

املرصي؟!
السيف ذلك الرقابي، الرفض كان هنا ومن سيحدث. كان ذلك كل أن املؤكد من
هي ،١٩٦٨ عام يف املرفوضة املرسحية هذه أن الطريف ومن امُلبِدعني. رقاب عىل امُلسلَّط
من قرن ربع بعَد أْي ١٩٩٣؛ عام التشجيعية الدولة بجائزة َفازْت التي املرسحية نفسها
بغضِّ السياسية، األحوال بتغريُّ دائًما يتغريَّ الرقابة أسلوب أن عىل دليل وهذا الزمان.8

املرسحي. العمل ِقيمة عن النظر

خالد املنعم لعبد ،١٩٦٩–١٩٧٣ املولد» أو أيوب «كفر مرسحية

نوفمرب يف املرسحية هذه — الشيخ كفر بمحافظة املوظف — خالد املنعم عبد كتب
،٣ / ٣ / ١٩٧٠ يف للمحافظة املساعد العام السكرتري صابر ماهر محمود وتقدَّم ،١٩٦٩
من املرسحية بتمثيل الرتخيص فيه يطلب الفنية، املصنَّفات عىل العام املدير إىل بطلب
بوضع ،٤ / ٣ / ١٩٧٠ يف الطلب هذا عىل املدير وأرشَّ املرسحية. الشيخ كفر فرقة ِقبَل
الرأي». وإبداء للمراجعة جورج األستاذ عمرو، األستاذ شكرية، «السيدة الرقباء: أسماء
التقارير وتقديم املرسحية، نص بقراءة الرقباء هؤالء يقوم أن معناها التأشرية وهذه
الرقباء أن نستنبط التقارير، هذه عىل حصولنا عدم ورغم الرفض. أو باملوافقة الالزمة
املطلوب، الرتخيص وتاريخ رقم عىل النص حصول بدليل الرتخيص، منْح عىل أجمعوا

.١٩ / ٣ / ١٩٧٠ يف [٥٩] رقم تحت وهو
يوم يف أنه ذلك عىل والدليل الوقت، هذا يف املرسحية تُمثَّل لم ما، ولسبب
بطلب — الوقت ذلك يف — الثقافة وزارة وكيل وهبة الدين سعد تقدَّم ٧ / ٦ / ١٩٧٠
لفرقتَِي املرسحية نفس بتمثيل الرتخيص فيه يطلب الفنية، املصنَّفات عىل العام للمدير

.٤٧ ص٤٦، ،٢١ / ٨ / ١٩٩٣ يف والتليفزيون»، «اإلذاعة مجلة انظر: 8
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ِت أرشَّ ١٦ / ٨ / ١٩٧٠ ويف .١٩٧٠ يوليو يف املرسحية الشيخ وكفر املرسحية، املنيا
باآلتي: الرتخيص تأشرية بعد املرسحية، من األخرية الصفحة عىل ممتاز» «اعتدال املديرة
الحالية الظروف أن ذلك ١٣ / ٨ / ١٩٧٠؛ يف الرقابة مجلس بجلسة املرسحية «ُمنعت
العام املدير أرسل ١٩ / ٨ / ١٩٧٠ ويف الريف.» يف الطبقي الرصاع إلزجاء مناسبة غري
الرتخيص؛ عىل توافق ال اإلدارة «إن فيه: قال املحافظة، عام لسكرتري خطابًا للمصنَّفات
الثورة، عملتْها التي الكربى اإلصالحات بعد الريف، يف طبقي رصاع وجود إظهار ألن

العام.»9 والنظام األمن مع يَتَعاَرض

للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة أيوب»، «كفر مرسحية خالد، املنعم عبد 9

يف ٤٨ مرسحيات وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من عليه تشتمل بما الفنية، املصنفات عىل
.٤ / ٣ / ١٩٧٠
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املنعم «عبد املؤلف تقدم — تقريبًا — أعوام بثالثة املرسحية هذه رفض وبعد
يف بدورها الجماهريية الثقافة وقامت «املولد». مرسحية بنص الجماهريية للثقافة خالد»
«املولد» مرسحية بتمثيل الرتخيص تطلب الفنية للمصنفات العام املدير إىل الطلب تقديم
أيوب»، «كفر مرسحية نفس أنها نجد «املولد»، مرسحية إىل وبالنظر .٢٧ / ٢ / ١٩٧٣ يف
فقط، العنوان هو تغيري، من املؤلف به قام ما فكل الصفحات. وعدد الشخصيات بنفس

أيوب». «كفر نص من واإلهداء التقديم صفحة وحذف
القرية مع مبارش اْلِتحام يف سنوات «ست املؤلف: فيه قال املحذوف والتقديم
حجم له جهد واملسئولني؛ األهايل من مشرتك جهد إىل تحتاج القرية أن فيها أحسسُت
اإلعالم، أجهزة اآلن تفعله وما والندوات الشعارات عن يكون ما أبعد جهد وثمرة؛ ووزن
القضايا.»10 هذه أبعاد العلم تمام أهلها ويعلم القرية، يف موجودة القرية قضايا إن
بتقديم الرتخيص، عىل الحصول يف أمًال للرقابة، املؤلف خداع أو املطابقة، هذه ورغم

أيوب». «كفر مرسحية مقدمة خالد، املنعم عبد 10
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واإلهداء. التقديم صفحة

الخطوات نفس أخذ «املولد»، الجديد العنوان أن إال مختلف اسم تحت النص نفس
الخداع.11 هذا إىل الرقابة ِقبَل من إشارة أية دون الرقابية،

باملوافقة أنهتْه تقريًرا السيد»12 «شكرية الرقيبة كتبِت ١٠ / ٣ / ١٩٧٣ يوم ففي
عرًضا املرسحية بعرض الرتخيص من مانع ال …» فيه: قالت املرسحية، عرض عىل

رفضْت عندما املماِثلة، خورشيد» «فاروق محاولة إىل ذلك قبَل فطنْت الرقابة أن من الرغم عىل 11

أيًضا. ورفضتْه الصرب» «أرض هو مختلف، عنوان تحت النص بنفس تقدَّم ثم «أيوب»، مرسحيته
«كفر بمرسحية الخاص التقرير كتبِت التي نفسها هي السيد»، «شكرية الرقيبة أن الغريب ومن 12

أيوب». «كفر مرسحية هي «املولد» مرسحية أن تالحظ أن دون سنوات، ثالث منذ أيوب»،
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السيد. شكرية الرقيبة تقرير

،١٨ ،١٧ ،١٦ ل: أوَّ فصل اآلتية: باألرقام بالصفحات املالحظات حذف برشط ا، عامٍّ
تحكي واملرسحية 13.١٩ ،١٧ ،٩ ،٧ ،٦ ثالث: فصل ،١٤ ،١٢ ،٢ ثاٍن: فصل ،١٩
والُجبْن الَخْوَف ُمتحدِّين عقالهم من الفالحني وانطالق الكادحني، للفالحني اإلقطاع ظلم

بك».» «سالم شخص يف عليه وقضاءهم والفساد والظلم

فقط. العامة باآلداب يُِخلُّ وما السباب، بألفاظ تتعلَّق الصفحات، هذه يف الرقيبة ومالحظات 13
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تيسري. الرقيبة تقرير

فيه رفضْت ثانيًا تقريًرا بدر» حامد «تيسري الرقيبة كتبِت ٢٥ / ٣ / ١٩٧٣ ويف
عالجه طريق تُبنيِّ وال النقَد تُبنيِّ ألنها املرسحية؛ هذه عرض عدم «أرى قائلة: املرسحية،

إصالحه.» أو
فيه رفضْت ثالثًا، تقريًرا بغدادي» محمود «فادية الرقيبة كتبِت اليوم نفس ويف
إن خاصة. ثورة من إليه تدعو ملا املرسحية هذه رفض «أرى فيه: قالْت أيًضا، املرسحية
السابقة، لألخطاء امتداًدا مازال الحارض وأن باألخطاء يتَِّسم كان املايض أن بنيَّ الكاتب
الجبهة تماسك نضمن أن نحاول الحارض يف ونحن … اإلصالح طريق الثورة وأن

الثورة.» عىل تحض التي األعمال لعرض داعي ال وأن الداخلية
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فادية. الرقيبة تقرير

السابق، التقرير عىل املرسحيات، عىل الرقابة مديرة ت أرشَّ ٢٩ / ٣ / ١٩٧٣ يوم ويف
االشرتاكي التنظيم ظل يف قامْت التي التعاونية للجمعيات مرير نْقٌد «املرسحية بقولها:
الوقت نفس ويف االشرتاكية، النظم تطبيق سوء من يُعاني الذي القرية ملجتمع وَعْرض
مجتمع يف شابٌّ محامي لها تعرَّض التي اإلرهاب حوادث لبعض تتعرض فاملرسحية
ال مما ١٩٥٢ عام بعد الحكم فرتات من فرتة يف تََقع األحداث هذه كل كانت وملا القرية.
تمهيًدا البالد بها تمرُّ التي الدقيقة فالفرتة الَهْدم أو النقد أو بالتعرُّض تناوله اآلن يجوز
املوافقة أرجو اآلن. املرسحيات هذه مثل وعرَض تتفق ال العدو مع الشاملة للمواجهة

املنْع.» عىل
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«وإنني فيه: قال بتقرير السابقة، التقارير العام املدير أنهى ٣١ / ٣ / ١٩٧٣ ويف
اآلتية: لألسباب املرسحية هذه بأداء الرتخيص عدم أرى

ْلم السِّ يسوده جوٍّ يف اآلن يعيشون الفالحون وأصبح اإلقطاع عىل الثورة قضت (١)
أحد. من ظلٌم ينالهم أن دون الثورة بخريات وينعمون والعرفان

الزراعية املؤسسات وإنشاء الفالحني عىل األرايض وتوزيع اإلقطاع عىل القضاء (٢)
نحو طريقهم يف تقف عوائق من الفالحون يشكو ال وغريها. تعاونية جمعيات من

الكريمة. والحياة االستقرار
فال الفالحني لجماهري فني عمل من نقدِّمه فيما ا جدٍّ حريصني نكون أن ينبغي (٣)
حياة يبنوا أن عىل عهم ونشجِّ نفوسهم يف األمل نبعث بل البغيض، باملايض نذكِّرهم

أفضل.
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الوطن لبناء جديدة مرحلة نبدأ ونحن خاصة املرسحية، هذه عرض يصح ال لذلك
للمعركة.»14 ولالستعداد

«سعد»، الشاب املحامي حول أحداثُها تَُدور «املولد»، أو أيوب» «كفر ومرسحية
لهم ويردَّ الفالحني، عن ليُداِفع بالقرية، يعمل أن ل وفضَّ أيوب، كفر بقرية نشأ الذي
من يتجرد أن يستطيع ال إقطاعي، بك وسالم بك». «سالم ِقبَل من املسلوبة حقوَقهم
يستنزف لذلك الجديد؛ الثورة مجتمع يف موضًعا لنفسه يجد أن ويحاول الصفة، هذه
وبذور تقاوي من الزراعية الجمعية يف ما ويسلب لحسابه، الفالحني ودم وعرق مال
سعد، يثور الظلم، هذا وأمام لتموت. الفالحني أرايض منها ويحرم لنفسه، وكيماوي
سعد من بك سالم أعوان وينتقم األحداث، وتمر بك، سالم أمام باملرصاد ويقف
فيُصاب عقلية، بلوثة يُصاب حتى القرص، أسفل يف به ويلقون ويقيدونه فيرضبونه
بمساعدة فيُعاِلجه سعد، صديق «أحمد»، الدكتور ويَظَهر والخوف. بالُجبْن الفالحون
عىل الثورة يف حماسه إىل يعود حتى عنده، األمل ويُجدِّد — سعد خطيبة — «إنسانية»
والثورة الظلم، أمام الوقوف عىل القرية أهل بحثِّ «إنسانية» تقوم ذلك وبعد بك. سالم
صاحب — دومة» أبو «عيل أمثال الغفر»؛ و«شيخ الجمعية» مخزن و«أمني بك سالم عىل
الطيب، الفالح — حسني» و«أبو — إنسانيته عن الباحث — و«برعي» — القرية ُكتَّاب
إلقامة الالزمة الرتتيبات لعمل القرية إىل لجنة تأتي الوقت، ذلك ويف — الظلم ضد الثائر
يَِقف وهنا القرية. أهل من االحتفال أموال استقطاع وتشرتط بالقرية، أيوب سيدي مولد
أموال ألخذ وأتباعه بك سالم يحرض وعندما االستقطاع. هذا ضدَّ واحًدا ا صفٍّ الفالحون
أهل أمام ويقتاله وبرعي، حسني أبو عليه ويَهجم القرية، تثور املولد، إلقامة الفالحني
الظلم، بنهاية القرية أهل احتفال وسط ويمشيان برعي يََد حسني أبو يأخذ ثم القرية،
… أوالد يا مات الخوف … أوالد يا الخوف «انكرس بقولها: املرسحية «إنسانية» وتختتم
اليل الناس … عايل بصوت كلمتهم قالوا حسني وأبو برعي … سعد يا صرب بطَّل الَكْفر
وحتبقى تاني راجعة الشمس … سعد يا تاني راجعة الشمس … كلمتها قالت تحت

الطريق.» دا هو … أوالد يا الطريق دا هو … كلنا بتاعتنا

للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة «املولد»، مرسحية خالد، املنعم عبد 14

يف ٣٨ مرسحيات وارد رقم تحت رقابية، ووثائق تقارير من عليه تشتمل بما الفنية، املصنفات عىل
.٢٨ / ٢ / ١٩٧٣
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للرصاع بَْعثها بسبب «املولد» أو أيوب» «كفر مرسحية رفضت الرقابة كانت وإذا
ودعوتها اإلقطاع، ظلم عن وحديثها — الثورة إصالحات بعد — الريف يف الطبقي
االشرتاكي، للنظام ونقدها املايض، لسلبيات امتداد الحارض وأن األوضاع، عىل للثورة
أنها رغم — عامة األسباب هذه أن سنجد بالنقد. ١٩٥٢ ثورة بعد ما ملجتمع وتعرُّضها
لحديثه الرقابة ِقبَل من منع قد النص أن رأينا ويف تحديد. دون — النص بمنع كفيلة
— الوقت ذلك يف مستمرة كانت التي — الُقَوى مراكز مثل األهمية، غاية يف أموٍر عن
واألدلَّة املوضوعات. هذه إلخ … بالدِّين واالتِّجار الدولة، موظفي لكبار الوظيفي والفساد

املثال: سبيل فعىل كثرية، ذلك عىل
بس إيه «وإحنا األمر: ألويل الشكوى إرسال من متهكًِّما، دومة» أبو «عيل يقول
حياهلل إحنا دا … املناسبات؟ يف إال بنشوفهم وإحنا الغفر؟ شيخ يا ليهم ْلنا حيوصَّ اليل
للحالة رصيحة إشارة القول وهذا هلل.»15 لها بنوصَّ شكايتنا يَدوب حالنا قد عىل ناس
األمر، ألويل الشكوى وصول بعدم يتعلَّق فيما — الوقت ذلك يف — مرص يف السياسية
يف — مرص يف القوى مراكز عىل رمًزا القول هذا يُعتََرب أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا

الحاكم. عن الشعب عزلت كما الشعب، عن الحاكَم عزلت التي — الوقت ذلك
بتحرق الشمس كانت …» «أمني»: يقول االشرتاكية، ظل يف الوظيفي الفساد وعن
وشوية … رسالة إنها فاهمني كنا … نحس ما وشوشنا يف تسود … نحس ما دماغتنا يف
إحنا … بتقابلنا اليل املهازل من نتعلم ابتدينا … نتعلم ابتدينا … نفهم ابتدينا شوية
مكافأة تاخد ل الضِّ يف اليل املديرية يف اليل والبهوات املحصول، أكل الدود لو نتجاَزى اليل
إنك مهم مش … يشوفك محدش الشطارة … ترسق إنك مهم مش … زاد اإلنتاج لو

16«… مني مع حتقسم مهم هو ما قد ترسق
من اليل األخالق … والد يا «األخالق لهم: يقول القرية أهايل «سعد» ينصح وعندما
ليه … أجازة؟ واخد الضمري إمتى لحد … لون؟ وشه داهن واحد كل ليه … ذواق غري
… العايل؟ يف تطلعش ما امَليَّه إمتى لحد … وبس؟ وِسبَح وَدْقن رياضية تمرينات الدِّين
السوق أيوه وأخالق، رومي وجبنة وحالوة فينو عيش تشرتي السوق تنزل تقدر والد يا
مش يكون إنشالَّه حاجة ألي يشرتي يقدر حد أي … والد يا حاجة كل مالن بقى

ص٥. األول، الفصل «املولد»، أو أيوب» «كفر مرسحية 15

.١٢ ص١١، األول، الفصل املرسحية، 16
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ولها والد يا سعر لها حاجة كل … التمن يدفع املهم … لها محتاج تاني وحد عاوزها
تمن.»17

أنت جدع يا «اسمع يقول: الثورة إىل مشريًا القرية، أهل مع «عيل» يتحدث وعندما
نربط بد ال … ناحية كل من حرب يف إحنا هللا؛ عىل واألرزاق كلمتي حاقول أنا … وهو
بالليل نشتغل … فيهم شرب كل نزرع … لنا باقيني اليل الفدانني نزرع بطوننا عىل
… ِهْدمة للتاني يدِّي ِهْدمتني معاه واليل قرش ألخوه يدِّي قرشني معاه اليل … وبالنهار
وأل ليه آه … أل ونقول: آه، نقول: عشان نتعلم … والد يا أخوه يعلِّم الَعَالم يعرف اليل
اليل هما … عرقنا ياكل حد أما وعيب والد يا كتار إحنا … إمتى وأل إمتى آه … ليه
… والد يا ينضام ما هللا مع اليل وُعْمر هللا، غري لحد محتاجني مش إحنا … لنا محتاجني

ينضام.»18 ما هللا مع اليل ُعْمر
املوقف، عىل والصرب الظلم، من الخالص عن املرسحية حديث إىل باإلضافة هذا
طريقها يف األمور سري وعدم األمر، أويل من والخوف املسلوبة، بالحقوق واملطالبة
االشرتاكية، فضائح واكتمال واألخالق، والحق الدِّين الطالب تعليم وعدم الصحيح،
وعدم القول يف الرصاحة عىل والحث السيايس، الفساد مواجهة ورضورة األلسنة، وتلجيم
وتأنيب والجوع، الضياع إىل واإلشارة املسلمني، اإلخوان جماعة عن والحديث الخوف،
الرغم وعىل للدولة.19 السيايس املوقف يف التفكري وأخريًا األمن، مجلس وموقف الحكومة،
لرجال املمثِّلة — الرقابة أن إال قريته، بمشاكل املهموم املؤلف، عند األمور هذه أهمية من
أن خشية للجمهور، إظهارها دون فقط، املبدع عند األمور هذه خنق أرادت — الحكم
لذلك ومشاكله؛ همومه عن الشعب تغِييب أرادْت الرقابة إن أْي املرير؛ واقعه يف يفكر

النص. هذا منع أْجل من األسباب بكافة تذرَّعْت
ممتاز اعتدال عند خاص اهتمام محلَّ كانت الخصوص، وجه عىل املرسحية وهذه
الثقافة قصور تكن «لم قائلة: مذكراتها يف عنها تحدَّثْت عندما — الرقابة مديرة —
فلوحظ املختلفة. الظروف مسارحها عىل تقدِّمها التي موضوعاتها يف تُراِعي الجماهريية

ص١٤. الثاني، الفصل املرسحية، 17
.١٦ ص١٥، الثالث، الفصل املرسحية، 18

،٢ صفحات الثاني، والفصل ،١٨ ،١٧ ،١٤ ،١٣ ،٧ ،٦ صفحات األول، الفصل املرسحية، يف ذلك راجع 19

.١٧ ،١٤ ،٧ ،٤ ،٢ صفحات الثالث والفصل ،١٥ ،١٢
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املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة

لعدم الرقابة اعرتاض موضع كان الجماهريية الثقافة تقدِّمه كانْت مما الكثري أن
«كفر مرسحية ذلك عىل ومثال العرض. وقت البالد تنتهجها التي بالسياسة التزامه
وجلسة ١١ / ٦ / ١٩٧٠ يف ٥٦ رقم [جلسة الرقابة مجلس عىل ُعرضْت التي أيوب»،
تقرير ونوقش عليها، الفنية املصنفات عىل الرقابة العرتاض [١٣ / ٨ / ١٩٧٠ يف ٦٣
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حول املرسحية أحداث تدور به: جاء والذي املجلس يف داود] [سامي األعضاء أحد
استهدفت التي الثورية القوانني رغم املرصي الريف يف االجتماعي الظلم استمرار تصوير
تشري ما وهي القوانني، هذه لتطبيق املظهرية والعناية الظلم هذا من الفالح تحرير
وتُِقيم الفالحني تزور التي واإلرشافية السياسية اللجان وأعضاء بالبهوات املرسحية إليه
تحقيق وعدم الفالحني عىل وبال دائًما والنتيجة الفالحني» «إخوان كلمة وترد الندوات.
عىل وقدراته اإلقطاع رجل سيطرة واستمرار االجتماعية مشكالتهم حل يف تقدُّم أي
العالقات إىل استناًدا عليهم التعذيب أنواع وأبشع العقوبات بتوقيع بالفالحني التنكيل
لقدرة نظًرا وكذلك إليهم، وَمن اإلدارة برجال اإلقطاعيني ُقَداَمى تربط التي الشخصية
كمشيش أحداث يف بارز بشكل وجدْت والصورة إلخ. واإلدارة املوظفني رشوة عىل هؤالء
املؤلف أن ويبدو اإلقطاع. وتصفية مختلفة إجراءات اتخاذ عليها وترتَّب أعوام بضعة منذ
إذكاء هو الحالة لهذه الوحيد العالج أن ووجد كمشيش، أحداث بصورة متأثًِّرا كان
أي عن بعيًدا بأنفسهم أنفسهم تحرير عىل الفالحني وتحريض الريف يف الطبقي الرصاع
أن شك وال فيه، خري ال — املرسحية ره تصوِّ كما — التنظيمي العمل ألن تنظيمي؛ عمل
أن بني فرًقا هناك ولكن حقيقية، عيوب هي املرسحية إليها أشارت التي الصور معظم
الفالحي التجمع يستطيع بحيث للشعب السياسية الرتبية بدور القيام إىل املرسح يتجه
تحبيذ أو إليها وما القتْل جرائم وارتكاب الطبقي الرصاع كارثة يف السقوط عن بعيًدا
إىل باإلضافة هذا الزراعي. اإلصالح قانون شملهم َمن مع بأنفسهم الفالحون ي يُصفِّ أن
رأي وانتهى سلميٍّا حالٍّ حلِّه دون املرسحية يف الطبقي الرصاع إذكاء إىل لجأ املؤلف أن
وقتها يف الظروف أن رأيه وكان باملرسحية، الرتخيص رفض إىل الرقابي املجلس عضو
رأي مع اتفق الذي األمر الريف، يف الطبقي الرصاع إلزجاء اإلطالق عىل مناِسبة تكن لم
عكاشة] ثروت [د. الثقافة وزير وأيَّده الرقابة مجلس أعضاء بقية عليه وأجمع الرقابة

وقتها.»20
ِقبَل من تعليق أنه إال املرسحية، هذه عىل ممتاز اعتدال تعليق وجاهة من وبالرغم
بغضِّ فقط، نظرهم وجهة من يتحدثون ن ممَّ الدولة، رجال أَحِد ِمن أي فقط؛ الرقابة
بني رصاع فهو يُربِّره، ما له املرسحية، يف الطبقي الرصاع فإذكاء اآلخر. الرأي عن النظر

الحق. هذا منه يسلب ومازال سلب الذي اإلقطاعي وبني ه، حقَّ املسلوب الفالح

.٢٦٢ ص٢٦١، السابق، سينما»، رقيبة «مذكرات ممتاز، اعتدال 20
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النصريي لعزت ،١٩٧٢ الفحول» «أبو مرسحية

تطلب الرقابة إىل 21١٩٧٢ عام من ويونية مايو يف بطلبني الجماهريية الثقافة تقدَّمت
النصريي.23 عزت تأليف: من الفحول»22 «أبو مرسحية بتمثيل لها الرتخيص فيهما

نفَس متَِّخذة — وليلة» ليلة «ألف كقصص أسطوري إطار يف تدور واملرسحية
شابَّنْي جولة خالل من — هشام» بن عيىس «حديث الشهري: كتابه يف املويلحي أسلوب
سلطانها موت بعد «زيدانة»، تُدَعى قديمة رشقية مدينة داخل و«هشام» «حسام» هما
ثم اليوم. هذا يف الحكم سيتوىلَّ الذي الجديد السلطان مع الجديدة وبدايتها السابق،
والنماء. الخصب رمز الفحول» «أبو هو ثَْور هيئة عىل صنًما تعبد املدينة هذه أن نعلم

،٤ / ٦ / ١٩٧٢ بتاريخ ١٤٥ رقم وهو املرسحية، ورود وتاريخ رقم يوجد للمرسحية الداخيل الغالف فعىل 21
رقم ويحمل األول الغالف مع ومرفق املرسحية لنفس أخرى نسخة من منزوع آَخر غالف أيًضا وهناك
الرقابية الوثائق جميع ألن به؛ املعمول هو األول التاريخ أن املؤكَّد ومن .٨ / ٥ / ١٩٧٢ بتاريخ ٩٨ وارد

الرقابة. نظم يف دائًما املتَّبَع األمر وهو مبارشة، بعده جاءت
العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي الفحول»، «أبو مرسحية النصريي، عزت 22

مرسحيات وارد رقَمْي تحت رقابية، ووثائق تقارير من عليه تشتمل بما الفنية، املصنفات عىل للرقابة
.٤ / ٦ / ١٩٧٢ ،٨ / ٥ / ١٩٧٢ بتاريخ ١٤٥ ،٩٨

أخرى مرسحية أيًضا وله ،١٩٧٧ عام يف «الكاتب» بمجلة منشورة نقدية مقاالت عدة النصريي ولعزت 23

.١٩٧٩ عام كتبها الحقيقة»، «وجه بعنوان
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والدعارة التسول انتشار من املدينة مساوئ تنكشف املدينة أرجاء يف الَجْولة خالل ومن
للمرسوق إهانتها بقْدر للسارق الرشطة وحماية واالختالس والرشوة والنهب والرسقة
يف ملناصبهم والقضاة الكهنة واستغالل للشعب وإباحتها املخدرات عىل الرضائب وزيادة
… النساء تعليم وتحريم النسل عدد زيادة أْجل من الزنا وتشجيع الشعب أموال جمع
إال هو ما فهشام الشابني، حقيقة تتضح املواقف هذه خالل ومن املساوئ. هذه إلخ
أْجل من الجديد السلطان طلب عىل بناء حرض وقد املجاورة، الدول من السفراء أحد
املدينة هذه يف التقدُّم مستوى رفع شأنها من التي البلدين، بني جديدة اتفاقيات عقد
الوقوف أْجل من العامة زي يف تنكَّر الذي الجديد السلطان فهو «حسام» أما الرشقية.
حقيقته عن حسام بإعالن املرسحية وتنتهي ُحْكَمها، يتوىلَّ أن قبل املدينة أحوال عىل
مرشوعاته عن ويتحدث والفكري، والعقيل يني الدِّ الظالم عهد بإنهاء الشعب يف ويخطب
عىل وينهال فأًسا يأخذ ثم املتقدِّمة، املدن أكرب من تُصِبح حتى املدينة، هذه إلنهاض

الجميع. وابتهاج فرحة وسط فيحطِّمه الفحول» «أبو تمثال
قالت املرسحية، برفض تقريًرا حسني فاطمة الرقيبة كتبِت ١٤ / ٦ / ١٩٧٢ يوم ويف
لتنظيم الدعوة وهو املرسحية هذه أْجله من ُكتبْت الذي للغرض تعرَّضنا «وإذا فيه:
لعرض ستاًرا املرسحية من متخذًا األصيل الهدف هذا عن انحرف الكاتب نجد النسل
ذلك من الرغم وعىل النسل. بتنظيم لها صلة ال والتي املجتمع يف السائدة العيوب بعض
العيوب هذه جعل بأْن ذلك العيوب؛ لهذه عرضه يف أمينًا وال منصًفا الكاتب يكن فلم
القضاء، رجال وال الدِّين رجال حتى ذلك من يَسَلم ولم بل الشعب، طبقات لجميع شاملة
ما كل سوى يعرف ال بَلِيد متكاسل شعب بأنه مبارش غري بطريق الشعب وصف كذلك
أرى لهذا واإلنجاب؛ املخدرات رشب ِسَوى له همَّ وال وخداع، وتزييف واحتيال نَْصب هو

ا.» عامٍّ عرًضا املرسحية هذه بعرض الرتخيص عدم
يكتب لم املؤلف ألن معكوسة؛ بصورة املرسحية فهمِت قد الرقيبة أن املالحظ ومن
كتب بل — قالت كما — األصيل هدفه هذا يكن ولم النسل لتنظيم الدعوة ملجرَّد النص
رفضها أما املجتمعات. بعض يف ة املنتِرشَ العيوب لجميع حلٍّ إيجاد أجل من مرسحيته
له فاملؤلف بأكمله، الشعب عىل السلبيات جميع بتعميم قام املؤلف أن ملجرد للرتخيص
يرمز ولم الزمان، أو املكان ِد يُحدِّ لم طاملا — نظره وجهة خالل من — ذلك يف الحق
تجاهلْت الرقيبة أن إىل باإلضافة هذا . معنيَّ حاكم أو زمن أو بلد إىل مبارشة بصورة
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أْجل من مرسحيته24 يف املؤلِّف بثَّه الذي اإلصالح أسلوب — قصد عن وربما — تماًما
تكتمل حتى األمثل، الدواء عرض ثم بالداء جاء فاملؤلف ذلك وعىل السلبيات، هذه عالج
يف ل التدخُّ الرقابة حق من وليس املرسحية. هذه ُعرضْت إذا ج، املتفرِّ عند والِعْربة الِعَظة

املرسحية. الكتابة يف معروًفا نمطيٍّا أسلوبًا اختار طاملا الكاتب، أسلوب
قال أيًضا، املرسحية برفض تقريًرا خطاب» «فؤاد الرقيب كتب ١٥ / ٦ / ١٩٧٢ ويف
الفحول أبا إن إذ رمزية؛ مرسحية وهي بالدنا تَحيَاه ملا صورًة املرسحية «تَعِرض فيه:
والعبث، باللهو مشغولني كانوا الناس وإن ببعيدة، ليسْت فرتة يف بالدنا يف للحياة رمز
الرسقة إال عمل له ليس شعب وكأنه شعبنا تصوِّر وهي نراها املرسحية فإن وكذلك

.٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٥٥ ،٤٩ ،٤٨ صفحات املرسحية، راجع 24
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لها يحقق فيما سلطتها استغالل إال عمل لها ليس الرشطة وأن واللهو، القمار ولعب
الخليعة األغاني وسماع الكرة25 لعب وراء انساق وقد شعبنا تصوِّر فهي وكذلك الرِّبْح،
الكالم هو نملكه ما كل وأن لها، االستعداد وال بالحرب االهتمام وعدم الحفالت وتجهيز
شكلها يف املرسحية لكن األيام. هذه يف الذي الجديد العهد بدأ حتى والجهل والفقر
ال ُصَوًرا شعبنا تصوِّر وهي نراها إذ شعبها ومن الدولة من تَْسَخر العام ومضمونها
وخصوًصا مجتمعنا، وأخالق أخالقنا عىل وافرتاء ظلم فيها ألن الناس؛ عىل عرُضها يصحُّ
هذه كانت وملا الخارجية. أو الداخلية بمصالحه سواء شعبنا جْهل تؤكِّد املرسحية وأن
لذلك والخارجي؛ الداخيل شكله يف املجتمع وتمس للدولة العام للنظام تتعرَّض املرسحية

املرسحية.» بهذه الرتخيص عىل املوافقة عدم أرى

انشغال عن تحدثت املرسحية أن رغم الكرة»، «لعب عن الحديث عىل الرقيب أرصَّ ملاذا حقيقة نعلم ال 25

بأن تقريره، يقرأ َمن يُقنع أن أراد ولعله ص٥٠–٥٨). من املرسحية، (راجع الكرة ال «البيل» بلعب الناس
املرصي. الشعب إىل يرمز املؤلف
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مرص، إىل املدينة بهذه يرمز أن أراد املؤلف أن من الرقيب، فهمه كما األمر كان وإن
ما بكل ترصيحه عدم رغم املؤلف، حق من هذا أليس املرصي، بالشعب شعبها وإىل
نجد حتى دولتنا وعيوب عيوبنا إظهار عىل الُكتَّاب ع نشجِّ أن يمكن أال الرقيب؟! فهمه
يف الحق لهم ممن املؤلِّفني أفكار عىل تحجر الرقابة كانت وإن نتقدَّم؟ كي األمثل الحلَّ
األمثل بالحلِّ أتى املؤلف أن بخالف هذا الشعب. عامة سيتعلم أين فِمن املجتمع، نقد
منها، يتعلَّم حتى الجمهور عىل أفكاره عرض من فبدًال — قلنا كما — السلبيات لهذه

الدولة. نظام ضد املرسحية بأن الرفض هذا مربِّرين ونرفضه، العمل هذا نمنع
الرتخيص بإرجاء تقريًرا نجيب» «عمارة الرقيب كتب ١٥ / ٦ / ١٩٧٢ يوم نفس ويف
املرسحية، آِخر يف التصحيح عملية إىل قصد املؤلف أن «واضح فيه: قال املرسحية، لهذه
كل املؤلف أسقط وقد التصحيح، قبل ما الفرتة هي السابقة الفرتة تكون وبالتايل
لهذا األقل؛ عىل اآلن العليا السياسة تُبيحه ال الذي األمر فقط، سيئاتها وتناول محاسنها،

املرسحية.» بهذه الرتخيص إرجاء أرى
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فيه فالرقيب النص، هذا أمام امُلحاِيدة القليلة التقارير من كان التقرير هذا ولعل
يف مرغوبة غري ولكنها عنده، مقبولة فالفكرة واحد. آٍن يف ورفضه النص عىل وافق
الحايل الوقت يف النص عرض يف الرغبة عدم وملاذا التأجيل، ملاذا نعلم وال الحايل! الوقت

الرقيب؟! فهم كما التصحيح، ثورة يؤيد النص طاملا
الرتخيص، برفض تقريًرا الجارحي» «محروس الرقيب كتب ١٧ / ٦ / ١٩٧٢ يوم ويف
ماذا هذا الثَّْور تمثال ندري وال …» واإلسفاف: بالسذاجة املرسحية نَْعت بعد فيه قال
أي أو والعادات؟ التقاليد أو العقيدة؟ أو الدِّين؟ قوَّة يمثِّل هل املرسحية؛ هذه يف يمثِّل
التشبيه يف خطري وانحراف مريض تمثيل فهذا الحاالت أي وعىل الناس؟ هؤالء يؤمن يشء
يف الكاتب يأتي أن يُصِلحها ال ُمَهْلَهل وشعب منحلَّة ملدينة الصورة وهذه اإليحاء، أو
حتى والضياع االبتذال هذا كل بعد … األحوال ستنصلح ويقول منها األخرية الصفحة
عدم نََرى ذلك لكل األحوال؛ ستنصلح النهاية يف جملتني يف يُقال أن يكفي ال الكفر

املرسحية.» هذه بتمثيل الرتخيص

154



حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

بثَْور جاء الذي املؤلف من يَسَخر هنا فالرقيب التقرير؛ هذا أمام قليًال وسنتوقف
ثم التمثال! هذا يُمثِّله ا عمَّ مريرة سخرية يف يتساءل ثم الرشقية، املدينة شعب يعبده
هذه يف املعبود يمثل الذي التمثال هذا بمثل أتى ألنه واالنحراف؛ بامَلَرض املؤلف ينعت
السطحي التفكري من أكثر ب نتعجَّ فنحن هذا، كل من ب يتعجَّ الرقيب كان وإذا املدينة.
املرسحية، بتقييم ويقوم بقلمه يمسك أن الرقيب هذا يستطيع كيف ونقول: الرقيب! لهذا
أبجديات يعلم ال الوقت نفس ويف … رقيبًا كونه وهي وخطرية، مرموقة مكانة ويحتل
فالثَّْور املنع. أو الجمهور عىل بالعرض سواء تقييمه ة بَمهمَّ يقوم الذي املرسح،26 تاريخ
له يقيمون كانوا عندما اإلغريق عند املرسح نشأة أصل هو الرقيب، عليه يتهكَّم الذي
«باخوس» أو «ديونيسوس» عليه يُطِلقون وكانوا الكروم، بموسم الخاصة االحتفاالت
أن كما مرسحيته،27 يف صنمه عىل املؤلف خلعها التي الصفات جميع يحمل وكان
العربية املعاجم يف أخريًا وهو قديًما،28 املرصيني عبادات يف كربى أهمية له كانْت «الثور»

«السيد».29 بمعنى يأتي
يف جاء السلبيات معظم مرسحيته يف عرض أن بعد املؤلف بأن الرقيب زعم أما
األحوال» «ستنصلح هما — كلمتني واألصح — جملتني يف الحل وعرض املرسحية نهاية
ثالث من يقرب ما استمر طويل حوار خالل من جاءتا الكلمتني هاتني ألن باطل؛ زعم

صالح الصاغ أصدر الثورة «بعد ممتاز: اعتدال قول مع يتناقض الرقباء، من النموذج هذا ولعل 26

شهادة أو جامعية شهادة عىل حاصًال يكون ال َمن رقيبًا يشتغل بأالَّ قراًرا القومي اإلرشاد وزير سالم
العامة الثقافة لبعضهم تتوافر تكن لم القرار هذا صدور قبَل بالرقابة القائمني أن والحقيقة لها. معاِدلة

.٣٩ ص٣٨، السابق، سينما»، رقيبة «مذكرات الالزمة.»
ترجمة: األول، الجزء سنة»، آالف ثالثة يف املرسح «تاريخ تشيني، شلدون انظر: األمر، هذا عن وللمزيد 27

سهيل وكذلك ص٤٨–٥١، د.ت، والنرش، والرتجمة للتأليف العامة املرصية املؤسسة خشبة، دريني
واإلرشاد الثقافة وزارة منشورات والرومانية»، اليونانية األساطري «معجم األصفر، الرازق وعبد عثمان
سلسلة وعامليٍّا»، إنسانيٍّا تراثًا اإلغريقي «الشعر عتمان، أحمد د. وكذلك ص٢٦٩، ،١٩٨٢ دمشق، القومي،
اإلغريقية «األساطري كومالن، ب. وكذلك ص١٨١–١٨٧، ،١٩٨٤ مايو ،٧٧ عدد الكويتية، املعرفة» «عالم
وأخريًا ص٥٨–٦٢، ،١٩٩٢ للكتاب، العامة املرصية الهيئة رضا، محمد رضا أحمد ترجمة: والرومانية»،
الرتتيب. عىل ص٥٨–٦٤ ١٩٦٩ وأكتوبر ص١٤٥، ،١٩٦٦ يناير بتاريخ ٦٦ ،٢٥ عدَدْي «املرسح» مجلة

«ثور». مادة ص٤٥٤، ،١٩٩٠ الثاني، الجزء الكتابية»، املعارف «دائرة راجع: 28

«ثور». مادة األول، الجزء العرب»، «لسان منظور، ابن راجع: 29
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أكثر يف امُلثَىل الحلول عرض املؤلف أن إىل باإلضافة هذا املرسحية،30 نهاية يف صفحات
فعىل الرقيب، أوهمنا كما كلمتني، ال صفحات، ِعدَّة بلغت املرسحية نهاية قبل موضع من

و«هشام»: «حسام» بني جاء الذي الحوار، هذا املثال سبيل

يحسن اليل لقت أنها لو وممكن كتري، طبيعية خريات فيها دي البلد إن … هشام:
األزمة! تلطف إنها استغاللها،

يف املهولة الزيادة وقف هو األسايس، الحل لكن تلطيف، مجرد بس آه، حسام:
ومدربني متعلمني يكونوا الزم البلد، خريات استغالل يحسنوا يقدروا اليل وكمان العدد،

… عايل مستوى عىل
عىل فنيني مافيش عشان قليل واإلنتاج قليل، اإلنتاج عشان بتشتد األزمة هشام:
عشان كتري والعدد كتري، العدد عشان عايل مستوى عىل فنيني ومافيش عايل، مستوى

… كفاية31 إنتاج مافيش عشان وَْعي ومافيش وَْعي، مافيش

الشعب يُحذِّر الذي «مروان» شخصية نجد — املرسحية من — آَخر موضع ويف
فيقول األعداء، من عدًدا أكثر بأنهم عليه يتهكَّم الشعب فنجد األعداء، جيوش قدوم من
بالنظام، العربة العدد؛ بنوعية العربة ال، العدد، بكرت مش الحكاية إخواني، «يا لهم:
يغلب متأخرين، واحد خمسني يغلب متقدِّم واحد ممكن بالتقدُّم، بالوعي، بالحضارة،
عليه يتهكَّم وعندما نمل.» كأنهم برجليه يدوسهم ممكن وأكرت؛ وأكرت متني يغلب ِميَّة،
اسمه: هنا السحر بس «أيوه، يقول: بالسحر؟ هل ذلك كيف ويسأله الشعب أفراد أحد
الحديثة، الزراعة الراقية، الصناعة املتقدِّمة، الحضارة النضيفة، العقيدة الرتبية، الِعْلم،
الوعي، البنَّاءة، الرياضة ة، الجادَّ املدارس امَلِتني، السالح املظبوط، الجيش املفيد، الفن

السحر.»32 من وأقوى سحر، صاحبي يا ده كل العالية، املعنوية الروح الفكر،
عىل باملوافقة تقريًرا الجندي» «ثريا الرقيبة كتبِت 33١٩ / ٦ / ١٩٧٢ يوم وقبل
ى يُسمَّ ما إىل املرسحية هذه «تنتمي فيه: قالت — مالحظات ِعدَّة تَالِيف بعد — الرتخيص

.٨٠ ،٧٩ ،٧٨ صفحات املرسحية، انظر 30
.٤٩ ص٤٨، املرسحية، 31
.٥٦ ص٥٥، املرسحية، 32

.١٩ / ٦ / ١٩٧٢ يف بالنظر حبيب» «نبيلة املديرة ِت أرشَّ أسفله يف ولكن خ، مؤرَّ غري الرقيبة تقرير ألن 33
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محورية شخصية أو متطور واحد حدث عىل يعتمد ال مرسح وهو السيايس، باملرسح
ة خريِّ تبدأ ة الخريِّ الشخصية مسطَّحة. نموذجية شخصيات هنا الشخصيات إنما نامية،
واحد، ووْجه واحدة صورة كلها واملنافقة الرشيرة وكذلك الصورة، نفس عىل وتنتهي
املرسحية هذه من األسايس والهدف الدرامية. للشخصية املعروفة األبعاد من تخلو وتكاد
عدم هو خاطئ معتقد بسبب والجهل الفقر من سيئة حالة يف يعيش الشعب أن هي
الحكم توىلَّ الذي الجديد الحاكم هو الشعب لهذا الوحيد األمل وأن النسل بتحديد اإليمان
ينتظر التي الوحيدة البارقة فهو إصالحها يف فوًرا وبدأ األوضاع، هذه كل دراسة بعد
وعىل … فيها يعيش التي واملعاناة العيوب تلك كل من يتخلَّص لكي الكثري الشعب منها
املالحظات حذْف مراعاة مع املرسحية تلك بأداء الرتخيص من مانًعا أرى ال األساس هذا
،٦٤ ،٦١ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٢ ،٣٧ ،٣٦ ،٢٧ ،٢٥ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٥ ،٧ ،٥ ص٣، يف الواردة
بالكفر يوحي الفحول بأبي َقَسم أو ناِبيَة سباب ألفاظ إما وهي .٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٦٨
املرسحية اسم تغيري رضورة أرى إني كما … العامة اآلداب مع يتناىف ومشهد واإللحاد

جنيس.» معنًى من الفحول» «أبو اسم به يوحي ملا
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قالت ما معظم يف الرقيبة مع نتفق ألننا التقرير؛ هذا عند كثريًا نتوقف لن ونحن
وذلك جنيس؛ معنًى من الحايل االسم به يوحي ملا املرسحية، اسم تغيري طلبها يف إال به،
كما — القدماء اإلغريق عبادة عىل الرمز املؤلف به أراد «الثور»، أو الفحول» «أبا ألن
الخصب إىل يرمز كان اإلغريق عند املعبود هذا إن بالذكر الجدير ومن — قبل من ثنا تحدَّ
«فديونيسوس قوله: يف عتمان أحمد د. ذلك ويؤكد لإلنسان، أو لألرض سواء والنماء
يف ا ُمِهمٍّ رمًزا PHALLOS الذكر عضو كان ولذلك الطبيعة؛ يف اإلخصاب قوى كافة يمثِّل

القديم. املرسح تاريخ من مأخوذ املرسحية اسم إن أْي عباداته.»34 طقوس
الرتخيص عىل باملوافقة تقريًرا البهي» «فاروق الرقيب كتب ٢٤ / ٦ / ١٩٧٢ يوم ويف
ولو رمزية املرسحية هذه أن فيه شك ال «مما فيه: قال — املالحظات بعض تنفيذ بعد —
قبل هو املرسحية هذه زمن أن أيًضا وواضح أسطورية، بمدينة فيها األحداث تحرِّك أنها
لتناولها فيها الرمزية استعمال اقتىض وقد التصحيح، ثورة قبَل أي ١٩٧١؛ مايو ١٥
نظًرا التصحيح ثورة قبيل أحداثها وقوع من وتبني املعارص. الزمن يف حدث موضوًعا
وأيًضا الشعب خدمة من بدًال املقلوب الرشطة» خدمة يف «الرشطة الرشطة شعار لذكر
بعد العدالة نرش من املرسحية بختام جاء ما ثم اآلونة، هذه يف القانون سيادة لعدم
واألغراض األهواء وفق القانون تسيس وعدم ١٩٧١ مايو ١٥ يف حة املصحِّ الثورة هذه
بعد الرتخيص من مانع ال أنه وأرى السلطة.35 عىل حسام باستيالء وذلك والسلطان،
،٧٦ ،٦١ ،٥٨ ،٥٥ ،٤٨ ،٤٣ ،٣٢ ،١٦ ،٧ ،٣ ،١ الصفحات يف الواردة املالحظات تنفيذ

36«.٧٧
عدة بعد — باملوافقة تقريًرا ٢٨ / ٦ / ١٩٧٢ يوم يف اإلدارة مدير كتب وأخريًا
إجراء بعد واألداء للعرض تصلح املرسحية أن أرى …» فيه: قال — وتغيريات مالحظات
،٢٠ ،١٩ ،١٥ ،٧ ،٥ ،٣ بالصفحات الواردة وأهمها الرقباء مالحظات تتضمن تعديالت

ص١٨٣. السابق، عتمان، أحمد د. 34

فتقلَّده. له رشعيٍّا كان الحكم إن بل الرقيب، قال كما السلطة، عىل يستوِل لم «حساًما» أن الحقيقة 35
تقريرها يف الجندي» «ثريا الرقيبة ذكرتْها التي األرقام نتْها تضمَّ التقرير هذا يف الصفحات وأرقام 36

٥٨ ،٥٥ ،٤٣ ،٣٢ ،١٦ ،١ صفحات أضاف الرقيب أن إال جنسية، وإيحاءات سباب ألفاظ من فيها ملا
األوىل الصفحة أن إال الرقيبة، أغفلتْها قد بالجنس، توحي ورموز سباب ألفاظ أيًضا بها الصفحات وهذه
مالحظات يف الرقيب أْدَرَجها ملاذا نعلم وال املرسح، خشبة عىل وتنفيذه األول، املنظر وْصف إال بها ليس

تقريره؟!
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مشهد من التخفيف أيًضا أرى كما ،٧٥ ،٦٨ ،٦٤ ،٦١ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٢ ،٣٧ ،٣٦ ،٢٧ ،٢٢
أرى وأخريًا ٧٧ ،٧٦ صفحة املجذوب الرجل مشهد وحذف زيدانة، عىل والهجوم نهشان
إلجراء املؤلف استدعاء أرى ولذا جنيس؛ إيحاء من فيه ملا املرسحية اسم تغيري أيًضا

الرتخيص.» يف النظر يمكن حتى املطلوبة التعديالت
عىل والهجوم نهشان «مشهد من التخفيف املدير طلب يف إال التقرير هذا نناقش ولن
ويتخيل الكثري، األهمية من له الطلب هذا أن يتوهم أن املمكن من القارئ ألن زيدانة»!
هذا من يشء أو «زيدانة» هي بامرأة يفتك أو يغتصب أن أراد رجل هذا «نهشان» أن
من أيًضا هنا إىل «زيدانة»، ملدينة األعداء أَلدِّ من مدينة «نهشان» أن والحقيقة القبيل!
وكان زيدانة، مدينة عىل نهشان ِقبَل من وقع هجوًما هناك أن القارئ يتوهم أن املمكن
فكلمة هذا. يحدث لم ولألسف منه!، بالتخفيف طالب املدير أن لدرجة رشًسا الهجوم

159



(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

زيدانة حذَّر الذي «مروان» لسان عىل كلها املرسحية يف واحدة مرة إال تذكر لم نهشان
كما — زيدانة شعب بتوعية «مروان» قام لذلك عليها؛ للهجوم تستعد نهشان أن من
بجيش عليكم، يهجموا ناويني نهشانة أهل …» لهم: قائًال للحرب، لالستعداد — بنا مرَّ
وقت، ماتضيعوش استعدوا، استعدوا تدريب؛ أحسن ومتدرب سالح، أحسن متسلح
يف أعداءكم تقاوموا إزاي واتعلموا سليم، تدريب جيشكم ودربوا القوى بالسالح استعدوا
اتعلموا … الشديدة الحرب أيام تعيشوا إزاي اتعلموا الحواري، ويف الشوارع، ويف البيوت،

متحدة.»37 واحدة جبهة العدو قدام تصمدوا إزاي اتعلموا معيشتكم تضغطوا إزاي

.٥٤ ص٥٣، املرسحية، 37
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املرسحية. أحداث طوال تحدث لم الحرب هذه أو الهجوم هذا أن الطريف ومن
تقليص يعني التخفيف أن إىل باإلضافة هذا يحدث؟! لم ما تخفيف املدير يطلب فكيف
الوحيدة الشخصية هي «مروان» شخصية أن مع أقواله، من والتقليل «مروان» شخصية
معظم عليها اعرتض التي السلبيات ملعظم امُلثَىل بالحلول ثْت تحدَّ التي املرسحية يف
هزيمة ذكرى استعادة عدم بالتخفيف قصد املدير ولعل بسببها! النص ورفضوا الرقباء
الهزيمة عىل رمز بأنه زيدانة، عىل للهجوم نهشانة استعداد فهم أن بعد ١٩٦٧ يونية
الرشق يف عية التوسُّ سياستَها ق لتحقِّ مرص عىل ثاٍن لهجوم إرسائيل استعداد أو السابقة،
املعنى هذا بثَّ ألن نُخاِلفه؛ فنحن املدير، تفكري هذا كان ولو حتى الفرتة. هذه يف األوسط
دائًما يذكِّره بأن املرصي عزيمة من س ويحمِّ يقوِّي — اإلسقاط طريق عن ولو —
العظيم. أكتوبر انتصار كان ما املعنى هذا ولوال النرص، معركة إىل يستعدَّ حتى بالهزيمة

املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة
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،٤ / ٧ / ١٩٧٢ يف ممتاز»، «اعتدال العام املدير السابق، املدير تقرير عىل ويوافق
عىل «اطلعُت بقوله: السابق التقرير عىل ع ويوقِّ النصريي» «عزت املؤلف يحرض وبالفعل
لم املؤلِّف أن املؤكَّد ومن النصريي]. عزت املؤلف: [توقيع التعديل» م وسأقدِّ املالحظات
أو الرقابة، سجالت يف النص هذا عن إشارة أية ذكر عدم بدليل ذكر، كما بالتعديل يَُقْم
الرفض النص عىل وُكتب بعدها، أو الفرتة تلك يف مرص يف املرسحية الثقافية الحركة يف
املتميز. النص هذا يف املؤلف بثَّها التي الجميلة، الوطنية املعاني وضاعِت الرقابة، ِقبَل من

بدران لنبيل ،١٩٧٣ والعة» يعتربونها «الكل مرسحية

تطلب الرقابة، إىل ٢٧ / ١ / ١٩٧٤ يوم يف باإلسكندرية الجامعي املرسح فرقة تقدمت
«الكل األول عناوين: أربعة تحمل بدران38 نبيل للمؤلف مرسحية بتمثيل الرتخيص
التليفزيون»، يف «ياجوري والثالث جولدا»، من بالك «خيلِّ والثاني والعة»، يعتربونها
تقاريرها. يف األول العنوان مع تعاملت الرقابة ولكن خمسة».39 الساعة ستة «يوم والرابع
حول املضمون، يف مرتبطة الظاهر، يف منفصلة مشاهد ِعدَّة يف تدور واملرسحية
يدور األول، الفصل من األول فاملشهد أكتوبر؛ من السادس حرب بعَد وما قبَل، ما الفرتة
وظهوره أُِرس، حتى املعركة إىل ذهابه قبل ياجوري»، «عساف اإلرسائييل اللواء قائد حول
بارليف، خط مرص جنود اقتحام حول يدور الثاني واملشهد املرصي. التليفزيون يف

بدأ وقد ساعة»، «آخر ملجلة املرسحي الناقد وأيًضا «تياترو»، مجلة تحرير رئيس حاليٍّا، بدران، ونبيل 38

،١٩٦٨ و«القنطرة» «السود»، منها: كثرية، مرسحية مؤلَّفات له أن كما .١٩٦٧ عام منذ النقدية كتاباته
نحب ال و«نحن ،١٩٧١ والعة» يأكلونها و«البعض السادة»، أيها و«انتبهوا ،١٩٧٠ تمام» يشء و«كل
،١٩٨٠ حماره» باع و«جحا ،١٩٧٨ راجل» يشرتي و«مني ،١٩٧٦ بابا» عيل و«عالم ،١٩٧٥ الكوسة»
و«بولوتيكا» ،١٩٨٨ األجداد» أيها «عفًوا ،١٩٨٦ شكًرا» كهرمانة بابا و«عيل ،١٩٨٢ عرب» باي و«باي
حصل وقد .١٩٩٦ رخرت» مسرت يا و«المؤاخذة ،١٩٩٥ قف» و«لألمام ،١٩٩٤ أرض» يا و«ألو ،١٩٨٩
الدولة جائزة عىل وأيًضا ،١٩٧٩ عام يف والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة جائزة عىل بدران نبيل

األجداد». أيها «عفًوا مرسحيته عن ١٩٨٩ عام التشجيعية
أو التليفزيون» يف «ياجوري أو جولدا» من بالك «خيلِّ أو والعة» يعتربونها «الكل مرسحية بدران، نبيل 39
للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة املرسحية ونص خمسة»، الساعة ستة «يوم
مرسحيات وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبه بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل

.٢٧ / ١ / ١٩٧٤ بتاريخ ١٦
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يف وَفتَاِتِه إرسائييل قائد حول يدور الثالث واملشهد اإلرسائيليني. لألرسى ومعاملتهم
ذلك بعد ه أَْرسِ ثم املعركة، قبل اإلرسائييل الجيش يف وثقته أبيب، تل يف الحانات إحدى
من الصادرة الكاذبة اإلشاعات حول املرصي الريف يف يدور الرابع واملشهد مرص. يف
الزواج ترفض فتاة حول يدور الخامس واملشهد املعركة. أثناء األجنبية األنباء وكاالت
أكتوبر. انتصار أبطال أَحَد عليهم ل وتُفضِّ الفاحش، ثرائهم رغم لها، تقدَّموا ممن
يف الحرب لظروف التجار بعض استغالل حول يدور الثاني، الفصل من األول واملشهد
رشكة حول يدور الثاني واملشهد الجمهور. عن بحجبها الغذائية، السلع أسعار رفع
املناطق من بدًال التدريب معسكرات إىل اليهود السياح بإرسال تقوم إرسائيلية، سياحة
أثناء باملال التربُّع والفنانني املمثلني بعض محاولة حول يدور الثالث واملشهد السياحية.
فقط. الدعاية َقِبيل من التربُّع هذا أن نالحظ ألننا تهكُّمية؛ بصورة ولكن الحرب، نشوب
للجمهور، العيد» «كعك عمل يرفض مخبز عن املشهد هذا يف أخرى لوحة أيًضا وتوجد
واآلثار األجنبية، الدول عن البرتوَل العرب منْع حول يدور األخري واملشهد النرص. بعد إال

ذلك. عىل املرتتبة
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فيه رفضْت تقريًرا املقصود» عبد «لواحظ الرقيبة كتبِت ٥ / ٢ / ١٩٧٤ ويف
كما اإلرسائيليني حياة من كثرية جوانب وتصوِّر مفكَّكة املرسحية …» قائلة: الرتخيص،

عرضها.» عدم أرى لذلك السلبيات؛ بعض بها يوجد أنه
ومن الرافضة، التقارير من أنه رغم السطحية، التقارير من يعترب التقرير وهذا
مفككة املرسحية فكون ذلك. من وأفضل ُمقِنعة بصورة رفَضها الرقيبة تُربِّر أن املفروض
والسطحية الرسيعة قراءتها خالل من جاءَها التفكُّك فهذا الرقيبة، نظر وجهة من
سيجدها التأنِّي، من بيشء املرسحية يقرأ َمن ألن أصًال؛ قرأتْها كانْت إن للمرسحية،
قبل ما فرتة هو واحد زمني رباط يربطها ولكْن مكانيٍّا، املنفصلة امَلشاِهد بعض ر تصوِّ
املرسحية وكون مشاهدها. جميع يف املستمر املضمون إىل باإلضافة هذا املعركة، بعد وما
هذا أن سنجد اإلرسائيليني. حياة من كثرية جوانب تصوِّر — الرقيبة قول حسب —
عن الكثري يعلم ال كان املرصي الشعب ألن للغاية؛ ُمِهمٌّ — الفرتة تلك يف — التصوير
أو حقيقي هو هل التصوير، هذا الرقيبة تُناِقش أن األفضل من وكان الحياة. هذه
قولها أما سلبياتها. من ال املرسحية مميزات من السبب هذا يعترب ذلك عىل وبناء زائف؟
السلبيات، هذه مواضع أو معاني توضح لم أنها إال السلبيات، بعض بها املرسحية بأن

الرافضة. التقارير يف ُمتَّبَع هو كما
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الرتخيص، عىل باملوافقة تقريًرا، خطاب» «فؤاد الرقيب كتب ١٠ / ٢ / ١٩٧٤ ويف
برشط املرسحية هذه بأداء الرتخيص من مانع وال …» املالحظات: بعض يف جاء ولكن
بأحداث عالقة له ليس االسم هذا ألن آخر؛ اسم إىل املرسحية اسم تغيري أوًال: اآلتي؛ تنفيذ
يكن لم وهذا والعة وهي كان للقناة العبور أن إىل يُِشري االسم أن إىل باإلضافة املرسحية،

حقيقيٍّا.»
فيه. رأي لنا التعرُّض هذا وحتى فقط!، املرسحية السم إال يتعرَّض لم التقرير وهذا
يحدِّد أن دون آَخر، اسًما ويقرتح والعة»، يعتربونها «الكل اسم عىل اعرتض فالرقيب
بتفسريه الرقيب توهم أما أسماء. أربعة للنص أعطى املؤلف أن من بالرغم االسم، هذا
وهي كان للقناة العبور أن إىل يُشري بأنه — والعة» يعتربونها «الكل — املرسحية عنوان
جيًدا؛ املرسحية مضمون يفهم لم الرقيب بأن نعتقد يجعلنا خاطئ، تفسري فهذا والعة،
كانت الشخصيات جميع أن تؤكد املرسحية مشاهد جميع أن إىل يشري االسم هذا ألن
أو للدعاية، أو للنزهة، أو للثراء، سواء تُغتنم أن بد ال فرصة أنها عىل الحرب إىل تنظر

والعة». وهي «ياكلها الشعبي القول إىل يشري العنوان إن أْي إلخ؛ … لالستغالل
عرض عىل باملوافقة تقريًرا السيد» «شكرية الرقيبة كتبت ١٣ / ٢ / ١٩٧٤ يوم ويف
هذه بعرض الرتخيص من مانع ال …» فيه: قالت مواضع، عدة حذف بعد املرسحية
،٧ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ اآلتية: باألرقام بالصفحات املالحظات حذف بعد ا عامٍّ عرًضا املرسحية
وإخطار .٥٧ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤١ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٠ ،١٧ ،١٤ ،١٣

والَعْرض.» التجربة بموعَدِي الرقابة
للمرسحيات الهائل الكمِّ عىل التهكُّم عن تتحدث التقرير، هذا يف الحذف ومواضع
املوضوعات عىل املمثِّل تهكُّم وأيًضا [ص٢]، أكتوبر حرب عن املؤلَّفة واألشعار والقصص
ياجوري عساف وحديث [ص٣]، وألكرتا وأورثت وإيزيس حورس عن تتحدث التي
صربي، سمري املرصي باملمثِّل ياجوري عساف وتشبيه [ص٤]، بمرص االستهانة عن
[ص٧]، احتاللها بعد مرص يف أوتيل بفتح عساف وحلم [ص٥]، اإلمام حسن وباملخرج
[ص١٤]، باملجرمني والسوريني املرصيني ووصف [ص١٣]، جنيف اتفاقية وعبارة
معاملة عن يتحدث مرصي ألسري وحديث [ص١٧]، حالوة يا بكلمة الشخص ووصف
من يملكه وما للزواج، املتقدِّمني أحد عن والحديث [ص٢٠]، له الطيبة إرسائيل
تبًعا — إليه ترمز ملا «خريطته» كلمة وحذف [ص٢٦]، ة الِعمَّ وخصوًصا مالبس،
الحرب إطالة عن والحديث [ص٢٩]، جنيس ملعنًى — الرقيبة فهمتْه كما الحوار لسياق
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جندي وتهكُّم [ص٣٣]، ذلك وراء من الفاحش وثرائهم [ص٣٢] الحرب ألغنياء بالنسبة
األخبار وتزييف باملرتشني، الصحفيني وتصوير [ص٤١]، املرصي الجيش عىل إرسائييل
بعمل واالهتمام الحرب، عن ي بالتلهِّ املرصيات النساء وتصوير ،[٤٤ [ص٤٣، الصحفية
١٩٦٧ سنة مرص هزيمة عن الحديث وأخريًا ص٤٨]، إىل ص٤٥ [من العيد كعك

[ص٥٧].
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فمثًال أكثرها. يف أخطأْت الرقيبة أن إال الحذف، مواضع من الهائل الكم هذا ورغم
فهي العكس، عىل بل لحذِفها، مربِّر أي لها نجد لم أكتوبر، حرب عن املؤلَّفة األعمال كثرة
عىل يؤكد وإيزيس حورس عن الحديث وأيًضا العظيم. الحدث بهذا الُكتَّاب اهتمام تؤكد
التهكمية ياجوري عساف وأحاديث الفراعنة. منذ املرصية والتضحيات البطوالت إظهار
أكرب له كان مما القائد، هذا وغرور غطرسة مدى عىل تؤكد مرص، وعىل الحرب عىل
إرسائيل معاملة عن املرصي األسري وحديث مرص. يف األَْرس تحت ووقوعه إذالله يف األثر
كان األسري هذا ألن األنباء؛ وكاالت طريق عن إرسائيل بأكاذيب انطباًعا يُعِطي الطيبة،

فيها. الرقيبة أخطأِت التي الحذف مواضع إلخ … حديثه إذاعة وقت مرص يف
حرب عن اإلبداعية األعمال كثرة عن بالحديث الخاص الجزء املثال، سبيل فعىل
املرسح إىل يدخل — املرسحية شخصيات من وهو — «املؤلف» شخصية نجد أكتوبر،
وأنا بيان أول طلع ما ساعة من … شيال محتاج بقه «الواحد قائًال: ضخًما، كتابًا حامًال
انفعل؛ ملا بقه عارفني انتوا ما لحظة؛ مانمتش وأغاني، وروايات مرسحيات أدق قاعد
رواية و١٣ قصرية، قصة و٤٧ أغنية، ٧٢ دلوقت عامل أنا دا … يوقفني يقدر ماحدش
الزم قاعد، وأنا تقوم معقول مش ماهو شعرية، قصيدة و١٧ مرسحية، و١٦ طويلة،
(يفتح عيلَّ غالية مسئولية دي وطني، واجب ده إن ثم … شغيل وأشوف معاها أقوم
لصفحة ٧٢ صفحة ومن املعركة، عن أغاني سبعني لصفحة واحد صفحة من الكتاب)
وتراجيدي، كوميدي مرسحيات ٢٧٥ لصفحة ٢١٦ صفحة ومن وطنية، قصص ٢١٤

املعركة.»40 عن كله معقول وال معقول
زوجته وبني بينه اآلتي الحوار خالل من فجاء مرص، عىل ياجوري عساف تهكم أما

الحرب: يف أَْرسه قبل

حبيبتي؟ يا مرص من حاجة عايزة عساف:
مرص؟ الزوجة:

الليلة. هناك حابات عساف:

.٢ ص١، املرسحية، مخطوطة 40
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حبيبي؟ يا حتتأخر الزوجة:
من بيان حألقي وبعدين القاهرة عىل حاستوىل ا؛ جدٍّ بسيطة مهمة دي أل، عساف:

برسعة. وارجع العربي، التليفزيون
عسوفتي. يا معاك خدني الزوجة:

سوق من الخضار تشرتي الصبح يوم كل حتنزيل حبيبتي يا بكرة من عساف:
الحميدية. لسوق املوسكي ومن املوسكي عىل تفوتي وبعدين التوفيقية
عسوفتي. يا ريت يا لوحدية، السكة عارفة أنا (ضاحكة): الزوجة

معايا حأجيب دي املرة … وتسعني مية أََرست وستني سبعة حرب يف عساف:
املرصيني.41 ماليني

بعد العرض عىل باملوافقة تقريًرا الجندي» «ثريا الرقيبة كتبِت ١٨ / ٢ / ١٩٧٤ ويف
املرسحية بأداء الرتخيص من مانع ال …» فيه: قالت املواضع، بعض بحذف القيام
إنها إذ صالحنا؛ يف وليس إلينا يُيسء ألنه كله؛ ياجوري عساف مشهد حذف برشط:
ص٤ من وهي له، قيمة ال عليه النرص تجعل شديدة استهانة عساف بشخصية تستهني
،٤٤ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٢٣ ،١٨ ،١٧ ،١١ الصفحات يف الوارد الحذف إضافة ثم ،٩ إىل
ص٥٧. يف الوارد الحذف عىل أوافق وال الزمالء، حذفه ما جانب إىل ٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥
عىل أوافق وال للمرسحية، عنوانًا ليكون خمسة» الساعة ستة «يوم اسم ح أرشِّ إني كما

ونقدِّسه.» به نعتزُّ َمِجيد يشء من سخرية من فيها ملا األسماء باقي
أن نجد — الرقيبة أرادت كما — ياجوري عساف مشهد حذف عن تحدثنا وإذا
— سابًقا رأينا كما التهكُّمية أقواله رغم — إساءة بأية مرص يلحق لم املشهد هذا
وهي الحذف، مواضع أما وإذالله. أَْرسه إىل النهاية يف أدَّْت عساف وغطرسة غرور ألن
تبديل خالل من الحرب عن الحديث يف فتتمثل السابقة، املواضع غري جديدة مواضع
والحديث [ص١١]، ووزنها نغمتها نفس وعىل حافظ، الحليم عبد للمطرب أغنية كلمات
الرقيبة اعرتاض أما [ص٣٨]. بالجوعى العرب ووصف [ص١٨]، املرصية اإلذاعات عن
منها؛ غريب موقف فهذا ،١٩٦٧ هزيمة عن الحديث وهو [ص٥٧] يف الحذف عدم عىل

باالنتصار. تحتفل وهي مرص، هزيمة عن حديث أي ذكر عدم املفروض من ألن

ص٤. املرسحية، مخطوطة 41
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الرقيب تقرير نهاية يف — تأشرية اإلدارة، مدير كتب 42١٧ / ٢ / ١٩٧٤ ويف
قال الرقباء، جميع ونتائج وآراء املرسحية، مضمون رسد أن بعد — خطاب» «فؤاد
ستة «يوم باسم املرسحية بهذه الرتخيص من مانع ال أنه نََرى ذلك وعىل …» فيها:
[الكل األخرى أسماء بالثالثة الرتخيص عدم مع الجامعي املرسح لفرقة خمسة» الساعة
تنفيذ يُراَعى أن وعىل التليفزيون] يف ياجوري جولدا، من بالك خيل والعة، يعتربونها
،٤١ ،٣٦ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٠ ،١٧ ،١٤ ،١٣ ،٧ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ الصفحات يف الحذف
العملية املشاهدة بعد نهائيٍّا الرتخيص يكون وأن ٥٧ ،٥١ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣

للمرسحية.» األول والعرض التجربة يف

يكتب املدير أن املتَّبَع ومن ،١٧ / ٢ / ١٩٧٤ يوم تاريخها إن حيث التأشرية؛ هذه تاريخ يف نشك ونحن 42

يوم يف كان الجندي» «ثريا الرقيبة تقرير أن إىل باإلضافة هذا تقاريرهم، من الرقباء انتهاء بعد تأشريته
تأشريته؛ يف املدير عليه اعتمد بالذات التقرير وهذا واحد، بيوم املدير تأشرية قبل أي ،١٨ / ٢ / ١٩٧٤

بعده. أو ١٨ / ٢ / ١٩٧٤ يوم يف ُكتبْت املدير تأشرية أن ع نتوقَّ لذلك
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الجندي»، «ثريا الرقيبة تقرير عىل املرسحية عنوان اختيار يف اعتمدت التأشرية وهذه
السيد». «شكرية الرقيبة تقرير عىل الحذف مواضع ويف

بعد نهائيٍّا، تقريًرا املرسحيات عىل للرقابة اإلدارة مدير كتب ٢١ / ٢ / ١٩٧٤ ويف
عىل الرقباء كل أجمع وقد هذا …» فيه: قال السابقني، الرقباء مالحظات جميع رسد أن
وبقراءة العظيم. الحدث هذا ملثل الئق غري اسم ألنه املرسحية اسم عىل املوافقة عدم
تصلح ال أنها والرقيبات الرقباء أبداها التي املالحظات هذه كل رغم أنه يل تبنيَّ املرسحية
والبطوالت رمضان من العارش حرب بقيمة يُزِري هزيل قالب يف مصاغة ألنها للعرض
من ُمقدَّمة أنها إىل باإلضافة هذا عام. ٥٠٠ منذ مرة ألول املرصي الجيش قها حقَّ التي
ينبغي التي اإلسكندرية جامعة طلبة عىل تُعَرض وسوف باإلسكندرية الجامعي املرسح
عدم أرى الفني املستوى ولهبوط كلِّه لذلك وثقافية؛ فنية ِقيمة ذات أعمال فيها تُقدَّم أن
الرتخيص رفض العام املدير اعتمد ١٤ / ٣ / ١٩٧٤ ويف املرسحية.» عرض عىل املوافقة

.٢٨ / ٤ / ١٩٧٤ بتاريخ اللجنة عليه ووافقت املرسحية. لهذه
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للنص. رفضه يف منطقية غري أسباب عىل اعتمد أنه سنجد التقرير، هذا ناقشنا وإذا
هزيل أسلوب يف ُمصاغة املرسحية بأن وحده ينفرد التقرير هذا أن املعقول غري فمن
تربير وأيًضا لذلك. األربعة الرقباء أحد يتنبَّه أن دون — الصياغة هذه وجدت إن —
أعماٌل له يقدَّم أن املفروض ومن الجامعة، طالب ملجتمع ستقدَّم املرسحية بأن الرفض
التقارير، باقي دون وحده التقرير هذا بها انفرد هذه القيمة عدم أن نجد قيمة. ذات
الرفض أن عمد عن التقرير تجاهلها التي والحقيقة التربير. هذا صحة عدم يثبت مما
املرسحية صفحات عدد نصف تبلغ التي املحذوفة، والصفحات املواضع كثرة بسبب جاء
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والدليل املبتورة. الصورة بهذه تمثيله واستحالة النص تفكُّك إىل سيؤدِّي مما تقريبًا،
الحكم الرقابة َحَسَمِت حتى أشهر ثالثة من يقرب ما استغرق النص هذا أن ذلك عىل

الفرتة. هذه يف مرسحي نص عىل الحكم يف ا جدٍّ كبرية فرتة وهذه بالرفض، عليه

املرسحية. مخطوطة غالف
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الرقابة. ِقبَل من املطلوبة الحذف مواضع فيها مبينًا املرسحية مخطوطة صفحات إحدى

الكتابة يف — السيايس» «الكباريه لون إىل تنتمي املرسحية أن بالذكر الجدير ومن
ومن بدران. نبيل قبل املرصيني الُكتَّاب من أحد إليه يتطرَّق لم اللون وهذا — املرسحية
إىل بها أدَّى مما املرسحي، اإلبداع من الجديد اللون هذا جيًدا تَفَهم لم الرقابة أن املؤكَّد
تمثيل امُلحال من وكان للرتخيص. كرشط املرسحية صفحات عدد نصف من أكثر حذف
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بها نسمع لم أننا لدرجة التاريخ، ذمة يف تختفي جعلها مما التشويه، بهذا املرسحية
ذلك. بعد

بالعرض الجديرة املرسحية األعمال ضد التعسفية ممارستها يف الرقابة كانت وهكذا
أال الوقت، ذلك يف جديد مرسحي لون يف الرائدة املرسحية هذه أمثال والدراسة، والنرش
وتحتفظ أكتوبر، انتصارات بعد مرفوضة مرسحية أول أنها كما السيايس. الكباريه وهو

رقابية. ووثائق تقارير من يصاحبه وما األصيل بنصها الرقابة
مديرة ممتاز اعتدال قول بالرفض، عليها ُحكم التي املرسحية لهذه ختام وأبلغ
أنها واملفروض وتطوَّرت، نََمْت قد فنية» «كائنات من يتعامل الرقيب «إن الرقابة:
إبداعها. يف الكثري واألدباء الفنانني من مجموعة بذل أن بعد األخري شكلها يف تجسدت
حساسة، تكون أن لها ينبغي أيدي بني يعرضونها عليها، األخرية اللمسات يضعون وحني

الفنان.»43 معاناة وتعرف كيانه عىل وتحافظ الفني، العمل قيمة تُقدِّر

سليمان لهشام ،١٩٧٤ شفايفمرص» فوق «ابتسامة مرسحية

شفايف فوق «ابتسامة بمرسحيته سليمان» «هشام املؤلف تقدم ٣٠ / ٤ / ١٩٧٤ يف
بكلية املرسحي النشاط فرقة ِقبَل من بتمثيلها ترخيص عىل للحصول الرقابة إىل مرص»

الزقازيق. بجامعة البيطري الطب
باإلضافة القرية، يف الوحيد املصنع يملك الذي الديب» «فؤاد حول تدور واملرسحية
لديه. ويعملون سيطرته تحت القرية أهل أن ضمن وبذلك الزراعية. األرايض معظم إىل
باملوت ويهددهم أرزاقهم، عىل يسطو فكان القرية، أهل معاملة يف ظامًلا رجًال فؤاد وكان
«سنطاوي»، الشيخ كان أمامه، وقف الذي الوحيد الشخص ولكن أوالدهم. وخطف
ملواجهته فؤاد إىل وابنه سنطاوي ذهب األيام من يوم ويف «منصور». املهندس ابنه وأيًضا
من وانتقموا سنطاوي، وراء القرية أهايل وقف املبادرة هذه وأمام األهايل. ضد بظلمه
القرية، ألهل أمالكه عن فؤاد تنازل إىل أدَّى مما أراضيه. ومحصول مصنعه بحرق فؤاد

شفاههم. عىل االبتسامة فرتتفع

.١١ ص١٠، السابق، ممتاز، اعتدال 43
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املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة

برفض تقريًرا املقصود» عبد «لواحظ الرقيبة كتبِت ٨ / ٥ / ١٩٧٤ يوم ويف
امللكية توزيع قوانني مع يتعارض ما ر تصوِّ …» املرسحية إن بقولها: اختتمتْه الرتخيص،

املرسحية.» هذه عرض عدم أرى اإلقطاع، عىل والقضاء
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الرتخيص برفض تقريًرا حبيب» «نبيلة الرقيبة كتبِت ٢١ / ٥ / ١٩٧٤ يوم ويف
املال رأس وتحكم املال ورأس اإلقطاع حكم لفرتة املرسحية «تتعرض فيه: قالت أيًضا،
واملساواة السعادة تحقق التي هي االشرتاكية النظم وأن الناس، رقاب يف واإلقطاع
يف بكثرة الفكرة هذه ُعرضت وقد فكرتها يف قديمة املرسحية … الشعب أفراد بني
إىل تتجه الدولة سياسة ألن البلد؛ تُفيد ال مستهَلكة قديمة فكرة وهي املايض، العرص
الدولة صالح هو املهم االشرتاكية، أو الرأسمالية النظم عن النظر برصف الشعب صالح

الرتخيص.» عدم أرى ولذا العام؛ النظام ضد فاملرسحية ذلك وعىل والشعب؛
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واهية، أسباب أنها سنجد — السابق — تقريرها يف الرقيبة أسباب إىل نظرنا وإذا
النظام هو االشرتاكي النظام أن رأْت املرسحية كانت فإذا الصحة. من لها أساس وال
يراه، فيما الحق له فاملؤلِّف املرصي، الشعب أفراد بني واملساواة السعادة لتحقيق األمثل
مستهلكة، املرسحية فكرة كانت وإذا املؤلف. نظر ووجهة ِفْكر يف للرقابة دخل وال
تكون أن املمكن من ألن التدخل؛ هذا يف للرقابة حق ال فأيًضا كاتب، من أكثر وتناولها
هذا املرسحية. يف حدث ما وهذا رة، متطوِّ ومعاَلجة جديدة، برؤية ولكن متكررة، الفكرة
ما أن املمكن ومن الجماعة، رأي عن يعربِّ ال فردي، رأي الرقيبة، رأي أن إىل باإلضافة
املرسحية بأن الرقيبة قول أما املشاهد. أو القارئ يراه ما عكس عىل يكون الرقيب، يراه
أن اعتربنا إذا إال تقريرها. يف ذلك تُثبت لم ألنها واضح؛ غري فهذا العام، النظام ضد
غري أيًضا وهذا للدولة. العام النظام ضد املرسحية، إليه تدعو الذي االشرتاكي، النظام
النظر برصف الشعب صالح إىل تتجه الدولة سياسة «إن نفسها: الرقيبة قول بدليل وارد
يؤكد القول وهذا والشعب.» الدولة صالح هو املهم االشرتاكية، أو الرأسمالية النظم عن
ذلك وعىل — الرقابة نظر وجهة من — الدولة ضد نظاًما يعترب ال االشرتاكي، النظام أن
أن املمكن ومن أساس. غري عىل املبنيِّ أو املتضاربة، التقارير من التقرير هذا يعترب
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التقارير من واملعاني الُجَمل بعض بانتقاء وقامت املرسحية، تقرأ لم الرقيبة إن نقول
تقريرها.44 بها لتكون األخرى،

عام الوقت، ذلك يف االشرتاكي والنظام لالشرتاكية املرسحية تحبيذ أن والحقيقة
عن وتبتعد تتحول الوقت ذلك يف مرص كانت فقد محلِّه. غري يف تحبيذًا كان ،١٩٧٤
أثقل أن بعد ويتهاَوى، يسقط االشرتاكي النظام وأخذ شديد. ببُْطء ولكن االشرتاكية،
بغيض نظام عن تتحدث مرسحية نجد وعندما البَِغيضة. بنُُظمه املرصي الشعب كاهل
بكل — الرقيبة ولكن فقط. الرقابة ال نحن، نمنعها أن يجب عنه، االبتعاد الدولة تحاول
املرسحية بأن حْت رصَّ فإذا رصيحة. بصورة به تجهر ولم بُعد عن ذلك َلَمَست — أََسف
ولكنها اإليجابي، وبموقفها بفكرتها بنا رحَّ لكنا رفضها، يجب لذلك االشرتاكية إىل تدعو
النظر برصف الشعب صالح إىل تتجه الدولة سياسة «إن السابق: بقولها ذلك كل َهَدَمْت
جانب، من هذا والشعب.» الدولة صالح هو املهم االشرتاكية، أو الرأسمالية النظم عن
رقيب أي إليه يفطن لم املرسحية، بمنع كفيل خطري أمر هناك كان آَخر جانب ومن
االشرتاكي النظام عن تحوَّلْت إذا مرص إن تقول: أن تريد املرسحية أن وهو الرقباء، من
فلو مرص. إىل ستعود والظلم والرأسمالية اإلقطاع فإن — كتابتها وقَت ١٩٧٤ عام —
بموقف ورحبنا اختلف، األمر لكان بسببها، املرسحية ومنعت األمور لهذه فطنت الرقابة

ذكرنا. ما غري ألسباب رفضتْها ولكنها املرسحيات. هذه منع يف الرقابة
برفض تقريًرا بغدادي» محمود «فادية الرقيبة كتبِت ٢٢ / ٥ / ١٩٧٤ يوم ويف
بأن الظلم قابلوا والعمال الفالحني أن املرسحية هذه تُبنيِّ …» فيه: قالت أيًضا، النص
الثورة عرص يف اآلن ونحن … الظالم الشخص حياة عىل القضاء وحاولوا املصنع أحرقوا
ع تجمُّ أيَّ ه توجِّ املرسحية هذه أن جانب إىل … املتجربِّ لإلقطاعي الصورة هذه توجد وال
املرسحية هذه أن كما … والثورة بالتخريب معه تتفق ال التي األوضاع يقابل أن عمايل
تكون أن فيها نودُّ فرتة يف ونحن … ك امُلالَّ وطبقة العمال طبقة بني الضغينة روح تُثري
هذه رفض أرى لذا الكبري؛ النرص يتمَّ حتى ومتماسكة مرتابطة الشعب فئات جميع

املرسحية.»

رؤية أو قراءة عليه يحتِّم الرقيب «ضمري ممتاز: اعتدال قول مع يتناقض الرقباء، من املثال هذا ولعل 44

سينما»، رقيبة «مذكرات مه.» ويدعِّ ويربِّره فيه، الرقابي الرأي يُبدي وتدبُّر، بصْرب للنهاية الفني العمل
ص٥. السابق،
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الفالحون كان فإذا «فادية». الرقيبة ِقبَل من املنع أسباب يف نظر وجهة ولنا
الظالم أسلوب نفس هو هذا فإن الظالم، ممتلكات وتدمري بإحراق الظلم قابَلوا والعمال
يف الحق ولهم الظالم، سالح بنفس الظلم قاَوموا األهايل أن هذا ومعنى لألهايل. ظلمه يف
وجهة فهذه الفرتة، تلك يف — الصورة بهذه — املتجربِّ اإلقطاعي وجود عدم أما ذلك.
املؤلف حق من املرسحية يف اإلقطاعي تصوير ألن الرقيبة؛45 ِقبَل من األفق ضيِّقة نظر
إىل به يرمز أن أراد — املؤكد من — ألنه يشاء؛ كما تصويره يف الحرية مطلق وله وحده،
يف مرشوعة دعوة فهذه الفاسدة، األوضاع عىل الثورة إىل املرسحية دعوة أما معني. يشء
الضغينة روح تُثري املرسحية كانت إذا وأيًضا الرقابة. نظم ضد كانت وإن اإلبداع، مجال
— املرسحية يف — املثارة الروح هذه أن نجد ك. امُلالَّ طبقة وبني والفالحني العمال بني
العمال دماء من أمالكهم جمعوا ن ممَّ الظاملون ك امُلالَّ هم فقط، معينة فئة ضد كانت

والفالحني.
بتقرير السابقة، التقارير املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير أنهى اليوم نفس ويف

اآلتي: نرى املرسحية أحداث استعراض «من قائًال: الرفض، فيه أكَّد

يف أخفق ولكْن ،١٩٥٢ يوليو ثورة بالرمزية يقصد املؤلف أن فيه شك ال مما (١)
الفالحني. ثورة لقيام التاريخ تحديد

هذه جاءت كما والحرق والقتْل بالسالح حمراء ثورة تكن لم يوليو ثورة إن (٢)
بيضاء. ثورة كانت بل املرسحية

لهذه القارئ أن إال ١٩٥٢ يوليو ثورة بالرمز يقصد املؤلف أن فرض عىل حتى (٣)
صورت. كما الحارض يف تجري األحداث أن له ويخيل يقع املرسحية

وال طويل، زمن منذ استخدامها استُهلك وقد اآلن لها محل ال اإلقطاع أحداث إن (٤)
حاليٍّا. األفكار هذه مثل لعرض داعَي

بسنوات ١٩٥٢ يوليو ثورة بعد — امللكية عهد يف بصورته — اإلقطاع وجود عىل تؤكِّد وثائق فهناك 45

من السابق، شلبي، أحمد د. انظر: الثورة: بعد املتنوِّعة اإلقطاع صور عن واملزيد عليها وللتعرُّف عديدة.
ص٢٨٥. إىل ص٢٦١
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فادية. الرقيبة تقرير

املرسحية هذه لعرض املانعني الرقباء السادة تقارير عىل االطِّالع وبعد هذا، لكل
الحارض.»46 الوقت يف املرسحية بهذه الرتخيص عدم أرى

فيه: قال للرقابة بطلب ٣ / ٦ / ١٩٧٤ يوم يف املؤلف تقدَّم الرفض، تقارير وأمام
السابق مرص» شفايف فوق «ابتسامة مرسحية يف البَتِّ بعدم بالتنبيه ل التفضُّ رجاء …»

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة مرص»، شفايف فوق «ابتسامة مرسحية سليمان، هشام 46

رقابية، وتقارير وثائق من يُصاِحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة
.١ / ٥ / ١٩٧٤ يف ١٣٣ مرسحيات وارد رقم تحت
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عىل للرقابة، جديد من وتقديمها عليها التعديالت بعض إلجراء وذلك للرقابة؛ تقديمها
تقدَّم ١١ / ٦ / ١٩٧٤ يوم ويف التعديل.» تقديم لحني طرفكم األصلية النسخة تحفظ أن
الرقابة ملدير بطلب الزقازيق بجامعة البيطري الطب كلية لجنة وأمني الشباب رائد
املنعم عبد وإخراج السيد قطب تلحني من إنها وذكر تعديلها، بعد باملرسحية للرتخيص
لعدم الرتخيص عىل تحصل لم الجديد ثوبها يف املرسحية أن الواضح ومن طنطاوي.
— نظرنا وجهة من — وهذا ذلك. بعد الرقابة سجالت يف عنها تُذكر إشارة أية وجود

الرقابة. لنُُظم امُلرِضيَة بالصورة تعديلها عدم إىل راجع

وهو األول، السبب أن سنجد — نقدية بصورة — الختامي التقرير هذا ناقشنا وإذا
وليس التحديد. عدم يف الحق للمؤلف أن املؤلف، ِقبَل من املرسحية، زمان تحديد عدم
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

حقها من وليس حدوثه. فرتة تحديد عدم ملجرد مرسحيٍّا، ا نصٍّ تمنع أن الرقابة حق من
يوليو ثورة بأن الخاص الثاني السبب عن أما نظرها. وجهة من الزمان تحديد أيًضا
مكان وهو — األقاليم بعض يف حمراء كانت إنها نقول: حمراء، ال بيضاء ثورة كانت
وعن 47.١٩٥٢ أغسطس ١٣ ،١٢ يوَمْي الدوار كفر يف العمال ثورة مثل — املرسحية
حقٌّ فهذا الحارض، الوقت يف تقع املرسحية أحداث بأن القارئ بتخيل الثالث، السبب
مكان كل يف واملشاهد القارئ عقل يشغل اإلبداعي العمل يرتك بأن املؤلف، حقوق من
املرسحية أحداث أن الرقابة مدير اعتقد وإذا النص. ثََراء عىل يؤكِّد أيًضا وهذا وزمان.
أو للمشاهدين الجماعية النظرة عن تنم ال فردية، نظرة فهذه الحارض، الوقت يف تدور
الرابع السبب أما عيوبه. من ال النص مميزات من السبب هذا أن إىل باإلضافة هذا القراء،

حبيب». «نبيلة الرقيبة تقرير مناقشة عند قبُل من عنه تحدثنا فقد
أسباب وتفنيد املرسحية، هذه من الرقابة موقف عن — السابق — حديثنا كان وإذا
هذا إىل أدَّْت خفية أسباب وجود من بد فال منعها. يف الرقابة أحقية عدم يُثبت املنع،
تعرُّض يف املرسحية قراءة خالل من األسباب هذه وتتمثَّل امُلعَلنة. األسباب غري امَلنْع،
األوضاع عىل الثورة إىل والدعوة ،١٩٦٧ وهزيمة القوى، مراكز إىل رمزية بصورة النص
ِقبَل من ذكرها األحوال من حال بأي يمكن ال األسباب وهذه كتابتها. وقت السلبية
اآلَخرين الُكتَّاب نظر وتلفت الحقيقي وجوَدها الرقابة ستُثبت وإال املنع، لتربير الرقابة،

طريقة. من بأكثر ملعالجتها إليها
القول: هذا — املرسحية يف — القوى ملراكز الرمز خالل من ذلك، عىل األدلة ومن
… ساكتني؟ حنفضل إلمتى بينَّا! من يختفي يوم تاني صوته رفع فينا حد إْن …»
صوته بريفع اليل شايف أنت ما …» وأيًضا: كريم.»48 يا علينا افِرْجها … رب يا فَرَجك
ومركز القرية بكبري الديب» ل«فؤاد املؤلف وصف إىل باإلضافة هذا هللا.»49 عىل بيتوكل

فيها.50 القوى

ص٢٦٠. إىل ص٢٥٨ السابق، شلبي، أحمد د. انظر: الثورة: هذه عن وللمزيد 47

ص٤. مرص»، شفايف فوق «ابتسامة مرسحية سليمان، هشام 48

ص٧. املرسحية، 49
ص١٦. املرسحية، راجع 50
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

الختامي. التقرير

الحوار: هذا ١٩٦٧ هزيمة عىل الرامز املرسحية حوار ومن

بالنسبة ده الكالم … مجهول ضد حتتقيِّد الحادثة إن صحيح عارف أنا منصور:
… حاجة أي نعمل الزم يبقى … معروف ده فاملجهول إحنا لينا بالنسبة لكن … للنيابة

إيه؟ نعمل نقدر والَّ … إيه؟ عملنا … األرض! ورشبته راح دم ياما خرضة:
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

إيه. هنعمل تشويف بكرة … ده! اليأس بالش خرضة، خالة يا ال منصور:
… الروح؟ طلوع بعد … إيه؟ وقت يجي ناوي ده وبكرة خرضة:

أل! ألف أل! بنهار، ينتهي الزم طال مهما الظلم وليل نهاية، يشء لكل منصور:
… الحق51 صوت عىل يعىل ما الظلم صوت ما ُعمر أل! ومليون

:١٩٦٧ لهزيمة املرسحية تعرُّض تؤكد األول للفصل الختامي اللحن كلمات وأيًضا

حسنني حسنني حسنني
الطريق ع واقف كان

النجاة وينتظر الغريق! صرب صابر
ودياره أهله فات

الحياة وفارق وعياله، خرضة فات
خانوه الخونة صموده رغم
قتلوه يوم يف بالغدر جم
قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه

نهار حيبقى بعده والليل حيطلع! الفجر بكره لكن
األحرار من فدائي ألف وتنبت األرض بريوي دمه

املمات ليوم بترضب روحه العهد! يصون فدائي كل
ألوفات كام حسنني من فيه بينا! دايًما روحه حسنني

حسنني.52 حسنني حسنني

التحكُّم عن الحديث ومنها كثرية؛ فهي املرسحية، كتابة وقَت األوضاع عىل الثورة أما
الفقر إىل باإلضافة هذا والبلد، القرية يف املوجودة السلبيات وكثرة الناس، أرزاق يف
أمام الحقائق هذه إظهار عدم أْجل من الرقابة رجال جهود تَكاتََفْت وهكذا والجوع.53

الوقت. ذلك يف املرصي، الشعب

.٩ ص٨، املرسحية، 51
ص١٥. املرسحية، 52

.١٢ ،١٠ ،٩ ،٤ ،٣ صفحات املرسحية، راجع 53

184



حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

الجندي ليرسي ،١٩٧٤ ومعيط» «زعيط مرسحية

لها الرتخيص أْجل من للرقابة بطلب الجماهريية للثقافة التابعة الرشقية فرقة تقدمت
.٢ / ٥ / ١٩٧٤ يف الجندي54 يرسي تأليف من ومعيط» «زعيط مرسحية بتمثيل

الروايات من هزلية رواية تمثِّل أن أرادت مرسحية، فرقة حول تدور واملرسحية
ن ممَّ شاب املرسح عىل يصعد وهنا القديمة. الفرج روض مسارح عىل تُمثَّل كانت التي
عليهم ويقرتح والرش، الخري بني الفْرق للممثِّلني ليرشح ،١٩٧٣ عام أكتوبر يف حاربوا
وبالفعل والرش. الخري بني الفرق إلبراز التاريخ من شخصياتها تُتخذ مرسحية ارتجال
واملظلوم قابيل الظالم بني الفرق حة موضِّ وهابيل قابيل بقصة املرتجلة املرسحية تبدأ
شخصية جاءت ثم للخري. وحبه ضعفه بسبب ُقتل هابيل أن أوضحت كما هابيل.
من إخناتون طرد يف السبب أن املرسحية وأوضحت الكهنة، كبري مع ورصاعه إخناتون
هللا عبد مثل شخصيات ذلك بعد جاءت ثم عليه. الرش انترص لذلك للخري؛ حبه البلدة،
انترص كيف أيًضا املرسحية وأوضحِت عرابي. وأحمد األفغاني الدين وجمال النديم
والظلم الرش من املرصي الشعب ليحذِّر أكتوبر، حرب جندي يتحدث وأخريًا الرش. عليهم
أيدي يف تكون أن يجب بل الرش قوى أيدي يف القضية يرتكوا بأال وينصحهم والخيانة،

حقهم. ليضمنوا أمينة
برفض تقريًرا املقصود» عبد «لواحظ الرقيبة كتبت ١٢ / ٥ / ١٩٧٤ يوم ويف
«الرأي»: عنوان تحت فيه، قالت — عنها وافيًا ملخًصا رسدت أن بعد — املرسحية
البرشية بداية منذ والرش الخري بني الدائر الرصاع املرسحية هذه يف املؤلف ر يصوِّ …»

حتى ١٩٦٩ عام منذ «املرسح» مجلة وباألخص الدوريات، يف متعدِّدة نقدية مقاالت الجندي وليرسي 54

املنتظر» املسيح مع التائه لليهودي حدث «ما منها: العدد، كثرية فهي واإلبداعية، املرسحية أعماله أما اآلن.
الزيبق» و«عيل ،١٩٧٠ قلة» و«الواد جحا» و«حكاية ،١٩٦٩ األباصريي» «وكالة أو البلدية» و«بغل ،١٩٦٨
،١٩٧٦ «دنشواي» أو و«املحاكمة» زمانه»، و«عنرت ،١٩٧٤ طلخة» إىل و«العودة ،«٧٣ و«القضية ،١٩٧٢
،١٩٨٢ الجن» وادي يف و«حدث ،١٩٧٩ العدوية» و«رابعة ،١٩٧٨ املداحني» و«عاشق ،١٩٧٧ و«الهاللية»
و«سلطان ،١٩٨٨ و«واقدساه» ،«٨٨ و«القضية ،١٩٨٧ زعرت» «الدكتور أو بايل» «هايل أو زعرت» و«أستاذ
عىل الجندي يرسي حصل وقد .١٩٩٥ و«الساحرة» املحمدية»، و«الليلة العرب»، و«بيت ،١٩٩٢ زمانه»
،١٩٨٠ عام التشجيعية الدولة جائزة وعىل ،١٩٦٩ عام يف معارصة» تراجيديا «نحو كتابه عن النقد جائزة
ملتقى من مرسحي نص أفضل جائزة وعىل ،١٩٨٠ عام األوىل الطبقة من والفنون العلوم وسام وعىل

«الهاللية». مرسحية عن ،١٩٩٤ عام يف األول العربي املرسح
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املرسحية. مخطوطة غالف

اإلقطاع بني الرصاع مثل كثرية مواقف يف رمًزا املؤلف ويأخذه وقابيل، هابيل شخص يف
كل يف ولكنه مرص، قضية عن دفاعهما يف وعرابي النديم هللا عبد بني والرصاع والفالحني،
انتصاراتنا شأن من التقليل قابيل لسان عىل يأتي أنه كما الخري، عىل الرش ينرص مرة

املرسحية.» هذه عرض عدم أرى … باستمرار والحق الخري ضد سيقف وأنه
أيًضا املرسحية برفض تقريًرا الجندي» «ثريا الرقيبة كتبت ٢٦ / ٥ / ١٩٧٤ ويف
أكتوبر شهيد يظهر عندما حتى فيها جدَّ ال هزلية بداية املرسحية تبدأ …» فيه: قالت
فهابيل انهزامية بها أدوار جميًعا أنها إال املرسحية يف الخري بأدوار يقوم كان وإن فإنه
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لواحظ. الرقيبة تقرير

والنديم بالتوحيد، نادى ألنَّه الكهنة به ائتََمر وإخناتون َجنَاه، ذنب دون أخوه َقتََله
وعدوانًا، ظلًما ُقتلوا الذين الفالحني أدوار وكذلك مرص، بهزيمة عرابي مع قصته انتهْت
وماذا فلماذا؟ دائًما القوة هو والرش الخري، عىل ينترص دائًما الرش أن هنا فالواضح
وظهرت الشهيد فيه ظهر الذي الشديد الهزيل الجو جانب إىل هذا بذلك؟ الكاتب يعني
معنًى للمتفرِّج يحمل أن يمكن ال جو املعروفة. التاريخية الشخصيات تلك خالله من

املرسحية.» هذه بأداء الرتخيص رفض أرى األسباب هذه لكل طيِّبًا.
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الجندي. ثريا الرقيبة تقرير

بالرفض — تاريخ بدون — ثالثًا تقريًرا كتبْت فقد بدر»، حامد «تيسري الرقيبة أما
ينترص دائًما الرش أن فرَيَى أسود؛ بمنظار الحياة إىل الكاتب ينظر …» فيه: قالت أيًضا
تستطيع ال التي الضعيفة القوة فهو الخري أما الُعظَمى، الُقَوى هو الرش وأن الخري، عىل
طرق بل واحد موضوع يف الكاتب يركِّز ولم أمرها. عىل املغلوبة نفسها عن الدفاع حتى
ينبش أنه كما مختلفة. بُطُرق ويكرِّره الكالم ويُطيل الوقت، نفس يف كثرية موضوعات
عليهم. ينترص كان الرش وأن األهايل، عاناها التي واملعاناة والطغيان الظلم ويبني املايض
التي التضحيات وال العظيمة االنتصارات يوضح وال فقط األعظم الحدث يذكر أنه كما
لنَبْش داعَي وال الداخلية. الجبهة يف الشعب ومعاونة القتال جبهة يف الجيش بها قام
الحالية الجديدة األحداث ظل يف البناء إىل املستقبل إىل يتطلع أن يجب بل ونقده املايض

للعرض.» املرسحية هذه صالحية عدم أرى ولذلك والتعمري؛ االنفتاح ظل يف
بتأشرية السابقة التقارير املرسحيات عىل الرقابة مدير اختتم ٢٧ / ٥ / ١٩٧٤ ويف
للصالح املرسحية بهذه الرتخيص عدم وهو اآلتي أرى فإنني هذا وعىل …» فيها: قال
أنها كما للدولة، العامة السياسة يف تشكِّك رمزيات من املرسحية هذه تحتويه ملا العام؛

188
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تيسري. الرقيبة تقرير

انتصاراتنا بعد حتى األحوال كل يف الرش النتصار وذلك أفضل؛ حياة يف األمل لعدم دعوة
العظيم.»55 أكتوبر حرب يف املجيدة

تعرتض أن الرقابة وظيفة من «ليس أباظة: ثروت قول التأشرية، هذه عىل ردٍّ وأبلغ
بالنظام مساس أي فيه ليس موضوعي بشكل الحكومة سياسة ينتقد فني عمل عىل
من أحيانًا يحدث وما … ما طائفة أو اعتبارية لشخصية تجريح أو للدولة العام
أن الرقيب عىل ويجب يحدث، أالَّ يجب جسيم خطأ الفني العمل عىل للرقيب إسقاطات
عىل يحكم قد كمواطن موقعه من ولكن وظيفته منظور من ليس الفني العمل إىل ينظر

للناس.»56 العمل ظهور عدم يف يتسبب قد خاطئ بحكم اآلَخرين ِفْكر

العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة ومعيط»، «زعيط مرسحية الجندي، يرسي 55

وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يُصاِحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة
.٤ / ٥ / ١٩٧٤ يف ١٣٧ مرسحيات

ص٨٥. ،١٩٨٤ مارس ،٢٢ عدد املرسحية، الحركة ومسار الرقابة العدد: قضية «املرسح»، مجلة 56
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٢٧ / ٥ / ١٩٧٤ يف الجماهريية الثقافة مرسح مدير تقدَّم هذه، الرفض أسباب وأمام
قد ومعيط» «زعيط مرسحية بأن سيادتكم نُفيد …» فيه: قال الرقابة ملدير جديد بطلب
يف البتِّ بعدم التكرم برجاء املؤلف. السيد مع باالتفاق بها جوهرية تعديالت إجراء تمَّ
املرسحية بتعديل املؤلف قام وبالفعل التعديالت.» هذه ضوء يف قراءتها وإعادة شأنها
[١٥٩] رقم تحت بتمثيلها الرتخيص عىل املرسحية وحصلت الرقابة، نظم مع يتفق بما
يوم ويف مرصية». «حكايات هو لها، جديد اسم تحت ولكن ١١ / ٦ / ١٩٧٤ بتاريخ
الجماهريية بالثقافة السامر مرسح مدير الشافعي الرحمن عبد تقدم ٨ / ٨ / ١٩٧٤
ولسبب السابق. الرتخيص عىل بناءً مرصية» «حكايات مرسحية بتمثيل للرقابة بطلب
نجد لم الرقابة سجالت خالل ومن السامر. مرسح عىل ذلك بعد املرسحية تُعَرض لم ما

مرصية». «حكايات أو ومعيط» «زعيط مرسحية بتمثيل تُذكر إشارة أية

190
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طلب الرتخيص باسم «حكايات مرصية». طلب تنفيذ التعديل.

التقارير يف الرفض أسباب إىل بالنسبة قارئ ألي — متأنية غري — رسيعة وبنظرة
أن املعقول غري فِمن املرسحية. هذه بتمثيل الرتخيص رفض يف ة ُمِحقَّ سيجدها السابقة،
وتحمل أكتوبر، انتصارات بعد — الجمهور عىل تُعرض — مرسحية عىل توافق الرقابة

الخري. عىل الرش انتصار عىل وتأكيدها للمستقبل. مظلمة صورة جنباتها بني
الحفاظ كيفية إىل تدعو أنها سنجد متأنية، نقدية بنظرة املرسحية إىل نظرنا إذا أما
االنتصارات، هذه خري عىل الحفاظ كيفية إىل تدعو أنها كما أكتوبر. انتصارات عىل
األجنبي التدخل هو املرسحية يف املقصود والرش الرش. عليها وينترص يتفوق ال بحيث
قوى بإبعاد الخري عىل الحفاظ رضورة عىل يؤكد فاملؤلف رشيرة. ُقًوى من لَديْه بما
موجود فالخري الرش. مع يتواجد ال املؤلِّف نظر وجهة من فالخري عنه. الخارجي الرش

الخري. عىل وينترص معه، الرش يدخل األجنبي، يتدخل عندما ولكن مرص، يف دائًما
الرش ظهر قابيل ظهر وعندما قابيل، عن وبعيًدا دائم، خري يف يعيش كان فهابيل
وأيًضا الخري. ممثل هابيل عىل انترص لقابيل املصاِحبة الرشيرة القوة وبسبب معه،

191



(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

بواسطة عليه وانترص الكهنة، كبري أمامه وقف والخري، بالتوحيد نادى الذي إخناتون
وأحمد النديم هللا وعبد املتعدِّدة. اآللهة ِقبَل من له املمنوحة الخارجية الرشيرة القوى
الباب من القادم الخارجي الرش عليهم انترص الخري، ممثلو األفغاني، الدين وجمال عرابي
األجنبي، التدخل بسبب الخري عىل الرش النتصار املتعدِّدة األمثلة هذه وأمام … العايل
من االنتصار هذا وخري أكتوبر انتصارات عىل بالحفاظ املرصي الشعب املؤلف يحذِّر
إرسائيل. مع والوفاق العربية األرض لقضية وتبنِّيها أمريكا يف املتمثِّل الخارجي الرش
الحفاظ ويتبنَّى مرص، خري عىل سيحافظ الخارجي، الرش أو أمريكا، أن املعقول غري فِمن

الوقت. هذا يف أكتوبر، خري عىل
أرجح بمعنًى أو السابقني، الرقباء من رقيب أي إليها يفطن لم الدعوة وهذه
تشكك وهي املرسحية، هذه تمثيل عىل الرقابة تُواِفق أن املعقول غري فِمن عنها. تََغافلوا

أمريكا. أحضان يف وهي العربية، القضية ومستقبل مرص، سياسة يف
يريد فاملدير واملخرج. املرسح مدير بني الخالف املرسحية، يف ذلك عىل األدلة ومن
بعد سيحدث بما االهتمام فرييد املخرج أما أكتوبر، انتصارات يف بمرسحه يشارك أن

عليه: الحفاظ وكيفية االنتصار،

املرسح عن مسئول أنا األمر، كان وأيٍّا سفسطة، بدون محرتم، يا أستاذ يا املدير:
… العظيم الحدث يف يشارك الزم ده واملرسح ده،

يبدأ أستاذ يا واملرسح شعارات، محتاج مش وحصل، عظيم حصل اليل املخرج:
مسئول أستاذ يا الفن حصلش، ما لسه اليل عن مسئول املرسح حصل، الذي حيث من

… دائًما57 املستقبل املستقبل، عن

لقضية بتبنِّيها — بالكهنة لها الرامز — أمريكا خداع إىل أيًضا املؤلف ويرمز
إخناتون: قول خالل من وذلك العرب، أرض عىل االستيالء األسايس والغرض العرب،
والذهب السلطة تدع لن الكهنة أن أيًضا أعرف ومخالب، أنياب من للكهنة ما «أعرف
للوحدة أدعو أنا الوادي، أهل يا معي الحق … بسهولة أيديهم من تفلت املتعة وأطنان
بالخوف لكم؛ بالحب ينضح فؤادي ذاك األخرض، الوادي أهل يا الخالق، سماء تحت

األرض.»58 هذه يتقاسم يتقاسمكم؛ ن ممَّ الكهنة؛ َقيْد من فلتطلقوا عليكم؛

.٥ ص٤، ومعيط»، «زعيط مرسحية الجندي، يرسي 57
ص٢٣. املرسحية، 58
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من إيَّاه محذًِّرا املرصي، الشعب إىل أكتوبر شهيد من بنداء املرسحية يختتم واملؤلف
قابيل متش، ما «لسه فيقول: أمريكا، أيدي بني بوضعها العرب وأرض االنتصار، ضياع
جي أنا كده علشان دجال؛ جنرال أستاذ سمسار؛ غول األشكال؛ وبكل لسه! موجود
جي أنا امليالد، موت األعظم، املوت احتضنوا اليل هناك، اليل كل من كلمة، وشايل ليكو
وتستدفوا، تناموا أوعاكو دي، اللحظة ع عينكم خلو دمانا باسم ليكو، كلمتهم بأحمل
اللحظة ع عينكم خلو لقابيل، لحسابه؛ دمانا هتبقى وإالَّ حصل، واليل دمانا تنسوا

دي.»59
انتصار عىل خوفه وباألخص عرصه، بقضايا املهموم املؤلف الجندي، يرسي هو هذا
األهم بل االنتصار، عنده املهم فليس — املرسحية لهذه كتابته وقت — الضياع من أكتوبر
إحدى السادات أنور الراحل الرئيس كلمات من اقتبس أِن باملؤلف وكفى عليه. الحفاظ
عنوان بها ليُصدِّر املرصي.» اإلنسان هو الحقيقي الضمان «إن وهي: املشهورة، ُجَمِله
يف لوجودنا الحقيقي الضمان وأنها والعربية، املرصية بهويَّتنا يذكِّرنا وكأنه املرسحية.

والتاريخ. الحياة
سنة عرشين من أكثر منذ الجندي يرسي كتبها التي املرسحية، فهذه للحق وإحقاًقا
وَمن — إرسائيل انتهاكات نرى ونحن ،١٩٩٦ عام يف أي اآلن؛ تُمثَّل بأن جديرة لهي
شكًرا الجندي: ليرسي لنقول الفلسطيني، الشعب ضد — األجنبية الدول من يساعدها
أن يجب وكان الرشيرة، األجنبية القوى يد يف السالم قضية وضع من لنا تحذيرك عىل
وبالقضية. بنا يتالعبون ن ممَّ لغرينا تركها من بدًال القضية، هذه بحل العرب نحن نقوم

املرسحية. للنصوص رْفضها يف تتأنَّى بأن املرسحية للرقابة أيًضا دعوة ولعلها

عمر لصابر ،١٩٧٨ «اليأسمات» مرسحية

بمحافظة والرياضة الشباب بمديرية العبور شباب مركز مدير تقدَّم ١٧ / ٦ / ١٩٧٨ يف
إعداد من مات» «اليأس بمرسحية الرتخيص منه يطلب الرقابة ملدير اإلسكندرية،

ص٦٣. املرسحية، 59
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«املحاكمة»60 مرسحية من — النص غالف عىل جاء كما — ُمعدَّة وهي عمر. صابر
ميخائيل. لجهاد

مثل املرصي الشعب من مختارة مجموعة حول األوىل، لوحتها يف تدور واملرسحية
االجتماعي الفساد من صور بعض عن تحدَّثوا وقد والشاعر، واملوظف والعامل الفالح
هذه من صورة يكون أن يتمنَّى منهم وكلٌّ إلخ، … والروتني الرشوة، مثل: والوظيفي؛
أشخاص صورة يف الفقر ثم املرض، ثم الجهل، عليهم يدخل اللحظة هذه ويف الصور.
— السابقة نََماِذِجه يف املتمثِّل — املرصي الشعب ُمعايرة يف الثالوث هذا ويبدأ حقيقية.
هذا يًا متحدِّ يدوِّي مرص صوت نسمع وهنا املرصية. البيئة يف جذوره وتأصيل بتحكُّمه
محاكمة تبدأ الثانية اللوحة ويف أكتوبر. وبانتصار العلم بنور عليه باالنتصار الثالوث
عالج املرض ألن عنهم؛ واإلفراج األبطال هؤالء بتخليد يطالب الدفاع فنرى الثالوث، هذا
والفقر الرتاحيل. ال عمَّ للبََلد ر وفَّ والجهل األطباء. بطالة وعدم السكاني، م التضخُّ مشكلة
مراكز إال هو ما الدفاع أن تكتشف املحكمة ولكن التمرُّد. من ومنعهم الناس نفوس أذلَّ
كي أكتوبر لنرص فيها الحكم ويرتك القضية، نظر عن القايض ى يتنحَّ هذا وأمام الُقَوى.

املتَهِمني. ويُعاِقب يُحاِكم
عىل باملوافقة تقريًرا مصيلحي» «محسن الرقيب كتب ٢٠ / ٦ / ١٩٧٨ يوم ويف
األساسية املقوِّمات إىل «تفتقر املرسحية إن فيه: قال ظات، التحفُّ بعض مع الرتخيص
صفته أو أهميته درامي عمل أيَّ يُفِقد بما ومبارشة هتافية فاملرسحية درامي؛ عمل ألي
القديم. بالتاريخ حتى وال االنتصارات تُصنع بالُهتاف ليس أنه كما كدراما، األساسية
ويُراَعى ،١ صفحة السكران موقف تحديد يَُراَعى وإنشائي، بل ، وُمِخلٌّ مصطنع التجريد
تنفيذ بعد عرضها إتمام من مانع وال فرعونية. نعرة يُثري التعبري ألن ١٠؛ صفحة حذف

السابقة.» املالحظات
نظر وجهة من الدرامي، للعمل األساسية للمقوِّمات املرسحية افتقار إىل وبالنسبة
وعقدة وحدث موضوع وجود من أكثر الرقيب يريد وماذا االفتقار. هذا نجد ال الرقيب،

«املحاكمة». وليست «املحكمة» فهي ميخائيل»، «جهاد مرسحية اسم يف مطبعي خطأ وهناك 60

بتمثيلها له الرتخيص بغرض للرقابة باإلسكندرية الصناعي الفني املعهد بها تقدَّم «املحكمة» ومرسحية
باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي الرقابة، ِقبَل من ُرفضْت ولكنها .٢٣ / ٣ / ١٩٧٧ يف
،٢٣ / ٣ / ١٩٧٧ يف ٧٩٥ مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة

«مرفوضة». الخارجي غالفها عىل وُكتب رقابية، تقارير أو مستندات أية بدون أسف بكل ولكن
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املرسحية. مخطوطة غالف

مقومات يف البحث أن عن فضًال هذا املرسحية؟ ملشكلة درامية ومعالجة وحوار وحل،
ولو املرسحي. النقد نظم يف يدخل بل الرقابية، النظم نطاق يف يدخل ال املرسحي، العمل
األقالم خالل من املقومات هذه اكتمال الرقيب لرأى املرسحية هذه وُمثِّلت الزمان رجع

النقدية.
رقيب أنه تَنَاَىس أو ونَِيسَ تقريره، عىل أثَّر املرسحي، بالنقد الرقيب اهتمام ولعل
املرسحية، وتجريد ومبارشة هتاف عىل اعرتاضه أما مرسحي. ناقد ال اللحظة، هذه يف
إىل باإلضافة هذا الرقيب. ال الناقد اختصاص من أيًضا هذا ألن ذلك؛ يف له حق فال
يف االنتصار هذا ثمرة يََرى أْن يتمنَّى واملؤلف أكتوبر، انتصار عن تتحدث املرسحية أن
حالة يف — لذلك األمثل واألسلوب وفْقر. ومرض َجْهل من املرصي املجتمع آفات مكافحة

والتجريد. والهتاف املبارشة هو — املرسحية عرض
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مصيلحي. محسن الرقيب تقرير

نعلم ال الرقيب، مالحظات حسب املرسحية، يف السكران شخصية موقف تحديد أما
األوىل، الصفحة يف بنفسه السكران تعريف هو عليه ردٍّ وأبلغ التحديد؟! بهذا يريد ماذا
أْسَكر وحافضل كيفي، عىل أْسَكر حر! أنا يعني؟ وإيه سكران! أنا …» قال: عندما
وأغرق ناسيه، وأفضل نسيته، اليل أنَىس علشان سكران طول؛ عىل سكران أْفضل علشان
قوي، ُمرَّة الحقيقة أصل بالحقيقة؛ أتعذِّب علشان فايق أفضل زيكم مش النسيان، يف
أنا فيلسوف! أنا أل، أل َعِبيط، وال مجنون موش أنا فكرة عىل الحقيقة، أنىس عايز وأنا
ملَّا لكْن زيكم، الحقيقة، أقول بأخاف بس وفنان، شاعر شاعر، أنا علشان قوي؛ اس حسَّ

العسكري.»61 حتى وال حد، أي من بخافش ما بخافش، وما الحقيقة بأقول بأسكر

ص١. مات»، «اليأس مرسحية إعداد عمر، صابر 61
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هذا السكران؟ لشخصية ذلك من أكثر تحديًدا الرقيب يريد التعريف هذا بعد فهل
واضحة والرموز أكتوبر! انتصار قبل جاء السكران ِقبَل من التعريف هذا أن علمنا إذا
قول من والخوف ،١٩٦٧ هزيمة مرارة عن يتحدث فهو بنفسه. التعريف يف الوضوح كل
املرصي الشعب تغييب عىل والرمز الُقَوى، مراكز من أيًضا والخوف املؤلِمة، الحقيقة
املرسحية نهاية يف السكران قول ذلك عىل والدليل املعاني. هذه إلخ … الفرتة تلك يف
أنا فضلكم! من «لحظة أكتوبر: انتصار بعد — أيًضا لشخصيته تحديًدا يُعد والذي —
باتكلم النهاردة ومقاتل، وفنان شاعر بقيت ودلوقت وفنان، شاعر إني األول من قلتلكم
ما بعد زيكم، فايق وأنا باتكلم فات، ده الكالم سكران، مش إني مع خوف غري من

مات.»62 واليأس والجدران، الحواجز عدِّيت
هذا أن نجد فرعونية. نعرة من بها ملا العارشة، الصفحة بحذف الرقيب طلب أما
إىل باإلضافة هذا ذلك. قبل بها نادى الذي واملبارشة، الهتاف لفكرة تكرار به الطلب
بسبب الحايل الجيل يجهلها التي األهرامات، بناء كيفية عن تتحدث الصفحة هذه أن
حتى األطفال لرتبية األمثل األسلوب عن الحديث أيًضا وبها الجهل. وتفيشِّ العلم، توقف
ملرص.63 نفعهم وكيفية العلماء عن الحديث وأيًضا وخفرع. كخوفو عظماء يصبحوا
الفرعونية، بالنعرة يقصد الرقيب كان إذا إال ذلك؟! كل بحذف الرقيب يُطالب فكيف
نوافقه فنحن مقصده، هذا كان فإذا العرشين.64 القرن بداية يف لها املحبِّذة امَلْوجة تلك
القرن بداية نعرة عن كبريًا اختالًفا تختلف املرسحية، يف الفرعونية النعرة أن إال عليه،

العرشين.
قالت املرسحية، برفض تقريًرا الجندي» «فايزة الرقيبة كتبت ٢٣ / ٦ / ١٩٧٨ ويف
– الفقر – (الجهل املجتمع أعداء فتجسيد املرسحية بأداء الرتخيص رفض أرى …» فيه:
عليهم، القضاء يف األمل تفقد بصورة مرص شعب من وتمكُّنهم الصورة بهذه املرض)

ص١٢. املرسحية، 62
ص١٠. املرسحية، راجع: 63

وَلِقيَْت العرشين. القرن أوائل يف موىس وسالمة حسني وطه باشا هيكل بها ناَدى الفرعونية والنعرة 64

موىس سالمة وظلَّ حسني، طه وصمَت هيكل عنها فتخىلَّ الكثريين، من شديدة مقاومًة الدعوة هذه
كلَّ بعيٌد ر التصوُّ وهذا واإلسالم. العروبة عن مرص فْصل النعرة، هذه إىل الدعوة من والغرض يعتنقها.

الفرعونية. للنعرة املرسحية ر تصوُّ عن البُْعد
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نرص بعد حتى محاربتهم يف ضعيف األمَل يَجَعل مرص تربة يف لة املتأصِّ وجذورهم
بطل صورة يف وتجسيده وسيِّئ سلبي هو ما كل فتصوير التصحيح، ثورة وبعد أكتوبر
منذ متحاِلفة ثالثة أعداء عىل القضاء الصعب من يجعل مرص شعب يف ومتحكِّم قوي

العصور.» أقدم

الجندي. فايزة الرقيبة تقرير

فاملرسحية الحقيقة. ُعنُق ولوى املرسحية، واقَع َخاَلف التقرير هذا أن الحقيقة، ويف
يسهل بصورة ولكن املرض)، – الفقر – (الجهل املرصي املجتمع أعداء دت جسَّ بالفعل
ما ذلك عىل والدليل الرقيبة، قرَّرتْه ما عكس وهذا أكتوبر، انتصار بفضل عليها االنتصار
— أكتوبر انتصار قبل — «مرص» شخصية واجهْت عندما املرسحية، يف املؤلف به قام
وبسواعد وبشبابي، بصحتي أنترص، الزم عليك، أتغلب الزم …» له: قائلة العدو، هذا
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

فتحي. الرقيب تقرير

عاِلم، ابني طالب، ابني عامل، ابني … حانترص واإليمان العلم بنور … حانترص والدي
الكفاح.»65 بعد شهيد يموت يا بطل، يعيش يا سالح، األخطار يف قلبه فالح، ابني
ضمري، غري من اتولد إنسان كل أكشف حاقدر «أنا أيًضا: له قالت أكتوبر نرص وبعد
أهه وأنا ،٦٧ يف انهزمت ملا منكسة كانت رأيس الرشاوي، لطختْها اليل اإليد ف وحانضَّ
… املشكلة بذور فني أكشف وحاقدر رأيس ورفعت … ٧٣ يف وانترصت عربت ما بعد
… أهيل من العليل يشفي دوا وحنكون ودعاية، رعاية وحنكون وانفتاح، سالح وحنكون

.٦ ص٥، املرسحية، 65
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

من ذلك بعد الرقيبة تريد فماذا الفقري.»66 عىل تتمد اليل اإليد وأقطع … ضمري وحنكون
واملرض. والفْقر الجهل عىل للتغلُّب مرصية ومؤهالت أدوات

«أرى فيه: قال أيًضا، بالرفض تقريًرا «فتحي» الرقيب كتب ٢٨ / ٦ / ١٩٧٨ ويف
الشعب يُعانيه بما تصوير من فيها ملا املرسحية هذه بعرض الترصيح عىل املوافقة عدم
ليساير تحرك وبال الطرق مفرتق يف واقًفا جعله ا ممَّ واملرض والفقر الجهل من املرصي
املجتمع عىل واملسيطرة املستحكمة الضمري أزمة تُبنيِّ أنها كما والتقدُّم. الحضارة ركب
يُعدُّ التقرير وهذا ومرض.» وجهل فقر هناك مادام لها لحلٍّ وجود ال والتي املرصي

السابقة. الرفض ألسباب تجميًعا

ص١١. املرسحية، 66
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

العبور شباب مركز مدير إىل خطابًا ٨ / ٧ / ١٩٧٨ يف العام املدير يُرِسل وأخريًا
القوانني مخالفة بسبب باملرسحية الرتخيص عىل توافق ال اإلدارة بأن علًما يحيطه

العام.67 الصالح مراعاة وعدم الرقابية،
بصورة تعرُّضها يف تمثلت لرفضها، الحقيقية األسباب أن نجد املرسحية، وبقراءة
املشاهد ِفْكر تُثري أن بعرضها املمكن من والتي — الفرتة تلك يف مرص ملشاكل سافرة
وجهة من الدولة، مصالح ضد هذا وبالقطع بعناية. فيها ويفكر أكثر، عليها فيتعرَّف
يعالج أن املفروض من الذي للعسكري، تُعَطى عندما الرشوة مثل — الرقابية النظم نظر
املشبوهة العالقات طريق عن والعالوات والرتقيات الوظائف إىل والوصول اآلفة. هذه
بكرة».68 «تعاىل الوظائف دواوين يف الشهرية العبارة إللغاء املرسحية ومحاولة بالنساء.
مَلن أو النفوذ ألصحاب فقط وخروجها بالصيدليات، األدوية وجود عدم إىل واإلشارة
العالم بأن عليه والتهكُّم مرص، يف التعليم ألسلوب والتعرض ثمنها.69 من أكثر يدفع
يف األمراض تفيشِّ وأيًضا «رشرش».70 دروس تعليم يف مستمرة ومرص القمر، وصل
الوصفات عىل واالعتماد وجودها، عدم أو الطبية، الرعاية نقص بسبب املرصي الريف
الشعب حق يف وظلم إرهاب من سبَّبتْه وما الُقَوى، مراكز عن والحديث الشعبية.71
جميع يف املستحكمة الضمري أزمة عن للحديث املرسحية تعرُّض وأخريًا املرصي.72

القطاعات.73
ِقبَل من حلِّها أجل من — السلبيات هذه أو — العيوب هذه إبراز أراد فامُلِعدُّ
العدو هزيمة استطعنا كنا إذا يقول: أن يريد إنه أْي أكتوبر؛ انتصار بعد املسئولني،
تَفَطن لم للحكومة املمثِّلة الرقابة ولكن الداخيل. العدو هزيمة لنا يمكن أفال الخارجي،

محفوظة وهي ميخائيل، لجهاد «املحكمة» مرسحية عن مات» «اليأس مرسحية ُمِعد عمر، صابر 67

يُصاِحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة
.١٧ / ٦ / ١٩٧٨ يف ١٨٨ مرسحيات وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من

ص٢. املرسحية، راجع: 68

ص٣. املرسحية، راجع: 69

ص٥. املرسحية، راجع: 70

.١٠ ص٦، املرسحية، راجع: 71

ص٩. املرسحية، راجع: 72

ص١١،١٢. املرسحية، راجع: 73
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة صورة

عىل املرتتِّبة اآلثار من ها يَخصُّ ملا فقط وفطنْت اإلصالحية، ورسالتها املرسحية مغزى إىل
الجمهور. عىل عرضت إذا املرسحية، عرض

يحيى لنبيل ،١٩٧٨ للسالم» «أغنية مرسحية

«أغنية مرسحية بتمثيل له للرتخيص الرقابة إىل بطلب البتانون ثقافة بيت تقدَّم
الفكرة حول تدور واملرسحية .١٧ / ٦ / ١٩٧٨ يف يحيى، نبيل إعداد من للسالم»74
عىل أشعاره يف اعتمد فامُلِعدُّ عرصية. بصورة ولكن وناعسة»، «أيوب لقصة الشعبية

باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي للسالم»، «أغنية مرسحية إعداد يحيى، نبيل 74

رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

املقاطع عىل وكذلك رسور، لنجيب وبهية» «ياسني عن الشعرية لألعمال املقاطع بعض
فنجد الصبور. عبد لصالح الحالج» «مأساة مرسحية من وأهميتها الكلمة ملعنى الشعرية
ام) همَّ – أيوب – ناعسة – العامل – الفالح – امُلنِشد – الراوي – (الجندي الشخصيات
املرصية، الشعبية التيمات يف والعزيمة الصرب، ومعنَى السابقة، االنتصارات عن يتحدثون
عن إرسائيل مع السالم فكرة نَبْذ وهو األسايس، املرسحية غرض إىل الوصول أْجل من
بتقييم قاموا ن ممَّ الرقباء من رقيب أي إليه يفطن لم الغرض وهذا أمريكا. طريق

الجندي. ليرسي ومعيط» «زعيط مرسحية مع حدث كما رقابيٍّا، املرسحية
الرتخيص، عىل باملوافقة — تاريخ بدون — تقريًرا الجندي» «ثريا الرقيبة كتبِت فقد
وأنه للسالم، املرصي اإلنسان حب عىل التأكيد يُحاِول املؤلف أن أعتقد …» فيه: قالت
الشعب فإن االستسالم معناه ليس السالم ولكن ويتمنَّاه، الحروب هذه كل بعد به يحلم
بأداء الرتخيص من مانع وال ام»، «همَّ العدو وجه يف والوقوف د للتوحُّ دائًما استعداد عىل

املرسحية.»
أيًضا باملوافقة تقريًرا املقصود» عبد «لواحظ الرقيبة كتبِت ٢٤ / ٦ / ١٩٧٨ يوم ويف
… ١٦ ،١٠ ،٧ ص٢، املالحظات حذْف املالحظات: …» فيه: قالت املرسحية، عرض عىل
الحرية؛ سبيل يف ورصاع نضال يف دائًما وأبناءها مرص أن املرسحية ح توضِّ الرأي:
واإليمان بالصرب دائًما ويتحلَّْون بالدهم، وحرية عزة سبيل يف والنفس باملال يضحون

املالحظات.» حذف بعد العرض من مانع ال أرى النرص. لهم يتم حتى
«ما عبارة حذف يف تتمثل سنجدها التقرير، هذا يف الحذف مواضع ناقشنا وإذا
مرسحية من مقتبس التعبري هذا أن مالحظة مع [ص٢]، كلمة» سوى هللا رشف
ويف [ص٧] أدان» تتنغم الكلمة بقول «إني وتعبري الصبور. عبد لصالح الحالج» «مأساة

للمجموعة: الغنائي املقطع هذا يف الحذف تمثل [ص١٠]

ل��ل��ش��م��س م��غ��م��ض��ي��ن ي��ا ال��ه��م��س زارع��ي��ن ي��ا
اإلن��س��ان ف��ي ال��خ��ض��رة ورا األم��ل م��دبِّ��ل��ي��ن ي��ا

ألف من «ليلة بعنوان أخرى مرسحية يحيى، نبيل ، وللُمِعدِّ .١٧ / ٦ / ١٩٧٨ بتاريخ ١٨٧ مرسحيات وارد
.١٩٨٠ عام يف ليلة»
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

الجندي. ثريا الرقيبة تقرير

ال��ط��ف��ل ع��ي��ون ف��ي االب��ت��س��ام��ة خ��ال��ق��ي��ن ي��ا
ال��ك��الم أص��ل ب��ال��ك��الم م��ح��رف��ي��ن ي��ا

طالبْت لذلك مرص؛ يف الحكم رجال يمس أنه عىل املقطع هذا فهمْت الرقيبة ولعل
للسالم امُلِعدِّ رفض عىل يدل — الحوار سياق خالل من — املقطع هذا أن رغم بحذْفه.
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

لواحظ. الرقيبة تقرير

حذف وتمثل الواقع. عن بعيدة شعارات وإظهار الكلمات، تبديل طريق عن إرسائيل مع
وهمام: أيوب بني الحوار هذا يف [ص١٦]

راجل. مات راجل؛ عاش ما زي لكن راجل، كان أيوب راجل، كان أيوب:
واتكلم. عارض علشان مات همام:

يستسلم. رضيش ما علشان مات أيوب:
إيه؟ أصدق همام:
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

— الحوار سياق من يُفَهم كما — يرمز الرقيبة، ِقبَل من حذْفه املطلوب الحوار وهذا
جمال جهود املعد يذكر أن املعقول غري ومن النارص. عبد جمال الراحل الزعيم إىل

الرقيبة. عليه وتوافق إرسائيل، مع مرص سالم وقت النارص، عبد
بعرض الرتخيص برفض تقريًرا حسني» «فاطمة الرقيبة كتبت اليوم نفس ويف
بجانب املرصوصة الكلمات من مجموعة عن عبارة املرسحية «هذه فيه: قالت النص،
موضوًعا يتناول أنه املرسحي النص يف فاملفروض مفهومة، غري صورة البعضيف بعضها
لذلك منه؛ الهدف يفهم موضوع تتناول لم املرسحية هذه ولكن معيَّنة فكرة حول يدور

ا.» عامٍّ عرًضا بعرضها الرتخيص وعدم املرسحية، هذه رفض أرى
حق فهذا بعضها، بجانب مرصوصة كلمات عن عبارة املرسحية إن حيث من أما
أن املفروض ومن أخرى، مرسحيات من ومقاطع أشعار مجموعة إنها قلنا: كما ألننا
أما ة». «ُمعدَّ املرسحية ألن ذلك؛ يف التدخل الرقابة حق من وليس ذلك، تُماِنع ال الرقيبة
مالحظة مع امُلِعدِّ. ذنب ليس فهذا هذه، امُلعدَّة بصورتها املرسحية تفهم لم الرقيبة كون

الثالثة. الرقباء باقي دون وحَدها الرقيبة هذه به انفردْت الرأي هذا أن
أيًضا باملوافقة ثالثًا تقريًرا رياض» «نادية الرقيبة كتبت ٩ / ٧ / ١٩٧٨ يوم ويف
مراعاة مع أدائها من مانع فال واألغاني لألشعار بالنسبة …» فيه: قالت الرتخيص، عىل
بموعَدِي اإلدارة إخطار ومراعاة ٨ ،٧ ،٦ ،٣ التالية: الصفحات يف إليه املشار الحذف

األول.» والعرض النهائية التجربة
«خد [ص٣]:75 الفالح قول يف تمثَّلْت التقرير هذا يف املطلوبة الحذف ومواضع
عىل نعلم وال وحيطي.» شجري ظلة خد غيطي، وزرعة بيتي خد قرياطي، بقرتي غنمي
السالم، أْجل من ذلك قال فالفالح القول؟ هذا حذف الرقيبة طالبِت ملاذا التحديد وجه

القول؟ هذا من الرضر فما السالم، أْجل من يشء بكل ي يضحِّ فهو
فيه يخربه السامر، مرسح مدير إىل خطابًا العام املدير أرسل ١٥ / ٧ / ١٩٧٨ ويف

العام. للصالح مراعاتها وعدم الرقابية، للقوانني ملخالفتها املرسحية برفض

هي بها، الخاصة النسخة بأن علًما الخاص، بقلمها عليه باإلشارة الرقيبة قامت بالتحديد، القول وهذا 75

فقط. السباب بألفاظ فتتعلَّق ٨ ،٧ ،٦ الصفحات يف األخرى املواضع أما عليها. اعتمدنا التي
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

فاطمة. الرقيبة تقرير

أسفل تأشرية76 املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير كتب ١٦ / ٧ / ١٩٧٨ يوم ويف
املرسحية هذه عىل االطِّالع «بعد فيها: قال — السابق — حسني فاطمة الرقيبة تقرير

العام املدير يرسل فكيف الرقابة؛ رجال عمل تخبُّط عىل تدل الخصوص، وجه عىل التأشرية وهذه 76

البحث قيد مازال النص أن عىل تدل بتأشرية اإلدارة مدير يأتي ثم ،١٥ / ٧ / ١٩٧٨ يف املنع بقرار خطابًا
١٦ / ٧ / ١٩٧٨؟! يوم يف
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

رياض. نادية الرقيبة تقرير

عن عبارة املرسحية هذه إن وحيث الرقباء، تقارير عىل االطالع وبعَد للسالم» «أغنية
والسلطة تتفق ال رمزيات طياتها يف تحتوي أنها إال والسالم، والصرب الكفاح عن أشعار
األبيات بعض األول نصفها يف أن عوًضا األشعار، هذه من الثاني النصف يف القائمة
ماسة حاجة يف كنا وملا البلد. حالة عىل واالعرتاض السالم غري معناها يف تحوي التي
بهذه الرتخيص رفض ونؤيِّد نََرى لذا االجتماعي؛ السالم أْجل من الجهود تضفري إىل

العام.» للصالح مراعاة الشعرية املرسحية
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

— وحده — فطن املدير أن إال باملرسحية، الرتخيص عىل الرقباء أغلبية موافقة ورغم
ورفضه برصاحة، رأيه يُعِلن أن أراد فاملعد منها. امُلِعدُّ أراده وما املرسحية، مغزى إىل
تلك يف — السيايس الدولة التجاه مخالف املعنى هذا وبالطبع إرسائيل، مع السالم
لنظم املعارض الفكر عىل الرقابة تحجر أالَّ نتمنَّى كنا ولكننا السالم. نحو — الفرتة
يكون أن املرصي اإلبداع من تريد الرقابة أن معناه هذا ألن — الوقت ذلك يف — الدولة
هذه بمثل ترصح أن األرجح من فكان املتطلبات. هذه كانت مهما الدولة، ملتطلبات بوًقا
املخالف الرأي يكون أن املمكن من ألن خالق؛ إبداع هناك يكون حتى املعارضة، األعمال
وبعد اآلن، إىل تُحلَّ لم السالم قضية أن ذلك عىل والدليل األرجح. الرأي هو الدولة لنظم
كانت امُلِعدَّ أن معناه وهذا املرسحية. هذه كتابة عىل سنة عرشين من يقرب ما مرور

الرقابة. نظر وجهة من بكثري أبعد نظره وجهة
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خالد بكر ألبي ،١٩٧٨ والسقا» «اإلمرباطور مرسحية

بطلب الغوري ثقافة بقرص املتحدين األكاديميني فرقة مدير تقدَّم ٢٢ / ٨ / ١٩٧٨ يوم يف
بكر أبي تأليف من والسقا» «اإلمرباطور مرسحية بتمثيل الرتخيص أْجل من للرقابة

خالد.77

املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة

باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي والسقا»، «اإلمرباطور مرسحية خالد، بكر أبو 77
رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة
منذ «املرسح» بمجلة منشورة نقدية دراسات عدة وللمؤلف .٢٢ / ٨ / ١٩٧٨ بتاريخ ١٨٦ مرسحيات وارد

.١٩٨٦ عام يف «الجذور» بعنوان وأخرجها أعدَّها مرسحية أيًضا وله ،١٩٨٠ عام
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يشعر إمرباطور حول وليلة، ليلة ألف قصص قوالب من قالب يف تدور واملرسحية
شيئًا يُكلِّفه ال كإمرباطور عمله أن يرى فهو كسل. من به تتسم ملا السلطة من بامللل
النائية البالد إحدى إىل ويذهب القرص يرتك لذلك فقط؛ األوامر وإصدار التوقيع سوى
ويمكث حبِّها، يف فيقع السقا، ابنة هي أعجبتْه، فتاة عىل فيها فيتعرَّف — مملكته داخل —
قرصه، عن غيابه لطول عنه يبحثون الحكم رجال من أعوانه نجد الوقت وبمرور بجوارها.
اإلمرباطور، وبني األعوان، هؤالء بني حماسية مواجهة ويف يجدوه. حتى البحث ويستمر
الزواج ًال ُمفضِّ السلطة عن ويتنازل بل القرص، إىل معهم الذهاب يرفض اإلمرباطور نجد
الحكم، يف الوراثة مبدأ ألغى أن بعد النائية، البلدة هذه يف معها والتواجد السقا، ابنة من

الحرة. بإرادته املقبل حاكمه يختار الشعب ترك األعوان هؤالء من ويطلب
عىل باملوافقة تقريًرا مصيلحي» «محسن الرقيب كتب ٢٢ / ٨ / ١٩٧٨ يوم ويف
موضوع تُعاِلج املرسحية إن حيث العرض؛ إتمام من مانع ال …» فيه: قال الرتخيص،
الهدف هو الحب أن أساس عىل النهاية يف الحب وتغلُّب الصولجان أو والسلطة الحب
التكلُّف عن وبعيًدا طبيعي. بشكل الحياة إىل تدعو أنها كما اإلنسان. وجود من الحقيقي

للديمقراطية.» الحقيقي الحكم ممارسة إىل إنسان كل داعيًا كذلك والبهرج
فمن واقعية78 غري رومانسية بصورة املرسحية عن يُداِفع التقرير هذا يف والرقيب
املقصود الحب ألن اإلنسان؛ وجود من الحقيقي الهدف هو الحب، يكون أن املعقول غري
لوافقنا املطلق أو الوطني بمعناه الحب كان وإذا فقط. العاطفي الحب هو املرسحية يف
بشكل تكون بأن اإلمرباطور لحياة نظرته عىل الرقيب نوافق ال وأيًضا قوله. عىل الرقيب
إمرباطور، هو بل عاديٍّا إنسانًا ليس هنا النموذج ألن والبهرج؛ التكلف عن بعيدة طبيعي،
خارج يعيشوا بأن وامللوك والحكام الرؤساء نطالب أن املعقول غري ومن البالد. ويحكم
من نتعجب ونحن املرسحية. أوضحت كما واللصوص الطرق بُقطَّاع ليتشبهوا القصور،
التقارير أمام وقفنا سبق فيما كنا وإذا الشكل.79 بهذا املرسحية لهذه الرقيب حماس

فمحسن رقيبًا. يكون أن قبل مرسحيٍّا، وكاتبًا ناقًدا الرقيب كون منطلق من جاء الدفاع، هذا ولعل 78

إىل باإلضافة هذا .١٩٧٩ عام منذ و«القاهرة» «املرسح» بمجلتي منشورة عديدة مقاالت له مصيلحي
أراجوزات»، و«شغل ،١٩٩٣ مرص» بنى و«اليل ،١٩٨٥ عسكر» «درب مثل: املرسحية، اإلبداعية أعماله

.١٩٩٦ مرص» يا الخري و«مساء ،١٩٩٤ الكاهن» و«محاكمة
املتحدين، األكاديميني فرقة وبني بينه ما لصلة النص، لهذا س تحمَّ مصيلحي» «محسن الرقيب ولعل 79

باالستالم. الصورة عىل ع ووقَّ للرقابة، العام املدير من الرفض خطاب أصل استلم أنه ذلك عىل والدليل
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عىل نوافق ال نفسه الوقت يف أننا إال ُمجِحفة، بصورة املرسحية للنصوص الرافضة
األمانة سوى منها نبغي ال ُمحاِيدة، بصورة للتقارير ننظر فنحن فيه. املباَلغ الرتخيص

الرتخيص. أو بالرفض سواء الرقيب، عند العلمية

مصيلحي. محسن الرقيب تقرير

(انظر: الفرقة أو بالنص قوية عالقة له َمن يستلمه أو الفرقة، مدير إىل يُرَسل الخطاب هذا أن املتَّبَع ومن
منشور الخطاب (وهذا املرسحية) ووثائق تقارير مع امُلرَفقة الفرقة، إىل امُلرَسلة الرفض خطاب صورة
التقرير كان مصيلحي» «محسن الرقيب تقرير أن إىل باإلضافة هذا الجزء). هذا يف املرسحية وثائق ضمن

الرتخيص. عىل املوافق الوحيد
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الرتخيص، برفض تقريًرا الكاشف» «نجالء الرقيبة كتبت ٢٣ / ٨ / ١٩٧٨ يوم ويف
أنها إىل باإلضافة العليا، الدولة مصالح مع تتعارض املرسحية هذه …» بقولها: اختتمتْه

الرتخيص.» من ومنعها املرسحية هذه مثل رفض أرى ولذا امة؛ هدَّ أفكاًرا تبثُّ

الكاشف. نجالء الرقيبة تقرير

مع تتعارض املرسحية أن أولهما: لسببني؛ الرتخيص تمنع التقرير هذا يف والرقيبة
فهمت الرقيبة أن اعتربنا إذا إال الرأي، هذا عىل نوافقها ال ونحن العليا، الدولة مصالح
يف ذلك تذكر لم ولكنها كتابتها. وقت املرصية الحاكمة للسلطة رمز أنها عىل املرسحية
تربير يف متَّبَع هو كما الدولة، ملصالح املعارضة واملعاني املواضع تذكر ولم تقريرها،
عجيب السبب وهذا امة! هدَّ أفكاًرا تبثُّ املرسحية أن واآلَخر، الرَُّقباء. ِقبَل من الرفض
مت توهَّ الرقيبة أن اعتربنا إذا إال امة، هدَّ فكرة أي نجد لم املرسحية بقراءة ألنه للغاية؛
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الحكومات توريث نظام وإلغاء للديمقراطية، املرسحية نهاية يف اإلمرباطور دعوة أن
هكذا: جاءت وقد املرسحية، يف والرصيحة الوحيدة الفكرة فهي امة. هدَّ فكرة

فايض! كده والحكم بس … موالنا يا أمرك املستشارين: رئيس
عادي وواحد بََرش، أنا … للحكم يصلح غريي مفيش هوه … قال مني اإلمرباطور:

كمان.
موالي؟ يا إيه والحل املستشارين: رئيس

للجميع، ملك دلوقتي الحكومات … الحكومات توريث عهد انتهى اإلمرباطور:
الجميع. هما يحكم واليل

موالي؟ يا إزاي املستشارين: رئيس
وإزاي يحكمه مني رأيه يتاخد واحد كل الزم إنما … إزاي عارف أنا اإلمرباطور:

يحكمه.80

برْفض تقريًرا الرحيم» عبد مصطفى «فتحي الرقيب كتب ٢٤ / ٨ / ١٩٧٨ يوم ويف
الحاكم إن إذ املرسحية؛ هذه عرض عىل املوافقة عدم أرى …» فيه: قال أيًضا، الرتخيص
َليتَه ويا لوطنه، خائن منهما كلٌّ القتال، ميدان من الهارب كالجندي الحكم من الهارب
وراء جريًا املشني املسلك هذا سلك ولكنه عذًرا، له يُستباح لكان منصبه من إعفاءَه طلب

للحاكم.» امتهان ذلك ويف شهواته
عن البُْعد كلَّ بعيدة أنها إال الحماسية، وتعبرياته الرنانة الرقيب كلمات ورغم
شاسع فالفرق محلِّه. غري يف تشبيه الخائن، بالجندي الحاكم فتشبيه املرسحية. موضوع
حدثْت، ما مشكلة بسبب القرص يرتك لم املرسحية يف «اإلمرباطور» أو فالحاكم بينهما.
أو منه ظلم بسبب أو رعيَّته، حْكم يف منه ُقصور بسبب أو القرص، ترك إىل به ْت فأدَّ
أن املمكن من التي األسباب هذه إلخ … حكمه ومن منه الرعية تربُّم بسبب أو عليه،
اإلمرباطور أن — املرسحية يف جاءت كما — الحقيقة ولكن قرصه. من يفرُّ الحاكم تجعل
سوى عمله يف أو فيها جديد ال رتيبًا، سريًا تسري األمور أن رأى ألنه والحكم القرص ترك
الخائن بالجندي تشبيهه يف للرقيب حق فال هنا ومن فقط. واألوامر واألختام التوقيع

القتال. ميدان يرتك الذي

ص٢٤. املرسحية، 80
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نعلم وال باطل، قول شهواته، وراء جريًا والحكم القرص ترك الحاكم بأن قوله أما
الحب صادف ثم أوًال، والحكم القرص ترك الحاكم إن تقول فاملرسحية به؟! أتى أين من
الرقيب قول نصدِّق فكيف للحكم. تَْرِكه بعد السقا ابنة عىل اإلمرباطور تعرَّف فقد ثانيًا.
والجري البحث يريد عندما اإلمرباطور وهل شهواته؟ وراء جريًا الحكم ترك الحاكم بأن

قرصه؟! خارج عنها ويبحث يجري الشهوات، وراء
نهائيٍّا، تقريًرا املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير كتب ٢٦ / ٨ / ١٩٧٨ يوم ويف
تتضمن املرسحية هذه إن وحيث …» السابقة: الرقباء آراء رسد أن بعد فيه، قال
فرتك ونفاق، رياء من تتضمنه وما الحكم سلطة بممارسة ذرًعا ضاق إمرباطور قصة
هذا عن بالبحث تشارك أن الرعية ونادى عنه يبحث القرص وأخذ واختفى، القرص
يكون أن عن لها ليفضِّ السقا بنت وأعجبتْه الرعية بني مختبئًا ذهب الذي … اإلمرباطور

اآلتي: طياتها يف تحمل واملرسحية بالوراثة. وإمرباطوًرا حاكًما

يجب التي السمات من هذا وأن والرياء، بالنفاق الحاكم وبطانة الحكم وصف (١)
الحكم. ومقتضيات الحاكم بها يتحىلَّ أن

واإلمرباطورية. امللكية مثل الوراثة عىل القائم الحكم نقد (٢)

يف الرمزي باألسلوب القائمة السلطة نْقد عىل وتَُؤوَّل تُحَمل األفكار هذه ألن ونظًرا
عىل القائم الحكم ننتقد أن الكياسة غري من ثانيًا والنفاق. الرياء أساليب اتِّباع من بلدنا
األساس هذا عىل حكمهم يقوم ما الشقيقة العربية بالدول يوجد وأنه خاصة الوراثة
غري من هذا كل إزاء األردنية. واململكة املغربية واململكة السعودية العربية اململكة مثل
يُجِري أن وأقرتح العام. للصالح حفاًظا العام للعرض املرسحية هذه ترخص أن املمكن

اآلتي: التعديل املؤلف
والوراثة. والرياء بالنفاق ووصفه للحكم نقد كل يحذف أن أوًال:

أحوال لبحث متخفيًا اإلمرباطور خروج عن املرسحية بدء يف مشهد يُضاف أن ثانيًا:
منه وخروجه للقرص عودته ثم لها وحبه السقا بنت رؤيته ثم عادته هذه وأن الرعية،
الحكم، مع الحب اإلمرباطور بتفضيل املرسحية يختم وأن وابنته، السقا مع ليلتقي
للنظر للرقابة التعديل هذا تقديم ثم التعديالت، هذه يناسب بما الحوار تعديل مع

بشأنه.
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فتحي. الرقيب تقرير

بصورة النص هذا عىل تحامل املدير أن سنجد التقرير، هذا مناقشة أردنا وإذا
ل فضَّ اإلمرباطور بأن أتى أين من نعلم فال الرتخيص. رْفَض يقرؤه مَلن ليربِّر واضحة
قبل إرادته بمحض السلطة ترك فاإلمرباطور حاكًما! يكون أن عىل الفتاة بجوار املكوث

أراد. ما سينفذ يقابلها، لم أو قابلها وسواء للفتاة، رؤيته
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اإلدارة. مدير تقرير

والرياء بالنفاق الحاكم وبطانة الحكم «وصف طياتها يف تحمل املرسحية كون أما
هذا أن نجد الحكم.» ومقتضيات الحاكم بها يتحىلَّ أن يجب التي السمات من هذا وأن
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أراد إذا — حذُفها اليسري من فقط، كلمات ثالث سوى املرسحية يف يشغل لم املعنى
تقريره. نهاية يف املدير به طالب ما وهذا الدرامي، السياق عىل التأثري دون — املدير
هلل، الحمد …» لنفسه: قائًال القرص ترك عندما اإلمرباطور لسان عىل جاء املعنى وهذا
… فظيع يشء أوف … واجتماعات … أختام أختام … خداع كدب نفاق … بجلدي نفت

مشغلة.»81 وال شغلة ال … مريع كسل … وكسل
القائم الحكم «نقد طياتها يف تحمل — املدير قول حدِّ عىل — املرسحية كون وأيًضا
يف النقد هذا أو املعنى هذا ر يتوفَّ لم أنه نجد واإلمرباطورية.» امللكية مثل الوراثة عىل
«انتهى — السابقة — عبارته الشأن هذا يف اإلمرباطور لسان عىل جاء ما فكل املرسحية.
الجميع.» هما يحكم واليل للجميع، ملك دلوقتي الحكومات … الحكومات توريث عهد
من وكان الوراثة؟! عىل القائمة الحكم لنظم مستحب غري نقد أي القول هذا يف فهل
يف مشاكل هناك أن توضح املرسحية كانت لو هذا، رأيه يف املدير مع نتفق أن املمكن
الحكم. نظم ينقد املؤلف بأن نقتنع حتى الدولة، رجال بني أو القرص، يف أو الدولة،
ألف وحكايات مغامرات إطار يف يدور فموضوعها تماًما. ذلك من خالية املرسحية ولكن

وليلة. ليلة
يريد ألنه منه! فنتعجب املدير، ِقبَل من — ثانيًا عنوان تحت — املقرتح التعديل أما
املدير أن ذلك من واألعجب حاليٍّا. املنظورة غري جديدة، مرسحية يكتب أن املؤلف من
بقوله: السابق املدير تقرير عىل فيؤرش التعديل، هذا عىل يوافق اليوم نفس يف العام

املرسحية.» يف البتِّ قبل املطلوب التعديل بتقديم الفرقة «تكلف
تأشرية بدليل اإلبداعي، حقه يف املشني التدخل هذا رفض املؤلف أن املؤكد ومن
الفرقة بأن «أخطرنا قال: وفيها ،٢٨ / ٧ / ١٩٧٨ بتاريخ السابق تقريره عىل املدير
أنها طاملا املرسحية برفض رأينا فيبقى هذا وعىل هذا؛ من بدًال عاملي بنص ستتقدم
محسن الرقيب أصله استلم — الفرقة ملدير خطابًا العام املدير أرسل وبالفعل تُعدَّل.» لم
الرقابية القوانني ملخالفتها باملرسحية الرتخيص اإلدارة رفض فيه يبلغه — مصيلحي

العام. للصالح مراعاتها وعدم

ص٣. املرسحية، 81
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النص؟! هذا أمام الرقابة ِقبَل من املتعنِّت املوقف هذا يف الرس ما اآلن إىل نعلم وال
وماذا خاطئة؟! بصورة الرقابة ِقبَل من املؤوَّلة املرسحية رموز بسبب جاء التعنُّت أهذا
معنى وال فيها روح ال مبارشة مرسحية منه تريد هل املرسحي؟ املبدع من الرقابة تريد
ساذجة مرسحية كتابة منه تريد أو بها؟! ح فيرصِّ الرقيب عطف تنال حتى رمز وال

الرقيب؟ يفهمها حتى
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

دياب زغلول ملحمد ،١٩٨٠ الضياع» يلتقي «عندما مرسحية

بطلب الرقابة إىل الضياع»82 يلتقي «عندما مرسحية مؤلف دياب زغلول محمد تقدم
.٦ / ٧ / ١٩٨٠ يف املرسحية بتمثيل له للرتخيص

يرىض ال والذي الثانوية، دراسته يف املجتهد الطالب «ميدو» حول املرسحية وتدور
أماكن وارتياد املدرسة، من الهروب بسبب و«سالم»، «عادل» زميَليِه ترصفات عن
أثناء صدفة «إكرام» ب «ميدو» يلتقي األحداث وبمرور رغباتهما. إلشباع مشبوهة
بعد بجوارها، ويقف للحياة السوداء نظرتها من يغريِّ أن ويستطيع لها، الرشطة مطاردة
فسارْت الرجال، أحد بها وَغَدَر وأخاها أباها فقدْت أن بعد ضائعة كانت فقد أحبَّها. أن
العالقة، هذه — مرة من أكثر الثانوية يف الراسب — «عادل» ويُبارك االنحراف. طريق يف
إىل سلوكه تُقوِّم أن استطاعْت بفتاة اآلَخر هو َوَلِعه بسبب طويًال، أمامها وقف أن بعد
«عادل» يُعارض — املنطقة نفس يف القاطن — «عزمي» املدرسة مدرس ولكن األفضل.
مع خانتْه زوجته بأن اعتقاده بسبب وذلك — خائنة بطبعها املرأة بأن ويُخِربه قوة بكل
يستدرج أن منه ويطلب شقته، مفتاح فيعطيه ذلك، له يؤكِّد أن ويحاول — ه عمِّ ابن
عادل وينهار سفاًحا. طفًال الفتاة فتحمل هذا، يحدث وبالفعل إلخ. … الشقة إىل الفتاة
الطبيب، عيادة ويف للفتاة. إجهاض عملية إلجراء األطباء أحد مع باالتفاق عزمي، فينقذه
لكنها قتَْلها يحاول الذي عزمي. ابنة «فاتن» إال هي ما الفتاة، إن حيث املفاجأة تأتي
من ها أمَّ بها تَُربِّئ التي بالحقيقة وتُخِربه إليه، وصلْت فيما عليه باللوم وتُلِقي تبتعد
أخرى حياة وتبدأ فاتن، ابنته من الزواج عزمي من عادل يطلب وهنا الخيانة. تهمة
السياسة كلية فدخل األوائل، من وكان الثانوية، يف نجح فقد «ميدو» أما بينهما. سعيدة
من مركزه وعىل عليه تخىش ولكنها بإكرام. االرتباط فيقرر منها، وتخرَّج واالقتصاد،
وتُحاول «عزيزة» املعلمة تحرض الوقت نفس ويف بذلك. يَعبَأ فال هو أما امللوَّث. ماضيها
ل يتدخَّ وعندما املال، من كبري مبلغ مقابل امُلسنِّني أحد من الزواج عىل إكرام إجبار
فتحرض «عزيزة»، بموت تنتهي معركة بينهما وتدور مطواة، «عزيزة» تُخرج «ميدو»
خروج منتظرة يانصيب، بائعة إكرام وتعمل الزمن ويدور «ميدو». ويُسَجن الرشطة

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي الضياع»، يلتقي «عندما مرسحية دياب، زغلول محمد 82

رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة
.٦ / ٧ / ١٩٨٠ بتاريخ ٢١٠ مرسحيات وارد رقم تحت
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة

كل يف مغازلتها يحاولون املنطقة أهل ولكن الضالل. طريق تركْت أن بعد «ميدو»
منها بالزواج تطالبه بأنها يصيح القهوة معلم نجد بتوبتها، تواجههم وعندما لحظة،
عن وتبحث حادَّة، قلبية بأزمة فتصاب عليها، يهجمون وهنا األربع، زوجاته وتطليق
السجن. من «ميدو» خروج وقت فتموت لها رشائه عن األهايل ويمتنع تجده، فال الدواء
عىل باملوافقة تقريًرا الكاشف» «نجالء الرقيبة كتبت ١٦ / ٧ / ١٩٨٠ يوم ويف
الرافضني الناس من سيئًا نموذًجا تستعرض اجتماعية، مأساة …» فيه: قالت الرتخيص،
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

يعلمون ال وهم ونزواتهم، لشهواتهم مرضاة بأعراضهم ألسنتُهم وتلوك بل الغري، لتوبة
املرسحية هذه بأداء الرتخيص من مانع وال … رحيم توَّاب — وتعاىل سبحانه — هللا بأن
،١٧ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ الصفحات يف حذف من التقرير هذا يف جاء بما االلتزام برشط
اآلداب مراعاة رجاء أيًضا للعرض، املرسحية تصلح حتى وذلك ٣٩ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٢١

الفتيات.» صديقاتهم مع الطلبة عالقات يف العامة
عندما — إكرام قول يف تتمثل [ص٣] يف سنجدها الحذف، مواضع إىل نظرنا وإذا
حرب ودخل للتجنيد استدعوه «وفجأة أخيها: عن وباألخص مليدو حياتها ترسد كانت
أن عىل توافق ال الرقيبة وكأن فيها.» واستشهد العظيم دوره وأدَّى — وسبعني ثالثة
وجود ألن الحذف؛ هذا عىل نوافقها ال ونحن الِبَغاء. وتحرتف تنحرف أكتوبر شهيد أخت
املرسحية نهاية يف توبتَها يجعل مما للفتاة، الطيِّب باألصل يُقِنعنا الشهيد هذا مثل
ضياع.» يف عايش كمان أنت «تبقى مليدو: إكرام قول يف تمثل [ص٤] يف والحذف مقِنعة.
الصداقة … أطماع وال ثمن ليها كانت ما الصداقة «عمر [ص٣]: يف لها قال أن بعد
عبارة ألن محلِّه؛ غري يف الرقيبة ِقبَل من الحذف وهذا الضمري.» من القلب، من نابعة
يف الحذف أما الليل. فتيات من لفتاة الحوار سياق مع ومتفقة طبيعية عبارة إكرام
عىل نوافق وأيًضا الفتيات. إنجاب عىل العار م يُعمِّ حديث ألنه ق؛ موفَّ فحذف [٦ [ص٥،
عىل نوافق وأيًضا الضمري. بعدم املرصي الشعب يصف حديث ألنه [ص٣٢]؛ يف الحذف
فتمثل الصفحات باقي أما ليل. كفتاة متعتها عن إكرام حديث ألنه [ص٣٣] يف الحذف

العامة. اآلداب عىل والخروج السباب ألفاظ يخص فيما فيها الحذف
باملوافقة تقريًرا املقصود» عبد «لواحظ الرقيبة كتبت ١٧ / ٧ / ١٩٨٠ يوم ويف
،١٨ ،١٧ ،١٤ ص١٢، املالحظات حذف املالحظات: …» فيه: قالت الرتخيص، عىل أيًضا
من االنتقام ومحاولة والكره الحقد أن إىل املرسحية تعرض الرأي: … ٣٩ ،٣٢ ،٢٥
اإللهية. العناية وانتقام الهالك إىل بالشخص يؤدِّي كله املجتمع شخص يف فردية مشكلة
هللا أن حني يف اآلخرين من التوبة يَقبَلون ال األرشار بعض أن أيًضا املرسحية وتتناول
«إكرام» من الحي أهايل موقف تعديل أرى لذلك التائبني؛ توبة يقبل — جاللُه جلَّ —
للعرض… صالحة املرسحية تصبح حتى التوبة عىل ومساعدتها لها املعلم ظلم ومقاومة

املطلوب.» التعديل وإجراء املالحظات حذف بعد املرسحية عرض من مانع ال أرى
ها وأمِّ الفتاة خروج عىل «الشامي» تهكُّم يف يتمثل [ص١٢] يف املطلوب والحذف
نوافق ال ونحن الفجور. بيوت إىل بالذهاب لهما واتهامه الخيَّاطة، إىل الذهاب بحجة
[ص١٤] يف والحذف املوقف. هذا يف الحوار سياق يقتضيه ملا ذلك، حذف عىل الرقيبة
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

الكاشف. نجالء الرقيبة تقرير

ونحن خلصت.» كرامتي لحسن كرامة؛ كيلو تدِّيني «والنبي بقوله: «سالم» تهكُّم يف تمثل
تمثل الصفحات وباقي التهكُّم. هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اسم إلقحام الحذف، هذا عىل نوافق
ألنه عليه؛ الرقيبة نوافق فال املقرتح، التعديل أما السباب. ألفاظ خالل من فيها الحذف

املؤلف. ِقبَل من لها املرسوم املأساة جوِّ عن املرسحية يُبِعد
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

لواحظ. الرقيبة تقرير

الرقيبة تقرير أسفل — املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير أرشَّ ١٩ / ٧ / ١٩٨٠ ويف
تصوِّر املرسحية هذه إن حيث …» فيها: قال بتأشرية — السابق الكاشف» «نجالء
الذين وكذلك الغري، لتوبة الرافضني الناس من سيئًا نموذًجا تستعرض اجتماعية مأساة
توَّاب — وتعاىل سبحانه — هللا بأن يعلمون ال وهم بأعراضهم ألسنتهم يف الناس يأكلون

باملالحظات.» بها الرتخيص من مانع وال جميًعا83 الذنوب يغفر رحيم

الخطأ إىل باإلضافة هذا الكاشف»، «نجالء الرقيبة تقرير من مقدمته بنقل قام املدير أن ويالحظ 83

العبارة وتصحيح «يأكل». أنها عىل فهمها، أو فنقلها «يلوك»، كلمة استدراكه، عدم أو نقله، يف الواضح
بألسنتهم.» الناس يلوكون «والذين هكذا:

224



حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

بتاريخ [٢١١] رقم تحت باملرسحية، الرتخيص عىل املؤلف يحصل اليوم نفس ويف
املرسحية، من صفحة آِخر خلف — متبع هو كما — الرتخيص وُكتب .١٩ / ٧ / ١٩٨٠
مع الضياع» يلتقي «عندما املرسحية هذه بأداء الرتخيص من مانع «ال نصه: وهذا
بموعَدِي الرقابة وإخطار واملالبس، والحركات األداء يف العامة اآلداب حفظ اآلتي: مراعاة

املرسحية.» لهذه األول والعرض النهائية التجربة

الرتخيص. وتاريخ رقم
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

املرسحية، عن مذكرة84 شيحة» «محمد الفني الباحث كتب ٢٨ / ٧ / ١٩٨٠ يوم ويف
الفني، مستواها ضعف إىل باإلضافة الرقابية باملوانع حافلة املرسحية «هذه فيها: قال
تقوم فيها األساسية فالفكرة مطلًقا؛ رفُضها يَجُدر كان إذ تعديل؛ أيُّ معها يُجِدي وال
… األساسية الفكرة بَهْدم إال تعديلُها يمكن وال منحِرفة، برشية لنماذج منظَّم عرض عىل

املرسحية.» هذه بعرض الرتخيص رفض الرأي:
«محمد يتنبَّه أن املعقول من فهل للرقابة!، املتناقض املوقف هذا من نتعجب ونحن
إمكانية وعدم مستواها، وضْعف الرقابية، املوانع عىل املرسحية بشمول وحده شيحة»
حصوله وبعد النص، عىل املوافقني الرقباء من رقيب أي هذا لكل يتنبَّه أن دون تعديلها،

بالفعل؟! الرتخيص عىل
مذكرة أسفل — واضح غري بتوقيع — تأشرية تأتي ٣١ / ٧ / ١٩٨٠ يوم ويف
… العام املستشار / املدير األستاذ السيد عىل للعرض «مرفوع، تقول: الفني، الباحث
بعرض الرتخيص رفض وأرى املرفقة، التقارير بقراءة قمُت كما املرسحية عىل اطَّلعُت
التالميذ من فئة ومساوئ لسيئات استعراًضا تتعدَّى ال أنها إىل بالنظر املرسحية هذه
عىل وتأسيًسا فنية، رؤية حتى أو مضمون أو هدف بال وذلك املدرِّسني، وأحد والفتيات،

العامة.» اآلداب مع لتعارضها الرتخيص رفض أرى هذا
مضمون أو هدف بال إنها املرسحية: عن يقول التأشرية، صاحب أن الغريب ومن
شخصية خالل من الدراسة يف االجتهاد إىل تهدف فاملرسحية يريد؟! فماذا فنية! رؤية أو
السياسة بكلية واْلتََحق العامة، الثانوية يف الدرجات أعىل عىل حصل الذي «ميدو»
حتى املخطئ بجانب الوقوف إىل املرسحية تهدف الشخصية نفس خالل ومن واالقتصاد.
الدعوة إىل املرسحية تهدف «عادل» شخصية خالل ومن إكرام. مع حدث كما يستقيم،
فيكفي الفنية، والرؤية املضمون أما الكثرية. املرسحية أهداف إلخ … الخطأ إصالح إىل

ذلك. عىل ليجيب (التفصييل)، املرسحية ملخص
— أيًضا واضح غري بتوقيع — السابقة التأشرية أسفل تأشرية، تأتي اليوم نفس ويف
الرأي.» الستطالع الوزارة أول وكيل األستاذ السيد ويُعَرضعىل الرتخيص «يُرَفض تقول:

أن بعد املذكرة، هذه مثل بكتابة شيحة» «محمد الفني الباحث شأن ما التحديد، وجه عىل نعلم وال 84

الرتخيص قبل املذكرة هذه بكتابة الرقابة ِقبَل من مكلًَّفا كان ولعله املطلوب؟! الرتخيص عىل النص حصل
بها.
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القانوني واملستشار العام املدير من الوزارة أول وكيل إىل مرفوعة مذكرة نجد وبالفعل
بالتقارير نسخة طيَّه نرفق بأن نترشف …» نصها: هذا الشأن، بهذا الزقزوقي سامي
الرأي انتهى وقد دياب. زغلول محمد تأليف الضياع» يلتقي «عندما مرسحية نص من
ف نترشَّ لذا العامة؛ اآلداب مع لتعاُرضها إليها املشار باملرسحية الرتخيص رفض إىل

واإلفادة.» الرأي استطالع بغية سيادتكم عىل املوضوع أوراق بعْرض
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

هذه أمام شديد بحرج شعرت الرقابة أن نجد واملذكرة، التأشرية خالل ومن
رغم الرفض، يف الظاهري برأيها ف تتعسَّ أن أرادت الرقابة أن نظن ونحن املرسحية.
أول وهذا الوزارة، أول وكيل إىل املوضوع أحالت أنها بدليل الرفض، بهذا اقتناعها عدم
أرادت الرقابة وكأن للرقابة. العام املدير من أعىل مسئول إىل يُحال أيدينا بني يقع نص
وجه عىل نعلم وال الوثائق، تتوقف هنا وإىل اإلجراء. بهذا املتناقض موقفها من تتنصل أن
أن املحتمل من أنه إال املرسحية. هذه بشأن الوزارة أول وكيل مكتب يف تم ماذا التحديد
وجدنا ٢٥ / ٨ / ١٩٨٠ يوم يف ألن والحذف؛ بالتعديل النص عىل وافق الوزارة أول وكيل
وتوقيع بخط تأشرية — الكتاب هذا من ص٢٥١ — املرسحية من صفحة أول عىل
الرقابة، عىل رجوع أدنى ودون مسئوليتي عىل املدة إطالة عىل «أوافق فيها: قال املؤلف،
ولم بالتعديل، يَُقم لم املؤلف أن املؤكد ومن النص.» لتعديل مهلة طلبُت إني حيث
دون الوقت، هذا إىل بالرقابة األصيل املرسحية نص وجود بدليل آخر، نص بأي يتقدَّم
الرقابة نُُظم عىل حيٍّا دليًال تَُعدُّ املرسحية وهذه امُلعدَّل. للنص أو له، أخرى إشارة أية

فة. املتعسِّ
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الحافظ عبد محمد ألحمد ،١٩٨٢ «األونطجية» مرسحية

أْجل من للرقابة بطلب ٣ / ١٠ / ١٩٨٢ يوم يف عيل الحافظ عبد محمد أحمد املؤلف تقدَّم
«األونطجية».85 مرسحيته بتمثيل له الرتخيص

املرسحية. مخطوطة غالف

يُتاجر الذي واالسترياد، للتصدير مكتب صاحب بك» «مدحت حول تدور واملرسحية
أغذية أنها عىل األجنبية الدول مخلَّفات استرياد طريق عن الشعب، بُقوت ويتالعب
واملبيدات املخدرات يف املتعددة أنشطته إىل باإلضافة هذا اآلدمي. لالستعمال صالحة
املرشوعة. غري األعمال هذه إلخ … األحمر الطوب بمسحوق املخلوط والبن املغشوشة

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي «األونطجية»، مرسحية عيل، الحافظ عبد محمد أحمد 85
رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.٣ / ١٠ / ١٩٨٢ بتاريخ ٢٨٦ مرسحيات وارد رقم تحت
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املسئولني إىل تقديمهن طريق عن الجميالت، الفتيات الصفقات هذه إتمام يف ويستخدم
أعماله يف مدحت ويعتمد الالزمة. التأشريات عىل الحصول أْجل من الدولة، يف الكبار
الجميالت الفتيات عن بالبحث واملكلَّف أرساره وكاتم مكتبه ساعي «قرني» عىل أيًضا
عىل يعتمد وأيًضا املطلوبة. التأشريات عىل للحصول «ملفات» ک بالعمل وإلحاقهن
ومع تفهم. أو تتكلم أو ترى أو تسمع أالَّ دائًما منها يطلب الذي «سنية»، سكرتريته
أنجبْت صعيدية، امرأة من حياته بداية يف متزوًجا كان مدحت أن نعرف املرسحية أحداث
عىل خوًفا الحقيقة هذه إخفاء يحاول وهو له، التهديد دائمة وهي أبناء، سبعة منه
الَحَصانة، أْجل من الشعب، مجلس يف عضًوا أصبح أنه إىل وصل الذي املرموق، مركزه
يُقيم الذي «رشوان»، صديقه مع يتقابل مرة وذات املشبوهة. مرشوعاته تَحِمي التي
فيتفق الحاجزين، أموال عىل ويستويل الدولة، أرايض عىل أيًضا وهمية إسكان مرشوعات
يقدِّم املوقف نفس ويف املستقبل، يف بينهما املشرتكة املرشوعات يف التعاون عىل معه
فيُنِجزها املهام، ببعض يكلِّفه الذي بك»، ل«مدحت «جابر» الخاص سكرتريه رشوان
املرصية، األمن رجال عيون أن لنا يتضح املرسحية نهاية ويف ثقته. يكسب مما بمهارة
ُمرِشدة «سنية» أن ونجد و«رشوان»، «مدحت» تحركات كل ترصد وكانت يَِقظة، كانت
عىل القبض يف ينجح الذي الدولة، أمن مباحث يف َعِميد هو «جابر» وأن األمن، لرجال

املرسحية. وتنتهي الهرب، يف ينجح «رشوان» ولكن بك» «مدحت
املرسحية، برفض تقريًرا حسني» «أحمد الرقيب كتب ١٢ / ١٠ / ١٩٨٢ يوم ويف
استرياد عمليات عىل باهتًا ضوءًا تُلقي فصول ثالثة من انتقادية مرسحية …» فيه: قال
اإلهانة من ورصيح مبارش كبري بقْدر مملوءة ولكنها الوهمي، واإلسكان الفاسدة األغذية
املرصي الشعب هذا أخالقيات عىل واالفرتاء والصحافة والتنفيذية الترشيعية للسلطة
األغذية استرياد ظاهرة بنقد الرتحيب من بالرغم — يجعلني مما منه والسخرية العريق

العمل.» هذا بتنفيذ الترصيح عدم أرى — الوهمي واإلسكان الفاسدة
إىل اإلشارة دون عامة، رنانة بكلمات الرفض يربِّر نجده التقرير، هذا يف والرقيب
التي — للرقابة املقدَّم األول التقرير كونه من بالرغم — الرصيحة املرسحية مواضع
ِوْجهة تُثبت والتي املرصي، الشعب أخالقيات عىل االفرتاء أو السلطة، إهانة إىل تشري

املرسحي. للنص الرافضة التقارير يف متبع هو كما نظره،
الرتخيص برفض تقريًرا بدر» حامد «تيسري الرقيبة كتبت ١٩ / ١٠ / ١٩٨٢ يوم ويف
املساوئ إظهار املؤلف حاول وركيكة، البنيان ضعيفة مرسحية …» فيه: قالت أيًضا،
يف ق يُوفَّ لم ولكنه الشعب، بقوت وتالعبهم الضعيفة النفوس لذوي السيئ والسلوك
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حسني. أحمد الرقيب تقرير

يُسبِّب قد مما وسياسية، جنسية وعبارات بإيحاءات املرسحية كرَّس إذ ذلك؛ عن التعبري
كما للجميع إحراج وتسبِّب املستقبل، رجال شبابنا إىل تُيسء وقد العام، الرأي يف بلبلة
،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٢ الصفحات يف
هذه عرض عدم أرى ولذلك إلخ؛ … ٣٥ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢

املرسحية.»
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تيسري. الرقيبة تقرير

، قويٌّ فالبُنْيَان ذلك. عىل الرقيبة نوافق فال وركاكتها، املرسحية بنيان ضعف عن أما
الواقع عن الحديث الرقيبة، اعتربِت إذا إال الركاكة، عن البُْعد كلَّ بعيٌد الحوار وأسلوب
العبارات اعتربِت إذا وأيًضا البنيان، يف ضعًفا — املؤلف نظر وجهة من — املرصي
و«قرني» و«رشوان» بك» «مدحت أمثال املنحِرفة الشعب فئات لبعض السوقية واألساليب
املؤلف «حاول قولها: ففي الرقيبة، فيه وقعْت الذي التناقض أما األسلوب. يف ركاكة
ولكنه الشعب، بقوت وتالعبهم الضعيفة النفوس لذوي السيئ والسلوك املساوئ إظهار
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وسياسية.» جنسية وعبارات بإيحاءات املرسحية كرَّس إذ ذلك؛ عن التعبري يف ق يوفَّ لم
و«رشوان» «مدحت» أمثال منحِرفة نماذج إظهار أراد مؤلف من الرقيبة تريد فكيف
الفتيات، طريق عن املسئولني، بعض مع املشبوهة العالقات إىل التعرُّض دون و«قرني»،

املمقوتة؟! وألفاِظِهنَّ
املواضع بعض يف إال معها فنتفق الرقيبة، إليها أشارْت التي الحذف، مواضع عن أما

[ص٤]: يف الحوار هذا منها

عارف؟ مش وأنا عالية مؤهالت كمان أنا يكونش قرني:
مؤهل. حمار الدنيا يف فيه هو مدحت:

ويحوِّد شمال اإلشارة يدي مايش وهو حمار فيه كتري؛ الحمري بيه، يا كتري قرني:
يمني.

الناس. بيستحمر دا ال مدحت:
ده. متلجم يبقى واليل طب … حمار يبقاش ما كده عىل قرني:

ساكت. وهو طوايل ده البلد يف حقه واخد الحمري؛ أنواع أفضل ده املتلجم أهو مدحت:

[ص٨]: يف الحوار وأيًضا

وزير. هيبقي كان الواد تقولش مدحت:
كده. غري أكون ممكن كنت فعًال قرني:

ليه. ومابقتش طب مدحت:
ر. أزمَّ ومعرفتش فرح فيه كان عشان قرني:

تصقف؟ وال تزمر مدحت:
دعوة. تذكرة ممعكش أنت قالويل اآلخر ويف وجعتني، أديه ما لحد صقفت قرني:

بتتعلمه. كنت اليل الفكر بقى ده هو مقلتليش مدحت:
وبس. تصقف يعني املستورد، الفكر ده أهو بالضبط قرني:

البرش، أنماط يف املنحرفني نظر وجهة عىل يدل الحوار، نجد املوضعني، هذين ويف
طريق عن املناصب أعىل إىل الوصول وكيفية والجاهل، املتعلِّم بني عندهم والفرق
إثباتها أن إال — الحوار يف كما — النظرة هذه خطأ من وبالرغم والتهليل. التصفيق
بمنظار األوضاع إىل ينظرون املنحرفني أن عىل ويؤكد املرسحية، هدف من الغرض يؤدي

النهاية. يف سقوطهم إىل يؤدي مما الخطأ،
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الدولة أموال عىل االستيالء عملية إىل يُشري الذي ،[١٠ [ص٩، يف الحوار وأيًضا
حدثْت حقيقية حاالت عىل رمز من فيه ملا األجنبية، الدول بنوك إىل وتهريبها حق بغري

الصحف. جميع عنها وتحدثْت الفرتة، تلك يف مرص يف

عىل كترية تشهر تالت يف جنيه مليون ٢٠ يعني بقى! نق بطَّل بني يا مدحت:
كانوا تشوف عارفهم أنت اليل قرايبك تشوف ما طب ده؟ شايفه أنت اليل والَقَرف العرق

فني. وبقوا فني
أبًدا. حاجة عليهم باين مش بس رشوان:

العالم مشاريع بيموِّن اليل الدويل والبنك بني، يا برَّه عىل كله، برَّه عىل مدحت:
قرض. منهم بياخد كله

داهية. يف متودِّناش تسكت النبي وحياة رشوان:

86٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢ قبل كتب الذي الوحيد، فهو املعطي عبد أحمد الرقيب أما
السيئة النماذج عرض يف املرسحية رسالة بحق ًما متفهِّ الرتخيص، عىل باملوافقة تقريًرا
الذي النص هذا أداء من مانع ال …» فيه: قال للغري، عربة لتكون املظلم، مصريَها مبيِّنًا
مهما سيُكَشفون وأنهم العقاب سوى يستحقون ال الشعب بأقوات املتاجرين أن يوضح
،٢١ ،١٨ ،١٤ ،١٢ ،٩ ص٤، الحذف مراعاة مع هذا أساليب، من اتخذوا ومهما ْوا تخفَّ

«.٦٥ ،٤٧ ،٣٠ ،٢٦ ،٢٣ ،٢٢
السباب ألفاظ حذف يف تمثلت فيه، الحذف مواضع أن التقرير هذا عىل واملالَحظ
الناقد الرقيب ترك كما الرخيص. الجنيس اإليحاء ذات الكلمات وبعض العادية،
النص، تخدم ألنها تيسري؛ الرقيبة تقرير يف جاءت التي الحذف، مواضع من الكثري

منه. الغرض وتوضح
قبل — بالرفض ثالثًا تقريًرا فخري» القادر عبد «سلمى الرقيبة وكتبت
بأسلوب االنفتاح لسياسة املرسحية تتعرض (١) …» فيه: قالت — 87٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢

بالنظر عليه أرشَّ املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير ولكن تاريخ، بدون الرقيب كتبه التقرير هذا ألن 86

ذلك. قبل ُكتب أنه يؤكد مما ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢ يف
عليه أرشَّ املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير ولكن تاريخ، بدون الرقيبة كتبتْه أيًضا التقرير هذا ألن 87

ذلك. قبل ُكتب أنه يؤكد مما ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢ يف بالنظر
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املعطي. عبد أحمد الرقيب تقرير

أغذية صورة يف األجنبية الدول مخلَّفات نستورد أننا توضح ١٦ ص١٥، فنرى مي تهجُّ
حتى الوزراء، بعض فساد حول تدور ٢٣ ،١٨ ص١٧، (٢) اآلدمي. لالستعمال صالحة
والرشاوى. املظاريف أو الساقطات) (النساء امللفات طريق عن تُنَجز املشاريع جميع إن
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مرشوعات يف واستغاللها الدولة أرض عىل االستيالء يتم كيف توضح ص١٩ (٣)
الشعب مجلس حصانة استغالل توضح ص٢٨ (٤) خيالية. أرباًحا تدرُّ وهمية إسكان
سياسة تنتقد ألنها املرسحية؛ بعرض الرتخيص عدم أرى لذلك الخاصة؛ املصالح يف

الشعب.» مجلس وأعضاء الوزراء نزاهة يف تطعن كما ام، هدَّ بأسلوب االنفتاح

شوقي. الرقيب تقرير سلمى. الرقيبة تقرير

تهتم ال فهي واضح، بشكل النمطي الرقيب دور تطبق التقرير، هذا يف والرقيبة
النماذج بعض بإظهار الشعب توعية يف منه املراد والغرض املرسحي، العمل بقيمة
أمام املساوئ هذه إظهار عدم من الدولة مصالح عىل بالحفاظ اهتمامها بقْدر السيئة،
املرصية والصحف بالفعل، حدث رفضها، يف الرقيبة عليه اعتمدْت ما فكل الجمهور.
السينما عرضِت وأيًضا شديد. بتفصيل النماذج هذه عرضْت — الفرتة تلك يف —
من ر َ الرضَّ فما املرسحية. يف مما أكثر ومعالجات أقوى بشكل النماذج هذه املرصية
الرقيب تقرير عىل أيًضا ينطبق القول وهذا ذلك؟! بعد املرسح خشبة عىل إظهارها
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— 88٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢ قبل — بالرفض رابًعا تقريًرا كتب الذي محمد» شحاتة «شوقي
بعض به يقوم الذي والتهريب واالستغالل للغش صورة تعرض املرسحية …» فيه: قال
يف الحوار من يستشف ملا باِلغ تهكُّم يف الدولة يف للمسئولني وتجريح نْقد مع األفراد

الرتخيص.» عىل املوافقة عدم أرى لذا األول؛ الفصل

وما املرسحية، عن للسؤال الرقابة إىل املؤلف ذهب ،٢٤ / ١٠ / ١٩٨٢ يوم ويف
السيد/أحمد حرض ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٢ يوم يف «إنه اآلتي: اإلقرار كتابة فتمَّ فيها، تمَّ
البحث قيد زالت ال والتي مؤلفها األونطجية مرسحية عن للسؤال الحافظ عبد محمد
بقوله: اإلقرار هذا عىل املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير فأرشَّ املؤلف].» [توقيع
لم «األونطجية» املرسحية بأن الحافظ عبد محمد أحمد السيد/املؤلف إعالم «تمَّ
[توقيع املرسحية بحث ملدة قطًعا السيد/املؤلف من الصادر اإلقرار وهذا بعُد، تُبَحث
يف للمؤلف املعنى بهذا رسميٍّا خطابًا الرقابة وأرسلِت .٢٤ / ١٠ / ١٩٨٢ يف املدير]»

.٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢

عليه أرشَّ املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير ولكن تاريخ، بدون الرقيب كتبه أيًضا التقرير هذا ألن 88

ذلك. قبل ُكتب أنه يؤكد مما ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢ يف بالنظر
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ختاميٍّا، تقريًرا املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير كتب ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢ يوم ويف
السادة تقارير عىل االطالع وبعد «األونطجية» مرسحية عىل االطالع «بعد فيه: قال
عىل القائمني بعض والتجريح بالنقد تستعرض املرسحية هذه إن وحيث … الرقباء
مع تتعارض مما الجنسية والعبارات اإليحاءات مع والتنفيذية، الترشيعية السلطات
الترصيح رفض نرى لذا ١٩٥٥؛ لسنة ٤٣٠ للقانون تطبيًقا العامة واآلداب العام النظام

لسيادتكم.»89 مرفوع والرأي املرسحية بهذه

وْجه عىل نعلم وال الفنية. املصنفات عىل للرقابة العام املدير إىل املوضوع إحالة به املقصود هنا، والرفع 89

الكاشف» «نجالء الرقيبتني من أخرى لجنة بتكوين أرشَّ بأنه نظن وإنما العام. املدير قرَّر بماذا التحديد
حبيب». و«نبيلة
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تشكيل بدليل لنصه، الرافضني الرقباء بتقارير يقتنع لم املؤلف أن املرجح ومن
«نجالء الرقيبة كتبِت ٤ / ١١ / ١٩٨٢ يوم ففي أخرى. مرة النص لبحث ثانية لجنة
انتقاد يُريد مؤلفها كان وإن مرسحية …» فيه: قالت تقريًرا — ثانية كلجنة — الكاشف»
يستغلون الذين املنحرفني األفراد بعض إليها يلجأ التي السوية غري األوضاع بعض
مليئة أنها إال الرسيع، الثراء وتحقيق الحرام بامتالك رغباتهم إلشباع الناس معاناة
،١ الصفحات يف وهي والسياسية الجنسية اإليحاءات ذات بالعبارات — املرسحية أي —
من ٢٦ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢
٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٥٥ ،٥٤ ،٥١ وصفحات الثاني، الفصل من ٣٠ وصفحة األول، الفصل
فيه مستبَعٍد آَخر نص تقديم يجب أنه النص هذا إلجازة أرى وإني الثالث. الفصل من

إجازته.» يف النظر يمكن حتى بالحذف إليها املشار العبارات كل
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العبارات استبعاد الرقيبة طلب ألن ومؤلفه؛ النص صالح يف التقرير هذا ويُعتََرب
من الرغم عىل العامة، اآلداب عىل حفاًظا معقول رقابي طلب الجنسية اإليحاءات ذات
إنها أْي الدولة؛ يف املنحرفني لبعض السوية غري األوضاع تنتقد املرسحية أن إثباتها
حبيب» «نبيلة الرقيبة رفضتْها وكما السابقون، الرقباء رفضها كما الفكرة ترفض لم
برفض تقريًرا — أيًضا الثانية اللجنة من كعضو — ٦ / ١١ / ١٩٨٢ يوم يف كتبت التي
ذلك وعىل …» نظرها: وجهة من — املرسحية مضمون رسدْت أن بعد فيه قالت النص،
الحاالت هذه وكأن األمور تصوير يف الغري مع بمرسحنا نساهم أن فادح خطأ فإنه
هذه عرض عدم أرى سبق مما لذا بمرص؛ الحياة طابع هي والفساد االنحراف من

املرسحية.»
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فقط، نظرها وجهة خالل من املرسحية وفهمِت قرأْت الرقيبة أن الغريب ومن
أين من نعلم وال مرص، يف العام الطابع أنها عىل املنحِرفة النماذج ر تصوِّ لم فاملرسحية
للمرسحية. الخاطئ املعنى بهذا الرفض تربير أرادت أنها املؤكد ومن الفكرة، بهذه أتْت
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للجنة — ثانيًا ختاميٍّا تقريًرا املرسحيات عىل الرقابة مدير كتب اليوم نفس ويف
«األونطجية» مرسحية حول الرقباء آراء عن السابق بالتقرير «إلحاًقا فيه: قال — الثانية
يمكن ال أنه ونرى … نجالء اآلنسة … حبيب نبيلة السيدة اآلتيني: الرقباء آراء نعرض
للقانون ملخالفتها للرقابة بها قدمت التي بحالتها «األونطجية» بمرسحية الرتخيص

العامة.» واآلداب العام والنظام الرقابي
الرفض عىل املتعسف اإلرصار سوى يشء بأي منه نخرج ال التقرير هذا وأيًضا
الثانية، الرقابية اللجنة آراء املدير يرسد أن األفضل من وكان أساس. عىل مبني الغري
النص؛ نصيب من الرتخيص كان — بالفعل املفروض وهو — ذلك حدث فإذا ويناقشها.
التعرُّف السهل ومن خاطئة، نظر وجهة عىل مبني حبيب» «نبيلة الرقيبة تقرير ألن
تقرير إال أماَمه يبَق لم وهنا بالفعل. قرأه املدير كان إذا األوىل، الوهلة منذ خطئها عىل
اإليحاء ذات الكلمات حذف برشط الرتخيص عىل يؤكِّد الذي الكاشف» «نجالء الرقيبة

املرسحية. مضمون عىل واضح بشكل تؤثر لن ُحذفت إذا التي الجنيس،
السابق الختامي التقرير أسفل بتأشرية الحداد» «أحمد أرشَّ ٧ / ١١ / ١٩٨٢ يوم ويف
نص ألنه بالنص؛ الرتخيص رفض عىل الرقباء أوافق املرسحية: وبقراءة …» فيها: قال
الصواب جانَبَه أنه إال سياسيٍّا عمًال املؤلف به َقَصَد وقد — ُمِسفٌّ وحواره رقابيٍّا هابط
عاديٍّا بوليسيٍّا يكون أن يمكن كان الذي النص عىل غريبًا رأيتُه الذي موضوعه عرض يف
األول الفصل بني عالقة أجد فلم املرسحية. نهاية يف ظهر ما وهو مخدرات، تاجَرْي ضد
عىل — نظري يف — تكون أن يجب السياسية الكتابة إن النص ونهاية باقي وبني

بالنص.» الرتخيص رفض أرى ذلك لكل موضوع؛ من تناقشه ما مستوى
النص بهبوط املقصود يوضح لم الحداد» «أحمد أن التأشرية، هذه عىل ونالحظ
اإليحاءات غري بالقطع وهي عليها، يدلل ولم الهبوط، هذا مواضع يحدد ولم رقابيٍّا،
الكاشف» «نجالء الرقيبة تقرير عىل اعتمد وإذا . امُلِسفِّ بالحوار إليها أشار ألنه الجنسية؛
عن حديثه أما تأشريته. يف األمر لهذا يتعرَّض ولم أقرَّه، لكان — الثانية اللجنة يف —
األحوال، من حال بأي املؤلف يقصده لم متناِقض متخبِّط فحديث السياسية، الكتابة
الرقباء من رقيب أي يفهمه ولم له، يتعرَّض لم املعنى هذا أن ذلك عىل والدليل
الفصل فنجد ببعض، بعضها املرسحية فصول عالقة أما للنص. تعرضهم عند السبعة
الفصل ويف املشبوهة، املرشوعات إقامة يف وتفكريه بك» «مدحت لبداية يتعرَّض األول
إتمامها، يف تعاونهما وكيفية املشاريع، هذه يف رشيكه «رشوان» عىل تعرَّف الثاني،
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يَحِمي كي الشعب، مجلس انتخابات يف «مدحت» نجاح عن تحدث الثالث والفصل
عالقة أية الحداد» «أحمد يجد لم فكيف عليه. القبض عملية ثم بالَحَصانة، مرشوعاِته

لألحداث؟! املنطقي التسلسل ذلك يف

أحمد تأشرية نهاية يف — أرشَّ صالح» «صالح العام املدير أن املؤسف ومن
ليمنع للمؤلف بذلك رسميٍّا خطابًا وأرسل اليوم، نفس يف الرفض عىل باملوافقة — الحداد
من لتوعيتهم الجمهور، عىل ُعرض إذا — الفرتة تلك يف — املهمة النصوص من ا نصٍّ
بأي للواقع التعرض عدم املرسح ُكتَّاب من تريد الرقابة وكأن االنفتاح. سياسة مستغيلِّ
— املرصي الشعب رؤيته من يستفيد الواقع هذا كان ولو حتى — األشكال من شكل
إلخ … الكوميدية أو األسطورية أو التاريخية املوضوعات عىل املرسحية كتاباتهم وقرص

واِقِعه. عن بعيًدا الخيال يف يعيش املتفرِّج يجعل مما املوضوعات، هذه
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املقصود عبد لجمال ،١٩٨٣ «الكابوس» مرسحية

مرسحية بتمثيل له للرتخيص للرقابة، بطلب ١٦ / ٣ / ١٩٨٣ يوم يف القومي املرسح تقدَّم
املقصود.91 عبد جمال تأليف من «الكابوس»90

عىل الحرص كل الحريص الحكومة، يف املوظف «سعد» حول تدور واملرسحية
وجواسيسهم. القوى، مراكز من خوًفا الدولة وشئون السياسة، أمور يف الخوض عدم
وزة. أكل أنه يف ص يتلخَّ املنام، يف جاءه حلًما العمل يف لزمالئه يحكي يوم ذات ويف
جواسيس من ذاته الوقت يف وهم املوظفني، من اثنان يسمعه الحديث، أثناء ويف
الضباط أحد يحرض اليوم نفس ويف تقريرهم. يف الحلم وقائع فيكتبون القوى، مراكز
الضابط، كان التحقيق، أثناء ويف «سعد». عىل للقبض املخربين، من مجموعة بمصاحبة
يُعِطيَها أن بعد لسعد، عادية كلمات خالل من — ما بطريقة — املتنوِّعة التَُّهم ق يلفِّ
من كثرية أنواع عىل يتعرَّف املعتقل ويف سعد. اعتقال ويتم سياسية. رموًزا الضابط
هة املوجَّ بالتَُّهم معرفتهم عدم هو بينهم، املشرتك القاسم ولكن السياسيني، املتهمني
يطالب املحكمة ويف سعد. عن للدفاع الفاشلني املحامني أحد املحكمة وتنتدب إليهم.
بدليل الحكم، نظام وقلب باْلِتهام يقوم أن أراد املتهم ألن العقوبة؛ بأقىص النيابة وكيل
هذا ألن بذلك؛ يقتنع لم القايض ولكن للسلطة. رمز هنا فالوزة واْلِتهامها، الوزة أْكل
أحد النيابة وكيل ينتدب وهنا ملموًسا. ماديٍّا دليًال يريد والقضاء معنوي، دليل الدليل
الباطني، الالشعور يف الكامن املعنوي، الدليل بأن القايض ليُقِنع النفس، علم يف األطباء

العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي «الكابوس»، مرسحية املقصود، عبد جمال 90

وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة
.١٦ / ٣ / ١٩٨٣ بتاريخ ١١٤ مرسحيات

مجلة مثل ْوريَّات، الدَّ من العديد يف ،١٩٦٧ عام منذ منشورة نقدية مقاالت املقصود عبد ولجمال 91

منها: كثرية، إبداعية أعماًال له أن كما و«إبداع». و«القاهرة» و«الكاتب» و«الطليعة» و«املجلة» «املرسح»
،١٩٧٣ بيوت» ثالثة و«حكاية و«لقاء»، ،١٩٧١ عادي» و«مشوار وامليالد»، و«املوت ،١٩٦٧ «الغايب»
قلبي مالك و«يا ،١٩٧٥ و«العزاء» ،١٩٧٤ السبتية» و«فأر الحبايب»، مع و«رحلة تُكتَب»، لم و«رسائل
العدد» كامل «الوزير أو تحياتي» خالص و«مع ،١٩٧٨ اللعبة» و«قواعد ،١٩٧٦ و«النجم» باملعروف»،
صفر» و«٣ ،١٩٨٥ وزة» أكل الذي و«الرجل ،١٩٨٣ أحمد» و«اسمه العام»، الطريق يف و«البكاء ،١٩٧٩
و«عالم ،١٩٩٠ مبدأ» و«مسألة ،١٩٨٩ املمنوع» يف و«الدخول ،١٩٨٨ حياتي» يا أعطلكيش و«ما ،١٩٨٦

.١٩٩٤ بغبغانات»،
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برباءة ويحكم بذلك، يقتنع لم القايض ولكن الواقع. يف امللموس املادي الدليل نفسه هو
سنوات، منذ الرباءة عىل حصلوا قد معه، القفص يف املساجني أكثر بأن يُفاجأ الذي سعد،
ُحكم وآَخر بالرباءة، له ُحكم األشخاص فأحد املعتقالت، داخل اللحظة هذه إىل ولكنهم
أْي أيًضا؛ واحد يوم يف عنهما اإلفراج وتمَّ واحد، يوم يف املعتقل إىل فدخال باملؤبَّد، عليه

املؤبَّد. الحكم مع تتساَوى القوى مراكز ظل يف الرباءة إن
تقريًرا — تاريخ بدون — طه» سعد «كمال الرقيب كتب املرسحية هذه وأمام
القوى مراكز إىل تُِشري املرسحية هذه …» قائًال: النص، بتمثيل الرتخيص فيه رفض
هذه . حقٍّ بدون السجون يف األبرياء املواطنني وزجِّ الحريات، وكبْت بمرص، املوجودة
وإْن القوى، مراكز من التخلص إىل تُشري ال نهايتها يف إنها حيث مرفوضة املرسحية
مدير أحوال سوءَ وتَعِرض اآلن، حتى القوى مراكز وجود استمرار عىل تدل فهي دلَّت

الحكم.» يف نزاهته وعدم األمن
املرسحية أن أولها: ثالثة؛ سنجدها التقرير، هذا يف الرفض أسباب إىل تعرضنا وإذا
حيث فيه، للرقيب حق ال السبب وهذا القوى. مراكز من التخلُّص إىل نهايتها يف تُِرشْ لم
يعني وهذا مرص، يف القوى مراكز تواجد فرتات من فرتة خالل وتنتهي تبدأ املرسحية إن
تحديد يف الحق كل وللمؤلف املرصي، السيايس التاريخ من جزء اقتطاع أراد املؤلف أن
عىل إجباره أو املؤلف عمل يف التدخل أحد من يستدعي ال مما املرسحي، عمله زمن
مثًال يكتب الذي للمؤلف نقول أن لنا يَِحقُّ ال آَخر وبمعنًى لعمله. معني زمن تحديد
عىل هذا زماننا يف يكتب وهو ينبِّه أن الصليبيني عىل األيوبي الدين صالح انتصار عن

أكتوبر. انتصار
الخالص إىل يُِرشْ لم طاملا املؤلف بأن األول: السبب عىل واملرتتب الثاني، السبب أما
املعهودة بصورتها استمرارها عىل يدل فهذا مرسحيته، نهاية يف القوى مراكز من
ألن الرقيب! من يُعَقل ال التفسري فهذا املرسحية! كتابة وقت حتى سياسيٍّا، واملمقوتة
ينبِّه أن أراد أنه املؤكد ومن مبارشة، بصورة ذلك يقصد لم املقصود عبد جمال املؤلف
يقول: وكأنه املايض. العهد يف السياسية القوى مراكز غري أخرى، قوى مراكز وجود عىل
للظروف تبًعا وتتشكل الصور، من بصورة ومكان زمان كل يف موجودة القوى مراكز إن

واالجتماعية. واالقتصادية السياسية
جديدة فكرة الناس عىل يَعِرض ألنه به؛ نُِشيد أن بد فال املؤلف هدف هذا كان وإذا
ذلك عىل والدليل اإلبداعي. عمله يُثِري ا ممَّ لَفْهِمها، املشاهد ِقبَل من جيًدا فكًرا تتطلب
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طه. سعد كمال الرقيب تقرير

خشبته عىل لتُمثَّل املرسحية هذه عىل الدولة ملسارح ممثل أكرب القومي، املرسح موافقة
أن يجب وسام ذاته حد يف هو النص، هذا عىل الدولة مرسح موافقة ومجرد العريقة.

مرسحيته. نرفض أن ال املؤلف، صدر عىل يوضع
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الحكم، يف نزاهته وعدم األمن مدير أحوال بسوء يتعلق فيما واألخري: الثالث والسبب
القوى مراكز رجال كأَحِد َره صوَّ املرسحية، يف األمن مدير صور عندما املؤلف إن نقول:
هذه يرفض املؤلف إن أْي تهكُّمي. كوميدي بشكل التصوير كان كما املايض. العهد يف
بني اآلتي، الحوار ذلك عىل والدليل الرقيب. م توهَّ كما تأكيدها عىل يعمل ولم الصورة،

بينهما: تليفزيوني لقاء خالل من واملذيعة األمن مدير

اتنني لو مثًال شوية؛ مختلفة بطريقة بنشتغل إحنا فندم، يا شويف األمن: مدير
للرشس. هتتجه الشبهة أوروبا يف … ضعيف والتاني س َرشِ واحد فيهم، مشتبه

فندم؟ يا مرص ويف طب املذيعة:
… للثالثة تتجه الشبهة مرص يف األمن: مدير
… بس اتنني دول فندم يا سمحت لو املذيعة:

أقولك: ليه؟ تسأليني عليهم! يتفرَّج واقف واليل والضعيف، الرشس األمن: مدير
ماشيني إحنا ثم أكرب، فرصتك كانت ما كل عليها؛ تشتغيل كترية مادة عندك كان ما كل

خريين! الخري زيادة الشعبي: املثل عىل
جزء بالشعب الحكومة ارتباط أن بيؤكد الشعبية للحكمة اتباعكم فندم، يا املذيعة:

… مرفوًعا شعاًرا وليس اليومية املمارسة من
أْمن كرجال عندنا معروف هو مهنية، تفصيالت يف أدخل ما غري من األمن: مدير
عنه بيبعد مظهره ألن وساذج؛ بسيط يبدو اليل هو اكتشافه بيصعب اليل املجرم أن

العقاب. من حيفلت ماحدِّش الشبهات عن الناس أبعد مسكنا لو فإحنا الشبهة،
متوفر؟ املواطن أمن إن فندم يا تقول تقدر هل يعني املذيعة:

إحنا هتتكلم؛ اليل هي اإلحصائيات هاتكلم، مش أنا دي النقطة يف األمن: مدير
رجل وعندنا مواطن، ٢٠٠٠ لكل وطبيب مواطن، ١٠٠٠ لكل مهندس مرص يف عندنا

مواطن.92 لكل أْمن رجال ٣ الخمسية الخطة يف واملستهدف واحد، مواطن لكل أْمن

عىل الرقابة إدارة مدير — مستقلة ورقة يف — كتب ٢٤ / ٣ / ١٩٨٣ يوم ويف
«الكابوس»، مرسحية عن للسؤال املقصود عبد جمال األستاذ «حرض اآلتي: املرسحيات

بذلك.»93 بالعلم ع وقَّ وقد البحث، قيد زالت ال املرسحية هذه بأن أخطرناه وقد

.١٨ ص١٧، «الكابوس»، مرسحية مخطوطة املقصود، عبد جمال 92

.٨١٥٥٦٢ تليفون: القومي، املرسح التوقيع أسفل كتب ثم بالِعْلم، املؤلف توقيع نجد وبالفعل 93
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اآلتي: املحرض — أيًضا مستقلة ورقة يف — املدير كتب ٢٩ / ٣ / ١٩٨٣ يوم ويف
املرسح بها تقدَّم الذي «الكابوس» مرسحية مؤلف املقصود عبد جمال األستاذ «حرض
لهذه الصفحات بعض يف املالحظات ببعض تقدَّم وقد رقابيٍّا، بها للرتخيص القومي
وقد الرقباء، بعض بها أشار التي املالحظات مع املالحظات هذه تجاوبت وقد املرسحية،

املحرض.» هذا عىل املؤلف األستاذ ووقع املرسحية، نَُسخ إىل املالحظات هذه أُضيفت
بالرفض تقريًرا الرحيم» عبد مصطفى «فتحي الرقيب كتب ٣١ / ٣ / ١٩٨٣ يوم ويف
فيه: قال — املطلوبة بالتعديالت املؤلف قام أن بعد — عة متوقَّ غري مفاجأة كان أيًضا
املسئولة الجهات عىل تهكُّم من فيها ملا املرسحية هذه عرض عىل املوافقة عدم أرى …»
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ذنب بدون واملعتقالت السجون أسوار داخل بهم والزجِّ لألبرياء تَُهم من قونه يُلفِّ وما
واضطهاد.» وإرهاب تعذيب من واملعتقالت السجون يف املساجني هؤالء يُالِقيه وما َجنَْوه.

عىل باالطِّالع يَُقم لم الرقيب أن عىل نؤكِّد أن يجب التقرير، هذا مناقشة وقبل
وجهة من الرقابية، املوانع كل بحذف املؤلف قيام يؤكد الذي املؤلف، مع املدير محرض
يفهمها لم تقدير أقل عىل أو املرسحية، بقراءة يَُقم لم الرقيب إن بل الرقباء. نظر
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مصطفى. فتحي الرقيب تقرير

املرسحية، ملخص رسد عندما السابق، تقريره ففي أصًال. قرأها كان إذا جيدة، بصورة
عىل والدليل املعتقل. يف األخرى الشخصيات وإحدى «سعد»، شخصية بني بالخلط قام
تهمة إليه هني موجِّ «سعد» محاكمة وقت ويحني …» امللخص: نهاية يف قال أنه ذلك
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املحظورة األسلحة لبعض وحيازته الحكم. نظام قلب عىل بعمله توحي التي للوزة أكله
عاًما وعرشين خمسة بعد ويخرج برباءته ويُحكم املسلمني، اإلخوان جماعة يف واشرتاكه
شكله تغريُّ شدة من أهله أنكره حتى التحقيق ذمة تحت السجن أسوار داخل قضاها
جاء املعنى هذا أن والحقيقة السجن.» يف واضطهاد تعذيب من القاه ما بسبب ومالمحه

«عباس»: وهو املعتقلني، وأحد «سعد» بني اآلتي الحوار أثناء

حبَّة. ِطِوْلت إنك متهيأيل أنا بس سعد:
واملراجيح املعتقل يف جمعة بعد ١٦٠سم، طويل كان اتجوزت ملا أنا صحيح. عباس:
منِّي متغاظ وقرص منِّي أطول كان واحد فيه (هامًسا) ١٧٠سم بقيت والشقلبة بقى
قصري كنت عشان بيعايرني كويس. أصلك عارف أنا له بقول نتخانق ما كل قوي.

عيلَّ. فتح وربنا
صدقتك. كنتش ما كويس عارفك كنتش ما لو أنا سعد:

ياخدوه عشان أهله وييجوا مدته بيخلَّص اليل العجب، هنشوف هنا هو ما عباس:
جم إسكندرية من ناس مرة املعتقل. تستلم برتضاش ما أهايل فيه بيعرفوهوش. ما
يعرفوهوش، ما تانى مسجون عىل وشاوروا ابننا! مش ده ال، قالوا: ابنهم يستلموا

معلهش.94 ناخده ده كان إذا وقالوا:

الغري املتعسف رفَضها عليه لتَبْنَِي الواهي، التقرير هذا إىل الرقابة استندِت وهكذا
الواقع تمس حقائق من بها ملا املرسحية هذه رفضت الرقابة أن والحقيقة منطقي.
الدولة. بنُُظم املفكِّر أو ف املثقَّ عالقة يف تمثَّل الواقع وهذا املرسحية. كتابة وقت املرصي
املذيعة مع األمن مدير حديث خالل من تهكُّمية بصورة املؤلف رها صوَّ العالقة وهذه
رجل … األمن رجل وبني عموًما الفكر رجل بني ا جدٍّ وثيقة «العالقة لها: قال عندما
طول … نهار أو ليل يف لحظة عنه يغفل ال كظله وراه بيميش املفكِّر عىل بيحافظ األمن
منتًدى يفوتهم ال األمن رجال أزره، من يشد يشده، أمن راجل وراه مرص يف املثقف عمر

والدموع.»95 والعرق بالجهد فيه يشاركوا ال أدبي أو ثقايف

ص٤٤. املرسحية، 94

ص١٨. املرسحية، 95
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املرسحية. مخطوطة غالف

الرقابة وقفِت ملا حقيقة أنها ولوال القول، هذا يف الوضوح كل واضحة والرموز
االقتصادية الظروف عن للحديث املرسحية تعرض إىل باإلضافة هذا باملرصاد. ضدَّها
وأيًضا متدنِّيَة، أسعار من اليومية الصحف تنرشه ما مع وتناقضها األسعار كغالء
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املرسحية. مخطوطة من صفحة

الرشيحة بسبب الحقيقة يف ونقصها الظاهر يف امُلرتَّبات كزيادة االجتماعية الظروف
للشعب ُمعايَش واقع ذلك وكل املسلمني،96 اإلخوان نشاط عن الحديث وأخريًا الرضيبية،
النص. هذا عرض بمنع الشعب، عن تغييبه الرقابة أرادِت املرسحية، كتابة وقَت املرصي

.٢٥ ،٢٣ ص٢٢، املرسحية، انظر 96
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رشف: العزيز عبد د. قول الخصوص، وجه عىل املتميزة املرسحية لهذه ختام وأبلغ
الجيد األدب ألن الجيد؛ األدب يفهم أن يستطيع ال والوعي الثقافة محدود الرقيب «إن
دون تَُحول الرقابة كانت وإذا املستقبل، ألبعاد واالسترشاق الرؤيا وهو باملستقبل يُبرشِّ
األسايس الرقيب أن اعتقادي ويف الرقابة، فلتسقط جيد وفن جيد أدب لدينا يكون أن
هي اإلبداعية العملية ألن األوىل؛ بالدرجة املبدع أو املؤلف هو — الفنية املصنفات يف —
أوًال قام قد ويكون إال فنيٍّا عمًال يُخِرج َمن هناك وليس األول، املقام يف نقدية عملية
ينبع أن ر أتصوَّ وال الجمهور، عىل يعرضه أن بنفسه هو يسمح بحيث داخليٍّا نقًدا بنقده

والفنان.»97 لألديب املطلقة الحرية من جوٍّ وجود يف إال رفيع فن

النشار لحسن ،١٩٨٥ ولكن» ج «الحالة مرسحية

تطلب الرقابة إىل بطلب املرسحية بلبيس جوت فرقة ١٣ / ١١ / ١٩٨٥ يوم يف تقدمت
النشار»، «حسن تأليف من ولكن»98 ج «الحالة مرسحية بتمثيل لها الرتخيص فيه
املرسحية هذه أن مالحظة مع املحالوي». «يوسف وديكور األهواني»، «محمد وإخراج
عزت تأليف من ج» «الحالة هي تقريبًا، العنوان نفس تحمل أخرى مرسحية عن تختلف

إبراهيم.99 السيد

ص٨٧. ،١٩٨٤ مارس ،٢٢ عدد املرسحية، الحركة ومسار الرقابة العدد: قضية «املرسح»، مجلة 97

العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي ولكن»، ج «الحالة مرسحية النشار، حسن 98

وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة
«غراميات بعنوان ١٩٨٣ عام يف أخرى مرسحية وللمؤلف .١٣ / ١١ / ١٩٨٥ بتاريخ ٢٤١ مرسحيات

عانس».
للتمثيل املرصية الفرقة ومثَّلتْها ١٩٤٦ عام كتبها إبراهيم، السيد عزت للمؤلف ج» «الحالة ومرسحية 99

فؤاد وتمثيل نشاطي، فتوح إخراج من ٣ / ٤ / ١٩٤٨ يف أيًضا ومثَّلتْها ،٢٠ / ٨ / ١٩٤٧ يف واملوسيقى
نشاطي فتوح عنها وكتب فخري. وثريا خليل وسعيد فهيم وفؤاد رضا ومحمود خالد وروحية شفيق
املرسحية أن املالحظ ومن للتمثيل. تصلح حتى بتعديلها فيه طالب املرصية، بالفرقة القراءة للجنة تقريًرا
وُمثِّلْت ،١٩٦٥ عام يف خفاجي وسمري شكري أحمد اقتبسها التي حب» «حالة مرسحية نفسها هي
املهندس وفؤاد مدبويل املنعم عبد ببطولتها وقام العام، نفس من يونية يف الكوميدي املرسح خشبة عىل
ُمثِّل الذي الزرقاني، وعيل سيف أبو محمد تأليف من حب» «إشاعة فيلم قصة نفس أيًضا وهي وشويكار.
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«يوسف» يعيش حيث متواضعة، شقة ويف شعبي، حي يف أحداثها تدور ومرسحيتنا
تساعد كي (الخياطة) الحياكة بمهنة تعمل التي «ليىل» وابنتهما «عزيزة» وزوجته
لذلك العربية؛ الدول إحدى يف يعمل «عطية» يُدَعى غائب، ابن األرسة ولهذه األرسة،
تحمله ما عىل االطمئنان بقْدر عليه، االطمئنان أْجل ِمن ال خطاباته تنتظر األرسة نجد
الذي ل«رفعت» مخطوبة و«ليىل» الشديد. بالفقر األرسة هذه حياة وتتسم أموال. من
التنجيد أجرة يملك ال أنه إال أسبوع بعد الزفاف حفل أن ورغم الفقر، من دائًما يشكو
«زعرت يحرض الوقت نفس ويف الالزم. املال منها ليقرتض أخته إىل فيذهب واملأذون،
بعض األرسة ليُعِطَي «عطية»، بها يعمل التي العربية الدولة أثرياء أحد البعجراني»،
مقابل منها الزواج ويطلب بها يُعَجب «ليىل» يرى وعندما ابنهم. ِقبَل من امُلرَسلة األشياء
«زعرت»، سكرتري «مطاوع» الصفقة هذه إلتمام ويسعى لها، كَمْهر الجنيهات من ألفني
ة ِعدَّ مرور وبعد املفاجأة. َهْول من فيُصَدم «رفعت» ويحرض األرسة، توافق وبالفعل
التي مأساتها لتحكي «زعرت»، طلََّقها أن بعد العربية، الدولة من «ليىل» تعود أشُهر
أبناء، عرشة منها وله الدولة، هذه نساء إحدى من متزوًِّجا كان «زعرت» أن يف تتلخص
الشهر يف حامل «ليىل» بأن علم وعندما الكبرية، األرسة هذه خْدمة أْجل من «ليىل» وتزوج
فواَفَقْت. مرص إىل وعودتها طالقها مقابل حقوقها جميع عن التناُزل عىل أجَربَها الثاني،
الرشكات إحدى يف العمل «مطاوع» عليها يَعِرض وهنا أخرى، مرة الفقر إىل ليىل وتعود
ذلك بعد «ليىل» وتعلم الصباح. إىل الرشكة يف املبيت برشط طائلة، أموال مقابل السياحية
«عطية» يحرض الفرتة تلك ويف األبيض. الرقيق لسوق رشكة إال هي ما الرشكة هذه أن
كل رشفها بيع يف «ليىل» وتستمر فيها. ويُستَشَهد أكتوبر، حرب وتقوم تجنيده ويتم
فيُواِجهها زينتها، يف واملغاالة مالبسها بسبب فاتها ترصُّ يف األب يشك األيام أحد ويف يوم.
هي األب يطردها وهنا ترتكه، أن تستطيع ال وأنها عملها، بحقيقة له وتعرتف بشكوكه،
من ج سيتزوَّ البعجراني» «زعرت ألن والتهاني الزغاريد بسماع املرسحية وتنتهي وابنتها.

جديدة. مرصية ألرسة أخرى مرة الدائرة لتدور الحارة، يف أخرى فتاة
برفض تقريًرا بغدادي» محمود «فادية الرقيبة كتبت ١٩ / ١١ / ١٩٨٥ يوم ويف
تُصوِّر أنها أرى ولكن» ج «الحالة مرسحية عىل االطِّالع بعد …» فيه: قالت الرتخيص،

املنعم وعبد حسني وسعاد وهبي ويوسف الرشيف عمر ببطولته وقام ميامي بسينما ٢١ / ١١ / ١٩٦٠ يف
إبراهيم.
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بناتهم عن األَُرس تتنازل والحاجة الفقر فأمام وَمِهينة، سيئة بصورة املرصي املجتمع
يف يفرِّط الذي الساذج اإلنسان بصورة األرسة عائل ر تصوِّ الجنيهات. من آالف مقابل
عن متغاضيًا طائلة أرباًحا عليها يُِدرُّ عمًال تعمل ابنته يرتك فهو لسذاجته؛ ابنته رشف
أن املرسحية أوضحِت كما رشفها. يف تتاجر بأنها يوحي كان الذي وسلوكها مظهرها
أْجل من وليس إليها واحتياجه املادة أْجل من ابنه خطابات ينتظر كان األرسة عائل
حيث املرسحية؛ بتأدية الترصيح عدم أرى سبق ملا … وأحواله ابنه صحة عىل االطمئنان
نتنازل أننا رنا تصوِّ املرسحية فهذه فة املرشِّ ومبادئنا األصيلة قيمنا إعادة عىل نعمل إننا

املادة.» أْجل من العواطف وعن الرشف عن

املرسحية: عن فقولها املرسحية، لهذه رفضها أسباب عىل الرقيبة نوافق ال ونحن
األَُرس تتنازل والحاجة الفقر فأمام ومهينة، سيئة بصورة املرصي املجتمع ر تصوِّ «إنها
املرسحية أحداث بمكان خاص القول هذا أن نجد الجنيهات»، من آالف مقابل بناتهم عن
إال الخاص. بتعميم قامت الرقيبة إن أْي الشعبية، املناطق يف الحارات إحدى وهو فقط،
يف واألرسة الحارة. هذه وتقطن الشديد، الفقَر تُعاِني املرصية األَُرس كل أن اعتربنا إذا
والفرق زواجها. عىل وافقْت بل — الرقيبة فهمت كما — ابنتها عن تتنازل لم املرسحية

زواجها. عىل واملوافقة االبنة عن التنازل بني شاسع
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يَعَلم كان أنه عىل فهمتْه والتي املرسحية، يف «يوسف» األب من الرقيبة موقف أما
واحتياجه الشديد فقره رغم فاألب صحيح؛ غري فهذا ذلك. عن ويتغاَىض ابنته بَعَمِل
من وطَرَدها َواَجَهها ابنته سلوك يف شك وعندما الرشف، عن يتحدث دائًما كان للمال،
بهذا جاءت أين فِمن — للمرسحية قراءتها خالل من — ذلك تعلم والرقيبة البيت.
من فيها بما يهتم عندما ابنه، خطابات تجاه األب موقف يف املانع ما وأيًضا املفهوم؟!
املوقف هذا وهل الشديد؟! الفقر من يُعاِني وهو آَخر، يشء بأي اهتمامه من أكثر أموال
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«فهذه تقريرها: نهاية يف الرقيبة قول إىل باإلضافة هذا املرسحية؟! رفض أسباب من يَُعدُّ
هذا أن نجد املادة»، أْجل من العواطف وعن الرشف عن نتنازل أننا رنا تصوِّ املرسحية
م تُعمِّ فكيف فقرية، ألرسة معنيَّ بنموذج أتْت فاملرسحية للخاص؛ تعميم به أيًضا القول
أسباب عىل اعتمدْت الرقيبة إن نقول: لذلك املرصية؟! األَُرس كل عىل النموذج هذا الرقيبة

املرسحية. لهذه رفضها يف مقِنعة وغري ضعيفة
عىل باملوافقة تقريًرا حسنني» «فاطمة الرقيبة كتبت ٢١ / ١١ / ١٩٨٥ يوم ويف
يف املوجودة السلبيات بعض تناولْت وقد اجتماعية املرسحية …» فيه: قالت الرتخيص،
األسعار يف املستمر االرتفاع مع املعيشة مستوى انخفاض نتيجة تنشأ والتي املجتمع
الذين الناس بعض تدفع وظروفه، الشعب ألحوال مستِغلَّة طبقة ظهور عىل يساعد مما
يف لهم أسمى وهدًفا أعينهم نصب املادية األهداف يضعون والذين بالِقيَم يتمسكون ال
بعرض الرتخيص من مانع وال الشخصية. مآربهم تحقيق بغية االنحراف إىل حياتهم

عامة].» [آداب ٤٥ ،٢٣ ص١٦، اآلتي: حذف مع ا عامٍّ عرًضا املرسحية هذه
تؤكِّد هنا فالرقيبة املرسحية. الرسالة لخدمة البنَّاءة التقارير من يُعتَرب التقرير وهذا
والحاجة الفقر عن الناتجة املرصي، املجتمع يف السلبيات بعَض تُعاِلج املرسحية أن عىل
يف الوقوع عدم يف املرصية األرس باقي ستساعد بحقٍّ امُلعاَلجة وهذه األسعار. وغالء
بالتمسك تنادي املرسحية إن أْي املرسحية؛ يف «يوسف» أرسة أمثال السابقني، أخطاء
من الفتيات زواج عدم إىل تدعو وأخريًا الَحَراِم، املال وراءَ السْعِي وعدم واألخالق، بالِقيَم
بأسباب رْفَضها وبرَّرْت «فادية»، السابقة الرقيبة عنه تََغاَضْت ما وهذا العرب، األثرياء

املرسحية. واقع عن البُعد كلَّ بعيدٍة واهية،
بالرفض تقريًرا فخري» القادر عبد «سلمى الرقيبة كتبت ٢٦ / ١١ / ١٩٨٥ يوم ويف
فقر عىل كئيبة بظالل تُلقي فهي سيِّئ؛ مضمون ذات املرسحية …» فيه: قالت أيًضا،
فاملثل جنيه، بألَفْي ابنته باع فاألب الرقيق؛ سوق يف نسائها بَيْع من إليه أفىض وما مرص
بعرض الرتخيص عدم أرى األخالقية؟ والِقيَم األرسية الروابط أين للمرصيني، سيئ
لالنحراف.» أسوأ وتربير املرصية األرسة لتفكك شاذ فاملثل السابقة لألسباب املرسحية

لم فاألب التقرير؛ هذا عىل أيًضا ينطبق «فادية» الرقيبة تقرير يف به تحدثنا وما
واملوافقة البيع بني فرق وهناك جنيه. ألَفْي َمْهَرها وقبََض زوَّجها بل ابنته ببَيْع يَُقم
أيًضا يعلم ولم الزواج، بعد ابنته بمصري يعلم ال األب أن إىل باإلضافة هذا الزواج. عىل
ًها موجَّ نموذًجا كان الطالق، وبعد الزواج بعد لها حدث ما وكل الطالق. بعد بمصريها
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وباألخص الجمهور، عىل ُعرضت إذا مرسحيته، من املؤلف أراده ما وهذا اآلباء، لباقي
الحكومية. الرشكات إحدى وموظفي عمال من معظمه الجمهور وأن

لجنة تشكيل استوجب مما مقِنعة، غري أسبابًا كانت الرفض أسباب أن الواضح ومن
٢ / ١٢ / ١٩٨٥ يف كتب لذلك الرقابة؛ ِقبَل من أفضل بصورة املرسحية لفحص ثانية
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فيه: قال بلبيس، جوت نادي عام لسكرتري خطابًا املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير
نترشف ولكن» ج «الحالة مرسحية نص بخصوص منكم املقدَّم الطلب إىل باإلشارة …»
بصفة فيه للبتِّ ثانية مرة توزيُعه عاد حيث البحث؛ قيد مازال النص بأن باإلحاطة

نهائية.»

الرتخيص، عىل باملوافقة تقريًرا سيد» «راضية الرقيبة كتبت ٩ / ١٢ / ١٩٨٥ يوم ويف
الخارج يرفض املرصي املجتمع أن تُبنيِّ حيث املرسحية؛ أداء من مانع ال …» فيه: قالت
،٢٣ ،١٦ ،١٥ ،١٢ اآلتية: الصفحات يف العامة اآلداب مراعاة مع ين، والدِّ التقاليد عىل

املرسحية.» اسم تغيري مع ٤٥ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٥
برسالة االهتمام حيث من حسنني»، «فاطمة الرقيبة تقرير إىل ينضم التقرير، وهذا
املؤلف أراده وما املرسحية، مضمون جيدة وبصورة وََعْت قد هنا فالرقيبة البنَّاءة. املرسح
وال السباب، بألفاظ يتعلق فيما البعض، يف نوافقها فنحن الحذف مواضع أما منها.
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ألنها األبيض؛ الرقيق بأثمان تُوِحي التي باألقوال يتعلق فيما اآلَخر، البعض يف نوافقها
هذا ومنها الرقابية. املوانع من أنها رغم املرسحية، فكرة وتخدم الحوار، سياق توافق
يطلب كي «مطاوع»، شقة إىل «يوسف» ذهب عندما و«عزيزة» «يوسف» بني الحوار
يف األثر أكرب له كان مما دعارة، شقة عن عبارة الشقة فوجد عمل، عن له يبحث أن منه
الرشكات يف العمل ذلك بعد «مطاوع» عليها عرض عندما ابنته، سلوك يف ذلك بعد شكِّه

السياحية.
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مايصة كدا بت يل طلعت الشقة، عىل خبَّطت رحت عزيزة، يا اسكتي يوسف:
مرت. بنص الركبة فوق نوم قميص البسة، وإيه سنة ١٧ زي عندها

وبعدين؟ مالنا! إحنا عزيزة:
شغل، قلتلها ليه؟ عايزه قالت: موجود، مطاوع األستاذ لها قلت قبلني، وال يوسف:
دي بايل عقل يف قلت جنيه، بميت الساعة يل وقالت لتحت، فوق من كده ليَّه ْت بصِّ

مطاوع. تقابل ما عىل عقلها، قد عىل خدها واد يا مجنونة، رضوري
وبعدين؟ مجنونة، رضوري عزيزة:

شفت السنة، مش الساعة وإيه ال جنيه، ميت جنيه، ميت موافق، لها قلت يوسف:
كنيش ما باين ده إيه! ِلبْس إيه! أكل إيه! ِضْحك انبساط؛ آِخر واملوظفات املوظفني بقية

لبس! فيه
يحرسها؟ قاعد مطاوع اليل زعرت شقة يف ده كل عزيزة:

ماركة فيها اليل املوظفني كل إيه! بس عنها؟ تايه أنا هو بأقولِّك، أيوه، يوسف:
البعجراني. زعرت

وبعدين؟ عزيزة:
لها: قلت الفيزيتا، عىل إيدك قالت هناك، موظفة الظاهر دي املايصة البت يوسف:
ليَّه: قالت فلوس، آخد عشان جاي دانا بنتي يا لها: قلت الفلوس، قالت: إيه؟ فيزيتا

مايحكمش!100

دون وحدها به انفردْت غريب، طلب فهذا املرسحية، اسم تغيري الرقيبة طلب أما
الناس بعض حالة بأن يوحي املرسحية فاسم املوافقني. أو الرافضني سواء الرقباء باقي
الحالة بأن يوحي وأيًضا الحل؟! هو فما األسعار، غالء أمام املدِقع الفقر إىل وصلت
الهاوية، حافة عىل أصبحت والرشف واألخالق بالدِّين كة املتمسِّ املرصية لألَُرس العامة
إن تقول املرسحية إن أْي واألخالق؛ الرشف عن تتنازل أن قبَل الحلَّ لها وجدنا إذا إال
وهذا هو؟ وأين هو؟ فما معينًا، حالٍّ لها أن املؤكد ِمن ولكْن ُمحِرجة، أصبحْت الحالة

األسايس. املرسحية هدف هو
برفض تقريًرا سالم» العزيز عبد «عادل الرقيب كتب ١٢ / ١٢ / ١٩٨٥ يوم ويف
فقرية أرسة وهي اجتماعي موضوع حول تدور املرسحية هذه …» فيه: قال املرسحية،

ص٢٣. املرسحية، 100
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الرجل زعرت يد يف ضحية ابنته ووقعِت وابنته، وزوجته البسيط املوظف من مكوَّنة
تعود أالَّ البنت ِت وأرصَّ طلَّقها. ذلك بعد ولكنه القرص، يف معه وعاشت وتزوجها الثري
وعىل دعارة، أنها تعلم وهي السياحية بالرشكة تعمل أن عىل فوافَقْت ثانية مرة الفقر إىل
املال. مقابل وِقيَمها ومبادئها رشفها عن وتخلَّْت ضحية وأصبحْت وافقْت ذلك من الرغم
مرشوع، غري بطريق املرسحية أنهى املؤلف ألن املرسحية؛ هذه برتخيص موافق غري فأنا
مع يتوافق ال وهذا دعارة، رشكات إىل لجأت ألنها العامة؛ باآلداب مخل طريق وسلك
ومرشوعة رشيفة كثرية طرق هناك أن من الرغم عىل الرشقية. والعادات والِقيَم الرشع
البنت شخصية املؤلف أهدر وهنا وِقيَمها. بمبادئها كة متمسِّ وهي بنت كل بها تعمل

أمورها.» تعقل ال وأصبحْت املجتمع يف واملرأة
نهاية يف له تدخُّ أما ليىل، شخصية إىل بالنسبة ذكره فيما الرقيب نوافق ونحن
كنموذج معينة نهاية ملرسحيته أراد املؤلف كان وإن حقه. من ليس فهذا املرسحية،
الرقيب يريد فكيف نظره. وجهة خالل من حقه من فهذا املرصية، األَُرس به تَحتَِذي
مع متفق غري دراميٍّا خطٍّا عليه ويفرض سياقها، ومن املرسحية نهاية من يغري أن منه
الرقباء بعض به قام بما قام الرقيب أن إىل باإلضافة هذا املرسحية؟ وفكرة مضمون
يف واملرأة البنت شخصية املؤلف أهدر «وهنا قال: عندما الخاص، تعميم يف السابقني،

أمورها.» تعقل ال وأصبحت املجتمع،
السيد «بحضور فيه: جاء مناقشة، محرض كتابُة تمَّ ١٦ / ١٢ / ١٩٨٥ يوم ويف
عىل اتفق ولكن» ج «الحالة مرسحية ملناقشة بلبيس جوت رشكة عن فهمي حسني سمري
يبحث فقط ثري شخص إىل ليتحوَّل زعرت شخصية بتعديل وذلك بالنص تعديل إجراء
عدم كذلك غ، مسوِّ بدون وغريه استشهاد مواقف إقحام عدم وكذلك باألرواح، اللذة عن
يتسنَّى حتى لإلدارة اإلطار هذا يف تعديالت وتقديم النص، يف الهابطة األلفاظ استخدام

اإلدارة].» مدير [توقيع الرتخيص يف البتُّ
— الرقابة لنظم مخالف وهذا — املؤلف وجود عدم يف تمَّ املحرض هذا أن ورغم
وهو املرسحية، لرفض الرئييس السبب عن يُبني التعديل، عىل الطرفني اتفاق أن إال
بها والتمسك منطقية غري أسباب وإظهار سرته، الرافضون الرقباء حاول الذي السبب
حة موضِّ العربية، الدول أثرياء إىل تتعرَّض املرسحية أن وهو به، اإلجهار عدم أجل من
يف يستجمون أنهم والحقيقة االستجمام، بحجة مرص إىل زيارتهم وراء من الغرض
عليه يُطَلق ما وهو فقرية، أَُرسٍ من صغريات جميالت بفتيات الزواج خالل من مرص
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عادل. الرقيب تقرير صفحات

وهذه الدعارة. شقق خالل من األبيض، بالرقيق تمتُِّعهم إىل باإلضافة هذا املتعة». «زواج
يف نقرؤها حوادثها وتفاصيل األحوال، من حال بأي إغفاَلها الرقابة تستطيع ال الحقيقة
مع املرصية العالقات ستمس ُعرضت إذا املرسحية بأن شعرْت هنا فالرقابة الصحف.
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أو التعديل لِت فضَّ لذلك النموذج؛ هذا مثل إظهار خالل من الشقيقة، العربية الدول
دولية. مشاكل يف نفسها إقحام وعدم العالقات، هذه عىل حفاًظا الرْفض

من — فهذا أكتوبر، حرب يف واستشهاده «عطية» شخصية إلغاء يف الرقابة طلب أما
تُماِرس شهيد أخت أن معقولية عدم إىل — الرقابة نظر وجهة من — راجع — املؤكد
من الفتاة بأن اإلحساس يُعِطي املشهد هذا ألن ذلك؛ يف الرقابة مع نتفق ال ونحن الِبَغاء.
وهذا الوطن، أْجل من — عطية وهو — بالغايل — األرسة أي — ي تضحِّ رشيفة أرسة
يف الرشيفة الطرق جميع وجهها يف ُسدَّْت أن بعد الخطأ الطريق سلكِت الفتاة أن يُربِّر

املأساة. شكل املرسحية يُعِطي مما الرشيفة، األرس من وهي الحياة،
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عىل نقرُّه ال أننا إال ملرسحيته، املؤلف ارتضاه الذي املرسحي، الشكل هذا ورغم
يف ألننا هذه؛ الدرامية صورتها من أفضل بصورة الفتاة إظهار من بد ال فكان ذلك.
تُطاِلب أن الرقابة عىل املفروض من وكان الخطيئة. عىل يوافق ال إسالمي عربي مجتمع
بتعديل ومطالبتها اهتمامها من بدًال الرشف، بمظهر وإظهارها الفتاة شخصية بتعديل
يريده بما تهتم وال هي، تُريده بما فقط تهتم الرقابة وكأن العربي. الثري شخصية

والجمهور. املجتمع

متويل لصالح ،١٩٨٦ ا» جدٍّ مرصية «أحالم مرسحية

يف سعيد ببور املرسح لفنون األول للمهرجان العام األمني صالح مصطفى فؤاد تقدَّم
بعرض املرسح نادي لجمعية الرتخيص أْجل من للرقابة، بطلب ٢٤ / ٢ / ١٩٨٦ يوم
لالشرتاك رزق رءوف وإخراج متويل صالح تأليف من ا»101 جدٍّ مرصية «أحالم مرسحية

املهرجان. يف بها
حول وتدور — الواحد املمثل مرسحية أي — املونودراما نوع من واملرسحية
اإلمربيالية، الرأسمالية االشرتاكية للجمهورية رئيًسا أصبح بأنه يحلم الذي «رسحان»
ينجح لم ألنه الواقع يف حظَّه يندب ثم له، مؤهل غري ألنه املنصب؛ هذا من ب فيتعجَّ
وزيًرا يصبح حتى النجاَح يتمنَّى وكان فوت، الفالت بسبب الحربية الكلية اختبارات يف
بعد يحلم ثم الزواج. ومصاريف واملساكن الوظائف بتوفري الشباب لجميع الراحة ليوفر
بسبب املرشوع هذا إتمام يف فشل ألنه يتزوج؛ أن يستطيع حتى الهجرة أو بالسفر ذلك
وجه يف دائًما تقف التي املشاكل وهي الثابت، والدخل والشقة الوظيفة وجود عدم
يف لديه يعمل كي بالجامعة إْلحاقه رفض والده أن فنعلم الواقع إىل يرتدُّ ثم الشباب.
حتى كالبلهارسيا، املرصية لألمراض فريسة كان دائًما فنجده املايض يسرتجع ثم املقهى.
يرشب «محمد مثل الجوفاء الجمل بعض تعلمه ما ألن شيئًا؛ منه يتعلم لم التعليم نظام
إلخ. … الجاهيل» و«الشعر الزراعي» و«اإلصالح و«االشرتاكية» الدنيا» أم و«مرص اللبن»

باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي ا»، جدٍّ مرصية «أحالم مرسحية متويل، صالح 101

رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة
و«ألعاب ،١٩٩٢ «نقرزان» منها: أخرى، مرسحيات وللمؤلف .٢٤ / ٢ / ١٩٨٦ بتاريخ ٤٩ مرسحيات وارد

.١٩٩٥ إزاز» يف و«إزاز و«توهان»، مرصية»،
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

املرسحية. مخطوطة من األوىل الصفحة

ومعظم التمليك، بالشقق تهتم التي التليفزيون، يف اإلعالنات إىل ذلك بعد يتعرض ثم
… الفاخرة واألغذية والعطور البنوك وإعالنات السطوح، فوق غرفة يجدون ال الشباب
الواقع. مواجهة عىل م ويصمِّ أخرى، مرة يحلم أالَّ ويقرِّر «رسحان» يستيقظ وأخريًا إلخ.

النوم. إىل ويعود أخرى مرة يتثاءب نجده ولكننا
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

الرتخيص. طلب صورة

تقريًرا أحمد» محفوظ إبراهيم «إيناس الرقيبة كتبت ٢٦ / ٢ / ١٩٨٦ يوم ويف
أن نرى ا» جدٍّ مرصية «أحالم ملرسحية قراءتنا من …» فيه: قالت الرتخيص، برفض
كذلك الحساسة األجهزة وبعض السياسة تمس مبارش، بشكل سياسية نقدية املرسحية
رفض أرى ولذا … الئق غري بشكل هامة لشخصيات وتتعرَّض الدِّين مع تتعارض
العصيب الوقت هذا يف بلبلة إحداث شأنها ومن كبرية خطورة لها إن حيث املرسحية؛

به.» نمر الذي
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

بسببها، النص ورفضِت الرقيبة، دتْها حدَّ رقابية موانع من فيه ما رغم التقرير وهذا
لهذه بتعرُّضه ُمِحقٌّ املؤلف وهل ال؟ أو حقيقي باملرسحية جاء ما هل ح توضِّ لم أنها إال
بصورة اإلبداعي والفن املرسح فرسالة ال؟ أو الفرتة هذه يف الشباب عند املزمنة املشاكل
له. بالنسبة الواقع وتغييب تعتيم وعدم للجمهور، فنية بصورة الواقع إظهار هي عامة،
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

املرسحية برفض تقريًرا الكاشف» «نجالء الرقيبة كتبت ٤ / ٣ / ١٩٨٦ يوم ويف
يُعرِّض مضمونًا القليلة صفحاتها طيات بني تحمل … مرسحية …» فيه: قالت أيًضا،
مما صداقة وعالقات مصالح وإياه تربطنا الذي األمريكي وبالنظام الدولة بنظام
العليا.» الدولة ومصالح العام النظام عىل حرًصا املرسحية هذه رفض معه يستوجب

من كان األمريكي للنظام املرسحية تعرُّض فمواضع التقرير؛ هذا من ب نتعجَّ ونحن
أمريكاني، ومسلسل أمريكاني فيلم السبت: األسبوع؛ برامج مع «واآلن القول: هذا خالل
الراجل التالت: أمريكاني، برضه واإلثنني: فرنساوي، إخراج فرنساوي السهرة واألحد:
العربي الفيلم مع السهرة الخميس: البقر، رعاة فيلم األربعاء: الفزدقي، األمريكاني

270



حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

األمريكية لألفالم واإلعالمي الثقايف للغْزِو تعرَّضْت املرسحية إن أْي القاتل».»102 «الصباع
صفو ويعكر األمريكي، النظام يمس القول هذا فهل املرصي. التليفزيون لشاشة

معه؟! مصالحنا
عىل باملوافقة تقريًرا عمران» «فتحي الرقيب كتب 103٥ / ٣ / ١٩٨٦ يوم ويف
أزمة من يُعاني مرصي شاب أحالم حول تدور [املرسحية] …» فيه: قال الرتخيص،
حياتهم مقتبل يف الشبان من الكثري تُراِود أحالم فهي … الصعبة ظروفه ظل يف الضياع
بها الرتخيص من مانع وال املنشود. بالشكل أحالمهم تحقيق يستطيعوا لم حيث العملية؛
صفحات يف إليه املشار بالحذف االْلِتزام مع اد النُّقَّ عىل تقترص واحدة ليلة ملدة للعرض

«.٣ ،٢ ،١

ص٣. املرسحية، 102
الرقيبة ِت وأرشَّ ،٥ / ٣ / ١٩٨٦ بتاريخ له خ أرَّ الرقيب ألن التقرير؛ هذا تقديم تاريخ يف نشك ونحن 103

لإلدارة وقدَّمه كتبه الرقيب أن املؤكَّد فِمن ذلك وعىل .٤ / ٣ / ١٩٨٦ يف بالنظر عليه السيد» «شكرية األوىل
قبَله. أو ٤ / ٣ / ١٩٨٦ يوم يف
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

النص برفض قام أنه إال النص، عىل ظاهريٍّا الرقيب موافقة رغم التقرير وهذا
دون فقط، النقاد أمام النص بعرض فتحديده خِفيَّة. بصورة — الوقت نفس يف —
تكتمل النص هذا فرسالة ذاته. حدِّ يف للنص رفض هو املهرجان، جمهور عىل العرض

عليها. التغلُّب يمكن وكيف مشاكلهم، حقيقة عىل يطَّلعوا حتى الشباب عىل بعرضه
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

رئيس املرصي رسحان «أنا رسحان: قول يف [ص١] يف فتمثَّلْت الحذف، مواضع أما
ِقبَل من — تفسريه املمكن من القول وهذا اإلمربيالية.» الرأسمالية االشرتاكية الجمهورية
متغطية كانت «وهللا قوله: يف وأيًضا جمهوريتنا. برئيس تعريض أنه عىل — الرقابة
والنسج الغزل مصانع بأن يُِشري القول وهذا كونج.» هونج وارد املحلة صوف ببطانية
مع املرصية، البطاطني تُنِتج أن من بدًال الخارج من تستورد أصبحْت الكربى باملحلة
الخصوص. وجه عىل البطاطني مجال يف الحقيقة من يشء فيه القول هذا أن مالحظة
من القول وهذا تطبيًقا.» تَِجد ال التي الرفيعة الثقافة «فلتنتِه رسحان: قول وأيًضا
التطبيق يجد ال وهو بالشعارات، الشاب يقتنع فكيف صحيح. الشباب نظر وجهة خالل
منظَّم.» تهريج «الجيش رسحان: قول يف الحذف تَمثَّل [ص٢] ويف حياته؟ يف لها العميل
ألنه [ص٣] يف الحذف عىل معه نتَِّفق وأيًضا حذفه. عىل الرقيب مع نتَِّفق القول وهذا

له. قرابتها صلة يعلم ال وهو ه أمَّ اغتصب شاب قصة يروي
الرتخيص، برفض تقريًرا الجندي» «فايزة الرقيبة كتبت 104٠٠ / ٣ / ١٩٨٦ يوم ويف
كل عىل يركِّز بالحقد، مريض ملؤلف حاقدة أحالم هي ا» جدٍّ مرصية ««أحالم فيه: قالت
تتعارض إنها إذ ا»؛ جدٍّ مرصية «أحالم نص بأداء الرتخيص رفض أرى … سلبي هو ما

العام.» والنظام املرصية واألخالق القيم مع
تحكم أن قبل بالوهم، مريض بأنه املؤلف عىل حكمت قد التقرير، هذا يف والرقيبة
حقه، من فهذا فقط، السلبيات عىل ركز املؤلف أن رأْت قد كانت وإذا النص. عىل
معرفة املهم إنما تواُجُدها، الواجب األشياء من وهي ومعروفة، موجودة فاإليجابيات
النظر الرقيبة عىل يجب كان املنطق وبهذا لها. اإليجابية الحلول إيجاد وكيفية السلبيات
محمود «فادية الرقيبة تقرير عىل أيًضا ينطبق القول وهذا رقابيٍّا. النص تقييم يف
عدم أرى …» فيه: قالت — تاريخ بدون — أيًضا بالرفض تقريًرا كتبت التي بغدادي»،
وتملؤها النفوس تُِثري بصورة املجتمع سلبيات لنا يعرض فهو النص بهذا الترصيح

النص.» بهذا الترصيح عدم أرى ولذا والحقد؛ بالضيق

هكذا التاريخ وكتبِت رقم بال اليوم خانة تركت التقرير هذا أرَّخْت عندما الرقيبة أن املالحظ ومن 104

«شكرية األوىل الرقيبة ألن ٤ / ٣ / ١٩٨٦ يوم قبل تقريَرها كتبْت الرقيبة أن ح املرجَّ ومن .٠٠ / ٣ / ١٩٨٦
.٤ / ٣ / ١٩٨٦ يوم يف بالنظر عليه ت أرشَّ السيد»
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

عىل الرقباء معظم مسايًرا الرفض، عىل اإلدارة مدير وافق ١ / ٤ / ١٩٨٦ ويف
إظهار الرقابة رفضت وهكذا الجمهور. أمام الشباب مشاكل إظهار عدم وعىل رفضهم،
عليها. التغلب لنحاول علينا، وعرضها إظهارها من بدًال الفرتة، هذه يف الشباب مشاكل
لهم. املفيدة الجادة األعمال تقديم من بدًال للشباب، اإلسفاف تقديم تريد الرقابة وكأن
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

هندي محمود ملحمد ،١٩٨٦ سيئة» «معاملة مرسحية

٩ / ١١ / ١٩٨٦ يوم يف سيئة»105 «معاملة مرسحية مؤلف هندي محمود محمد تقدَّم
باملرسحية. له الرتخيص أْجل من للرقابة، بطلب

موت بعد — يعول فاألول و«حسن». «أحمد» الصديقني حول تدور واملرسحية
«فردوس» والصغرى الطالبة، «آمال» الكربى وأختني. أمٍّ من مكوَّنة أرسة — والده
شقاء يف تعيش التي «ليىل» يحب بسيط، عامل «حسن» واآلَخر األطفال. بشلل املصابة
السفر عىل ما فيُصمِّ بالصديقني الحياة وتضيق دائًما. املخمور أمها وزوج أمها مع دائم
من وإنقاذها «ليىل» من «حسن» لزواج الالزم املال أْجل من العربية، الدول إحدى إىل
الستكمال «آمال» وأخته ه أمِّ ومساعدة أحمد، أخت «فردوس» لعالج وأيًضا الشقاء،
واملصاعب، املتاعب تستقبلهما حتى العربية الدولة مطار أقدامهما تََطأ إْن وما دراستها.
وعندما جدوى، دون العمل عن بحثُُهما ويستمر البلد. أهل من أو املطار رشطة من سواء
أخرى مرة يدخالنه نجدهما عليهما، البلد أهل تجنِّي بسبب الرشطة قسم من يخرجان
ويف مرص. يرتكا أن فيه فكَّرا الذي اليوم يلعنان مرة كل ويف وهكذا. … جديدة بتهمة
عليهما يعرض عندما فيفرحا مرص، يف جارهما وهو «مصطفى» مع يتقابالن ما يوم
أْجل من الحزب، إىل ينضما أن منهما يريد أنه نعلم الحوار سياق ومن معه. العمل
ويقتنع العرض، هذا يرفض «أحمد» ولكن أيًضا. الحرب يدخال أن من مانع وال الحرب،
سائران وهما التايل اليوم ويف العمل. يف التجسس شبهة لوجود «حسن» أيًضا بالرفض
هاربًا ويفر «حسن» عىل الرصاص ويُطِلق املخمورين، أحد منها وينزل سيارة تَِقف
إىل «أحمد» ويعود األخرية، أنفاَسه «حسن» يلفظ املستشفى ويف «أحمد». ذهول وسط
للجمهور حديثَه ه ويوجِّ أرضها، وعىل مرص يف بالعمل االقتناع كل مقتنع وهو مرص
وبشبابها وأيدينا بسواعدنا مرص نبني ممكن «صدقوني قائًال: — للمرسحية كختام —
قريب ربنا فرج بس دلوقت، أزمة يف إحنا إن صحيح … وبنسائها وبأطفالها وبرجالها

مرص.»106 ونبني … بعض قلب عىل قلبنا ونحط هلل والعبادة إيمانَّا إىل بريجع وده

باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي سيئة»، «معاملة مرسحية هندي، محمود محمد 105

رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة
.١٠ / ١١ / ١٩٨٦ بتاريخ ٢٣٣ مرسحيات وارد

ص٢٤. الثالث، الفصل املرسحية، 106
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

الرتخيص. طلب

عىل باملوافقة تقريًرا عيىس» أحمد «عادل الرقيب كتب ١٩ / ١١ / ١٩٨٦ يوم ويف
الخارج يف املرصيون يَلَقاها التي املعاملة ُسوءَ تُظِهر املرسحية …» فيه: قال الرتخيص،
بها االرتقاء عىل والعمل مرص يف البقاء رضورة إىل الشباب وتدعو حقوقهم وضياع
حذف بعد املرسحية، بهذه الترصيح من مانع ال أرى ذلك وعىل املستويات، أعىل إىل

«.٣٦ ،٢٨ ،٢٢ ،٢١ ،١٣ ،١٢ ،٩ ،٦ ،٥ ص٤، اآلتية: املالحظات
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حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

األمريكي، الدوالر عىل «حسن» تهكُّم يف تمثَّلْت التقرير هذا يف الحذف ومواضع
السباب ألفاظ إىل باإلضافة هذا أمريكا، ونساء األبيض، والبيت واشنطون، جورج وصورة

واملرصيني. مرص حق يف العربي البلد مطار رشطة ِقبَل من
برفض تقريًرا فخري» القادر عبد «سلمى الرقيبة كتبِت ٣٠ / ١١ / ١٩٨٦ يوم ويف
الرتخيص عدم أرى سيئة. صورة يف العرب املرسحية ر تصوِّ …» فيه: قالت الرتخيص،
معاملة تُحِسن التي العربية للدول املرسحية تُيسء (١) اآلتية: لألسباب املرسحية بعرض
املنظَّمة (٣) حقيقي. غري وهذا واملرصيني، العرب بني سافر عداء تصور (٢) املرصيني.
للمرصيني.» ييسء وهذا تجسس، شبكة تعني العربية الدول يف املرصيني من تتكون التي
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

ال كانْت العربية البالد بعض ألن رفضها؛ أسباب يف الرقيبة مع نختلف ونحن
فرتة وهي — الفرتة تلك يف لة، املؤهَّ غري العمالة وباألخص املرصيني، معاملة تُحِسن
وهذا إرسائيل. مع السالم مبادرة بسبب العربية املرصية العالقات معظم فيها انقطعْت
الرقيبة قامت فقد الثالث السبب أما الرفض. يف الثاني السبب عىل أيًضا ينطبق القول
بعض يُجنِّد الذي «مصطفى» وهو املرسحية، يف الشاذ النموذج عن وتغافلت بتعميمه،
فمعظم الشاذ، النموذج هذا مثل وجود املمكن ومن العربية. الدولة مع للحرب املرصيني
وارد النموذج هذا إن أْي املرصية، الحدود خارج تجنيدهم تم املرصيني، من الجواسيس
العاملني املرصيني جميع عىل لينطبق النموذج هذا الرقيبة م تُعمِّ أْن أما الحقيقة. يف

مستساغ! غري أمر فهذا بالخارج،
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املرسحية برفض تقريًرا شحاتة» «شوقي الرقيب كتب 107١ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم وقبل
منها يُعاِني التي املآيس بعض عرض عىل يقترص النص كان وملا …» فيه: قال أيًضا،
البالد إىل يسافرون الذين الوطن أبناء ملعاناة ويتعرَّض مبالغة بصورة الحياة يف الناس
واملشقة العذاب ألوان من هناك يالقونه وما واملال الثروة عن بحثًا الشقيقة العربية
لذا الخارجة؛ والعبارات األلفاظ كثرة مع والواقع الحقيقة عن تتجاَىف بصورة واملهانة

بالنص.» الرتخيص عدم أرى

.١ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم يف التقرير هذا عىل بالنظر ت أرشَّ السيد» «شكرية األوىل الرقيبة ألن 107
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يوضح لم الرقيب أن إال السابق، التقرير من متكرِّرة صورة يعترب التقرير وهذا
مواضع أو بنماذج يأِت فلم العربية، الدول يف املرصيني معاملة لحقيقة املرسحية مخالفة
موجود الرقيب فقلم — جدٍّا قليلة وهي — الخارجة العبارات أما هذا. رأيه لتربير

يستغلَّه؟! لم ملاذا نعلم وال للشطب،
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تقريًرا املقصود» عبد «لواحظ الرقيبة كتبِت أيًضا 108١ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم وقبل
التي األرسة تُالِقيه ما أوًال: املرسحية؛ أحداث تناقش …» فيه: قالت الرتخيص، برْفض
ما املرسحية أحداث ر تُصوِّ ثانيًا: وتفكُّك. ضياع من زوجها وفاة بعد األم فيها ج تتزوَّ
وإهدار وتنكيل تعذيب من العربية البالد يف للعمل يذهب الذي املرصي الشاب يُالقيه
بني الُهوَّة توسيع من يزيد الذي األمر كثريًا، فيها مباَلغ صورة يف هذا ولكن للكرامة،
الجرح وَلئِْم الشمل ِلَلمِّ الجهود فيه تتضافر أن يجب الذي الوقت يف العربية والبالد مرص
تتضح الصورة وهذه واملسلمون. اإلسالم بها ينترص واحدة قوة العربية األمة تصبح حتى
املرصيني معظم اشرتاك ر تُصوِّ املرسحية أن كما ٢٨ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ص٨، يف
منايف وهذا املال، وراء جريًا لبلدهم خائنون بأنهم العربية البالد يف يعملون الذين
يف تتضح الصورة وهذه الغربة، أثناء لوطنه انتماء يكون ما أكثر املرصي ألن للحقيقة؛

املرسحية.» هذه عرض عدم أرى السابقة الصور هذه كل وأمام .٣٢ ،٣١ ص٣٠،
حق ال األول السبب أن سنجد التقرير، هذا يف الرفض أسباب مناقشة أردنا وإذا
رجل من األم زواج بعد املرصية األرسة تفكك تصوير من الرضر فما اعتماده! يف للرقيبة
حق ومن املشكلة، هذه عالجت كثرية درامية معالجات فهناك األول؟ زوجها بعد آَخر
«حسن» سفر يف األول الدافع ستكون ألنها مرسحيته؛ يف املشكلة هذه يستغل أن املؤلف

لها. املناسب الحل إليجاد للخارج
ِقبَل من املرصية العمالة إهانة تصوير أن عىل تؤكِّد فالرقيبة الثاني، السبب أما
مهما كاملة، الحقيقة بتصوير قام املؤلف أن نرى ونحن فيها. مباَلغ العرب األشقاء
وعنوانها — جاد لنهاد الرصيف»109 الرصيف/ع «عىل مرسحية إن بل إغفالها. حاولنا
عىل أشد وهجوم أكرب، بشكل املوضوع هذا تناولْت قد — األتوبيس»110 «محطة األصيل

.١ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم يف التقرير هذا عىل بالنظر ت أرشَّ السيد» «شكرية األوىل الرقيبة ألن 108

،٩١ ،٩٠ ص٨٩، ،١٩٨٧ مارس ،١ عدد «املرسح»، مجلة انظر: الرصيف»، «عىل مرسحية عن للمزيد 109
ص٨٠. إىل ص٧٦ من ،١٥ / ٨ / ١٩٨٧ يف ،٦٢ عدد «القاهرة»، مجلة وأيًضا:

مرص»، رسقوا «اليل كان األصيل اسمها أن تؤكِّد النص، أجازت التي حمدي»، «نعيمة الرقيبة ولكن 110

اعرتاضها بقْدر رقابية تجاوزات من بها ما أو موضوعها عىل تعرتض لم وقتَها الرقابة أن الطريف ومن
قاعة يف واملوسيقى» للمرسح القومي «املركز أقامها التي والرقابة» املرسح «ندوة راجع:، االسم. عىل
املحفوظ الندوة تفريغ ،٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ املوافق الخميس يوم يف القومي باملرسح الزرقاني الرحيم عبد

ص٩. باملركز،
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عىل وُمثِّلت الرتخيص، عىل حصلت فقد ذلك من وبالرغم الخارج. يف املرصيني معاملة
للرقابة. سيئة» «معاملة مرسحية تقديم من قليلة شهور بعد املرسح

يف يعملون الذين املرصيني معظم اشرتاك ر تُصوِّ املرسحية «إن الرقيبة: قول أما
بالنسبة تعميم به القول فهذا املال.» وراء جريًا لبلدهم خائنون بأنهم العربية البالد
املرصية العمالة باقي عىل متْه وعمَّ الشاذ النموذج هذا أخذْت فقد «مصطفى». لشخصية
أخذنا إذا إال املرسحية، يف املعنى هذا مثل وجود عدم إىل باإلضافة هذا العربية. الدول يف

الرقيبة. بتعميم
إخفاء أْجل من الشاذ املعنى هذا تعميم حاولت الرقيبة أن نجد املرسحية وبقراءة
يف — العراق بدولة املرصيني من الكثري مقتل يف تمثَّلْت بالفعل، حدثت واقعية حقيقة
يدور الذي اآلتي الحوار يف جاءت الحقيقة وهذه األسباب، معرفة دون — الفرتة تلك

اإليرانية: العراقية الحرب حول

بس؟ بيدخلوها اليل … املرصيني اشمعنا طب حسن:
ورجالة. جدعان املرصيني علشان مصطفى:

إيه؟ واال الجبهة عىل يحاربوا بيخدوهم ليه أحمد:
… الحقيقة لكم حأقول أنا كده وعلشان … تفهم قربت أديك الكالم، حلو مصطفى:

املرصيني. بيجندوا تقول ما زي
هللا اتقي طب … بلدك؟ والد يف كده تعمل … مصطفى يا عليك حرام مش أحمد:

يسبكش. ما ربنا حتى دا … أخي! يا
هما ما أحسن لهم بشغَّ حتى أنا دا … بطَّالة؟ حاجة فيهم عملت أنا هو مصطفى:

بطالة؟ حاجة ده يبقى كده، متلقحني
دا راجل! يا الهالك يف برتميهم أنت دا بطالة؟ حاجة ده عىل بتقلش وما حسن:

مرص. بتكره كده عىل أنت
يف كلها الناس ذنب حته دا … بتموت املرصيني … والتاني يوم كل أتاري أحمد:

أخي! يا رقبتك
يف وبيتأرس … الحرب يف بيموت إليل أهو … حاجة؟ عارف حد عم، يا مصطفى:
بيحققوا هما يعني وبتعدِّي، … وخالص حادث يف مات إنه للسفارة بيبعتوا … الحرب

حاجة؟ يف
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أهل قلب بتحرق ما زي … منك! ينتقم ربنا شيخ يا روح … عليك! إخص أحمد:
مفرتي! طلعت أنت دا … أوالدهم عىل دول الناس

من أنت عليك، يسهل هللا عم يا وروح … الشاي عىل شكًرا العموم عىل حسن:
من الخيانة تستحقش ما مرص دي … رشك يكفينا ربنا … طريق من وإحنا طريق

تغرقهم.111 كمان أنت جي … املرصيني بيكرهوا البلد أهل كفاية مش … بلدها ابن

ص١٧. الثالث، الفصل املرسحية، 111
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عىل الشاذ النموذج بتعميم قامْت الرقيبة أن يف رأينا، صواب عىل يدل الحوار وهذا
دون بالعراق، املرصيني مقتل موضوع إلخفاء محاولتها عن فضًال هذا املرصيني، باقي

الفرتة. تلك يف بالعراق حدثت واقعية حقيقة وهي األسباب، معرفة
تقريًرا عطا» رشدي «سمري الرقيب كتب أيًضا 112١ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم وقبل
اء األِشقَّ معاملة عىل صورة تُعِطي مرسحية إنها …» فيه: قال الرتخيص، عىل باملوافقة
ولكن بها، الرتخيص من مانع وال املال، أْجل من املرصي كرامة وإهدار للمرصيني العرب

«.٢١ ،٢٠ ،١٨ ،١٣ ،١٢ ،٩ ،٨ ،٦ ،٥ ص٤، اآلتية: املالحظات حذف بعد
السابقون الرقباء رفض بسببه الذي املعنى، نفس يؤكِّد التقرير هذا أن ويالحظ
بالنص. للرتخيص رشدي» «سمري الرقيب عليه اعتمد الذي السبب نفس أنه رغم النص،
الرتوِّي من بيشء النظر دون اجتهاًدا بالرفض قاموا الرافضني الرقباء أن عىل يدل وهذا
السباب، ألفاظ يف انحرصت فقد الحذف، مواضع أما له. الدقيق الفحص أو النص، يف
للعمالة العربية الدولة داخل األقسام رشطة أو املطار، رشطة ِقبَل من امُلهينة واأللفاظ

تقريره. صفحات يف واضح هو كما املرصية،

.١ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم يف التقرير هذا عىل بالنظر ت أرشَّ السيد» «شكرية األوىل الرقيبة ألن 112
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التقرير أسفل بتأشرية السيد» «شكرية األوىل الرقيبة ِت أرشَّ ١ / ١٢ / ١٩٨٦ ويف
املرصية والعمالة العربية الدول بني السيِّئة الت الصِّ تُبنيِّ «مرسحية فيها: قالت السابق،
هو العكس أن مع عليه واملتكالبني للمال املحتاجني صورة يف املرصيني تُظِهر التي
حتى العربية الدول بقية علَّما اللذان هما املرصي والعامل األستاذ ألن الصحيح؛
رفض أرى وأنا … وغريهما والكويت السعودية مثل قدَميْها عىل تَِقف أن استطاعت

العربية.» والدول املرصيني من لكل افرتاءات من به جاء ملا النص
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إن يقول فالحارض والحارض. املايض بني بالخلط قامت الرقيبة، أن نؤكد ونحن
موجوًدا االحتياج هذا ومازال للمال، شديد احتياج يف كان — الفرتة تلك يف — املرصي
تاريخية، حقائق فهي العربية، الدول عىل وفْضلُهما والعامل األستاذ أما هذا. يومنا إىل
التي العربية، للدول بالنسبة وباألخص الحارض، وقتنا يف بها يؤخذ لم لألسف ولكن
وسائل ويف فقط، الرسمية املحافل يف إال بها االعرتاف وعدم الحقيقة، هذه طمس تحاول
ولكن إثباته، املرسحية حاولت الذي الواقع، هو وهذا فقط. املجاملة باب من اإلعالم

املعنى. هذا تفهم لم الرقابة
مدير تأشرية جاءت — عطا رشدي سمري الرقيب تقرير — السابق التقرير وخلف
للعالقات نص يتعرض حني أنه وأرى …» فيها: قال الذي املرسحيات، عىل الرقابة إدارة
املغرضة الدعايات متاهات إىل ينزلق أالَّ يجب العربية والشعوب املرصي الشعب بني
غريها ويف العربية الدول يف يعمل مرصي مليون من أكثر إن — الفردية التجارب أو
الوطن أبناء مع ويتساَوْون بل بها، العاملني من غريهم مع متساوية معاملة ويلَقْون
مرصاَعيْه عىل يُفتَح أالَّ يجب الباب هذا إن العاملني، نظام يف الدول هذه من كثري يف
والحوار األسلوب ِمن وبمستًوى الجميع ينفع جاد قومي بشكل القضايا يناقش مَلن إال
أخريًا ويؤرشِّ بالنص.» الرتخيص رفض اعتماد أرى ذلك لكل املجال؛ أهمية يناسب راٍق
العامة السياسة مع لتعارضها املنع «يُعتََمد بقوله: السابقة، التأشرية عىل العام املدير

العام.» والنظام للدولة
املرصيني بأن له أتَى أين فِمن حقيقي. غري هو بما يتحدث هنا، الرقابة ومدير
سافر مرصي أيَّ َسأََل فلو الغربة. يف وهم العربية، الدول أبناء مع الحقوق يف يتساَوْون
إىل وصوله منذ أجنبي أنه عىل يُعاَمل املرصي أن سيعلم الدول، هذه يف وعمل وتغرَّب
والوصول السفر إجراءات إلنهاء األماكن بعض هناك أن يرى عندما الدول، هذه مطار
مرصي باعتباره فيها هو يَِقف لألجانب أخرى وأماكن العربية، الدولة بأبناء فقط خاصة
الرقيب محاولة أما بها؟! ويعمل الدولة هذه أرض إىل يدخل عندما بالُنا فما (أجنبي).
تجربة تعترب ألنها حقيقي؛ غري فهذا فردية، تجربة و«أحمد» «حسن» تجربة بأن إلقناعنا

العربية. الدول يف املرصيني من العاملني معظم بها يمر عامة
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األستاذ من — كتابية113 بصورة — العام املدير طلب ١٩٨٦ ديسمرب نهاية ويف
فيها. الرأي وإبداء املرسحية قراءة حمادة» املنعم «عبد

أخريًا، اعتمدتْه الذي بالرفض الرقابة اقتناع عدم عىل يؤكد ما الطلب هذا يف ولعل
املرسحية أن وأرى …» قائًال: تقريره، حمادة املنعم عبد كتب ٥ / ١ / ١٩٨٧ يوم ويف

التالية: لألسباب مرفوضة التناُول بهذا

والخارج؛ الداخل يف وملرص للمرصيني مسيئني نموذجني اختار قد املؤلف إن (١)
وتدخل البنتها انتقاًما بقتْله تقوم واألم ويغتصبها زوجته ابنة عىل يعتدي األم فَزْوج
يناقش املؤلف إن حيث لها؛ فنية رضورة وال ومسيئة، مقحمة جزئية وهي السجن.
التي تلك رضورة فأية العربية، البالد يف املرصيني العاملني قضية وهي اسة حسَّ قضية

بها املنشورة، الورقة وهي صغرية، ورقة وجدنا املرسحية، مع املرفقة الرقابة ووثائق أوراق فضمن 113

نظن ونحن العام. املدير ِقبَل من عة وموقَّ الرأي.» وإبداء للقراءة حمادة املنعم عبد «األستاذ العبارة: هذه
املؤلف إىل خطابًا الرقابة فيه أَرسَلْت التي اليوم وهو ،٢١ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم بني ما ُكتبت الورقة هذه أن
حمادة املنعم عبد األستاذ كتابة يوم وهو ،٥ / ١ / ١٩٨٧ ويوم البحث، قيد زالت ال مرسحيته بأن تُخِربه

منه. املطلوب للتقرير
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املرصية بالعالقات تتصل مسألة يف السيئة النماذج هذه مثل استعراض إىل املؤلف تضطر
العربية؟

ما أقرب املرصية للعمالة املطروحان النموذجان وهما وحسن أحمد فات ترصُّ (٢)
عىل أحدهما قتْل وإىل السجن دخول إىل الترصفات هذه بهما وأدَّْت البلطجة، إىل تكون

عربي. مواطن يد
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العراقية املرصية العالقات إىل بالغة إساءة يُيسء العراق حرب موضوع إقحام (٣)
صورة عىل املرصيني ر ويُصوِّ الصدد، هذا يف الخارجية الدولة سياسة مع ويَتَعاَرض

بها. يعتقدون قومية قضية أجل من وليس املال أْجل من يحاربون مرتزقة
غريبة. دعوة وهي الخارج، إىل السفر من ر ينفِّ أن إىل النهاية يف يهدف املؤلف إن (٤)
العربية البالد إىل املرصيني سفر ألن بضوابط؛ ولكن الخارج، يف العمل ع تشجِّ فالدولة
تقوم الخارج يف العاملني مدخرات إن بل والدولة، األفراد مستوى عىل كثرية مشاكل يحل

االقتصادية. املشكلة حل يف ال فعَّ بدور اآلن
الدول مع العالقات إىل ييسء املهني، الشكل هذا عىل امُلعاِرين املرصيني تصوير إن (٥)
التي الفردية الحاالت بعض هناك كانت لو حتى الحقيقي، الواقع يمثِّل وال العربية،

ظاهرة.» تمثِّل ال أنها إال متاعب، إىل املرصيني بعض فيها يتعرَّض

حمادة املنعم عبد األستاذ إن — تأكيد وبكل — نقول التقرير، هذا قراءة وأمام
كتب خاللها ومن السابقة، التقارير بقراءة اكتفى بل نهائيٍّا، املرسحية بقراءة يَُقم لم
لزوجها، «ليىل» والدة مقتل جزئية إقحام عىل اعرتض أنه ذلك عىل والدليل هذا. تقريره
يغتصب لم األم زوج أن — املرسحية114 يف كما — والحقيقة البنتها. اغتصابه بسبب
ابنتَها. تُنِقذ كي بقتِْله وقامْت األم حرضِت «ليىل» استغاثت وعندما ذلك، حاول بل «ليىل»،
حول املصاعب وتراكم تشديد ورائها من أراد فاملؤلف املرسحية، يف األرسة هذه إقحام أما
الرفض. أسباب من األول للسبب تفنيد وهذا سابًقا. بيَّنَّا كما السفر، يف ليُفكِّر «حسن»
فقد الرقيب. ِقبَل من املرسحية قراءة عدم عىل دامغ دليل فهو الثاني، السبب أما
الغريب. املعنى بهذا أتى أين من نعلم وال بالبلطجة، و«حسن» «أحمد» ترصفات وصف
يُشِفق قارئ أيَّ يجعل مما واالنكسار، الطيبة عىل تدل بكاملها املرسحية يف فترصفاتهما
السجن.» دخول إىل الترصفات هذه بهما «وأدَّْت بقوله: عليهما الرقيب تجنِّي أما عليهما.
األوىل فاملرة مرات. أربع العربية الدولة يف السجن دخولهما رغم حقيقي، غري فهذا
املرة ويف ظاملة.115 تَُهم بسبب لني امُلرحَّ املرصيني بعض مع املطار خارج حديثهما بسبب
والوالء، الطاعة فروض له يُقدِّما لم ألنهما عليهما الرشطة رجل تجنِّي بسبب الثانية

.٢٢ ص٢١، املرسحية، يف القتْل حادثة انظر 114
ص١٢. املرسحية، انظر 115
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بسبب عليهما الفلسطيني الظابط تجنِّي بسبب الثالثة املرة ويف إذاللهما.116 أْجل من
مقتل عن لإلبالغ الرشطة إىل «أحمد» ذهاب بسبب الرابعة املرة ويف للمرصيني.117 كرهه
مقتل موقف أما الرقيب؟ فهم كما بالبلطجة تُوَصف الترصفات هذه فهل «حسن».118
عليه ا ردٍّ نجد ال — الرقيب م توهَّ كما — البلطجية ترصفاته بسبب كان الذي «حسن»،

باملرسحية: جاء كما ذكره من أبلغ

مرص. يف اليل ووحشوني … عليَّا ْت هفَّ مرص أخي يا حسن:
ونعملك بالسالمة ترجع هللا إنشاء … وحشتك؟ ليىل قصدك … عقروت! يا أه أحمد:

بنفيس. حازفك اليل وأنا كبري، فرح
حولينا كترية والناس عنيه ام ُقدَّ الفرح ر بيتصوَّ … الواحد أحمد يا تصدق حسن:

الوسط. يف وليىل وأنا
أنا دا أحسن دلوقت؟ إيه أكل حانجيب املهم … ليىل وتسِعد يقدَّرك ربنا أحمد:

بطنه). عىل يده أحمد (ويضع خالص
ومعانا … رجالة ونرجع نفسنا عىل نمسك عاوزين علشان نكلها حاجة أي حسن:

كويسني. قرشني
التي السيارات إحدى عىل بأصبعه أحمد (يشري … حاجة أي نجيب ِبينا يالَّه أحمد:
حسن نحو وصوَّبه مسدس وبيده — سكران املواطنني أحد منها ونزل فجأة توقفت

بالفرار). والذ السيارة وركب صدره يف النار عليه وأطلق
حسن يسقط (وهنا حسن يا بالك خيلِّ حسن! يا حاسب حسن! يا حاسب أحمد:
والرصع الغضب أحمد فتملَّك دمه يف غارًقا بالرصاص ُرضب أْن بعد األرض عىل
أحمد يمزق (وهنا ناس! يا اإلسعاف يطلب واحد … هوه! يا ناس يا اْلحقوني والرصاخ)
سيارة تأتي قليل وبعد … والرصاخ البكاء يف وينهال لحسن الجرح ويسد … قميصه

املستشفى).119 إىل حسن ويُنَقل اإلسعاف

ص٢٦. املرسحية، انظر 116

ص٢٨. املرسحية، انظر 117
.٢٢ ص٢١، الثاني، الفصل املرسحية، انظر 118

.١٩ ص١٨، املرسحية، 119
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ِقبَل من البلطجة ترصفات بسبب جاء القتْل أنَّ عىل يدلُّ ما املشهد هذا يف فهل
الرقيب؟! قال كما «حسن» أو «أحمد»

يف العراق حرب موضوع إقحام يف تمثَّل فقد الرفض، أسباب من الثالث السبب أما
الرأي تشغل كانت الحرب ألن رضوري؛ املوضوع هذا إقحام إن للرقيب ونقول املرسحية.
أحداث ألن مرسحيته؛ يف استغالله املؤلف حق ومن الوقت، ذلك يف والعاملي العربي العام
ولكن املرسحية. يف باسمها ح يُرصِّ لم املؤلف كان وإن العراق، بدولة حدثت املرسحية
عن فالحديث العراق. إىل سافرا و«أحمد» «حسن» أن تؤكد باملرسحية كثرية دالئل هناك
يف وضعنا إذا اإليرانية، العراقية الحرب أنها عىل يدل غريها، مع العربية الدولة حرب
عقود بدون املرصيني سفر نظام أيًضا الحرب. وزمن املرسحية، كتابة زمن الحسبان
يُسمح التي — الفرتة تلك يف — الوحيدة الدولة فهي العراق، دولة أنها يؤكد عمل،
يف الدخول عن الحديث إىل باإلضافة هذا عمل. عقود بدون إليها بالسفر للمرصيني
واستخدامهم للسالح املدنيني وحمل الشوارع، يف جهًرا الخمر ورشب الحاكم، الحزب
الوفاة، أسباب معرفة دون السفارة إىل وإرسالهم املرصيني وموت مخمورون، وهم له
هذا كل إلخ. … الدينار العراق وعملة باملرسحية، العراق أهل ِقبَل من العراقية واللهجة
املؤلف يستخدم ال فكيف العراق. هي املرسحية، يف املعنية العربية الدولة أن عىل يؤكد

الوقت؟ ذلك يف العراق عن يتحدث وهو مرسحيته، يف العراقية الحرب موضوع
قال: فقد املرسحية، إليه تهدف ملا الرقيب فْهم عدم عىل يدل أيًضا، الرابع والسبب
ولكن السفر إىل تدعو املرسحية أن والحقيقة السفر. من التنفري إىل تهدف املرسحية إن
من نفسه الوقت يف ر وتنفِّ حقوقها. ويحمي املرصية، العمالة يَحِمي ونظام عمل بعقود
بيشء — الرقيب كتبه — كما السبب هذا قرأنا وإذا بذلك. االلتزام عدم عىل القائم السفر
ذكر فقد للمرسحية. قراءته عدم بسبب تناقض يف وقع الرقيب أن سنجد الرتكيز، من
و«حسن» «أحمد» هل نتساءل: وهنا بضوابط. ولكن الخارج يف العمل ع تشجِّ الدولة إن
املؤلف إن أْي ال؛ بالقطع الغربة؟! أهوال من تحميهما ضوابط أية أو عمل، بعقود سافرا
به معرتَف نظام أي أو العمل، عقود مثل حماية، بدون السفر عدم إىل الشباب يدعو

الرقيب. إليه يلتفت لم املعنى وهذا لحمايتهم،
للمرسحية؛ رفضه أسباب من الخامس بالسبب كه تمسُّ عىل الرقيب نوافق ال وأخريًا،
بدون سافرا أنهما والحقيقة العربية، للدول امُلعاِرين من و«حسن» «أحمد» اعترب ألنه
املرصيني لسفر األمثل النظام هو اإلعارة نظام أن املعروف ومن عمل. عْقد حتى أو إعارة
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املرسحية. غالف

بالخلط الرقيب وقام املرسحية، يف النظام هذا يُطبَّق لم لألسف ولكن العربية، الدول إىل
نظام. أي بدون السفر وبني النظام هذا بني

املرصية العالقات عىل حفاًظا النص هذا برفض قامت الرقابة إن نقول: وأخريًا
هذه تمثيل حالة يف املرصي، للشباب بالنسبة الكربى املنفعة إىل النظر دون العراقية،120

،١٩٧٦ لسنة ٢٢٠ رقم الثقافة وزارة قرار خالل من يأتي الشأن هذا يف القانوني الرفض بأن علًما 120

عالقات تربطه بشعب أو أجنبية بدولة «التعريض حالة: يف املرسحية منع عىل موادِّه إحدى يف ينص الذي
تاريخي تحليل لتقديم رضوريٍّا ذلك يكن لم ما املرصي، وبالشعب العربية مرص بجمهورية صداقة
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املرسحية. صفحات إحدى

الالزم التربير قدَّمِت ألنها الرفض؛ تستحق ال املرسحية فإن لذلك وتبًعا املوضوع». سياق يقتضيه
العراق. بدولة للتعريض
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عىل مبارش بشكل سيؤثر كان املوضوع هذا مثل عرض ألن الجمهور؛ أمام املرسحية
حماية. أو تأمني دون السفر، لتجربة خوضهم عدم يف — الفرتة تلك يف — الشباب

عدس فريد ملحمد ،١٩٨٦ ورطة» «أوزوريسيف مرسحية

نادي جمعية عام سكرتري صالح مصطفى يكن ِمن كلٌّ تقدَّم ٢٣ / ١١ / ١٩٨٦ يوم يف
إىل بطلب املرسح لجنة مقرر املناخيل محمد محسن واملهندس سعيد، ببور املرسح
محمد إعداد من ورطة»121 يف «أوزوريس مرسحية بتمثيل الرتخيص أْجل من الرقابة،

سعيد. ببور املرسح بنادي التمثيل فرقة وتمثيل رزق، رءوف وإخراج عدس، فريد
القالووظ املسمار إىل نسبة — قالووظ» «مصطفى شخصية حول تدور واملرسحية
الذي الجوفاء، الشعارات بفْضل ولكنه «بيل»، األسطى ورشة يف صبيٍّا يعمل كان الذي —
وينجح العمال. عن االنتخابات يف ًحا مرشَّ يُصبح دائمة، بصورة ويردِّدها معانيها، يجهل
اإلعالم وسائل به تهتمُّ وعندما مرص. يف السياسيني الرجال أهم من ويصبح ذلك، يف
ال سوقية بطريقة تتحدث التي «نعيمة». ه أمَّ تستضيف عنه، تليفزيونيٍّا برنامًجا وتقدِّم
يف فشل ألنه فاشًال؛ ابنها تعترب أنها ونعلم السياسية. قالووظ» «مصطفى شهرة عىل تنم
بعد املذيعة وتستضيف «ذربيح». أبوه وتمنَّى أراد كما الجنينة، خويل أو غفريًا يكون أن
عقولهم، يف املتخلِّفني من وهو «بسيوني»، امليكانيكا ورشة يف وصباه عمره صديق ذلك
فكان «بسيوني» أما باسمه، ع يوقِّ كان «مصطفى» أن «مصطفى»، وبني بينه والفرق
ومن املنطقة. أهل عىل س ليتجسَّ «بسيوني» استغلَّ «مصطفى» أن أيًضا ونعلم يبصم.
وهنا الُكْره. أشدَّ «مصطفى» يكرهون نجدهم املنطقة، أهايل لبعض املذيعة مقابالت خالل
أصواتهم أعَطْوا وملاذا االنتخابات؟ يف ممثلهم الناس يكره ملاذا املرسحية، عقدة تظهر
واالقتصاد واالجتماع النفس علم علماء بعض املذيعة تستضيف ذلك وأمام أصًال؟ له
الشعب موقف أن نعلم املناقشات خالل ومن القضية. لهذه األمثل التفسري إليجاد
— قديًما — املرصي الشعب موقف نفس هو قالووظ، مصطفى االنتخابي املمثل من

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي ورطة»، يف «أوزوريس مرسحية إعداد عدس، فريد محمد 121

رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة
.٢٧ / ١١ / ١٩٨٦ بتاريخ ٢٤٤ مرسحيات وارد رقم تحت

294



حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

الرتخيص. طلب

بنَّاءة، وُمثُل بِقيَم نادى ألنه ويتمزق؛ يموت الشعب تركه فقد أوزوريس. موت من
قالووظ». «مصطفى من اآلن الشعب موقف هو وهذا ذلك. بعد له وهتفوا القاتل، وتركوا
املمثل يختار كيف يعرف كي الشعب تألُّم يف املتمثِّل املناسب، الحل إيجاد من بد وال

األمثل. االنتخابي
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الرتخيص، عىل باملوافقة تقريًرا مصطفى أدهم الرقيب كتب ٤ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم ويف
السينمائية األفالم بعض ووجود مشابهة الرتخيصبمرسحيات لسابق ونظًرا …» فيه: قال
من نوَّابها اختيار عىل الجماهري تحض والتي األسلوب، وبهذا الشعب عىل تُعَرض التي
من مانع أي أرى ال لذلك نظًرا … العكس وليس واملثقفني الوطن خدمة يف املتفانني
والتقاليد الرقابية، بالقوانني االلتزام ورضورة أهمية مع املذكورة للمرسحية العرض
هذا املالبس. يف الحشمة مع والحركات األداء يف واالبتذال اإلسفاف عن والبُْعد املرعية،

للعرض.» النهائية الربوفة مشاهدة بعد للرقابة والرأي
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من األسايس الهدف إىل تنظر التي اإليجابية، التقارير من التقرير هذا ويعترب
— الرافضني الرقباء من غريه أسباب عن الرقيب تغافل فقد للنص. الدرامية املعالجة
كيفية إىل الشعب توجيه يف ورسالته النص، بمضمون فقط واهتمَّ — ذكره سيأتي كما
فخري» القادر عبد «سلمى الرقيبة تقرير عىل أيًضا القول هذا وينطبق النواب. اختيار
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املرسحية «توضح تقريرها: يف وقالت الرتخيص، عىل ٩ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم يف وافقت عندما
ال الكالم مهنتهم يفهموها. ال بأشياء يؤمنون السيايس املجال يف الجهلة بعض ظهور

حذف.»122 دون املرسحية عرض من مانع ال مستمرين. ولكنهم مكروهني، العمل

الرغم عىل محذوفة.» أجزاء بها ٣٢ «ص فيها: قالت ملحوظة، الرقيبة كتبِت التقرير، هذا نهاية ويف 122

حذف.» دون املرسحية عرض من مانع «ال بعبارة: تقريَرها أَنَْهْت أنها من
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الرتخيص، برفض تقريًرا السيد» «راضية الرقيبة كتبت ٧ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم ويف
بصورة وصويل جاهل أنه عىل عامل األصل يف وكان السيايس إظهار …» فيه: قالت
أعىل إىل يصلونه والناس به يؤمن ال وبما يفهم ال بما الناس إقناع يحاول فهو كوميدية.
سياسية قيادات به ألن الشعب جهل تُبنيِّ التي الهزلية املرسحية رفض أرى السلطات.

الهبوط.» بهذا
تمثَّل الرفض أن إال التقرير، هذا يف الُجَمل اتساق وعدم الركيك، األسلوب ورغم
وجود إىل باإلضافة هذا الشعب. جهل تُبنيِّ مرسحية برتخيص تَْرَض لم الرقيبة أن يف
املرصي الشعب تُظِهر لم املرسحية إن للرقيبة: نقول ونحن هابطة. سياسية قيادات
يمثِّله الذي الحي وهو منه، صغريًا قطاًعا أظهرت بل الجاهل، الشعب بصورة بأكمله،
وجود أما كلها. مرص ليصبح الحي، بتعميم قامْت الرقيبة إن أْي «مصطفى»؛ النائب
ِمن أن نعلم أن وكفى ا. جدٍّ قليلة بصورة كان وإن حق، فهذا هابطة، سياسية قيادات
يعرف األقل فعَىل أميٍّا، يكون ال النائب أن االنتخابات، معركة يف النواب دخول رشوط

قالووظ». «مصطفى فقط به تمتَّع ما وهذا والكتابة، القراءة
الرتخيص برفض تقريًرا الجندي» «فايزة الرقيبة كتبت ٩ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم ويف
تصوِّر اآلتية: لألسباب املرسحية بأداء الرتخيص رفض أرى …» فيه: قالت أيًضا،
أن ذلك جهل؛ عن الشعارات يف ُمتاَجَرة فهي وظيفة، أصبحْت السياسة أن املرسحية
معنى ال جوفاء شعارات ويردِّد يفَهم ال بما يؤِمن قيادي مركز يف هو الذي الشعب نائب
ر وتصوِّ وينتخبوه. له يهتفون فهم ذلك ومع ممثِّليه، من مكروه وهو مضمون، وال لها
شعبنا بها يمر عميقة أَلم لحظة هي إنما ممثليه من املكروه النائب قضية أن املرسحية
كما اندثرْت عندنا فالِقيَم انتخبوه. ومن النائب سلوك شكل الذي األلم ذلك منها ويعاني
لذا عنها؛ الشعب من أحد يدافع ولم أوزوريس بموت النبيلة واملعاني الخري ِقيَم ماتْت
الذين الشعب لنواب تشويه واملرسحية … أوزوريس بورطة أشبه اآلن ورطة يف فنحن
حلها، عىل ويعملون بمشاكله يشعرون ألنهم ثقة عن الشعب يختارهم والذين يمثِّلوه
عليها يُعاِقب جريمة قذفه أو سبَّه تجعل التي الربملانية بالحصانة الشعب ممثل ويتمتع
الرقيبة ِت أرشَّ التقرير هذا نهاية ويف املرسحية.» بأداء الرتخيص أرفض لذا القانون؛
صورة يف الشعب يمثل ألنه رفضه أرى وأنا …» بقولها: ١٠ / ١٢ / ١٩٨٦ يف األوىل

سيئة.»
بعض عن وتتغافل وردي، بمنظار السيايس الواقع إىل تنظر التقرير هذا يف والرقيبة
ممن الشعب، نواب من والنادر القليل تُظِهر فاملرسحية الواقع. يف املوجودة سلبياته،
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إىل الشعب بتوجيه السلبيات هذه تعالج أن وتحاول االنتخابي. الفوز يف الحق لهم ليس
الرقيبة؟! وََعتْه املعنى هذا فهل لنوابه. األمثل االختيار

عىل باملوافقة تقريًرا الحميد» عبد «صفاء الرقيبة كتبت ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم ويف
إطار يف املايض صيغة يف املستقبل عن تتحدث املرسحية هذه …» فيه: قالت الرتخيص،

الرتخيص.» املرسحية هذه منح عىل أوافق ولذا وتاريخي؛ سيايس
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مضمون أو هدف يناقش لم أنه إال الرتخيص، عىل موافقته رغم التقرير وهذا
االختالف كل يختلف الرقيب عمل أن نظن ونحن بعيد. من وال قريب من ال املرسحية
الرقيبة أن والحقيقة نقاش. دون ورسيعة رصيحة موافقة من التقرير هذا يف ا عمَّ
بدًال اسمها، وكتابة عنها، نيابة — بكتابته وقام أصًال، التقرير بكتابة تَُقم لم «صفاء»

اآلَخرين.123 الرقباء أحد — التوقيع من
برفض تقريًرا النرص» أبو «مصطفى األول الرقيب كتب ٢٥ / ١٢ / ١٩٨٦ يوم ويف
راٍق، فني مستًوى عىل ليست وهي «الفارس» قالب يف واملرسحية …» فيه: قال الرتخيص،

بالنص، الوثائق ضمن واملحفوظ الجزء، هذا بداية يف املنشور املرسحية، طلب أن ذلك، عىل والدليل 123

وأسفلها «فاطمة». توقيع قراءتها» وممكن واضحة «النسخ :٢٧ / ١١ / ١٩٨٦ يف اآلتية التأشرية عليه ُكتبْت
اسم وعند صفاء» آنسة: أدهم، السيد: راضية، السيدة: الرأي: وإبداء «للقراءة بها: جاء أخرى تأشرية
رقيبة توقيع التدريبية» بالدورة لوجودها بالتقرير تأِت «لم العبارة: هذه بعده ُكتبْت سهم «صفاء» اآلنسة

.١ / ١٢ / ١٩٨٦ يف السيد» «شكرية أوىل
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العمل هذا من يجعل مما املهذَّبة، غري املواقف لبعض والتلميح األلفاظ من بها أن كما
إلدانتها للعرض، تصلح ال الشكل، بهذا واملرسحية ناضًجا. فنيٍّا عمًال باعتباره جدير غري
الثاني والجانب والخلقي، الثقايف بمستواهم والتعريض الشعب، مجلس أعضاء الجانبني:
لهذا قالووظ»؛ «مصطفى مثل لشخص والتأييد والتهليل وتفاهته غفلته، ومدى الشعب

املرسحية.» هذه رفض أرى
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سواء قاله، ما عىل يُدلِّل لم الرقيب أن إال التقرير، هذا يف التعبري جودة ورغم
يُفَهم هكذا أو — الرقيب استبعاد إىل باإلضافة هذا العبارات. أو الصفحات أو باملواضع
لنا يخلق النوع هذا ألن رقابيٍّا! بها ح املرصَّ غري األنواع من ألنه «الفارس» نوع —
أن نظن ونحن املرسحية. األنواع باقي إىل به يرقى الذي املستوى عىل ليس مرسًحا
النص، يف املطروقة غري النواحي ببعض بالتمسك للنص رفضه يربر أن حاول الرقيب،
والعبارات. األلفاظ تنميق خالل من الظاهري، االقتناع عىل التقرير قارئ يحمل مما
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عىل باملوافقة تقريًرا املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير كتب ٣١ / ١٢ / ١٩٨٦ ويف
املرسحيات تأليف حكاية أن «وأرى السابقني: الرقباء آراء رسد أن بعد فيه، قال الرفض،
اق أفَّ أيُّ يستطيع ببساطة إنه حتى والجهل بالغفلة وتصفه مرص شعب تُِدين التي
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عضًوا ويصبح ويصل الشعب ملجلس يصل أن األسمى والهدف عليه! يضحك أن جاهل
بالنص.»124 الرتخيص رفض اعتماد أرى الصفة. بهذه بمجلسه

فيه ذكر الذي السابق، مصطفى» «أدهم الرقيب تقرير املدير، ادعاء عىل ردٍّ وخري
عىل باملوافقة قام املدير أن املؤكد ومن بها. الرتخيص تم قد مشابهة مرسحيات هناك إن
التقارير، أو املرسحيات عىل يطلع ال املدير أن اعتربنا إذا إال املشابهة، املرسحيات هذه

بالقطع. مستبعد وهذا تدقيق، أو فحص دون فيها ما باعتماد ويقوم
يف املنشور وهو — واضح غري بتوقيع ا، ُمِهمٍّ تقريًرا وجدنا ٦ / ١ / ١٩٨٧ يوم ويف
عمًال تكون أن إىل املرسحية بهذه الوصول ويمكن …» كاتبه: قال — السابقة الصفحة

اآلتي: ُروعي ما إذا ناضًجا فنيٍّا

«الفارس». وهو األحداث خالله من تدور التي الفني الشكل عىل املحافظة رضورة (١)
مستوى إىل تَرَقى ال التي والتلميحات األلفاظ بعض بحذف وذلك النص؛ تهذيب (٢)
من النص إجازة عىل املوافقة حالة يف بالتفصيل تحديدها ويمكن املطروحة، القضية

املبدأ. حيث
فيها يتضح والتي السياسية قالووظ» «مصطفى بهوية الخاصة الجزئية حذف (٣)
فاملاركيس منطقية، وغري املوضوع عىل مقحمة تبدو الجزئية هذه ألن وذلك ماركيس؛ أنه
الهوية تحديد أن عىل عالوة والسطحية، السذاجة من الدرجة هذه عىل يكون أن يمكن ال

مفوَّض.» واألمر املوضوع. يخدم ال هنا

والرفض القبول مبدأَِي وخفية، ذكية وبصورة عباراته، بني يحمل التقرير وهذا
النص شكل عىل باملحافظة االْلِتزام عىل ويؤكِّد يوافق، فالرقيب مًعا. الرتخيص عىل
أما السابق. النرص» أبو «مصطفى الرقيب قول مع ذلك تناقض رغم «الفارس»، الفني
الرتخيص، عىل املوافقة حالة يف الرقابية، املواضع بعض تعديل أو لحذف تحديده رشط
فيها رأيه ويقول املواضع، يحدد بأن تقتضيه الوظيفية فاألمانة مستساغ. غري أمر فهذا
قبله. ال التقرير بعد يأتي االعتماد ألن عدمه؛ من الرتخيص اعتماد انتظار دون ويناقشها،
بهذا تفرُّده رغم «مصطفى»، شخصية عىل املاركسية صفة يُقِحم الرقيب نجد وأخريًا،

النظام مع لتعاُرضها «تُرَفض فيها: قال بتأشرية اليوم نفس يف التقرير هذا أسفل العام املدير ويؤرش 124

باملنع.» إخطار ويُرَسل العام
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(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

كفيلة الفرتة، تلك يف النص يف الصفة هذه مثل ووجود الرقباء. باقي دون وحده الرأي
موافقته يف األمل البداية يف للقارئ أعطى الرقيب إن أْي قيمته؛ كانت مهما النص بمنع
ظاهريٍّا. به املرصح غري الخفي، بالرفض التقرير أنهى ثم — املرشوط — بالرتخيص

من يحمله بما املرسحية ملف اإلدارة أرسلِت الرقباء، بني الكبري التناقض هذا وأمام
للتوجيه. الوزير الدكتور السيد إىل رقابية وتقارير وثائق

بشأن توجيهاته هي وما الوزير، مكتب يف حدث ماذا التحديد وجه عىل نعلم وال
التوجيه، عن امتنع أو الرفض، عىل وافق الوزير السيد بأن نظن أننا إال املرسحية، هذه
إىل محفوظ النص أن بدليل — األرجح االحتمال وهو — أصًال امللف إليه يُرَسل لم أو
دليل وهناك الوزير. رأي عىل تدل إشارة أو تأشرية أية من تماًما خاٍل وهو باإلدارة، اآلن
عبارة: عليه ُكتب األخري املرسحية غالف أن وهو الوزير، إىل يُرَسل لم امللف أن عىل آَخر
الرقابية والوثائق التقارير جميع عن عبارة وهي املرفقات جميع بنود ثم امللف»، «مرفقات
امللف أوراق ضمن موجودة غري واحدة ورقة إال — بنرشها وقمنا عنها تحدثنا التي —
للتوجيه. الوزير الدكتور السيد إىل باإلحالة والخاصة املرفقات، من العارش البند وهي
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حاولت الرقابة أن املؤكد من ولكن ذلك. بعد للنص حدث ماذا اآلن حتى نعلم وال
يف سنتبينها ولكننا الوقت، ذلك يف مجهولة ألسباب املرسحية، هذه رفض الطرق بشتَّى

القادمة. السطور
أن املمكن من ومواضع عبارات به أن سنجد فاحصة، بصورة النص إىل نظرنا فإذا
تمسكت لذلك الجمهور؛ أمام تمثيلها أو فيها، الخوض الرقابة تريد ال أشياء إىل ترمز
«املذيعة» بني التايل الحوار املثال سبيل فعىل للمرسحية. رفَضها لتربِّر أخرى بأشياء
من وذلك حياته، بداية يف عنده يعمل قالووظ» «مصطفى كان الذي «بيل» واألسطى

باملظاهرات: قالووظ» «مصطفى قيام عن «بيل» حديث خالل

سيداتي … اإلنجليزي؟ االحتالل أيام كانت دي املظاهرات هي … هللا! املذيعة:
اآلن. الستار عنه يَُزاح مطويٌّ تاريخ قالووظ للُمناِضل سادتي،

بعد بيقوله كان ده الكالم إيه؟ وستار إيه؟ إنجليز مهلك! عىل مهلك! عىل بيل:
زمان. من طلعوا ما اإلنجليز
غريب! يشء املذيعة:

ما عىل يل يقول قديمة؟ شعارات تشتال ِغيِّتك إيه قالووظ؟ يا ليه له: أقول بيل:
الجديدة. الشعارات نجهز

جديدة. شعارات فيه كان ما طب املذيعة:
عليها.125 خدت لسه كانتش ما الناس بيل:

مرص يف املظاهرات تشجيع خالله من أراد امُلِعدَّ بأن الحوار، هذا تفسري السهل ومن
أيًضا املرسحية ويف بها. التمسك ورضورة الجديدة بالشعارات واملناداة الفرتة، تلك يف
مما رصيحة،126 بصورة الزعيم صفة قالووظ» «مصطفى عىل تخلع التي األقوال بعض
إىل الرمز قالووظ» «مصطفى بشخصية أراد امُلِعدَّ بأن يعتقد املشاهد أو القارئ يجعل
عىل املتفرِّجني أحد أن نذكر أن وكفى الفرتة. تلك يف املوجودين السياسيني القادة أحد
عليها بيقول حاجة فيش ما إن املصيبة هي «ما قال: «مصطفى» عن املذيعة برنامج

ص١٧. املرسحية، 125
.٢١ ص٢٠، املرسحية، انظر 126
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املرسحية. من األوىل الصفحة

نتج وما ،١٩٦٧ عام هزيمة إىل إشارة أيًضا وباملرسحية لها.»127 نهتف تستحق قالووظ
املرصية.128 للِقيَم انهيار من عنها

ص٢٥. املرسحية، 127
ص٤٢. املرسحية، راجع 128
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الواضح من فإن نعترب، لم أو الرقابية، املوانع من املواضع هذه اعتربنا وسواء
الرقابة أن املؤكد ومن أرادوا. هكذا أو الرقباء، عنها وتََغاَفل التقارير، يف تُذَكر لم أنها
النواب من السيئة النماذج بعض عن النقاب تكشف ألنها املرسحية هذه تمنع أن أرادت

الشعب. أمام عارية الحقيقة إظهار ترَض لم وكأنها السياسيني.

الرشبيني ملحمد ،١٩٨٧ «الوهم» أو «األخطبوط» مرسحية

بطلب الجماهريية بالثقافة بدمياط الثقافة مديرية عام مدير تقدَّم ٥ / ١ / ١٩٨٧ يوم يف
تأليف من «الوهم»129 أو «األخطبوط» مرسحية بتمثيل له الرتخيص أْجل من الرقابة إىل

الرشبيني.130 محمد وإخراج
يف خلفه ويسري الغرباء، الرجال أحد يُطارده الذي «الزوج» حول املرسحية وتدور
من خوًفا عمله إىل الذهاب عن «الزوج» يمتنع التايل اليوم ويف إليه. يذهب مكان كل
ألن شديد؛ فزع يف وهي عملها من تعود زوجته ولكن الغريب. هذا مطاردة تجربة تكرار
املوضوع، هذا حول نقاشهما وأثناء الرجل. نفس ومن اليوم لها حدث لزوجها، حدث ما
«الزوجة» وأيًضا «الزوج» ويفشل مسكنهما. عليهما مقتحًما ويدخل الباب الرجل يطرق
«الرجل»، يتحدث وأخريًا لهما. مطاردته من الغرض أو الرجل، هذا هوية معرفة يف
«الزوج» يعرتض وعندما مشاكلهما. ويحل الزوجني، بني بالوفاق يقوم أن يريد أنه ونعلم
أن منه فنعلم العائلية. الزوجني أرسار فيكشف عمله يف «الرجل» يبدأ التدخل، هذا عىل

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي «الوهم»، أو «األخطبوط» مرسحية الرشبيني، محمد 129

رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة
.٥ / ١ / ١٩٨٧ بتاريخ ١ مرسحيات وارد رقم تحت

نقدية وُكتُب ومقاالت دراسات وله املرسح»، «آفاق مجلة تحرير مدير حاليٍّا، الرشبيني، ومحمد 130

الجلد»، «تحت منها: كثرية، إبداعية أعماًال له أن كما التليفزيونية. والدراما واملرسح القصة يف عديدة
ميدان يف و«البيت الفرسان»، و«آخر ،١٩٨١ الضوء» و«انكسار ،١٩٨٠ و«أحالم» ،١٩٧٩ العرص» و«لغة
،١٩٨٤ النهار» من اآلخر و«الجانب ،١٩٨٣ عادية» و«فتاة الجرس»، يدق و«رمسيس ،١٩٨٢ الجيزة»
املمنوع» يف و«اللعب والفأر»، و«القط ،١٩٨٤ «الجندرمة» وإعداد: علم»، وال و«حلم مرص»، و«صوت
«أوراق وإعداد: ،١٩٩١ تسعني» و«أوالد ،١٩٨٨ صوفية» و«حكايات ،١٩٨٧ الفرئان» و«مصيدة ،١٩٨٦
سقوط و«ليلة عائلية»، و«كوميديا الكواكبي»، و«محاكمة ،١٩٩٢ العاطفي» اللجوء و«حق شخصية»،

.١٩٩٧ «املجانني» وإعداد: ،١٩٩٥ عيل» و«الشيخ ،١٩٩٣ عيل» شيخ يا و«مدد الدلنجاوي»،
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قبل «الزوج» وأن زواجهما، عىل سنوات خمس مرور رغم اآلن إىل ينجبا لم الزوجني
ثم عمله. يف يُنِتج ال أصبح أنه كما الزواج. بسبب الشعر َهَجر ولكنه شاعًرا، كان زواجه
االتهامات لزوجته «الزوج» ه يوجِّ وهنا الزوجني. تارًكا الغرف إحدى إىل «الرجل» يدخل
فيُعدِّد يستطرد ثم الزوجية، أرسارهما بكافة معرفته بدليل الرجل، بهذا عالقة عىل بأنها
قام بأنه ليُخِربهما جاُرهما، عليهما يدخل اللحظة هذه ويف منها. زواجه منذ عيوبها لها
ف ترصَّ ألنه الغريب؛ الرجل نفس بقتْل قام الجار أن ونعلم لحظات، منذ قتْل بجريمة
فينهار الغرفة، من «الرجل» يَخُرج الحديث وأثناء الزوجني، مع ف ترصَّ مثلما معه
ينجحان وبالفعل «الرجل»، قتل عىل و«الجار» «الزوج» يتفق الوقت وبمرور «الجار».
الباب، عىل واقف وهو يضحك «الرجل» نرى االنتصار، بنشوة احتفالهما وأثناء قتْله، يف

املرسحية. فتنتهي
رأيه بتجميد تقريًرا العظيم» عبد «عصام الرقيب كتب ١١ / ١ / ١٩٨٧ يوم ويف
داللة أو معنًى أو لون أو رائحة أو طعم بال عمل إنها …» قائًال: املرسحية، هذه أمام
عائًقا تقف التي املشاكل مجموعة هو بأنه هذا األخطبوط من الكاتب يقصد هل معينة!
تعكر والتي الزوجني بني ة امُلِلحَّ املشكلة هو أو الزوجية؟ السعادة تحقيق سبيل يف
بني عاليًا يقف الذي النفيس الحاجز هو األخطبوط هل عادوا؟ أو راحوا أينما صفوهما
غري هذا ولكن استنتجتُه، ما هذا لألخطبوط؟ الرمزي املعنى هو هذا هل … الزوجني؟
املدرسة أن صحيح هذا. لنا يوضح لم أو لنا يربز لم الكاتب ألن باملرسحية؛ واضح
املعنى، استنتاج أو األلغاز لحل مجاًال ليس املرسح ولكن باملرسح، موجودة الرمزية
هذا وجود كان وإذا املرسحية، وأحداث مضمون خالل واضًحا يكون أن يجب املعنى
بالنسبة واضًحا يكون فهل املرسحية لشخوص بالنسبة واضح غري األخطبوط أو الرجل
معنًى لنا ينقل أن يريد كان األخطبوط يف هنا الكاتب أن أرى إنني الجمهور. أو ي للمتلقِّ
الزوجني أفسده ما سيُصلح أنه أعلن الذي األخطبوط إن ثم هذا، يف يُفِلح لم ولكنه معيَّنًا
مجاًال ليس املرسح أكرِّر؛ … مشاكلهما عدَّد أنه سوى شيئًا يفعل لم الزوجية حياتهما يف
مع باألذهان تعلق واضحة وداللة ومعنًى قيمة املرسح ولكن الفوازير، أو األلغاز لحل
لعدم وذلك العمل؛ هذا يف رأيي د أُجمِّ إنني «الرأي»: املرسحي. بالعمل كلمة آِخر انتهاء

املعنى.» أو الداللة وضوح
املرسحية معنى أو مضمون أو هدف معرفة يف الرقيب اجتهاد من الرغم وعىل
أن تحاول رمزيتها، رغم فاملرسحية إليه. الوصول يف فشل أنه إال التقرير، هذا يف
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الرتخيص. طلب

«الوهم» أو «األخطبوط» وهو الغريب»، «الرجل خالل من اإلنسان، بداخل عما تكشف
الباطن. عقله أو اإلنسان، ضمري إال هو ما الحقيقة يف فالرجل ذلك. املؤلف أراد كما

بداخله. يتحدث الذي الثاني ولسانه اإلنسان، ظل هو الغريب» و«األخطبوط/الرجل
األرسار أدقَّ يعلم فهو حقيقي، وجود له الغريب» «الرجل أن املعقول غري فمن
زواجه قبل «الزوج» فيه فكَّر ما بكل يعلم بل للزوجني، بالنسبة والزوجية العائلية
ذلك وعىل معه؛ الحوار وقَت «الزوج» فيه يفكر بما يعلم نجده وأخريًا وبعده.
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يهرب والذي للزوج، بالنسبة الباطن العقل أو الضمري هو الغريب» «فاألخطبوط/الرجل
ملخصها يف أو املرسحية، يف سواء الوضوح كل واضح املعنى وهذا الواقع. يف الزوج منه
سبق ما عىل للداللة ولنقتبس للرقيب! بالنسبة املعنى هذا لغموض ب ونتعجَّ السابق.

ذلك: عىل للداللة املرسحية يف «الرجل» أقوال بعض
مرة ١٢٤» له: يقول اإلنجاب، عدم مشكلة عن «الزوج» مع الرجل يتحدث فعندما
١٣ طرفك من عائلية تدخالت السبب، لنفس َهْجر مرة ٣٠ ده، املوضوع بسبب خناق
إنها بتفكَّر لسه متخصص، لدكتور ذهاب مرات ٦ مرة، ٥٠ عيلتها طرف ومن مرة
علشان برشام لك جاب حسني السيد جارك الحجاب، عنهم مكشوف اليل من لشيخ تروح
عليها تغمزت سالم نفيسة زميلتها ألن زعالنة الشغل سابت الهانم دي، حالتك يف يفيدك
قعدت ومراتك يوم، عرشين ملدة مريض أجازة وخدت ده املوضوع بخصوص بكالم
بداخل ما يخرج أن أراد املؤلف أن القول هذا من ويالَحظ حماتك.»131 بيت يف تلعنك
عينيه نصب اإلنجاب مشكلة يضع وأن معه، ليتعايش الخارجي الواقع إىل «الزوج»

املوضوعية. من بيشء فيها ليفكر
له: يقول الزواج، قبل الشعري نشاطه عن الزوج مع «الرجل» يتحدث وعندما
اتجوزت، ما بعد كده عىل ونمت تتجوز، ما قبل كتبتهم شعر دواوين ٣ عندك أنت …»
انتخابات يف املرشحني بيعملها كان اليل الندوات بعض يف ده الشعر من بعض وقلت
كل يف ده الشعر تقول وبقيت بميوله، معروف املرشحني من واحد مع يت ولفِّ ،١٩٧٦
تقاطعنيش، ما بالكالم)، الزوج (يهم زمان من ده الشعر كاتب أنك رغم االنتخابية ندواته
وهذا املشكلة.»132 دي وهي بالقراءة األدبية األعمال تناول يف انحرص األدبي اهتمامك
الزواج، بعد هجرها الذي الشعري، اإلبداع ملكة عىل يندم «الزوج» أن لنا يعكس القول

الباطن». «الرجل/العقل حديث خالل من الواقع يف ذلك إظهار ويحاول
فنحن منها، املرسحية وموقف املرسح، يف الرمزية املدرسة عن الرقيب حديث أما
املعاني، واستنتاج الرموز، وفك األلغاز، لحل مجال بالفعل املرسح ألن معه؛ نختلف
خاصة. بصفة واملرسح عامة، بصفة إبداعي عمل أي من األسايس الهدف هو وهذا
العمل ألن رموزه؛ يفرس أن ويحاول اإلبداعي، العمل أمام املتلقي يفكر أن أيًضا ويجب

ص١١. املرسحية، 131

ص١٢. املرسحية، 132
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وكفى التفكري. حيث من عنارصه أهم َفَقَد واضحة، مبارشة مباًرشا كان إذا اإلبداعي
منها يُخرج النقد ومازال اآلن، إىل تُدرَّس زالت ما كثرية مرسحيات هناك إن نقول أن
سبيل فعىل بعيد. زمن منذ كتابتها رغم اآلخرون، عنها عجز التي والتحليالت الرموز
والنقدية، األدبية املحافل يف خصبًا مجاًال اآلن إىل زالت ما التي شكسبري، مرسحيات املثال
رأيه جمود للرقيب يُحَسب وأخريًا والفكرية. الرمزية الحكيم توفيق مرسحيات وأيًضا

النص. هذا أمام
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اختتمه الرتخيص، برفض تقريًرا أحمد» «سامي الرقيب كتب ١ / ٢ / ١٩٨٧ يوم ويف
كما متماسكة، وغري ضعيفة املرسحية ملوضوع الفنية املعالجة أن ويالحظ …» بقوله:
الناحية من املرسحية عىل يؤخذ كما اآلداب، عن وخارجة سوقية ألفاظ الحوار يتخلل
أرى ولذا واحد؛ فصل من بأنها وصفها وعدم املقدمة، يف الشخصيات ذكر عدم الشكلية

بعرضها.» الرتخيص عدم

الرقيب فيه وقع فيما أحمد» «سامي الرقيب وقع لقد نقول التقرير، هذا وأمام
الفنية، املعالجة بضعف القول إىل به أدَّى مما املرسحية، لرموز فْهم عدم من السابق،
النص عىل فتجنَّى ذلك عواقب من الرقيب َخِيشَ الفهم، عدم وأمام أحداثها. تماسك وعدم
العامة. اآلداب عن الخارجة السوقية األلفاظ مثل رقابيٍّا، عليها املتعاَرف الجمل ببعض
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أو اآلداب، عن خارج أو مشني لفظ أيِّ من تماًما خاٍل النص هذا أن ذلك عىل والدليل
باقي دون السبب بهذا التقرير هذا تفرُّد ذلك عىل والدليل واحدة. سباب لفظة حتى
النص يف الرقيب عنه يبحث يشء أول بأن العلم مع — سيأتي كما — الرافضة التقارير
قبول أو رفض عن النظر بغض العامة، اآلداب عن الخارجة والعبارات السباب، ألفاظ هو
املؤلف بأن رفضه يف الرقيب تمسك التقرير، هذا يف أيًضا الرفض طرائف ومن النص.
نظر وإذا واحد. فصل من املرسحية أن عىل ينبِّه ولم مقدمته، يف الشخصيات يذكر لم
اآلن، إىل القرن هذا أوائل منذ للرقابة املقدمة النصوص من العظمى الغالبية إىل الرقيب
فصولها. عدد أو الشخصيات ذكرها لعدم الرفض، واجبة أنها — لرفضه تبًعا — سيجد
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الذي عمران» «فتحي الرقيب تقرير من موقفنا نفس هو التقرير، هذا من وموقفنا
رمزية، املرسحية …» فيه: قال أيًضا، الرتخيص برفض تقريًرا — تاريخ بدون — كتب
إال … حياته عليه ص وتنغِّ الوقت طول تشغله التي وهمومه اإلنسان ملخاوف تتعرَّض
قرص من مقدَّم النص وأن خاصة العامة، باآلداب الئق غري بشكل «معاَلجة» الفكرة أن

بعرضه.» الترصيح عدم أرى لذا دمياط؛ ثقافة
قرص من مقدَّم النص «أن وهي األخرية، قبل الجملة التقرير، هذا يف يهمنا وما
عليها يجب — كدمياط — مرص يف األقاليم أن الرقيب يقصد فهل دمياط.» ثقافة
العاصمة عىل املرسحيات هذه وقرص العامة، باآلداب الالئقة غري املرسحيات تقديم عدم
املحظورات من العامة باآلداب املساس إن له: نقول املعنى، هذا الرقيب قصد فإذا فقط!
مكان عن النظر بغض املرسحية، النصوص جميع عىل وتُطبَّق الرقابة، نظم يف األساسية

تقديمها. أو عرضها،
رموزها وفك فهمها صعب التي الرمزية، املرسحية أن الرقيب قصد كان إذا أما
لذلك — دمياط مدينة كجمهور — األقاليم جمهور عىل فهُمها سيصعب وبالتايل عليه،
مرص يف األقاليم جمهور بأن ننبِّه أن عليه، للردِّ علينا فيجب الرتخيص! برفض أقرَّ
الرمزية املرسحية باألعمال وإدراك ووَْعي بفهم يستمتع كان مىض قرن من أكثر منذ
و«عايدة»، و«كليوباترا»، و«عطيل»، عرش»، الحادي و«لويس امللك»، «أوديب مثل العاملية،
عىل زمني قرن من أكثر مرور بعد فهل األعمال. هذه إلخ … و«كارمن» و«تاييس»،
مرصيٍّا مرسحيٍّا عمًال هناك إن ونقول اآلن نأتي الجمهور، لهذا األعمال هذه تقديم

الواعي؟!133 الجمهور هذا عىل فهمه يصعب
قال النص، برفض تقريًرا — أيًضا تاريخ بدون — شحاتة» «شوقي الرقيب وكتب
بعض أفكار عىل تهيمن التي الثقة وعدم الشك عن تتحدث رمزية املرسحية …» فيه:
املختلفة، املشاكل عنه يتسبَّب مما الزوجني بني الثقة عدم وتثبت وتطاردهم األزواج
غري بصورة الفكرة تَعِرض املرسحية كانت وملا للعمل. الزوجات خروج عند وخاصة

بالنص.» الرتخيص عدم أرى استيعابها. يصعب ومبالغة واقعية

مرص أقاليم يف املرسحية الفرق نشاط «تاريخ إسماعيل، عيل سيد د. انظر: األمر، هذا عن وللمزيد 133

مرص ألدباء العارش املؤتمر وبحوث «دراسات ضمن دراسة وهي وثائقية»، نقدية دراسة :١٨٨٧–١٩٢٣
ص٧–٨٠. ،٤٧ عدد ،١٩٩٥ يناير نقدية، كتابات سلسلة اإلقليمي»، املرسح يف دراسات األقاليم: يف
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املرسحية بأن قوله يف ا ُمحقٍّ يكن لم الرقيب أن التقرير، هذا يف املالحظ ومن
فهم حالة يف هذا الكلمة، بمعنى واقعية فاملرسحية واقعية. غري بصورة فكرتَها َعَرضْت
موقف وهذا عليه، استيعابها صعب املرسحية بأن قوله يف محقٌّ ولكنه ملعناها. الرقيب
الرقيب وجود الوقت ذلك يف ر توفَّ ولو الثري. الرمزي النص هذا أمام الرقباء معظم
اتجاهات عىل واملطَِّلع املرسحي، النقد وقواعد املرسحية، بالثقافة امُلِلم الناقد املتخصص
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أقالم فتْها وتلقَّ لعرضها، الالزم الرتخيص عىل املرسحية هذه لحصلت املرسحية، الكتابة
البنَّاء. والنقد واملدح بالتقريظ النقاد

فيها ٩ / ٢ / ١٩٨٧ بتاريخ ورقة للمرسحية، الرقابية الوثائق ضمن وجدنا وقد
يف رغبته وأبدى املرسحيات عىل الرقابة إدارة إىل الرشبيني محمد األستاذ «حرض اآلتي:
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لسيادته أُرِسل قد وكان للرقابة، قدَّمها قد كان الذي «األخطبوط» مرسحية صياغة إعادة
هذا.» عىل ع وقَّ وقد للِعْلم، وهذا وتسلََّمه، املرسحية هذه مدة بمدِّ إخطار134

اإلخطار. صورة

ِقبَل من ف املتعسِّ املوقف إنهاء بهدف كان املؤلف ِقبَل من ف الترصُّ هذا ولعل
بأن نعتقد ونحن الرقباء. معظم عىل واستيعابُه فهُمه صعب رمزي نص أمام الرقابة
الرصاع حسم لذلك له؛ ارتضاه الذي والشكل النص، هذا يف بإبداعه مؤمنًا كان املؤلف

التالية. الصفحة يف ومنشور املرسحية، وثائق ضمن محفوظ اإلخطار وهذا 134
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أخريًا اقتنع لذلك النص؛ تغيري يف الرقابة ف تعسُّ أمام عنه التخيلِّ وبني بعمله إيمانه بني
الذي اليوم يأتي حتى تعديل، أو تغيري دون به ويحتفظ الرقابة، من النص يسحب بأن
بصفة الرمزي والنوع عامة، بصفة املرسحية باألنواع امُلِلمُّ الناقد الرقيب فيه يتواجد
حرية يُنِصف َمن اليوم هذا يف يتواجد أو — النص هذا تحته يندرج الذي — خاصة

املرسحي.135 اإلبداع

سعد ملصطفى ،١٩٨٨ هذا؟» «ملاذا مرسحية

يف الرقابة إىل بطلب املرسح بقطاع الشباب مرسح عام مدير األلفي» «محمود تقدم
تأليف من هذا؟»136 «ملاذا مرسحية بتمثيل له الرتخيص أجل من ٩ / ١٠ / ١٩٨٨ يوم

سعد.137 مصطفى
الِبَغاء محِرتفات إحدى يصطحب الذي «محمد»، الشاب حول املرسحية وتدور
نظري معها حمراء ليلة لقضاء الفاخرة، الفنادق أحد إىل — كامل» «ليىل وتُدَعى —
إىل يستمعان الليلة، بداية وقبل رها. تصوَّ كما الحياة يعيش أن أْجل من املال، من مبلغ
مطعونة جثة منه تسقط الدوالب «محمد» يفتح وعندما الدوالب، داخل من يأتي َطْرق
بالبحث ويقوم يحرض الذي الفندق، بجرسون يستغيث الفور وعىل الخلف، من بسكني
«محمد» إقناع الجرسون ويُحاِول الجثة. اختفِت فقد املفاجأة، تحدث وهنا الجثة. عن
ينرصف. ثم وأوهام، تخيالت إال هو ما حدث وما الرشاب، يف أفرطا بأنهما و«ليىل»
إىل يستمعان لحظات بعد ولكن الليلة، استكمال و«ليىل» «محمد» يحاول ذلك وأمام
نجدها عنها وبالكشف أخرى، مرة الجثة وتسقط ثانية، مرة الدوالب داخل من الطَّْرق
الفندق، مدير طلب عىل بناء «املحقق» يحرض ثم بسكني. مطعونًة نفسه الجرسون جثة

ذلك. بعد النص هذا عن يشء أي ِذْكر من َخَلْت الرقابة سجالت أن ذلك عىل والدليل 135

العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي هذا؟» «ملاذا مرسحية سعد، مصطفى 136

وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة
.١٨ / ١٠ / ١٩٨٨ بتاريخ ٢٣٦ مرسحيات

أعماًال له أن كما ،١٩٩٢ عام يف «القصة» بمجلة منشورة نقدية مقاالت سعد مصطفى وللمؤلف 137

تقريبًا»، و«مراتي ،١٩٨٩ وبعدين» و«طب ،١٩٨٦ و«معقول» ،١٩٨٤ «افرض» منها: عديدة، إبداعية
.١٩٩٥ رمضان» و«أمسية و«لواحظ»، تحاولش»، و«ما الغربي»، الحي و«قصة ،١٩٩٢ فرباير» و«٣٠
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املرسحية. من صفحة

«محمد» بأن الجميع اقتنع أن بعد فينرصف فيه يشء إىل يصل ال الذي بالتحقيق، ويقوم
إلتمام ثالثة محاولة ويف الخمر. رشب يف اإلرساف فْرط من بالخيال مصابان و«ليىل»
جثة منه وتسقط الدوالب، داخل من الثالثة للمرة الطَّْرق إىل يستمعان الحمراء الليلة
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الرتخيص. طلب

الجثث بأن «محمد» يُقِنع أن بعد ويخرج ثانية، مرة «املحقق» ويحرض الفندق»، «مدير
كالم يف «محمد» ويفكر الغرفة، من «ليىل» تهرب وهنا فقط. خياله يف إال لها وجود ال
وتسقط الدوالب، داخل من األخرية للمرة الطَّْرق يسمع هذا، تفكريه أثناء ويف «املحقق»،

«محمد». تنتاب عصبي هياج بحالة املرسحية وتنتهي نفسه، «املحقق» جثة منه

322



حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

عىل باملوافقة تقريًرا عيىس» أحمد «عادل الرقيب كتب ٣١ / ١٠ / ١٩٨٨ يوم ويف
وحريته الشباب مشكالت تناقش االستفهام مرسح من مرسحية …» فيه: قال الرتخيص،
بعد بها الرتخيص من مانع ال أرى ذلك وعىل … الحياة يف وتخبُّطه مصريه تقرير يف
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الرقيب ومالحظات «.٤٨ ،٣٤ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٢ ،٢١ ،١٧ ص١٦، اآلتية: امللحوظات حذف
املوحية العبارات مثل العامة لآلداب املخاِلفة املواقف ببعض تتحدَّد التقرير هذا يف

إلخ. … والُقبُالت املالبس، خلع ومشاهد بالجنس،

قال أيًضا، باملوافقة تقريًرا سعودي» «عالء الرقيب كتب ٢ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف
كان وإن االستفهامية؟! املرسحية مؤلفها: عليها يُطِلق … جديدة مرسحية «تجربة فيه:
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هذا تقديم عىل ِعدَّة تحفظات وهناك 138!… العبث ملرسح مسخ هو الواقع يف النص هذا
جنسية مشاهد أي تقديم بعدم — الكامل — االلتزام وجوب املرسح: خشبة عىل النص
أن الرجل فيها يََكاد التي اللحظات تلك يف وخاصة املرسح، خشبة عىل بالجنس إيحاء أو

اآلتية: الصفحات يف إليها نشري أن ويمكن باملرأة، يهمَّ

يجب الشأن هذا ويف األول) املشهد ملناظر والرشح (التقديم األول املشهد ص١١، (١)
وأالَّ واملرأة، الرجل بني جسدي تقارب أي يحدث وأالَّ محتشمة. مالبس املمثلة ترتدي أن

مصطنع. بشكل حركاتها يف املرأة تتبذَّل
كلها. تُحذف املرأة من الرجل فيها يقرتب التي اللحظات … األول املشهد ص٢٢، (٢)
كلها. تحذف املرأة من الرجل فيها يقرتب التي اللحظات … األول املشهد ص٣٣، (٣)
ومدى املرسحي العرض مشاهدة بعد إال باإلجازة النص بهذا الرتخيص يمكن وال (٤)

الرقابية.» والقوانني والتقاليد بالقواعد اْلِتزامه

السابقة. مالحظاته يف الرقيب مع نتفق ونحن
برفض تقريًرا الحميد» عبد «صفاء الرقيبة كتبت 139٩ / ١١ / ١٩٨٨ يوم وقبل
تدور كلها إنها بل فكرة، أو مضمون لها ليس املرسحية هذه …» فيه: قالت النص،
هذه عرض أرفض ولذا اإلسفاف؛ طابع عليها ويغلب بل معنًى، لها ليس تساؤالت حول
الرقابة، قانون مع يتناىف بما العامة لآلداب تيسء التي املالحظات بعض لوجود املرسحية

«.٥٧ ،٤٨ ،٤٥ ،٣٤ ،٢٧ ،٢٢ ،٢١ ،١٨ ،١٤ ص١١، وهي:
من يشوبها ملا السابقة، بالصفحات املحدَّدة مالحظاتها يف الرقيبة مع نتفق ونحن
املذكور الدقيق والوصف بالصورة املرسح خشبة عىل عرضها يصح ال جنسية، إيحاءات
كثرة عىل واعرتاضها لها، مضمون ال املرسحية َكْون يف معها نختلف ولكننا باملرسحية.
قراءة يف اليسري الجهد بعض الرقيبة بذلت ولو باإلسفاف. وصفها وأخريًا بها، التساؤالت

املرسحية. رفضت ما االستفهامي، مرسحه فكرة رشح عن املؤلف مقدمة

يف نظرية بصورة االستفهام مرسح فكرَة عاَلَج املؤلف ألن القول؛ هذا يف الرقيب مع نتفق ال ونحن 138

الالمعقول. أو العبث مرسح عن االختالف كل يختلف االستفهام، مرسح أن وأثبت املرسحية، مقدمة
.٩ / ١١ / ١٩٨٨ يوم يف عليه بالنظر املدير أرشَّ وقد تاريخ، بدون «صفاء» الرقيبة تقرير ألن 139
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كل يختلف جديد شكل لتقديم «محاولة بأنه االستفهام: مرسح عن يقول فاملؤلف
األيام. هذه يف املطروحة التجديدية الحركات عن وأيًضا التقليدية األشكال عن االختالف
وما كيف؟ ملاذا؟ يتساءل: ويجعله املتفرِّج يُثِري أن هو الشكل لهذا الرئييس والهدف
مستمرة عملية تكون وأن بد ال ولكنها وفقط، نتيجة ليست التساؤل وعملية العالج؟
«املتفرج عن بإسهاب املؤلف تحدث ذلك بعد ثم النهاية.»140 وحتى املرسحية بداية من
عنارص عن الحديث إىل وصل حتى مرسحه، يف واملركب» البسيط و«االستفهام اإليجابي»،

يف: العنارص هذه وتتمثل االستفهامي. املرسح

الواقعية.141 أو الحقيقية الحالة كرس (١)
و«املكان».142 «الزمان»، عنَرصِي من كلٍّ كرس (٢)

ص١. االستفهام»، مرسح «حول عنوان تحت املرسحية مقدمة سعد، مصطفى 140

إىل تحوَّل وإالَّ الالواقع، إىل الواقع من االنتقال معناه ليس املؤلف، نظر وجهة من الواقع، وكرس 141

بحيث املشاهد وتصدم تنبِّه فجائية بصورة آَخر واقع إىل الواقع من لالنتقال يتم الكرس ولكن الالمعقول.
ص٢. املرسحية، مقدمة راجع، الَفْور. عىل يتساءل تجعله

واقع إىل الواقع كْرس يتم سوف أنه طاملا السابق للعنرص تكمييل عنرص املؤلف، نظر وجهة من وهو، 142

السابق. الواقع ومكان زمان عن يختلف به، خاص ومكان زمان الجديد للواقع يكون أن من بد فال آَخر
.٣ ص٢، املرسحية، مقدمة راجع،
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و«الالاندماج».143 «االندماج»، حالتي بني الجمع (٣)
الصورة.144 فن (٤)

الكلمة.145 مع تتساوى وأن بد ال الحركة (٥)
املرسحي.146 الكادر (٦)

املرسحية».147 «الحرفة أو «الصنعة» من يمكن ما أقىص تحقيق (٧)

البداية يف املنشور — الشباب مرسح مدير ِقبَل من املقدَّم املرسحية طلب وعىل
يف نجالء لآلنسة النص أُحيل وباالطِّالع التقارير، «ُقدِّمت تقول: تأشرية توجد —

«.٦ / ١١ / ١٩٨٨
،٩ / ١١ / ١٩٨٨ يوم يف باملوافقة تقريًرا الكاشف» «نجالء الرقيبة كتبت وبالفعل
القبيح اإلنسان واقع تعرية النص هذا كاتب محاولة من الرغم عىل …» فيه: قالت
الحياة تقبُّل رضورة يرى أيًضا أنه إال ساخر، رمزي عبثي نص خالل من معه ومعاناته
الَفَشل. مصريه سيكون ذلك غري يف التفكري فإن وإال العاَلم، هذا يف عليه هي ما عىل
املشار املالحظات تنفيذ برشط النص، هذا بأداء الرتخيص من مانع ال أنه أرى وإني

إليها:
.٤٨ ،٣٤ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٢ ،٢١ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ص١٣، اآلتي: الحذف تنفيذ أوًال:

عمليات تحدث أن وقبل العرض تقديم عند تحدث — املؤلف نظر وجهة من — االندماج وحالة 143

حالة من املتفرِّج فتُخرج الكرس عمليات تتم ثم للحظات، ولو املتفرِّج يندمج سوف وهنا السابقة، الكرس
.٤ ص٣، املرسحية، مقدمة راجع، الالاندماج. حالة أي التساؤل؛ حالة إىل االندماج

املواقف، بعض يف بالجسد، التعبري عىل االعتماد — املؤلف نظر وجهة من — الصورة بفن واملقصود 144

.٥ ص٤، املرسحية، مقدمة راجع، بالحوار. التعبري من أكثر
ولكننا ومتفرًدا، ا خاصٍّ عنًرصا يجعله أن ممكنة وسيلة بكل يحاول العنرص، هذا يف املؤلف، أن وجدنا 145

أن باملؤلف أوىل وكان السابق، للعنرص مستفيض رشح أو تفسري هو العنرص هذا ألن ذلك؛ يف نخالفه
مًعا. العنرصين يدمج

املخرج بعمل األول املقام يف يهتم عنرص وهو املرسح، خشبة عىل املمثل وضع يف العنرص، هذا ويتمثل 146

بصورة االستفهامي املرسح عن يتحدث أنه طاملا عنه، املؤلف لحديث رضورة أية نرى وال املرسحي،
نظرية.

السابقة. للعنارص النهائية لة املحصِّ يُعتََرب — املؤلف نظر وجهة من — العنرص وهذا 147
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ُمِثرية بأنها النص كاتب وصفها والتي املرأة مالبس يف العامة اآلداب مراعاة (١) ثانيًا:
يف واملرأة الفتى فيه يبدأ الذي املشهد ذلك يف العامة اآلداب مراعاة (٢) ص١١. يف

ص٢٢.» يف البعض بعضهما مع الُقبَل تباُدل ويف مالبسهما خلع
األوىل؛ اللجنة تقارير لفحص ثانية، لجنة تُعتََرب التي الرقيبة، موافقة من وبالرغم

به. يُؤَخذ لم رأيها أن إال املنع، أو املوافقة يف قاطع رأٌي رأيها إن أي
عىل بتأشرية املرسحيات، عىل الرقابة إدارة مدير أرشَّ ٩ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ففي
الفشل يمثل الحياة يف ضائع لشاب بالتغريب تتسم «مرسحية فيها: قال السابق، التقرير
يتعامل التي الشخصيات لكل ظهرها يف مطعونة جثة شكل يف له يتمثَّل الذي املطلق
َمن وكل — شيئًا يُنِجز أن يستطيع ال فهو — تشاؤمية آراء الحياة يف آراؤه — معها
لذلك … العاهرة هي مثله ضائعة سوى [معه] يَبَقى وال مطعون، ميِّت معه يتعامل
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التشاؤم ونظرة كثرية جنسية حوادث إىل أدَّى الذي لإلطار بالنص الرتخيص رفض أرى
بقوله: السابقة التأشرية بعد العام املدير أرشَّ ١٧ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف بالنص.» الكامل
إخطار مع واآلداب، العام للنظام ملخالفته النص لهذا الرتخيص ويُرَفض الرأي، «يُعتَمد

.١٢ / ١٢ / ١٩٨٨ يف املعنى بهذا خطاب إرسال تم وبالفعل فوًرا.» الشأن صاحب
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ُمِخلَّة مواضع به النص ألن هل النص؟! ُرفض ملاذا التحديد، وجه عىل نعلم وال
قلم فأين كذلك األمر كان وإذا … جنسية؟! إيحاءات ذات كلمات من تحمله بما باآلداب،
أو شْطبُها يؤثِّر ولم قليلة املواضع هذه أن علمنا إذا … التعديل؟! أو الشطب يف الرقيب
الرقباء معظم وإدراك فهم صعوبة بسبب كان الرفض أن أو النص. سياق عىل تعديلُها
عدَم تُِزيل — الذِّْكر السالفة — املؤلف فمقدمة كذلك، األمر كان وإذا املرسحية. لنوع

يفَهَمه. أن يريد مَلن األمر ح وتوضِّ هذا، الفْهم
أولهما: لسببني؛ ُرفض النص أن فنعتقد املرسحية، هذه رفض أمام نحن موقفنا أما
مما — الفرتة تلك يف — املرصي املجتمع سلبيات لبعض مبارشة بصورة النص تعرُّض
بكل الرقابة تحاول الذي األمر وهو الجمهور. أمام الدولة ونُُظم بسياسة تعريًضا يعترب
كانت ولو حتى الرقابية، املوانع ببعض تتمسك لذلك الجمهور؛ إىل بلوغه عدم وسيلة
لذلك الجمهور؛ عىل وعرضها السلبيات هذه وصول منع أْجل من النص، يف موجودة غري
يدعو مما التساؤالت وكثرة للمرسحية، مضمون وجود عدم عن يتحدَّثون الرقباء وجدنا

والتشاؤم. والتغريب اإلسفاف إىل
إزاي «طب الفتى: قول فمنها املرسحية، لها تعرَّضْت التي املجتمع سلبيات أما
سيطرة اآلن عليه تسيطر التي أفكاره يف بالفعل اندمج وقد (ينطلق تعيش؟! الناس
كلنا، بتاعنا كبري) حجم أنه عىل (يشاور كده قد العيش رغيف … دي بالش تامة)،
ربع خد الرابع … الربع نص خد الثالث … الربع خد الثاني النص، خد واحد قسمناه؛
تالت بتصوصو بطني ألن آكل؛ والزم جعان بس … حاجة فضلِّيش ما وأنا … الربع
«املحقق»، بني الحوار هذا نجد آَخر موضع ويف إيه؟!»148 الحل يبقى … اليوم يف مرات

و«الفتى»:

يف نفسها للحقيقة وصلت ما ُعمري تخيل خدمة، سنني عرش بقايل أنا … املحقق:
ليه؟ تعرف أقولها، أقدرش ما لكن عارفها، أبقى وساعات … األيام من يوم

ص١٦. املرسحية، 148
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ليه؟ الفتى:
الناس. تعجب اليل الحقيقة مش ألنها املحقق:

معقول؟ … ممكن! مش الفتى:
اليل كل أنا دي، مهنتنا يف خصوًصا كمان، ا جدٍّ ومعقول معقول، أيوه، املحقق:
الناس … بكده ألن لها؛ ترتاح الناس اليل عرفاها، الناس اليل الحقيقة أظهر إني يهمني
سالم، يف نعيش وكلنا … القانون عىل تعرتضش ما الناس … وبكده بالحكم، ترىض

واضح؟ وأمان،
واضح مش كده ده أفندم؟ يا إزاي واضح والخوف): التعجب منتهى (يف الفتى

خالص!
صغري، وأنا زمان فيها، بأحقق كنت رسقة قضية يف مرة … مثال هاديلك املحقق:
غني واحد عند بيشتغل كان املتهم أن بأحقق وأنا اكتشفت املهم، … متخرج لسه كنت
نفسه كان ده املتهم لبنان، من هدية جايله كان اليل التفاح صندوق من تفاحة ورسق
كان ده ر، تصوَّ سيده، بيدهاله كان اليل الفتافيت بدل بحالها تفاحة يأكل أنه حياته يف

الطرد. غري ده تشهر، ست فيها له وخد حرامي، والقانون الناس نظر يف
… بس مسكني، فعًال وهو مسكني! ياه! الفتى:

حقه ومن محروم آدم بني إنه وأقول أبَرَّؤه ممكن ماكانش إزاي؟ شفت املحقق:
بيخالف شخص وأصبحت اتحاكمت كنت كده عملت كنت لو كلها، تفاحة يأكل أنه
للناس، وأعلنها وأثبتها، فعًال للحقيقة أوصل إني حياتي أمنية عزيزي يا أنا القانون،

باوصلش.149 ما األسف، مع لكن

مثل السلبيات؛ هذه ملثل أخرى مواضع يف املرسحية، تعرُّض إىل باإلضافة هذا
الجامعية. تخصصاتهم عن االختالف كل تختلف مجاالت يف الجامعات خريجي عمل
ورغم السياسية، والعلوم االقتصاد شهادة عىل حاصل — املرسحية يف — «الفتى» فنجد
واملجاعات الحروب عن تتحدث املرسحية نجد ثم املجاري، مصلحة يف تعيينه جاء ذلك

األمور.150 هذه إلخ … والرشوة والرسقة واإلرهاب والجفاف

.٤١ ص٤٠، املرسحية، 149
.٤٧ ،٣٧ ،٢١ ،٢٠ ،١٧ صفحات املرسحية، راجع 150
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لبعض املرسحية الثقافة غياب إىل — نظرنا وجهة من — راجع اآلخر، والسبب
الحركة يف الجديد عىل والرقباء الرقابة اطالع عدم آَخر بمعنًى أو الفرتة. تلك يف الرقباء
املرسحي، التجريب أشكال من شكل هو االستفهامي، فاملرسح بأول. أوًال املرسحية
اللون هذا يف كتبوا َمن أوائل من سعد مصطفى ويُعتََرب النص. مجال يف وخصوًصا
املرسح لرشح وافية مقدمة من فيها بما مرسحيته أن االعتبار يف وضعنا إذا التجريبي،
يف له مهرجان أول بدأ التجريبي واملرسح 151،١٩٨٧ عام أوائل يف ُكتبت قد االستفهامي،
برْفِضها كبري تناقض يف وقعْت الرقابة أن إىل باإلضافة هذا مرص. يف ١٩٨٨ عام نهاية
لنفس أخرى، استفهامية مرسحية عىل ذلك قبل وافقت ألنها االستفهامية؛ املرسحية لهذه
بتمثيلها الرتخيص عىل حصلت وقد الشباب، ملرسح «معقول؟!»152 مرسحية هي املؤلف،

153.١٩٨٤ عام يف آَخر ترخيص عىل ذلك قبل وحصلت ،١٩٨٦ يونية يف

العليم عبد فتحي إلبراهيم ،١٩٨٨ «املشنوق» مرسحية

من للرقابة بطلب الشباب، مرسح عام مدير األلفي محمود ٢٦ / ١٠ / ١٩٨٨ يوم يف تقدَّم
العليم. عبد فتحي إبراهيم تأليف من «املشنوق»154 مرسحية بتمثيل له الرتخيص أْجل
الذي «فريد»، السيايس املسجون خالل من إعدام، غرفة يف أحداثها تدور واملرسحية
امُلكلَّف الجالد ولكن الحكم، لنظام ومهاجمته السياسية أقواله بسبب باإلعدام عليه ُحكم

.١٨ / ٣ / ١٩٨٧ يف: املرسحية مقدمة سعد» «مصطفى املؤلف خ أرَّ 151
عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي استفهامية، كوميديا «معقول؟!»: مرسحية سعد، مصطفى راجع: 152

وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات
كتب قد املؤلف أن بالذكر الجدير ومن .١٥ / ٥ / ١٩٨٦ بتاريخ ١٢٥ مرسحيات وارد رقم تحت رقابية،

االستفهامي. املرسح فكرة فيها رشح املرسحية، لهذه يسرية مقدمة
بقوله: «معقول»، ملرسحية الرقباء تقارير جميع عىل املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير أرشَّ فقد 153

بها.» الرتخيص من مانع وال ،١٩٨٤ عام بها الرتخيص سبق املرسحية «هذه
باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي «املشنوق»، مرسحية العليم، عبد فتحي إبراهيم 154
رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة
ونرشها سبق «املشنوق» مرسحية أن بالذكر الجدير ومن .٢٦ / ١٠ / ١٩٨٨ بتاريخ ٢٤٤ مرسحيات وارد
نسخة أما الفصحى، العربية باللغة مكتوبة وهي ،١٩٨٧ يولية السابع، العدد «إبداع» مجلة يف املؤلف

العامية. باللغة فمكتوبة الرقابة،
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املرسحية. صفحات إحدى

املحكوم رفض إىل باإلضافة هذا املشنقة. يف عطل بسبب تنفيذه يف يفشل الحكم بتنفيذ
بتنفيذ فريد إلقناع منه محاولة يف بذلك يعلم عندما املأمور ويحرض الحكم. تنفيذ عليه
جدوى دون عليه حكم الذي فالقايض فالوزير، املحافظ، يحرض ثم يفشل. ولكنه الحكم،
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الرتخيص. طلب

أْجل من واالبنة، والزوجة األم من املكوَّنة فريد أرسة إحضار يف املأمور يفكِّر وهنا أيًضا.
فريد بني الحوار يدور وعندما هذا. يحدث وبالفعل الحكم، تنفيذ ليَقبَل عليه الضغط
عليه، حكم الذي القايض ابن إىل — قليل منذ — ِخْطبتُها ْت تمَّ أنَّها منها يعلم وابنته
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للضغط جديدة محاولة إال هي ما — الرسيعة — الِخْطبة هذه أن ذلك من فريد فيفهم
االختيار حرية ويرتك القايض يتدخل وهنا يرفض. ولكنه الحكم، تنفيذ ليقبل عليه
إتمام عدم أو فريد، عىل اإلعدام حكم تنفيذ برشط ابنه من الزواج قبول يف والبنته لفريد
ابنته، سعادة سبيل يف املشنقة، إىل فريد يتقدم وهنا موقفه. عىل فريد أرصَّ إذا الزواج
فيقرِّر الضمري، بتأنيب يشعر السجن مأمور نجد ذلك وبعد الحكم. تنفيذ يتم وبالفعل

الجالد. يقرِّر وكذلك معاشه، وتسوية الخدمة تْرك
النص، عىل باملوافقة تقريًرا عيىس أحمد عادل الرقيب كتب ٦ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف
نظام يف املوجودة السلبيات تُناِقش فصلني من تراجيكوميدي مرسحية …» فيه: قال
ييل: ما حذف بعد بها الرتخيص من مانع ال أرى ذلك وعىل الفرتات، من فرتة يف الحكم

[ص٨].»156 املأمور وعبارة [ص٣]،155 عطية عبارة
النص عىل باملوافقة تقريًرا الجندي فايزة الرقيبة كتبت ٧ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف
التنفيذية) (السلطة القانون تطبيق عىل القائمني أن املرسحية تُبنيِّ …» فيه: قالت أيًضا،
التي اإلنسانية بالعواطف التأثُّر دون القانون وتنفيذ للنظام التام بالوالء يَِدينوا أن يجب
اإلنسانية العواطف من مجرًدا يكون قد الرشطة فرجل القانون؛ تنفيذ عىل تؤثِّر أو تعوق
وتصيبه وأمًلا، تعاسة عليه املحكوم تزيد التي الوسائل لبعض يلجأ وقد الحكم، تنفيذ يف
ويشعر نفسيٍّا يتأثَّر قد األحيان بعض ويف قاسية. لتجارب وتُعرِّضه واليأس، باإلحباط
عليه القايض كذلك الضمري. راحة ناشًدا عمله فيرتك عمله، يف استمر إذا النفيس باإلرهاق
النظام مع ذلك تَعاَرض لو حتى منصًفا، ويكون العدل ق ويحقِّ ة التامَّ الَحيْدة ى يتوخَّ أن
الذي النفيس الفعل لرد املؤلف ويتعرَّض الخاصة. وعواطفه مشاعره مع تعارض أو
املحكوم يستقبل فقد الرشطة، رجال من الحكم ذ ومنفِّ عليه املحكوم من كل تحت يقع
األوامر ويطيع فيستسلم والخوف الصدمة أثر من راضية بنفس القايس الحكم عليه
القائم كذلك واملعاَرضة، التحدِّي من بنوع الحكم يستقبل وقد واليأس، لإلحباط نتيجة
وتُرِهقه. تؤرِّقه التي اإلنسانية املشاعر بعض تعرتيه قد القانون وتطبيق تنفيذ عىل

نََفسنا.» عىل كاتمة «الحكومة عبارة: وهي 155

الطرق.» من بطريقة إلهي وحي من أحكامهم بيستمدوا الحكام يغلطوا؟! الحكام معقول «وهو وهي: 156

عايزين.» هم ما زي وه بيمشُّ اليل ناسه له «الكون قوله: وأيًضا
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،١٠ ،٨ ،٣ ص١، املالحظات: مراعاة مع «املشنوق» نص بأداء الرتخيص من مانع ال
157«.٢١ ،٢٠

أنىس عشان كاسني بيها أرشب عالوة «وآخد الجالد: قول اآلتية: العبارات يف تتمثَّل املالحظات وهذه 157

يتعطَّل يمكن ال وامليت ميت. إنه ا: جدٍّ بسيط لسبب القانون تنفيذ باعطَّل مش «أنا فريد: وقول همومي.»
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النص، برْفض تقريًرا شحاتة شوقي الرقيب كتب 158٨ / ١١ / ١٩٨٨ يوم وقبل
الدكتاتورية الحكم أنظمة عن تتحدث سياسية مأسوية تراجيديا املرسحية …» فيه: قال
مبالغة بصورة عرضها املؤلف أن إال يُعارضها َمن لكل التَُّهم وتلفيق البطش تتخذ التي
الرأي إبداء حرية ألن فقط؛ اإلثارة هو هدفه أن يوحي مما الوقت هذا يف تحدث قلما
لذا عقيدته؛ أو السيايس رأيه بسبب باإلعدام شخص عىل ُحكم أْن نسمع ولم مكفولة،

بالنص.» الرتخيص عدم أرى
كانت؛ مهما طريقة بأي الرتخيص رفض يريد كان هذا تقريره يف الرقيب ولعل
قال: عندما ١٩٨٨ بعام املرسحية أحداث زمن حدَّد فقد ُمقِنعة. غري كلها تربيراته ألن
إىل باإلضافة هذا مرسحيته. ألحداث زمن أيَّ يحدِّد لم املؤلف أن رغم الوقت»، هذا «يف
من األسلوب هذا أن رغم التهم، تلفيق تصوير يف باَلغ املؤلف بأن ر تصوَّ الرقيب أن
يكتبون عندما وباألخص املرسحيات، مؤلفي معظم عند واملستهلكة الشائعة األساليب
الرقيب قول أما املرسحية. أحداث فيها تدور التي الفرتة وهي القوى، مراكز فرتة عن
فنقول السيايس، رأيه بسبب باإلعدام شخص أي عىل ما يوم يف ُحكم بأْن يسمع لم بأنه

بني متفاوتة سجن بُمَدد زمايلك عىل حكمت ظروف! دي «صدقني لفريد: القايض وقول الدفن.» عن إال
حظك ظروف. فيك! وجت الزم. كان مطلوب. كان لكن قايس. كان عليك الحكم يمكن سنني. وتالت سنتني

كده!»
الرقيبة إىل ُسلِّم التقرير هذا «إن تقول: أعاله، يف تأشرية هناك ولكن خ، مؤرَّ غري التقرير هذا ألن 158

«.٨ / ١١ / ١٩٨٨ يف ثانية كلجنة «فادية»
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أمثال الكثريين، عن وتسمع ستقرأ جديد، من وطاِلْعه التاريخ إىل ُعد الرقيب: لهذا
باي. وطومان ج، والحالَّ ع، املقفَّ ابن

السابقة التقارير أُحيلت األقلية، ورفض الرتخيص، عىل األغلبية موافقة من وبالرغم
فكتبت — النص هذا يف األمر لحسم — ثانية كلجنة بغدادي، محمود فادية الرقيبة إىل
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ما زمن يف املرسحية أحداث تدور …» فيه: قالت ،١٠ / ١١ / ١٩٨٨ يوم يف باملوافقة تقريًرا
املسئولني، ِقبَل خاصمن اهتمام من السيايس املسجون يُالقيه ما تُبنيِّ وهي بالظلم. يتسم
ولكنه عنها راٍض يكون ال التي األساليب بعض اتباع إىل يضطر قد األوامر ذ ينفِّ َمن وأن

املرسحية.» هذه بتأدية الرتخيص من مانع ال … منه املطلوبة األوامر ذ لينفِّ يتبعها

به. امللحقة والتأشريات فادية الرقيبة تقرير
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عىل الثانية اللجنة ملوافقة ع، املتوقَّ وبعكس — ١٠ / ١١ / ١٩٨٨ يوم نفس ويف
— السابق التقرير أسفل بتأشرية املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير يؤرشِّ — الرتخيص
كل تتآمر كيف ر تصوِّ الصورة بهذه املرسحية …» فيها: قال — الثانية اللجنة تقرير
لنظام الجميع يخضع وكيف النظام، يُعاِرض سيايس سجني إلعدام الدولة يف األجهزة

للرتخيص.» يصلح ال الصورة بهذه النص أن وأرى فاسد،

بقوله: السابقة، التأشرية أسفل للرقابة العام املدير أرشَّ ١٧ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف
ويُكتَب العام، والنظام األمن لقواعد ملخالفته املرسحي النص بهذا الرتخيص يُرَفض …»

العرض.» عدم من للتأكد الفني التفتيش ويُخَطر فوًرا،159 ل مسجَّ خطاب

الفور.» عىل مسجًال خطابًا «ويكتب هكذا: العبارة هذه وتصحيح 159
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فيه يُخِربه الشباب، مرسح ملدير ١٢ / ١٢ / ١٩٨٨ يف خطاب إرسال يتم وبالفعل
وذلك العام، والنظام األمن لقواعد ملخالفته النص ترخيص برفض للرقابة العام املدير

.١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم الرقابة قانون ألحكام طبًقا

املرسحية. غالف
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بعد الرتخيص، عىل العام املدير وكذلك اإلدارة، مدير موافقة عدم أن املالحظ ومن
هل األمر! يف نرتاب يجعلنا — األمر هذا يف الحاسمة — الثانية اللجنة عليه وافقْت أن
كما سيايس، سجني إلعدام الدولة أجهزة لتآمر تصويرها بسبب كان املرسحية رفض

الرفض؟! لهذا معلنة وغري خفية، أخرى أسبابًا هناك أن أو اإلدارة؟! مدير قال
واقع عن تتحدث فاملرسحية النص. قارئ عىل تَخَفى ال خفية، أسباب هناك نعم،
بالبؤس الواقع هذا رة مصوِّ كتابتها، من القريبة الفرتات من فرتة يف املرصي الشعب
كيف ر تصوِّ وأيًضا الشعب. عىل الحكومة وتسلُّط االقتصادية، األحوال وسوء والشقاء
يف تتمثَّل املعاملة وهذه الدولة. أجهزة ِقبَل من املعاِرض والرأي الفكر صاحب يُعاَمل
أيًضا املرسحية ر تصوِّ كما إلخ. … للكرامة وإهدار وذلٍّ إهانة من فيه بما االعتقال
أثناء القوى مراكز أو الليل، زوَّار وْصف يف تفنَّنْت املرسحية أن كما الحكم. عىل الرصاع
بعض بأن يتعلق دقيًقا، موضوًعا املرسحية ملست كما األشخاص. عىل بالقبض قيامهم
إصدار عىل ُمجَربون تقدير أقل عىل أو أنفسهم، الُحكام من أحكامهم يستقون القضاة
منها: كثرية؛ ذلك عىل — املرسحية يف — واألمثلة القانون. ال الظروف، تتبع معينة أحكام
إيه …» الحكم: بتنفيذ إلقناعه محاولة يف لفريد، — السجن جاويش — عطية قول
تفضل عايزك أهلك من حد إن فاكر أنت وهم، وشقاء بؤس الحياة؟ يف بيغريك اليل
عيشة نفسنا! عىل كاتمة والحكومة ُمرة! بقت العيش لقمة حد! طايق ماحدش عايش؟

تِعل!»160
وفريد: املأمور بني اآلتي، الحوار وأيًضا

سجنته، اليل سجنت دقة؛ بكل يل جات اليل األوامر ذت نفِّ دول بأيدي … املأمور:
برغبة عملته اليل عملتش ما أنا إن عارفني والكل شنقته! اليل وشنقت عذبته، اليل وعذِّبت
من رؤسائه أوامر ذ ينفِّ اليل هو الرشيف والراجل عليا، بأوامر كان عملته اليل كل منِّي،
هللا أستغفر — أو الحد، عن متجاوزة إنها يفكر لنفسه يسمح ما غري من مراجعة، غري
وحي من أحكامهم بيستمدوا الُحكام يغلطوا؟ الُحكام معقول وهو غلط، أوامر إنها —
أنا بلدهم! بيحكموا هم لكدا وباإلضافة — مؤمن رجل وأنا — الطرق من بطريقة إلهي
مش دي الحيط؛ جنب يمشوا أمان، يف يعيشوا أنهم أوالدي من أطلب دايًما أنا مايل؟

ص٣. املرسحية، 160
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املرسحية. من األوىل الصفحة

وبني بينهم الحكم عىل بيتخانقوا الُحكام الحال، هي دي بس، فيها بنعيش إحنا بلدنا،
غري من هدوء يف ونموت حياتنا نعيش رعايا إحنا لكن ُحكام، دول ومالهم؟ مالنا بعض،
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ويغرق ساعات الرب عىل بيجور ليه ويفضا؟ بيتميل البحر ليه نسأل حقنا من يكون ما
إيه؟ إحنا إحنا، لكن عايزين، هم ما زي وه بيمشُّ اليل ناسه ليه الكون والناس؟ البيوت
وسط يف أقف قرَّرت أنا لكن زمان، حالنا دا كان املأمور، حرضة يا عظيم فريد:
البيوت بتغرَّق ليه وتفضا، بتتميل ليه البحر أسأل قررت أفهم، عشان عريان امليدان

حقي؟ مش دا والناس؟
عملتها أنت آدي ذلك ومع الهوا؟ طواحني حتحارب أنت حقك، مش أل، املأمور:
الوجود، من يمسحك فالزم املوج ام قدَّ وقفت سكِّته! يف فغرَّقك البحر سألت إيه؟ حصل
مفروض كان ورسيعة، وقوية عالية كانت إذا وخصوًصا املوج، تصد حاجة مافيش

أسلوبي.161 دا أعرفه، اليل دا يعدِّيك، املوج عشان راسك تطاطي

له: قائلة القوى، مراكز ِقبَل من اعتقاله ظروف عن فريد زوجة حديث وأيًضا
لحظة كل يف مستنِّية مفتَّحة، عيني وأنا بأنام كنت إيه! قد اتعذِّبت أنا تعرفش ما «أنت
البيت يكرسوا الرسمي الزي البسني وحوش عيلَّ يدخل عشان الليل نُص يف يخبَّط الباب
يجرُّوك وبعدين مستندات، أو أوراق أو منشورات عىل روا يدوَّ عشان حاجة كل ويقلبوا

162«… معاك إيه عملوا أعرفش ما وبعدها الحرامي، زي بالبيجامة وأنت معاهم
فريد: وبني القايض بني اآلتي، الحوار وأخريًا

يمكن بالعكس مجرم! مش أنت األمور؛ بني أفرَّق أعرف راجل أنا … القايض:
ضدك. صدر اليل الحكم عن يعزِّيك دا ويمكن بطل!

الحكم! أصدرت ذلك ومع مجرم، مش إني معتقد أنت يعزِّيني! أيوه فريد:
سنتني بني متفاوتة سجن بُمَدد زمايلك عىل حكمت ظروف! دي صدقني، القايض:
فيك! وجت الزم، كان مطلوب، كان لكن قايس، كان عليك الحكم يمكن سنني، وتالت

كدا!163 حظك ظروف!

أنها كما الوضوح، كل واضحة — السابقة األمثلة يف — واإلسقاطات والرموز
هذه تمثيل الرقابة منعت لذلك املرسحية؛ كاتب به يشعر الذي املرير، الواقع عن تكشف

ص٨. املرسحية، 161
ص٢٠. املرسحية، 162
ص٢١. املرسحية، 163
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عرض عىل النص رْفَض لة مفضِّ املرصي، الشعب عىل وتأثريه الرمز من خوًفا املرسحية،
مىض. عهد يف الواقع هذا كان ولو حتى الواقع،

شاهني صابر لعيل ،١٩٨٨ والسماوي» «الكلب مرسحية

بكفر الصناعي للحرير مرص برشكة الثقافية اللجنة رئيس تقدَّم ٩ / ١٠ / ١٩٨٨ يوم يف
بتمثيل الرتخيص فيه يطلب بطلب، الفنية، املصنفات عىل الرقابة رئيس إىل الدوَّار،
برشكة التمثيل فريق بأن علًما سيادتكم «نحيط فيه: قال والسماوي»، «الكلب مرسحية
تأليف والسماوي»164 «الكلب مرسحية يقدِّم سوف الدوار بكفر الصناعي للحرير مرص
وشباب نشء لرعاية العام االتحاد يُقيمها التي املسابقة يف شاهني صابر عيل األستاذ

العمال.»
«حماد» — الكالب صائد — السماوي الشاويش مهمة حول تدور واملرسحية
الرحمن، عبد سيدي منطقة يف املنترشة الضالَّة الكالب عىل القضاء يف «خميس» ومساعده
وعندما األجانب. السفراء أحد املنطقة هذه يقطن حيث املواطنني. عىل منها ويُخىش
ِقَطع وأمامها الحراسة كالب فريى السفري، منزل سور يرى املنطقة إىل «حماد» يصل
وعندما ويعضه. الكالب أحد عليه يهجم القطع، إحدى أخذ يحاول وعندما الكبرية، اللحم
وهو ص، مرخَّ كلب ألنه «حماد» يمنعه الكلب، قتل ويحاول «خميس» مساعده يحرض
الكلب، إصابة أثَر من بامَلَرض «حماد» يشعر الوقت بعض مرور وبعد بالسفري. خاص
الطبيب ويحاول مصادفة، تحرض اليونسكو ملنظمة التابعة بالحيوان الرفق سيارة ولكن
عىل املرض يشتد املوقف هذا وأمام جدوى. دون «حماد» معالجة — بها — البيطري
حتى الكلب قتْل ويقرِّر البندقية «خميس» يأخذ وهنا ويموت. َعار بالسُّ ويُصاب «حماد»

الثانية. الضحية يكون ال

عنوان وكذلك الوثائق، جميع أن إال والكالب»، «السماوي هو: الطلب يف جاء كما املرسحية، وعنوان 164

والسماوي»، «الكلب مرسحية شاهني، صابر عيل راجع: والسماوي». «الكلب اسمها أن عىل تؤكد املرسحية،
الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي

.١٠ / ١٠ / ١٩٨٨ بتاريخ ٣٣٠ مرسحيات وارد رقم تحت رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما
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عىل باملوافقة تقريًرا الشيخ ماجدة الرقيبة كتبت ١٦ / ١٠ / ١٩٨٨ يوم ويف
املرسحية ترخيص من مانع «ال بقولها: — مضطربة165 عبارة بعد — أنهتْه الرتخيص،

رقابية.» موانع بها ليس

بالحيوان اإلنسان اهتمام مدى ح توضِّ واحد، فصل من اجتماعية مرسحية «الرأي: بالنص: فيها، قالت 165

البرشي.» الجنس بفعل الحيوانات بني وإنما فقط البرشي الجنس يف ليست التفرقة وأن اإلنسان. بأخيه
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قائلة: الرتخيص، عىل فخري القادر عبد سلمى الرقيبة وافقت ١٧ / ١٠ / ١٩٨٨ ويف
يلقاها ال ورعاية عناية يَلَقى فهو للدولة بالنسبة الحيوان أهمية مدى املرسحية «توضح

حذف.» بدون املرسحية عرض من مانع ال نفسه. اإلنسان
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الرتخيص، عىل شيخون حسن محمد الرقيب أيًضا وافق ١٨ / ١٠ / ١٩٨٨ ويف
يف وما اإلنسان، أخيه اإلنسان بها يُعاِمل أصبح التي الصورة توضح «مرسحية قائًال:
حتى بحياته االكرتاث وعدم اإلنسانية الِقيَم من قيمة بأية املباالة عدم من املعاملة هذه
لهذه الرتخيص من مانع ال ص166١١ ص٦، (مالحظات: ا جدٍّ رخيصة أصبحت إنها

املالحظات). حذف بعد املرسحية

أيًضا حماد قول ص١١: ويف دبلومايس.» سفر جواز حامل كمان «ده الكلب: عن حماد قول ص٦: يف 166

بتنباس!» إيدها القصور جوَّه كالب «دنيا! الكلب: عن
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تقرير أعىل املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير أرشَّ ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٨ يوم ويف
يف املالحظات حدود يف بالنص الرتخيص من مانع «ال قائًال: الشيخ ماجدة الرقيبة
مهمته يؤدِّي وهو مسعوًرا بوفاته تنتهي لسماوي كلب ة عضَّ حول وهي ٧ ص٦،
أصحابها.» نفوذ كان أو صة مرخَّ كانت مهما الضالة الكالب قتْل عىل زميله وإرصار
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املرسحية لحصول املرور جواز وهي ،٢٧ / ١٠ / ١٩٨٨ يف املدير تأشرية من وبالرغم
تأشرية قبل الرتخيص عىل بالفعل حصلت قد املرسحية أن نجد إننا إال الرتخيص، عىل
لقواعد مخالف اإلجراء وهذا — ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٨ يوم يف وبالتحديد أيام بثالثة املدير
من األخرية الصفحة عىل ُمبنيَّ هو كما ،[٢٤٢] رقم تحت الرتخيص وكان — الرقابة

املرسحية.

العام املدير أرشَّ 167١٢ / ١٢ / ١٩٨٨ يوم قبل وبالتحديد شهرين، من أقل وبعد
الشيخ، ماجدة الرقيبة تقرير أعىل — السابقة — الرقابة إدارة مدير تأشرية أسفل
زمان كل يف لإلنسان «احرتاًما فيها: قال فوًرا» «يُخطر عنوان تحت غريبة بتأشرية

املدير ِقبَل من ع وموقَّ املرسحية، برفض الفرقة مدير إىل خطاب كتابة تم ١٢ / ١٢ / ١٩٨٨ يوم يف ألن 167

الفنية. املصنفات عىل العام
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عبارة]: [ثم واألمن. العام للنظام ملخالفته املرسحي النص بهذا الرتخيص يُرفض ومكان
إرسال تم التأشرية هذه عىل وبناء كلب؟!» أكل رسقة إنسان يحاول أْن يُقبَل كيف
املصنفات عىل العام املدير ِقبَل من [٢٥٣] صادر رقم تحت ١٣ / ١٢ / ١٩٨٨ يف خطاب

واألمن. العام للنظام ملخالفته النص برفض الرشكة فرقة مدير إىل الفنية
املرسحية. النصوص رفض يف الرقابة ف تتعسَّ مًدى أي إىل نجد النص هذا وأمام
أن إال اإلدارة، مدير وأيًضا الرقباء، آراء بإجماع الرتخيص عىل املوافقة من الرغم فعىل
لعدم وأيًضا معقوليته لعدم التعسف، غاية يف كان الرفض وتربير رْفُضه! تم النص
كل يف لإلنسان «احرتاًما النص العام املدير رفض لقد الصور. من صورة بأية قبوله
للواقع، مخالفة بصورة تصويره أو اإلنسان باحتقار قام املؤلف فهل ومكان.» زمان

احرتامه؟! من التقليل شأنها من والتي
لفقره. تبًعا حقيقية، بصورة معينة ظروف يف اإلنسان ر صوَّ املؤلف أن الحقيقة
أو األليفة سواء الحيوانات، بعض بيوتهم يف يأوون األشخاص بعض أن يعلم فكلنا
اإلنسان وباألخص نفُسه، اإلنسان يَلَقاها ال رعاية الحيوانات هذه تَلَقى بحيث املفرتسة؛
يعترب ال الترصف وهذا أيًضا. مرص ويف البالد، معظم يف منترش الوضع وهذا الفقري.
«كيف العبارة: هذه املدير يذكر أن الغريب ومن العام. املدير قال كما لإلنسان تحقريًا
عىل للرد نحتاج وال للنص! رفضه عليها ويبني كلب؟» أكل رسقة إنسان يحاول أن يُقبَل
يسد ما تنقية إىل يُضَطر الظروف بعض يف اإلنسان أن املدير نخرب أن إال العبارة، هذه
املرسحية يف موجود — أيًضا — الرد أن إىل باإلضافة هذا نفسها. القمامة من جوعه
ده، الكلب هو غايظني اليل بس …» قائًال: املوقف يتذكر «حماد» كان عندما نفسها
إال بيشفهاش ما زينا اليل ُهَرب! ُهَرب لحمة امه قدَّ كان دا لحمة؟! جعان هو ليه؟! عضني

واألعياد.»168 املواسم يف
وراء الحقيقي السبب هو فما — رأينا كما — واهية الرفض مربِّرات كانت فإذا

الشهرين؟! من يقرب بما الرتخيص عىل النص حصول بعد جاء الذي الرفض،
أولهما: أمرين؛ يف يتمثل — املرسحية قراءة وبعد نظرنا، وجهة من — السبب إن
أمثال — الفقراء وتهكم مرص، يف السيئة االقتصادية األحوال عن تتحدث املرسحية أن
اللحم هذا يرى ال واإلنسان الكالب، أمام بكثرة يوضع اللحم أن يف — «حماد» الشاويش

ص٤. املرسحية، 168
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السفراء، لبعض التابعة الحيوانات بعض عىل التهكم وأيًضا واألعياد. املواسم يف إال
من أكثر بالحيوان اليونسكو منظمة اهتمام وأخريًا دبلومايس. سفر بجواز تسافر والتي
ال أنه إال راته، تصوُّ بعض يف حقيقيٍّا كان وإْن املؤلِم، الواقع فهذا باإلنسان. اهتمامها

الرقابة. نظم عىل القائمني عند وبالتايل الدولة، رجال عند يُستساغ
وإن — الرموز بعض بها املرسحية أن — نظن فيما — األهم وهو اآلَخر، واألمر
الشاسع والتفاوت الفقري، املرصي اإلنسان عند القهر بصورة تتعلق — مباِرشة غري كانت
حياتهم يف األجانب السفراء صورة وأخريًا االجتماعية. حياتهم يف املرصية الطبقات بني
األمور هذه ولتوضيح العادي. املرصي لإلنسان االجتماعية بالحياة ومقارنتها االجتماعية،

عليها: الدالة املواقف بعض املرسحية من نقتبس
حراس، األبواب عىل وكالب بتنداس، الشوارع يف كالب «دنيا! لخميس: «حماد» قول

بتنباس!»169 إيدها القصور جوه وكالب
يف تموت ليه حماد؟ شاويش يا كده «ليه هامدة: جثة وهو لحماد «خميس» وقول
فيه؟»170 كرتت املسعورة الكالب اليل الوقت يف تموت فيه؟ لك محتاجني إحنا اليل الوقت
الضحية أكون ممكن مش …» املرسحية: نهاية يف لنفسه «خميس» قول وأخريًا
عليهم أخلَّص الزم يهاجموني! ما قبل أقتلهم الزم ينهشوني! أخلِّيهم ممكن مش التانية!
وهذا مستحيل!»171 مستحيل! التانية! الضحية أكون مستحيل عيلَّ! يخلَّصوا ما قبل
يف «خميس» ألن املرسحية؛ رموز عن به تحدثنا ما يؤكد الخصوص وْجه عىل القول
كالب أنها املؤلف قصد إذا للكالب، الثانية الضحية يكون أن يمكن ال األحوال جميع
إذا إال إنسان أي تهاجم أن يمكن وال حديدية، بسالسل مقيَّدة الكالب هذه ألن حقيقية؛
يف آخر نوع من برشية كالب إىل بالكالب يرمز أن أراد فاملؤلف ذلك وعىل منها؛ اقرتب
أو القارئ يفهمه كي ذهنه، يف عما بحرية ليتحدث إسقاط بعملية فقام املؤلف، ذهن
ورفض الرتخيص، بني الطويلة املدة يف الرقابة إليه فطنت اإلسقاط هذا ولعل املشاهد.
واهية بأسباب وتمسكت الحقيقية األسباب إبداء دون بالرفض قامت عليه وبناء النص.
يف — وبنَّاءة جديدة أفكاًرا تحمل مرسحية، بمنع الرقابة حكمت وهكذا أوضحنا. كما

املرسحية. الفنية الحياة تُثِري أن املمكن من كان — الوقت ذلك

ص١١. املرسحية، 169

ص٢٦. املرسحية، 170

ص٢٧. املرسحية، 171
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الحافظ عبد محمد ملحمود ،١٩٨٨ القرود» «عالم مرسحية

واالستعراضية الغنائية الفرقة عام مدير هيف أبو منار تقدَّمْت ٧ / ١١ / ١٩٨٨ يوم يف
الرقابة عام مدير إىل بطلب الثقافة، بوزارة واالستعراضية الشعبية للفنون الفني بالبيت
من وهي البالون. مرسح عىل القرود»172 «عالم مرسحية بعرض الرتخيص فيه تطلب

الليثي. سمري وإخراج الحافظ، عبد محمد محمود تأليف
مشكلة لبحث الدولة رجال يجتمع حيث القرود؛ عالم يف املرسحية أحداث وتدور
والسريك الحيوان حدائق يف وتسخريهم خرياتهم، ونْهب القرود عالم عىل اإلنسان تسلُّط
ن ويتكوَّ املشاكل. هذه لحلِّ اآلدميني ملقابلة منهم وْفد إرسال عىل يُجِمعون لذلك إلخ؛ …
وخطيبته «كروان» املساعد وأيًضا «ميمونة»، وزوجته «ميمون» حاكمهم من الوْفد هذا
واإلعالم. األمن ورجال الحاشية بخالف هذا الشعب. ممثِّل «فصيح» وأخريًا «كروانة»
ال «ميمون» الحاكم نجد «شنجليلة»، دولة وهي اإلنسان دولة إىل الوفد يصل وعندما
وحساب الصفقات عْقد يف كان األكرب ه همُّ ولكْن بدولته، وال القرود عالم بمشاكل يهتمُّ
رجال مع «ميمون» ومقابالت الصفقات هذه خالل ومن وحاشيته. هو فيها، نصيبه
وفساد رشوة من اآلدمية، الدولة هذه يف السلبيات أنواع كل تنكشف «شنجليلة» دولة
ملصلحة الحروب قيام عىل والتشجيع السالح وبيع فاسدة ألغذية وصفقات ومحسوبية
لقلب القرود عالم يف مؤامرة تحدث الوقت هذا ويف إلخ. … األسلحة لهذه امُلصنِّعة الدول
البالد. حكم — «ميمون» الحاكم مساعدي من وهو — «جانون» ويتوىلَّ الحكم، نظام
ويعتربونه ميمون مع التَّعاُمل يف أسلوبَهم ون يُغريِّ شنجليلة دولة يف املسئولني نجد وهنا
املرسحية. وتنتهي الحيوان، بحديقة القرود أقفاص يف ووفده هو ويضعونه سياسيٍّا الجئًا
املرسحية، برفض تقريًرا الكاشف نجالء الرقيبة كتبت ١٦ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف
لنا يتضح السابق، العرض هذا خالل «من ملوضوعها: مطوَّل عْرض بعد — فيه قالت
واإلنسانية باإلنسان بالتنديد الغنائي املرسحي النص هذا كاتب قيام من الرغم عىل إنه
القرود بمجتمعات إياها مشبًِّها والضياع والفساد بالجهالة مجتمعاتها ووصف جمعاء

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة محفوظة وهي القرود»، «عالم مرسحية الحافظ، عبد محمد محمود 172

رقابية، وتقارير وثائق من يصاحبها بما الثقافة، بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة
.١٤ / ١١ / ١٩٨٨ بتاريخ ٢٥٥ مرسحيات وارد رقم تحت

353



(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

الرتخيص. طلب

يُخَىش مما نصه بها اكتظَّ التي اإلسقاطات من الكثري يف يروي أيًضا أنه إال والحيوانات،
عدم أرى العليا، الدولة ومصالح العام واألمن العام النظام عىل فحرًصا التأويل. معه

النص.» بهذا الرتخيص
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برفض تقريًرا عيىس أحمد عادل الرقيب كتب ١٦ / ١١ / ١٩٨٨ يوم نفس ويف
مهينة بصورة لإلنسان تتعرض استعراضية غنائية «مرسحية فيه: قال أيًضا، النص
القرود بمجتمعات اإلنسانية املجتمعات وتشبه بل والفساد، بالجهل اإلنسان وتشبه
من الكثري بها وأيًضا الئقة، غري بطريقة صديقة لدول تتعرَّض أنها كما والحيوانات،
ومصالح العام األمن عىل وحفاًظا ولذلك … املبارشة وغري املبارشة السياسية اإلسقاطات

املرسحية.» بهذه الرتخيص عدم أرى العليا الدولة
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أخريًا تقريًرا أحمد، محفوظ إبراهيم إيناس الرقيبة كتبت ١٧ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف
تعرض استعراضية إنسانية كوميديا مرسحية «هذه فيه: قالت أيًضا، النص برفض
ولكن الحكام. بعض من فيها املرغوب غري السلوك أنماط وبعض الثالث العالم مشاكل
يعرض أنه كما الرقابية، والقوانني العامة السياسة مع لتعاُرضه النص هذا رفض أرى

هامة.» شخصيات ويمس الئقة غري بصورة
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التقارير املرسحيات عىل الرقابة إدارة مدير يختتم ١٦ / ١١ / ١٩٨٨ يوم ويف
ال «العمل فيها: قال الكاشف، نجالء الرقيبة تقرير خلف مطوَّلة بتأشرية السابقة173
عىل أغاٍن بإدخال املرسحي للتجسيد حاليٍّا املوجود الشكل سوى باالستعراض له عالقة
ليس فهو تقبُّله؛ يصعب والنص والرقص. الغناء بدون العمل عرض يمكن بحيث النص
وجد قد املؤلف إن السيئة. الصفات بكل ونعته الحكم نظام عىل الهجوم هوجة من أكثر
إال … جديًدا العمل ليصبح فيه يستمر أن يمكن وكان به بدأ وإنسانيٍّا ظريًفا موضوًعا
خالل من — الهموم سباق يف ويدخل مرص إىل ليصل األصيل موضوعه ترك النص أن
األعىل اإلنسانية مجلس ليقابل مرص أنها يتضح دولة إىل منها وفد يصل قردانيا دولة
الوفد ويعزل القرود دولة يف انقالب ويتم بلدهم، من أسوأ البلد هذه فيجد مشاكله ليحل
اجتماًعا صدفة يقابلون … قردانيا من الثوار — سياسيٍّا الجئًا ليصبح الدولة رئيس
البلد اإلنسان. عالم يدمرون الشياطني من مجموعة أنهم ليتضح األعىل اإلنسانية ملجلس

بالنص.» الرتخيص رفض أرى لذلك — بوضوح مرص هي
الرقباء، كل أن لنا يتضح املرسحية، قراءة وأيًضا السابقة، التقارير قراءة وبعد
يف املؤلف أرادها التي اإلسقاطات جميع يكتشفوا أن استطاعوا مطلقة، وبسهولة
— الرمز عىل اعتمادها رغم — مبارشة وبصورة تحدثت املرسحية فهذه مرسحيته.
فقد السياسية. حياتها من عديدة مراحل يف مرص يف ت تفشَّ التي السلبيات جميع عن
تحدثت كما املعارض،174 الرأي معاملة يف الظاملة وأساليبها القوى مراكز عن تحدثت
وإهدار دعاية من ذلك يصاحب بما الشعب ومجالس الحكومية واالجتماعات اللجان عن
حاكمه،176 تجاه الشعب ِقبَل من الزائف الشعور عىل تهكَّمت كما العام،175 للمال
الشباب مشاكل عن تحدثت كما الرسمية،177 للوفود االستقبال لجان عىل تهكَّمت وأيًضا

«إيناس الرقيبة تقرير أن رغم ،١٦ / ١١ / ١٩٨٨ يوم يف تأشريته بكتابة قام املدير أن مالحظة مع 173

تستكمل أن قبل الرفض باعتماد قام املدير إن أْي ١٧ / ١١ / ١٩٨٨؛ بتاريخ كان أحمد» محفوظ إبراهيم
الرقابة. لنظم مخالف وهذا الثالثة، التقارير

.١٢ ،١١ ص٧، املرسحية، راجع 174

.١٤ ص١٣، املرسحية، راجع 175

.١٦ ص١٥، املرسحية، راجع 176

ص٣٠. املرسحية، راجع 177
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س تتجسَّ التي واملخابرات األمن أساليب وعن الزواج،178 وصعوبة بالبطالة يتعلق فيما
الفاسدة األغذية صفقات وعن نومهم،179 ُغَرف يف حتى املهمة، الشخصيات معظم عىل

ص٣١. املرسحية، راجع 178

.٤٦ ص٤٥، املرسحية، راجع 179
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الدوُل تُجِرب وكيف البالد،180 إىل دخولها تسهيل وراء من الدولة يف املسئولني وأرباح
هذه وبيع تسويق أْجل من جريانها ملحاربة الصغرى الدوَل لألسلحة واملصنِّعة الكربى
إلخ … بالقهر182 أو باملال سواء املعارضة، أصوات الحاكم يشرتي وكيف األسلحة،181

موضوعات. من املرسحية يف ما

.٤٩ ،٤٨ ص٤٧، املرسحية، راجع 180

.٥٠ ص٤٩، املرسحية، راجع 181

.٥٣ ص٥٢، املرسحية، راجع 182
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كل أن تصل التي — وإسقاطاته ورموزه تشبيهاته يف النص هذا جرأة وبسبب
الرموز هذه عىل الرقابة توافق أن املعقول غري من ألن رقابيٍّا؛ برفضه كفيلة منه صفحة
أية عىل الرمز أو اإلشارة ملجرد النصوص ترفض التي وهي والتشبيهات، واإلسقاطات
لذلك السلبيات هذه من هائل بكمٍّ مكتظٌّ والنص بالنا فما السابقة، السلبيات من سلبية

رفُضه. تمَّ —

املرسحية. غالف

«يُرَفض قائًال: السابقة، تأشريته أسفل اإلدارة مدير أرشَّ ٨ / ١٢ / ١٩٨٨ يوم ففي
خطابًا أرسل ٢ / ١ / ١٩٨٩ يوم ويف فوًرا.» بالقرار الفرقة وتُخَطر بالنص الرتخيص
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العام للنظام ملخالفتها باملرسحية الرتخيص اإلدارة برفض أخطره الفرقة مدير إىل
العليا. الدولة مصالح مع وتعارضها

املرسحية. من األوىل الصفحة

قال العام، املدير من عة موقَّ غريبة تأشرية هناك كانت الخطاب هذا خلف ولكن
خاص خطاب إرسال وأرجو املرسحيات، إلدارة «ُمعاد :١٥ / ١ / ١٩٨٩ بتاريخ فيها
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املرسحية موضوع يف للمناقشة ملقابلتي بها املسئولني أحد لدعوة االستعراضية للفرقة
للدولة.» تابعة وهي خاصة نشاطها، مزاولة من الفرقة لتمكني املالحظات لتاليف

مناقشة بعد العام املدير يستطيع فهل العجيبة! التأشرية هذه أمام قليًال ولنتوقف
بعض هناك كانت ولو الرقابية؟! املالحظات من الهائل الكم هذا كلِّ تاليف من املسئول
الرقباء يحدِّدها لم ملاذا تالفيها، املمكن من والتي — العام املدير زعم كما — املالحظات
أراد فإذا رقابيٍّا؟! املمنوعة الصفحات أو املواضع تحديد عند متَّبَع هو كما تقاريرهم، يف

املرسحية! صفحات جميع يحدد أن عليه فيجب املواضع، بعض يحدد أن رقيب أي
الرقابة، نظم حساب عىل للدولة تابعة فرقة مجاملة أراد العام املدير أن والحقيقة
تحديًدا أو — الرقابة أن عىل يدل وهذا باإلجماع. الرقباء جميع رفضه النص هذا أن رغم
— الرقابة طبَّقت ولو الشخصية. واملصالح للعالقات تبًعا بمكيالني تَِكيل — العام املدير
سمعنا كنا ما السابقة، املرفوضة املرسحيات جميع عىل التأشرية هذه — العام املدير أو

مرفوضة»! «مرسحية اسمه يشء عن قط

تعقيب

الرقابة قانون ظل يف — املرفوضة للمرسحيات السابقة النماذج من أوردناه ملا املتتبع إن
منذ كثريًا تتغريَّ لم الرقابة أن سيالحظ — اآلن إىل به املعمول ،١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم
كانوا السابقة، تقاريرهم يف الرقباء فمعظم اآلن. حتى املايض القرن أواخر يف نشأتها
لرفضها.183 التقنني أْجل من حقيقة غري أسباب عن املرسحية النصوص يف يبحثون
تاريخ يف املرسحيات جميع أْجله من ُرفضت الذي السبب نفس هو ذلك، يف والسبب
عارية بصورة الواقع كشف وهو أال اآلن. حتى املايض القرن أواخر منذ الطويل، الرقابة
أو الزمنية، للفرتة تبًعا يتغري كان الواقع وهذا مبارش. تأثري من له ملا الجماهري، أمام

له. الكاتب ملعالجة تبًعا

الفرق ولكن معروفة، املنع وأسباب ثابتة الرقابة «قواعد صالح: صالح الرقابة مدير قول ذلك يؤكد وما 183

يف «الكواكب»، مجلة عليه.» يُعَرض الذي العمل يف الخاصة نظره ووجهة الخاص أسلوبه له رقيب كل أن
ص٣٦. ،٢٠ / ١١ / ١٩٩٠
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،١٩٨٨ عام حتى ١٩٦٨ عام من املرفوضة، املرسحيات يف رأيناه كما فالواقع
وعن السالم، قضية وعن القوى، مراكز وعن ،١٩٦٧ هزيمة عن الحديث يف: تمثَّل
أْي … معينة فرتات يف واالقتصادية االجتماعية السلبيات بعض وعن االنفتاح، سياسة
كانت كما املرصي، الشعب ضمري عليها انعكس مرآة كانت املرفوضة املرسحيات إن
جزاؤه كان الصادق الواقع وهذا امُلعايَش. بواقعهم مهمومني ُكتَّاب ِقبَل من صادقة رؤية
اتخذت — مرص يف — الطويل تاريخها يف الرقابة وكأن الرقابة. ِقبَل من واملنع الرفض
سياسة وهو — اقتناع184 غري عن ولو — الرقباء معظم عليه تعارف محدًدا، مفهوما
التي والنزعات، واملفاهيم واألفكار اآلراء يف املتمثل الواقع، عن العلني التعبري من الحدِّ
والنظام الحاكمة بالسلطة املساس شأنها من أن — الرقابية النظر وجهة من — يُعتقد

عليه. باملحافظة ملزمة نفسها الرقابة تعترب التي الخلقي، أو االجتماعي
أسباب عن تحدثت ألنها الرقابة رفضتْها ١٩٦٨ عام غضبى» «اآللهة فمرسحية
السبب نفس وهو الوقت. ذلك يف للمثقفني البالد يف األمر أُوِيل واضطهاد ،١٩٦٧ هزيمة
ورطة» يف و«أوزوريس ،١٩٧٤ عام مرص» شفايف فوق «ابتسامة مرسحيتَِي رفض يف

.١٩٨٦ عام
هذه ومن بمنعها. كفيل مرسحية، أية يف القوى مراكز عن الحديث أن كما
،١٩٨٣ عام «الكابوس» ومرسحية ،١٩٧٨ عام مات» «اليأس مرسحية املرسحيات،

.١٩٨٨ عام «املشنوق» ومرسحية
ال التي املرسحيات جميع ترفض الرقابة فكانت إرسائيل، مع السالم قضية أما
لهذا أفضل بحلول تأتي املرسحيات كانت ولو حتى الوقت، ذلك يف السالم هذا عىل توافق
للسالم» «أغنية ومرسحية ،١٩٧٤ عام ومعيط» «زعيط املرسحيات، هذه ومن القضية.

.١٩٧٨ عام
الواقع يف — الُكتَّاب نظر وجهة من — املوجودة السلبيات لبعض التعرض أما
يف السلبيات هذه إظهار وبسبب املعلنة. غري الرقابية املوانع من فكانت املرصي،
أيوب» «كفر مثل: املرسحية، النصوص من كبريًا عدًدا الرقابة منعت املرسحية، األعمال

قراًرا نتخذ عندما النفسية ورصاعاتنا حريتنا يدركوا «لم الناس إن ممتاز: اعتدال تقول ذلك ويف 184

ص٦. السابق، سينما»، رقيبة «مذكرات يُرى!» أن يستحق ما منع أو بحجب

364



حديثًا مرفوضة مرسحية نصوص

«األونطجية» ومرسحية مرص. يف للفالحني اإلقطاعيني ظلم أظهرت ألنها ١٩٦٩؛ عام
«الحالة ومرسحية االقتصادي. االنفتاح سياسة سلبيات بعض أظهرت ألنها ١٩٨٢؛ عام
إىل يأتون ممن العربية الدول أثرياء من لنماذج تعرضت ألنها ١٩٨٥؛ عام ولكن» ج
أظهرت ألنها ١٩٨٦؛ عام ا» جدٍّ مرصية «أحالم ومرسحية املتعة. زواج بغرض مرص
صوَّرت ألنها ١٩٨٦؛ عام سيئة» «معاملة ومرسحية الشباب، مشاكل مبارش بشكل
ومرسحية العراق، دولة يف األمر أُوِيل ِقبَل من املرصية العمالة تَلَقاها التي السيئة املعاملة
يف الشعب نواب من السيئة النماذج بعض صورت ألنها ١٩٨٦؛ عام ورطة» يف «أوزوريس
االجتماعية األحوال سوء عن تحدثت ألنها ١٩٨٨؛ والسماوي» «الكلب ومرسحية الربملان،
املنازل داخل الكالب بحياة ومقارنته املرصي، الشعب من الفقري للفرد واالقتصادية

األجنبية. الدول سفراء أمثال الفاخرة،
مرسحية الرقابة رفضت املستحدثة، املرسحية لألنواع الرقباء فهم عدم وبسبب
رفضت وأيًضا السيايس. الكباريه نوع من ألنها ١٩٧٣؛ عام والعة» يعتربونها «الكل
الرمزية، املرسحيات من ألنهما و«األخطبوط» ،١٩٧٨ عام والسقا» «اإلمرباطور مرسحيتَِي
املرسحيات من إنها حيث فهمها، لعدم رفُضها فتمَّ ١٩٨٨ عام هذا» «ملاذا مرسحية أما

االستفهامية.
عدة الرقابة رفضت األشخاص، بعض وإرضاء والتعسف املحسوبية وبسبب
الرقابة رفضتْها عندما ،١٩٨٠ عام الضياع» يلتقي «عندما مرسحية مثل مرسحيات،
بها يَُقل لم منْع بأسباب وحده انفرد معنيَّ لرقيب إرضاءً الرتخيص عىل حصولها رغم
عندما ،١٩٨٨ عام القرود» «عالم ومرسحية النص. عىل املوافقني الرقباء من رقيب أيُّ
إرضاءً — قانونية وغري قانونية رقابية موانع من بها ما كثرة رغم — بها الترصيح تم

الدولة. مسارح أحد من مقدمة ألنها العام؛ املدير لرأى
صدور بعد — رقابيٍّا املرفوضة املرسحيات أسماء بعض لنا ح يوضِّ التايل والجدول
وثائق وجود لعدم الدراسة هذه يف املستخدمة وغري — اآلن به املعمول الرقابة قانون
— موضوعاتها خالل من — السابقة النماذج مع تشرتك وهي بنصوصها، ُملحقة رقابية
عن أو القوى، مراكز عن أو ،١٩٦٧ هزيمة عن — ُكتَّابها نظر وجهة من — الحديث يف
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أو االنفتاح، سياسة عن أو السالم، قضية عن أو ،١٩٧٣ عام أكتوبر من السادس حرب
كتابتها: وقت مرص يف املوجودة السلبيات بعض عن

الرفض تاريخ الكاتب املرسحية عنوان

١٦ / ٩ / ١٩٦٧ الشوربجي السيد الضباب
٢٥ / ١ / ١٩٧٣ عباس حمدي والثرثرة الصمت
٢٦ / ٣ / ١٩٧٣ خورشيد فاروق الصرب أرض
٥ / ٤ / ١٩٧٣ فضل فتحي نقل أمر
١٩ / ٤ / ١٩٧٣ حامد وحيد وزن انعدام حالة
١٢ / ١٠ / ١٩٧٣ أحمد عباس الشموسة شمس
٢٣ / ١٠ / ١٩٧٣ الجمبالطي عصام الليل عفاريت
١٣ / ١١ / ١٩٧٣ راتب صالح وغربان صقور
١١ / ١٢ / ١٩٧٣ الهادي محمد القنطرة فرحة
١٥ / ٦ / ١٩٧٤ النبي عبد حسني الوطن تعاملني كيف
١١ / ٨ / ١٩٧٤ ميالد ماهر وديك فرخة ١٠٠
٢٩ / ٦ / ١٩٧٨ عباس حمدي عجيب راجل
٨ / ٧ / ١٩٧٨ حجاب سيد بالقشطة شندوتش
٢٠ / ٧ / ١٩٧٨ طليب السيد لبيك شبيك
٢٨ / ٦ / ١٩٨٠ الرحمن عبد فؤاد القرد
٢٣ / ٢ / ١٩٨٤ محمود مصطفى مرص يا بحلم
٣٠ / ٤ / ١٩٨٦ أحمد عبده رأفت الخطيئة بركان
١٧ / ١١ / ١٩٨٦ املعطي عبد السيد الثانية الجوازة
٢٩ / ٣ / ١٩٨٧ سعد عيىس صالح املصنع يف شحتوت
٢٠ / ٩ / ١٩٨٧ عوض عادل ميدو األستاذ
٨ / ٩ / ١٩٨٨ حسن مروان الصاعقة نمور
١٢ / ١٢ / ١٩٨٨ الصيفي الهادي عبد التنك يف ناس
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— املرسحية أعمالهم رفض تاريخ مالحظة مع — الُكتاب هؤالء إىل نظرنا وإذا
— ١٩٨٨ عام حتى ١٩٥٥ عام الرقابة قانون صدور منذ — الوقت هذا يف سنجدهم
— األول الصف ُكتاب أما مرص. يف املرسحيني الُكتاب من الثالث أو الثاني الصف من
املرفوضة. املرسحية أعمالهم عن قوة بكل يدافعون كانوا فقد — الزمنية الفرتة نفس يف
املرسح واسم الفرقة، واسم الكاتب، اسم اعتبارها يف تضع الرقابة كانت آَخر بمعنًى أو
أية نجد لم لذلك خاصة؛ رقابية معاملة لها األسماء فهذه رقابيٍّا، املرسحية تقييم قبل
ذلك يف املشاهري من مرصي مرسحي كاتب ألي — نهائيٍّا رفًضا — مرفوضة مرسحية
وتاريخ الكاتب، واسم املرسحية، اسم يبني الذي اآلتي، الجدول ذلك عىل والدليل الوقت.

بتمثيله: الالزم الترصيح عىل حصل حتى النص، مع الرقابي الرصاع

الرصاع تاريخ الكاتب املرسحية عنوان

١٩٦٢ أغسطس وهبة الدين سعد املحروسة
١٥ / ٢ / ١٩٦٣ وهبة الدين سعد السبنسة
١٩٦٦ أبريل وهبة الدين سعد السلم بري
١٩٦٨ سالم عيل الجديدة مرص عفاريت

٢١ / ٢ / ١٩٦٨ حالوة فايز اإلبريق يف البغل
١٩٦٨ مارس وهبة الدين سعد املسامري
١٩٦٩ أبريل وهبة الدين سعد سواقي سبع
١٩٦٩ أبريل إدريس يوسف املخططني
١٩٦٩ أبريل الرشقاوي الرحمن عبد وشهيًدا ثائًرا الحسني
١٩ / ٤ / ١٩٧٠ السعدني محمود البلوبيف
١٥ / ٦ / ١٩٧٠ سالم عيل الوحش قتلت اليل أنت

١٩٧١ وهبة الدين سعد سلِّم سالم يا
١٢ / ٦ / ١٩٧١ ونوس هللا سعد جابر اململوك رأس مغامرة
٧ / ٥ / ١٩٧٣ سالم عيل البوفيه
٢٦ / ٥ / ١٩٧٣ قمر بهجت وعروسة عريس
١٦ / ١٢ / ١٩٧٣ رسور نجيب الشمس لعني قولوا
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الرصاع تاريخ الكاتب املرسحية عنوان

١١ / ٨ / ١٩٧٤ سالم عيل نوح عملية
٢٨ / ٥ / ١٩٧٥ حالوة فايز الوفد يحيا
١٥ / ٣ / ١٩٧٧ دياب محمود الفتوح باب
٧ / ٦ / ١٩٧٧ الحكيم عبد شوقي أوكازيون
٢٩ / ١٢ / ١٩٧٧ سالم عيل القرية يدخلون امللوك
٢٨ / ١ / ١٩٧٨ عناني محمد حالوة ميت
١٤ / ٥ / ١٩٧٨ القايض فهيم زعيزع أبو يا ه شيالَّ
٢٥ / ١٠ / ١٩٧٨ سالم عيل الشعوب حكم يف بكالوريوس
١٩٧٩ مايو مريس صالح األزرق القرش

١٢ / ٧ / ١٩٨٠ وهبة الدين سعد األستاذ
١ / ١ / ١٩٨٥ حمودة العزيز عبد الحيوان حديقة قصة
٢١ / ١٠ / ١٩٨٥ منصور أنيس الشهاب
١٠ / ١٢ / ١٩٨٥ بسيسو معني ودليلة شمشون
٣٠ / ٣ / ١٩٨٦ عدوان ممدوح امللكة زيارة
٧ / ٧ / ١٩٨٦ الصبور عبد صالح ليل مسافر
٩ / ١٠ / ١٩٨٦ جاهني صالح ليىل يا ليىل
١٩٨٨ ديسمرب رسور نجيب الشحاتني
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الرابع الفصل

الرفضاملرسحي

املرسحي والكاتب والرقيب الرقابة بني

الرقابة أوًال:

بهدف كان — اآلن إىل به املعمول — ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم الرقابة قانون صدر عندما
املعروف ومن العليا. الدولة ومصالح اآلداب وحماية العام والنظام األمن عىل املحافظة
النص إن املشهورة: بعبارتها هذا رفضها تختتم مرسحيٍّا ا نصٍّ ترفض عندما الرقابة أن
تدل مشاهد أو كلمات به يكون أن إما النص إن أْي العليا! الدولة ومصالح اآلداب ضد
مثل مرص. يف االجتماعية واألعراف اآلداب ضد أشياء عىل مباِرشة غري أو مباِرشة بصورة
لبعض مثرية مالبس أو جنسية، معاٍن عىل الدالة امُلوِحية الكلمات أو السباب كلمات
اآلداب مخالفة تحت تندرج التي املوانع، هذه إلخ … إغرائية رقصات أو الفنانات،
ضد ألنه يُرفض الذي النص أما لآلداب. ملخالفته يُرفض الذي النص هو وهذا العامة.
ِفْكر عىل مبارشة غري أو مبارشة بصورة يؤثر الذي النص فهو العليا، الدولة مصالح
أو الدولة، سياسة يف يشكِّك الذي النص مثل باإليجاب. ال بالسلب، املرصي الجمهور
أو العامة، الشخصيات عىل ورصيحة مبارشة بصورة يتهكَّم أو الحكومة، إنجازات يشوِّه

العليا. الدولة ومصالح العام األمن يمس ما إلخ … الصديقة الدول
ولكننا املرسحية. األعمال رفض يف الرقابة لقانون امُلثَىل الصورة هي الصورة، وهذه
الرصيح — القانون نص أن — رقابيٍّا املرفوضة النماذج من سبق ما عىل بناءً — وجدنا
نفسه. القانون نص إىل راجع ذلك يف والسبب آخر. واٍد يف وتطبيقه واٍد، يف — الرفض يف
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تفسريها ويختلف واالتجاهات، املعاِلم محدَّدة غري عبارة العليا، الدولة مصالح فعبارة
الواحد. النص أمام آَخر إىل رقيب ومن عهد، إىل عهد من

واستكشاف مجتمعنا سلبيات إصالح يف يسهم رمزي، أدب بطبيعته املرسحي واألدب
الدولة مصالح ضد — نظرها وجهة من — الرقابة تعتربها األشياء وهذه املستقبل.
الدولة مصالح ضد تُعدُّ التي املوانع بهذه يشعر عندما الرقيب، كان هنا ومن العليا.
ة الهشَّ املوانع عن والتنقيب البحث يف يجتهد — الرقابة ونظر نظره وجهة من — العليا
من — ها يفرسِّ الذي أو الجنس، كلمات أو — القليلة — السباب كلمات مثل والواهية،
إن أْي اآلداب؛ ضد نص أنه عىل النص لريفض جنسية، كلمات بأنها — نظره وجهة
لعبارة — مرادفة أو — بديلة لتكون اآلداب» «ضد عبارة الرقابة لجهاز وضع القانون
يريد رقيب ألي الوحيد امَلخَرج هي اآلداب، ضد عبارة وكأن العليا». الدولة مصالح «ضد
ضد نص بأنه — بعيد من ولو نظره وجهة من — شعر إذا مرسحيٍّا، ا نصٍّ يرفض أن
كبرية. بصورة ذلك عىل تدل — رقابيٍّا املرفوضة — السابقة والنماذج الدولة. مصالح

تُرفض. أن ال تُمثَّل، أن بها أوىل كان فمعظمها
عن امة الهدَّ األفكار ومنع املجتمع، عن الرضر منع يف يتمثل الرقابة، دور كان فإذا
الدور هذا فإن الدولة، مصالح عىل كبري بشْكل يؤثِّر ما ومنع املستقبل، رجال شبابنا
كما — الرضر تمنع لم الرقابة ألن نماذج؛ من أوردناه فيما معكوس، بشكل أتى قد
النافعة املرسحيات هذه بمنع ودولتنا، وشبابنا مجتمعنا عن املنفعة منعت بل — توهمت
باملوانع مكتظة مرسحيات عىل توافق نجدها املقابل ويف وأهدافها. موضوعاتها يف والجادة
الرقابة عام مدير — رسور حمدي قول ويكفينا العامة. اآلداب ضد تعترب التي الرقابية
يها بتصدِّ الهابطة األعمال انتشار يف الرقابة ساهمِت لقد قال: عندما ،١٩٩١ عام يف —

األعمال.1 مستوى يف الهبوط هذا لظهور الفرصة أتاح مما والجاد، الجيد للفكر فعًال
أو الخاص القطاع مسارح بعض يف يُعَرض اآلن نراه ما ذلك، عىل دليل وأكرب
اإلثارة من — الرقابية القوانني عليه تُطبِّق الرقابة أن يُفرتض الذي — التجاري املرسح

«الكواكب»، مجلة الفنية، املصنفات عىل الرقابة عام مدير رسور حمدي مع حوار الشافعي، محمد راجع: 1

.١٥ / ٦ / ١٩٩١ يف
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… الرقص أو الُعْري أو الكلمات، أو الحركات أو باملالبس سواء صورها، بكل الجنسية
اإلسالمي. الرشقي مجتمعنا2 آلداب الصارخة االنتهاكات تلك إلخ

يف وتتمثَّل ا، جدٍّ يسرية واإلجابة األعمال؟! هذه الرقابة ترفض لم ملاذا اآلن: والسؤال
من حالة يف املشاهد تجعل ولم الجاد، الفكر أو العليا، الدولة مصالح تمس ال أعمال أنها
أي واقعه؛ عن املستمر والغياب الوقتية والنشوة املتعة من حالة يف تجعله بل … التفكري
الجدير والسؤال والدولة. اآلداب صالح يف الرقابة نظر وجهة من وهذا، الالفكر. حالة
هذه حصلت كيف … هو ملموًسا، دليًال أو تفسريًا أو إجابة له أجد لم الذي باالهتمام،

بعرضها؟! الرتخيص عىل — تحصل زالت وما — األعمال
هجوم هو بل الخاص، القطاع مرسح عىل هجوم أنه عىل هذا كالمي يُفَهم أالَّ وأرجو
وحاسمة قاضية رضبة يتلقَّ لم طاملا الخاص القطاع مرسح ألن العام! الصالح ضد
متمتع وهو فيها، ويتماَدى يستمر ال فلماذا هذه، انتهاكاته ممارسة من وتمنعه تُوِقفه

الرقابة؟! ِقبَل من وحماية ورعاية اهتمام بكل
لم — الخاص القطاع مسارح أو — التجارية املسارح بعض فإن للحق، وإحقاًقا
كانت أخرى، أحيان يف بل العامة. اآلداب بانتهاكات تتسم عروًضا دائمة بصورة تقدِّم
وعدم والسوقية واالبتذال باإلسفاف تتسم أي الفني، املستوى بهبوط تتسم أعماًال تقدِّم
ذلك وكل جدوى. دون املتفرِّج وقت ضياع منها القصد ترفيهية، أعمال ألنها املوضوعية؛

الرقابية. املوانع من الرقابة تعتربه ال
،١٩٨٤ عام يف — الرقابة عام مدير — الزقزوقي سامي قول ذلك عىل والدليل
أكثر منذ النص عىل الخروج عقوبة وتشديد املستوى معيار بإضافة «طالبُت قال: عندما
املستوى معيار إضافة أوًال: … يتضمن الرقابة قانون لتعديل بمرشوع وتقدَّمُت عام، من
الُكتَّاب كبار من متخصصة لجنة األمر هذا يتوىلَّ أن عىل إلجازته كرشط للعمل الفني
ال حتى — العمل لنوع وفًقا — الفنية النقابة من وعضو والنقاد والفنانني واملفكِّرين
ولألسف … العمل مستوى عىل للحكم له يؤهِّ الذي املستوى عىل ليس الرقيب إن يُقال
ونسخة للثقافة، الدولة وزير السيد ملكتب املرشوع هذا من نسخة سلمُت لقد الشديد

بشأنهما.»3 تمَّ ما أدري وال الحايل، الرقابة عام مدير صالح صالح للزميل أخرى

رقم الثقافة وزارة قرار من ٥ ،٤ ،٣ رقم املواد وباألخص الحايل، الرقابة لقانون مخاِلفة األمور وهذه 2

.١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم بالقانون امللحق ،١٩٧٦ لسنة ٢٢٠
ص٨١. ،١٩٨٤ مارس ،٢٢ عدد املرسحية، الحركة ومسار الرقابة العدد: قضية «املرسح»، مجلة 3
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نفس يف — املرسح رقابة إدارة مدير — البهي فاروق أيًضا، املعنى هذا ويؤكد
العمل مستوى عىل للحكم فنية لجنة وليس رقابة، جهاز «نحن قال: حينما ،١٩٨٤ عام
بالنظام اإلخالل حيث من هابط إنه نقول هابط العمل هذا إن نقول وعندما الفني،
املستوى، دون املرسحيات من العديد وهناك العام، األمن أو العامة، اآلداب أو العام،

الرقابية.»4 املحاذير من تخلو ألنها نرفضها أن نستطيع ال ولكننا
عندما األمر، هذا عىل — سابًقا الرقابة إدارة وكيل — عاشور نعمان تأكيد وأخريًا
عدًدا موظفيها جانب إىل تضم وكانت الفنون، بمصلحة الرقابة إلدارة وكيًال «عملُت قال:
وقد وغريهم، العربي البديع عبد الرحيمي، خليل رسور، نجيب منهم أذكر الفنانني من
املستوى، هابط عمل أي نُِجيز وال الفني، العمل مستوى يف ل التدخُّ نحاول البداية يف كنَّا

ذلك.»5 عىل ينصَّ لم الرقابة قانون ألن ذلك؛ تحقيق من نتمكَّن لم ولكننا
مستوى هبوط يف وحدها الرقابة عىل باللَّْوم نُلِقي أالَّ علينا يجب العلمية، ولألمانة
ساهمت رشعية قناة هناك أن فالحقيقة اآلن. قبل أو اآلن، تُعَرض التي املرسحيات
قبل املرسحي فالنص القراءة». «لجان وهي أَال الهبوط، هذا يف — الرقابة — وساعدت
أوًال. القراءة لجنة عليه توافق أن يجب أصًال، الرقابة إىل يصل أن وقبل رقابيٍّا، تقييمه
السبعينيات أوائل منذ املرفوضة املرسحيات من الهائل الكمَّ هذا لنا يفرس األمر وهذا
تعرض التي املستوى، هابطة املرسحيات من والغزير الهائل الكم هذا وأيًضا اآلن، حتى

اآلن. حتى السبعينيات منذ
منذ — الخاص القطاع مسارح أو الدولة مسارح يف سواء — القراءة فلجان
وأوائل الستينيات يف القراءة لجان مستوى إىل ترَق — ولن — لم اآلن، حتى السبعينيات
غري هم ممن اآلن، حتى السبعينيات منذ القراءة لجان بني شاسع فالفرق السبعينيات.
كانت عندما الستينيات يف القراءة لجان وبني عمليٍّا، أو ثقافيٍّا سواء العمل، لهذا مؤهلني

أمثال: املرسحية الثقافة عمالقة من تتكون
لويس د. رشدي، رشاد د. الراعي، عيل د. القط، القادر عبد د. مندور، محمد «د.
حمروش.» أحمد الصبور، عبد صالح صالح، رشدي القصاص، محمد محمد د. عوض،

ص٨٢. السابق، «املرسح»، مجلة 4

ص٨٤. السابق، «املرسح»، مجلة 5
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الراِفضة األعالم، هؤالء قراءة تقارير خالل من ذلك عىل األمثلة بعض ولنرضب
التعديالت: ببعض القيام برشط اآلخر البعض عىل واملواِفقة املرسحيات، لبعض
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يف «مطاردة ملرسحية قراءة تقرير الصبور عبد صالح كتب ١٤ / ٢ / ١٩٦٢ ففي
بقوله: اختتمه محمد، الخري أبو ملحمد قرية»

وعناية الحوار، يف شديد تركيز إىل تحتاج اآلتية: التعديالت بعد «صالحة املرسحية
إذ واضًحا؛ الشخصية هذه داخل يف الدرامي الرصاع يكون حتى العزيز عبد بشخصية

ل.»6 التحوُّ لهذا كاٍف تربير دون مضادٍّ موقف إىل موقف من تتحوَّل إنها

الرتاث بإدارة محفوظة األعالم، لهؤالء القراءة تقارير وجميع التالية، القراءة وتقارير التقرير هذا 6

واملوسيقى. للمرسح القومي باملركز
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انترصنا» «هكذا ملرسحية قراءة، تقرير رشدي رشاد د. كتب ١٤ / ٦ / ١٩٦٢ ويف
واضح. درامي خط بها وليس «مفكَّكة، مرسحية بقوله: اختتمه الرشقاوي، لضياء
للعمل املؤلف مفهوم أن ويظهر اإلطالق. عىل إنسانية غري إليها تدعو التي والقيمة

إطالًقا.» للتمثيل تصلح ال … ناقص مفهوم الناس لخري اإليجابي
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«الدكتور ملرسحية قراءة تقرير القط القادر عبد د. كتب ١٩ / ٦ / ١٩٦٢ يوم ويف
أن ومع مبارشة. معالجة املوضوع تُعاِلج «املرسحية فيه: قال رياض، ملاهر ممدوح»
إطار يف إبرازها يف ينجح لم املؤلف فإن َقيِّمة اجتماعية فكرة عليها تقوم التي الفكرة
يف لتُعَرض تصلح وقد املرسح. عىل التمثيل مستوى إىل ترَقى ال و[هي] … جيِّد فنِّيٍّ

اإلذاعة.» يف واإلرشاد التعليم بها يُقَصد التي التمثيلية الربامج
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«الدكتور مرسحية لنفس قراءة تقرير عوض لويس د. كتب ٢٥ / ٦ / ١٩٦٢ ويف
الِقيَم بعض تؤكد ألنها معني؛ ِسنٍّ يف للشباب نافعة «املرسحية بقوله: اختتمه ممدوح»،
منها ينتقص مما دعوتها يف مبارشة الفنية الناحية من طبًعا كانت وإن الهامة، املثالية

ومتماسك.» بسيط والبناء … عيب وهذا
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العزيزة» «الزميلة ملرسحية قراءة تقرير صالح رشدي كتب ٢٥ / ٦ / ١٩٦٢ ويف
حتى «يستظرف» واملؤلف وسخيفة، ا، جدٍّ «هابطة املرسحية بقوله: اختتمه أمني، ملرشد

للتمثيل.» تصلح ال … باحرتام تُعاَلج أن ينبغي التي لألمور بالنسبة
رفض يف أسلوبها كان وهكذا الستينيات، يف القراءة لجان تقارير كانت وهكذا
للنصوص وتصفية تقطري بعملية تقوم كانت وكأنها الرقابة. إىل تصل أن قبل املرسحيات،
مرفوض مرسحي نص أي نجد لم لذلك نفسها؛ الرقابة ِقبَل من تراقب أن قبل املرسحية،
باإلضافة هذا غضبى». «اآللهة مرسحية مثل ا جدٍّ نادرة بصورة إال الستينيات، فرتة يف
غري ومن التقدير، كل الرقابة تقدِّرها كبرية، علمية مكانة لهم كان األعالم هؤالء أن إىل
لجان وكأن العلمية. الكوكبة هذه بها قراءة لجنة أجازتْه ا نصٍّ الرقابة ترفض أن املعقول
املرسحي، النص عىل وشخصية ذاتية بصورة الرقابة بعمل تقوم كانت املايض يف القراءة
لجان نرى ونحن اآلن؟! اللجان هذه فأين … الحقيقي الرقابة جهاز إىل تقديمه قبل
مسارحنا عىل املعروض واالبتذال اإلسفاف وتُؤيِّد وتُِجيز، وتوافق، تقرأ، الحالية، القراءة

اآلن!

الرقيب ثانيًا:

التقييم، بذلك تقرير وكتابة املرسحي، النص بتقييم يقوم الذي الشخص ذلك هو الرقيب
إىل عليه التأشري بعد بدوره يرفعه الذي املرسحيات، عىل الرقابة إدارة مدير إىل ورفعه
الرفض أو بالرتخيص سواء النهائي القرار ليتخذ الفنية، املصنفات عىل الرقابة عام مدير
— الرقيب تقرير إن أْي السابقة؛ النماذج يف رأيناه ما وهذا الرقباء. تقارير عىل بناءً
الصورة هي هذه األخري. القرار عليه يُبنَى الذي األساس هو — كربى أهمية من له ملا

الرقيب. لعمل لنا الواضحة القانونية
مستواهم يرَقى ال — لهم نماذج من أوردناه ملا تبًعا — الرقباء معظم أن والحقيقة
فيَمن وإنما فيهم، ليس والعيب الخطري. العمل بهذا للقيام والعميل والثقايف العلمي
نُثِبت أن الصدد هذا يف ويكفينا كرقباء. بالعمل للقيام الخطري، الجهاز هذا إىل أرسلهم

نقول. ما عىل كدليل للرقابة عام مدير من أكثر أقوال
مسابقة إجراء بعد الرقباء يُعنيَّ أن «يجب :١٩٧٧ عام يف ممتاز اعتدال قالت
ولكن … ذلك وغري املالحظة وقوة العامة والثقافة واألدبي العلمي املستوى الختيار
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«أن يجب رسور: حمدي قال ،١٩٩٠ عام ويف خريج.»7 بأي إيلَّ تبعث العاملة القوى
أو التعيني من بدًال الرقابة جهاز يف يعمل الذي اختيار يف علمية مواصفات هناك تكون
خاصة مواصفات وضع يجب بل مبارشة. العاملة القوى طريق عن الجهاز هذا يف العمل
وإحساس الفني، للعمل ق وتذوُّ عالية، بدرجة عامة ثقافة وهي املنال. بعيدة ليست
الرقباء الختيار موضوعية معايري وضع «يجب :١٩٩١ عام يف أيًضا وقال باملسئولية.»8
الثقافية الخلفية عىل للتعرُّف الثقافة وزارة مسئويل كبار من خاصة لجنة وجود مثل

العمل.»9 هذا َشْغل يف يرغب َمن لكل واالجتماعية والسياسية
العاملة، القوى ِقبَل ِمن يُعنيَّ الذي الرقيب أن عىل تدلُّ فإنما دلَّْت، إن األقوال وهذه
صفوة وإبداع ِفْكر بتقييم يقوم كي وعمليٍّا10 وثقافيٍّا علميٍّا ل املؤهَّ غري الشخص ذلك هو
عندما املواصفات بهذه الرقيب فهذا يُعَقل؟! هذا فهل … املرسحيني! املبدعني من القوم
ولوائح لقوانني تبًعا يقيِّمه — عامة بصفة اإلبداعي أو — املرسحي العمل بتقييم يقوم
وكثرة املبارشة، بعدم يتَِّصف — معروف هو كما — املرسحي فالنص جامدة. اء صمَّ
رقيب من أكثر أن — السابقة النماذج تقارير خالل من — ورأَيْنا واإلسقاطات. الرموز
األدب نقاد من املتخصصني وإن بل الواحد. النص تفسري يف الرقباء من غريه مع اختلف
— املؤهل غري املوظف — للرقيب نُعطي فكيف تفسريه. يف أيًضا يختلفون املرسحي
ومعلوماته ثقافته كانت مهما الرقيب بأن القول يُمكننا وأخريًا الدقيق. الفني العمل هذا
النص عىل صحيًحا حكًما يصدر أن األحوال من حال بأي يمكن، فال — ُوجدت إْن —

واإلسقاطات. والرموز واألهداف النواحي ب املتشعِّ املرسحي
حكوميٍّا! موظًفا كونه وهو أَال للرقيب، بالنسبة سبق ما إىل آخر عيب إضافة ويمكننا
الحكومي بالعمل يتمتع موظف ألي الحقيقي الضمان فهي كانت مهما والوظيفة

ص٤٩. ،١٩ / ٥ / ١٩٧٧ يف الخري»، «صباح مجلة 7

والتليفزيون»، «اإلذاعة مجلة رسور»، حمدي مع «حوار ساخن صفيح فوق رقيب العزيز، عبد إبراهيم 8
ص٤٠. ،١٥ / ١٢ / ١٩٩٠ بتاريخ

يف «الكواكب»، مجلة الفنية، املصنفات عىل الرقابة عام مدير رسور حمدي مع حوار الشافعي، محمد 9

.١٥ / ٦ / ١٩٩١
والنحوية واللغوية األسلوبية األخطاء بكثرة الثقايف وضعفهم الرقباء أسلوب تدنِّي عىل ندلِّل أن وكفى 10

السابقة. تقاريرهم خالل من
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يشعر عندما — كموظف — الرقيب نجد ذلك أْجل ومن — يُقال كما امِلريي برتاب أو —
تأتيه لتعليمات تبًعا يكون أن املحتمل من أو — يتبعه أن يجب معيَّنًا اتجاًها هناك بأن
وظيفته. عىل حفاًظا اقتناع، غري عن ولو بتنفيذه، يقوم الَفْور فعىل — أعىل سلطة من
رغم مرفوضة، مرسحية نصوًصا رأينا لذلك كثرية؛ الرقيب لهذا نماذج من أوردناه وما
الرقيب: عن قال عندما دوارة، فؤاد يؤكِّده األمر وهذا رفضها. من األجدر كان قبولها أن
فالكاتب الوظيفة؛ عىل حرًصا اإلباحة من أسهل [عنده] املنْع يكون أخرى أحيان «يف
الرقيب، عقل يف دائًما موجود للكاتب اتهام وهناك ، ومحتجٌّ رافض بطبيعته املرسحي

النص.»11 يف وليس
أن إال الوظيفة، عىل الحريص النمطي الرقيب صورة هي الصورة، هذه كانت وإذا
وجدنا هنا وِمن سيئة. بصورة الوظيفة استغالل استطاعوا ن ممَّ الرقباء بعض هناك
وهذا بعرضها. الرتخيص عىل حصلت ذلك ورغم الرفض، تستحق مرسحية نصوًصا
عام يف رسور حمدي لنا ه يفرسِّ — الرقيب لوظيفة السيِّئ االستغالل هذا أو — األمر
تُواِزي متميِّزة مالية معاملة هناك تكون أن «يجب الرقابة: رجال عن قال عندما ،١٩٩٠
وإغراءات لضغوط يتعرَّضون وهم الجهاز، هذا ألعضاء والعمل واملسئولية الجهد حجم

العمل.»12 سالمة عىل تؤثِّر
الرقابي بعمله يقوم موظف، األول: نوعان؛ الرقيب أن نجد سبق ما عىل وبناء
وظيفته يستغل أن استطاع أيًضا، موظف واآلَخر: الوظيفة، هذه عىل خوفه منطلق من
بكل ولكنه األنواع، أفضل وهو عنه، التنبيه يجب ثالثًا نوًعا هناك ولكنَّ سيئًا. استغالًال
ويقوم نفسها، الرقابة خارج من يأتي الذي الرقيب وهو دائمة. بصورة متوفر غري أسف
الرقيب :١٩٩٠ عام يف — الرقابة مدير — صالح صالح يقول ذلك ويف الرقيب. بوظيفة
ولكن الرقابة عمل يف وصغرية كبرية بكل اإلملام هي ميزته الرقابة داخل «من يأتي الذي
ف الترصُّ حرية فعنده الرقابة خارج من يأتي الذي أما املسئولني، يخىش موظف أنه عيبه
رقباء عهد يف كانت الرقابة أداء يف الطفرة وعموًما املوظف، خوف عقدة من ويتخلَّص

محفوظ.»13 ونجيب حقي ويحيى ناصف عيل محمد مثل الرقابة؛ خارج من

ص٨٧. السابق، «املرسح»، مجلة 11

ص٤٠. السابق، العزيز، عبد إبراهيم 12
ص٣٧. ،٢٠ / ١١ / ١٩٩٠ «الكواكب»، مجلة 13
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املرسحي الكاتب ثالثًا:

الرقابة، ِقبَل من أعماله رفض ظل يف املرسحي، الكاتب عن الحديث إىل تطرَّقنا وإذا
الوصول بغية وهادًفا ومفكًرا ومفًرسا ا ومحتجٍّ ثائًرا — عامة بصفة — الكاتب سنجد
واجتماعية واقتصادية سياسية ظروف من حوله ملا ومفرسِّ راصد إنه أْي الكمال؛ إىل
وهذه ثقايف. ومخزون موهبة من لديه بما فيه رأيه وإبداء الواقع، كشف محاوًال ودينية،
نجد هنا ومن الكاتب. هذا عمل بتقييم يقوم عندما الرقيب ذهن يف محفورة الصورة
يشعر األحيان، بعض ويف األوىل. الوهلة منذ له كعدو املرسحي، النص يعامل الرقيب

عليه. يوافق عندما بالهزيمة ويشعر يرفضه، عندما االنتصار بنشوة
يكون — الرقابي النظام أو — الرقيب ِقبَل من املرسحي، النص رفض يتم وعندما
بذله الذي والفكري العصبي الجهد ذلك يف بما املرسحي، الكاتب جهد أضاع قد بذلك
صعاب من فيها بما امليالد كعملية املرسحية، الكتابة فعملية نصه. إخراج يف الكاتب
نصه يرى عندما الكاتب فرحة مع تتساوى الحياة، إىل وليدها بخروج األم ففرحة وألم.
نرشه تمَّ إذا الكتاب، دفتَِي بني مسجونًا ال املرسح، خشبة عىل ممثًَّال — وليده أو —

أصًال.
ينقسمون — نماذج من أوردناه ملا تبًعا — الرقابية النظم ظل يف املرسح وُكتَّاب
زمنية فرتة باإلحباط فيُصاب عمله، رفض يتم مرسحي كاتب األول: أقسام؛ أربعة إىل
يُصاب مرسحي كاتب والثاني: أخرى. مرة الكتابي عمله يُزاِول أن يستطيع حتى طويلة،
تماًما. املرسحية الكتابة عن فيتوقف املرسحي، عمله لرفض الحياة، مدى باإلحباط
عمله بعرض املكلَّفة والفرقة شهرته أن أو الرفض، أمام ثائر مرسحي كاتب والثالث:
يتم أو رفضه، عن النظر بغض النص، عرض فيتم الكثري، الحيثية من لهما املرفوض،
املرسحي الكاتب هو األخري: والنوع بنا. مرَّ كما بأخرى، أو بصورة القانون عىل التحايل
قبْل من حتى — لعمله الرتخيص يضمن الذي — األخرية الفرتة يف بكثرة املوجود —

الرقابية. املوانع من خالية املستوى، هابطة أعماًال يكتب ألنه — كتابته
أمامك فليس … مضمونًا مؤلًفا تكون أن أردَت … «إذا حالوة: فايز يقول ذلك ويف
وتتأمل تتفلسف أن وتحاول وفكرك عقلك تُعِمل أن وهو الندامة طريق طريقان: إال
لدى دائًما يُدَرج الزبائن من النوع وهذا … قيمة لها نظر وجهة عن وتعرب وتفكر
مؤلفات يضعوا أن الرقباء والسيدات السادة اعتاد وقد … املشاغبني قائمة يف الرقابة
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عن للبحث امليكروسكوب خالل من كلماتهم إىل ينظروا وأن الترشيح منضدة عىل هؤالء
أو بعَدها ا هامٍّ وليس الظريف، األحمر بالقلم فوًرا الستئصالها نظر وجهة أو رأي شبهة
هو األحوال كافة يف املهم ولكن مؤلِّفه، رأس عىل ينهدم أو الفني العمل يتبعجر أن قبلها
درجاته عىل ورضاوة بشدة يحافظ وأن رؤسائه أمام مسئوليته الرقيب السيد يُخِيل أن
خالل من … فمعروف السالمة طريق وهو … اآلخر الطريق أما وترقياته. وعالواته
األميال بمئات والبعد املسلطح والكالم املسطح الساذج الفكر قوامها املؤلفني من مدرسة
واملصريية.»14 والذهنية والفكرية والعقائدية والدينية السياسية املسائل يف الخوض عن

أخرية كلمة

تحتاج خاصة، بصفة املرسحيات وعىل عامة، بصفة الفنية، املصنفات عىل الرقابة إن
الخطري الجهاز هذا إن حيث متأنية. وقفة إىل املرصي املرسح عن املسئولني ومن منَّا
املرصيني. املبدعني جميع فكر عىل يحكم كما املرصي، الشعب ثقافة يف يتحكم الذي هو
يتحكم ما مع يتناسب ال وثابت صارم قانون خالل من إما يأتي الحكم أو التحكم وهذا
أو يتحكم كي مؤهل غري رقيب خالل من أو ، متغريِّ بنَّاء فكر من عليه يحكم أو فيه،
الحل هو ما اآلن: والسؤال املرصيني، واملبدعني املثقفني صفوة وإبداع فكر عىل يحكم

كله؟ لذلك األمثل
فقد جديًدا، ليس األمر وهذا نهائيٍّا. الرقابة إلغاء األول: أمرين؛ أحد يف يتمثَّل الحل
عام حتى ١٩٢٨ عام منذ واملرسحي الثقايف بالعمل واملشتغلني املثقفني بعض به نادى
بدليل الحايل، الوقت يف التنفيذ عن البعد كل بعيد األمر هذا أن الواضح ومن 15.١٩٩٤
لم لذلك صاغية؛ آذان أو تنفيذ دون الفرتة، هذه طوال ظلت الرقابة إلغاء إىل الدعوة أن
ببعض القيام بَعَد ولكن املرسحية، الرقابة وجود عىل اإلبقاء وهو الثاني، األمر سوى يبَق

ص٧٨. ،١٩ / ٧ / ١٩٨١ ،٢٤٧ عدد «أكتوبر»، مجلة والسذاجة، الوعي بني الرقابة حالوة، فايز 14

،٢٨ عدد «الناقد»، مجلة إللغائه؟ بعُد الوقت يَِحِن أَلْم املطبوعات! قلم حماد، عيل محمد راجع: 15

،٢٣٧٣ عدد ساعة»، «آخر مجلة املرسح، أخبار حسني، الرازق عبد وأيًضا: ص٣، ،١٦ / ٤ / ١٩٢٨ يف
قاعة يف واملوسيقى» للمرسح القومي «املركز أقامها التي والرقابة» املرسح «ندوة وأخريًا: ،١٩٨٠ أبريل
املحفوظ الندوة تفريغ ،٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ املوافق الخميس يوم يف القومي باملرسح الزرقاني الرحيم عبد

ص٢٤. باملركز،
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وهذه األطراف. لكافة وامُلرِيض املطلوب، املستوى إىل بها الوصول يف أمًال التغيريات،
القراءة: ولجان والرقيب القانون نحو تتجه أن بد ال — نظري وجهة من — التغيريات

القانون يف أوًال:

وتفصيلية توضيحية بصورة العليا» الدولة «مصالح عبارة تحديد وجوب أقرتح (١)
عىل يفرسها كي الرقيب، يد يف مطاطة بصورة تركها وعدم — القانون يف املوجودة —
يَرَىض مرسحيٍّا كاتبًا هناك أن املعقول غري فمن عليا. أوامر من اه يتلقَّ ملا وتبًعا هواه،
يضع النص، يكتب عندما املرسحي فالكاتب الدولة. مصالح ضد يكون أن ولعمله لنفسه
مصالح عينيه نصب يضع وبالتايل الجمهور، أمام سيُعَرض النص هذا أن ذهنه يف
هذا. عىل دامغ دليل مرفوضة نماذج من عرضناه وما الشخصية. مصالحه قبل وطنه
نظر وجهة خالل من الدولة مصالح عبارة تفسري بسبب جاء النماذج هذه فرفض
يكون أن يجب العليا الدولة مصالح لتعبري الرقابة استخدام فإن فقط. املحدودة الرقيب

ا. جدٍّ يَسريٌ وهذا الترشيع، يف مدوَّنة لنصوٍص ومطابًقا محدًدا استخداًما
واحد مرصي مرسحي كاتب هناك كان إذا — العليا الدولة مصالح تحديد إن (٢)
من مؤلَّفة ثابتة لجنة خالل من تأتي أن املمكن من — ضدها يكتب أو يعلمها ال
بعض زمنية فرتة كل لوْضع إلخ، … واالجتماع واالقتصاد السياسة مجال يف املتخصصني
ضد أنها املفرتض من والتي — املرسحية األعمال يف لتناولها املناسبة غري املحظورات
بعد بعرضها األعمال لهذه السماح برشط الحارضة، للظروف تبًعا — الدولة مصالح

الحارض. الوقت يف لها املانعة األسباب زوال
ومصالح العامة اآلداب هما لسببني؛ املرسحيات يمنع الحايل، الرقابة قانون إن (٣)
نظري وجهة من ويُعدُّ — ثالثًا سببًا يضع أن القانون عىل أقرتح لذلك العليا؛ الدولة
أن املعقول غري فمن املرسحي. للعمل واألدبي الفني املستوى هبوط وهو — األهم السبب
ج املتفرِّ عىل وقتية بصورة تؤثِّر مثرية كلمات أو سباب بها التي املرسحيات بمنع نهتم
املصالح تلك العليا، الدولة مصالح ضد تقف التي املرسحيات نمنع وأيًضا القارئ، أو
هو املايض، العام يف الدولة مصالح ضد هو ما أن لدرجة والظروف، للزمن تبًعا املتغرية
وهويتنا وثقافتنا ِفْكَرنا تهِدم التي املرسحيات نمنع وال وهكذا، العام، هذا صالحها يف
— اآلن مسارحنا ومعظم واللغوي. واألدبي الفني مستواها لهبوط عامة، بصفة العربية

بها. مكتظة — التجارية املسارح بعض وباألخص
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أمثال: الفنية، الرقابة من املرصيني املرسحيني ُكتَّابنا كبار أعمال إعفاء أقرتح (٤)
ألفريد الصبور، عبد صالح باكثري، أحمد عيل الحكيم، توفيق أباظة، عزيز شوقي، أحمد
أعالم من القائمة هذه إلخ … إدريس يوسف وهبة، الدين سعد رشدي، رشاد فرج،
أن بعد الرقابي، للتقييم هؤالء أعمال اآلن تقدم أن املعقول غري فمن املرسحي. األدب
ويف الجامعات، ويف النقدية، الكتب يف ودراسة بحثًا — األعمال هذه نفس — ُقتلت
أكرب بصورة أنفسهم، وعىل أعمالهم عىل رقباء كانوا األعالم فهؤالء األكاديمية. الرسائل

قانونية. رقابة أية من
ونُُظم وقواعد بأصول تُعنَى محدَّدة دراسة أو كتاب، أو علمي، منهج وضع أقرتح (٥)
دراسية كمادة املنهج هذا ويُدرس عامة، بصفة الفنية املصنفات عىل الرقابة وأسلوب
والنظرية، العملية املواد بباقي أسوة الفنون، بأكاديمية املختلفة الفنية املعاهد لطالب
العملية التدريبات جميع ى يتلقَّ الحايل الرقيب ألن إلخ؛ … والنقد والتمثيل كاإلخراج
الرقيب صورة أن وجدنا هنا ومن روتينية. بصورة العمل هذا يف سبقوه ن ممَّ والنظرية
واحد، واملدرِّب ن وامللقِّ املعلِّم ألن ؛ تتغريَّ لم اليوم حتى بدايتها منذ الرقابة تاريخ طوال
الروتينية الوظيفية املمارسة من الرقابية خربتَه ى تلقَّ الذي املوظف، الرقيب وهو أال

النمطية.

الرقيب يف ثانيًا:

دورة خالل من وعملية وثقافية علمية بصورة الحايل الرقيب تأهيل وجوب أقرتح (١)
إن حيث املرسحي؛ باألدب ة املهتمَّ املرصية الجامعات إحدى له تنظِّمها دراسة أو تدريبية
النظري التدريب ى يتلقَّ حيث طويلة. زمنية لفرتة وذلك النص، عىل ينصبُّ األسايس عمله
وكذلك واملرصي، والعربي األوروبي املرسح كتاريخ املختلفة، املرسحي األدب فروع يف
املرسحيات، وأنواع املرسحية، قراءة وكيفية املختلفة، ومدارسه املرسحي، النقد قواعد
هذه وبعد األنواع. هذه إلخ … والتجريبية والسياسية الرمزية املرسحيات وباألخص
التطبيق يف الفنون، أكاديمية له تنظِّمها عملية دراسة الرقيب ى يتلقَّ النظرية الجرعة
العروض من قْدر ألكرب مشاهدته رضورة مع النظري، الجانب يف درسه ملا العميل
ا نصٍّ كونه وبني مكتوبًا ا نصٍّ كونه بني كبريًا اختالًفا يختلف النص إن حيث املرسحية؛
أن بد ال الدراسات هذه الرقيب يجتاز ولكي العروض. هذه عن تقرير وكتابة معروًضا

بأول. أوًال اه يتلقَّ ملا وعملية نظرية أبحاث عدة بعمل يقوم
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املنهج يف وضمه الحايل، الرقيب مع اسمه إدراج املمكن فِمن املستقبل، رقيب أما (٢)
وبذلك جدد. رقباء قبول يف الرقابة رغبة عن الصحف يف يُعلن بأن السابق، الدرايس
السابقة املجموعة محلَّ تحلُّ أخرى مجموعة تدريب مع الحاليني الرقباء ْلنا أهَّ نكون
األولية الرشوط بعض فيه تتوفر أن يجب املستقبل رقيب أن مالحظة مع املستقبل، يف
وهذه أفضل. بصورة العمل لهذا مؤهًال ليكون وأيًضا التدريب، عملية عليه لتسهل
ويفضل العمل، بهذا للقيام مناسب فني، مؤهل عىل حاصًال يكون أن يف تتمثل، الرشوط
مجال يف الجامعية الشهادة من أعىل علمية درجة أو دبلوم عىل حاصًال يكون أن
أيًضا، والعالم مرص يف واملبدعني املفكرين صفوة أعمال بتقييم سيقوم ألنه التخصص؛
السياسية خلفيَّته عىل للتعرُّف اسمه إدراج قبل له شخصية مقابلة إجراء رضورة مع

العامة. ومعلوماته والفنية والثقافية واالجتماعية
للحكم — الرفض حالة يف أكثر أو — ثالثية لجنة بتشكيل تقوم حاليٍّا الرقابة إن (٣)
الرقابة. خارج من يكون اللجان لهذه رئيس وضع أقرتح لذلك املرسحي؛ العمل عىل
يأتي الذي الرقيب أن — بيَّنَّا كما — الرقابة تاريخ طوال العملية التجارب أثبتت حيث
الرقيب هذا يكون أن املمكن ومن وموضوعيٍّا. محايًدا رأيًا رأيه يكون الرقابة خارج من

الجامعيني. األساتذة أو النقاد أو الفنانني أو الُكتَّاب أعالم أحد
بداية يف للرقيب بالنسبة املرسح واسم الفرقة واسم املؤلف اسم َحْجب أقرتح (٤)
لوظيفتهم الرقباء بعض الستغالل ومنًعا عليه، ونفوذها األسماء هذه لتأثري تجنُّبًا عمله.
يحتفظ أن عىل الصور. من صورة بأية اإلغراء من الرقيب لحماية وأخريًا سيئة، بصورة

العام. املدير أو اإلدارة، مدير أو األول، الرقيب األسماء بهذه

القراءة لجان يف ثالثًا:

اإلبداع مجال يف الُكتَّاب كبار من املرسحية، النصوص قراءة لجان تشكيل أقرتح (١)
الخطري. العمل لهذا لني املؤهَّ غري ِمن أو املوظفني، صغار من ال املرسحي، والتمثيل والنقد
يف نفسها الرقابة هي بل الرقابة، لعمل الفعيل األساس هي القراءة، لجان أن بيَّنَّا وكما
األدب ِقَمم ِمن املشكَّلة الستينيات، فرتة قراءة لجان ذلك عىل دليل وأكرب رة. مصغَّ صورة
شهدتها مرسحية فرتة أخصب الستينيات، مرسح لنا أَفَرَزْت التي اللجان تلك املرسحي،

مرص.
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ملرسح أو الدولة، ملرسح سواء محاِيدة ثابتة لجانًا القراءة، لجان تكون أن أقرتح (٢)
أصحاب نتجنَّب حتى ِحَدٍة. عىل مرسح لكل خاصة قراءة لجنة وليس الخاص، القطاع
القراءة فلجان الرقابة. عمل لتيسري وأيًضا الضعيفة. النفوس ألصحاب وإغراءهم النفوذ
وبذلك الرقابة، داخل تُرفض التي املرسحيات نصف من أكثر تستبعد أن املمكن من

الراقي. الجاد املرسح بتمثيل املنشود الهدف إىل ونصل الذوق، يَرتِقي
يعمل نفسها، الرقابة داخل ومبدئية رة مصغَّ بصورة للقراءة لجان تشكيل أقرتح (٣)
والعملية، النظرية للدراسة يه تلقِّ بعد الرقيب، وظيفة يف قبوله فور الجديد الرقيب فيها
الوقت ويف له، عميل كتدريب املرسحية الكتابة قواعد حيث من النص بتقييم يقوم بحيث

األعىل. الرقيب ِقبَل من النص تقييم عملية يسهل نفسه
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.١٠ / ٥ / ١٩٢٢ السفور، مطبعة «البدوية»، مرسحية رمزي: إبراهيم
مرص»، يف املرسح وزعيم املصورة الفكاهية الصحافة إمام نظارة «أبو عبده: إبراهيم

.١٩٥٣ اآلداب، مكتبة
.١٩٥٥ ،٧ عدد اليوسف، روز كتاب الثائر»، «الصحفي عبده: إبراهيم

عىل الرقابة بإدارة «املشنوق»، مرسحية مخطوطة العليم: عبد فتحي إبراهيم
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.٢٦ / ١٠ / ١٩٨٨ بتاريخ [٢٤٤] مرسحيات
املرسحيات عىل الرقابة بإدارة والسقا»، «اإلمرباطور مرسحية مخطوطة خالد: بكر أبو
مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.٢٢ / ٨ / ١٩٧٨ بتاريخ [١٨٦]
التأليف لجنة مطبعة املرصية»، والتعابري والتقاليد العادات «قاموس أمني: أحمد

.١٩٥٣ والنرش، والرتجمة
عىل الرقابة بإدارة «األونطجية»، مرسحية مخطوطة عيل: الحافظ عبد محمد أحمد
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.٣ / ١٠ / ١٩٨٢ بتاريخ [٢٨٦] مرسحيات
تحت واملوسيقى للمرسح القومي باملركز «الزعيم»، مرسحية مخطوطة يوسف: أحمد

.٤٨٨ رقم
.١٩٨٥ للكتاب، العامة املرصية الهيئة سينما»، رقيبة «مذكرات ممتاز: اعتدال
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واملوسيقى للمرسح القومي باملركز حلوة»، «حاجة مرسحية مخطوطة خريي: بديع
.٤٣٧ رقم تحت

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة غضبى»، «اآللهة مرسحية مخطوطة إسماعيل: بهيج
مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.١٥ / ٤ / ١٩٦٨ يف ٨٨
.١٩١١ الهالل، دار الرابع، الجزء العربية»، اللغة آداب «تاريخ زيدان: جرجي

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة «الكابوس»، مرسحية مخطوطة املقصود: عبد جمال
مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.١٦ / ٣ / ١٩٨٣ بتاريخ [١١٤]
املرسحيات عىل الرقابة بإدارة ولكن»، ج «الحالة مرسحية مخطوطة النشار: حسن
مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.١٣ / ١١ / ١٩٨٥ بتاريخ [٢٤١]
باملركز الرشيد»، هارون عهد يف «الجواري مرسحية مخطوطة الحسيني: عيل حسني

.[٣٧٦] رقم تحت واملوسيقى للمرسح القومي
واملوسيقى للمرسح القومي باملركز األبيض»، «الرقيق مرسحية مخطوطة فهمي: حسني

.٦٢٨ رقم تحت
.١٩٤٥ األول، الجزء الفني: الدليل

واملوسيقى للمرسح القومي باملركز دكتور»، «لبخت مرسحية مخطوطة الجمل: سيد
.١٥٣٠ رقم تحت

.١١٥٤ رقم تحت للمرسح القومي باملركز «نريان»، مرسحية مخطوطة الجمل: سيد
باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة مات»، «اليأس مرسحية مخطوطة عمر: صابر
[١٨٨] مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة

.١٧ / ٦ / ١٩٧٨ يف
العرب دار طبعة ،«١٧٩٨–١٨٠١ مرص: يف بونابرت «صحف البستاني: الدين صالح

.١٩٧١ بمرص، للبستاني

388



واملراجع املصادر

املرسحيات عىل الرقابة بإدارة ا»، جدٍّ مرصية «أحالم مرسحية مخطوطة متويل: صالح
مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.٢٤ / ٢ / ١٩٨٦ بتاريخ [٤٩]
.١٩٨٦ املحمدية، األنوار مطبعة الثالث، الجزء الجربتي»، «تاريخ الجربتي: الرحمن عبد
باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة «املولد»، مرسحية مخطوطة خالد: املنعم عبد
[٣٨] مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة

.٢٨ / ٢ / ١٩٧٣ يف
باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة أيوب»، «كفر مرسحية مخطوطة خالد: املنعم عبد
[٤٨] مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة

.٤ / ٣ / ١٩٧٠ يف
تحت واملوسيقى للمرسح القومي باملركز «الربوفة»، مرسحية مخطوطة حمدي: عثمان

.[٢٨٤] رقم
املرسحيات عىل الرقابة بإدارة الفحول»، «أبو مرسحية مخطوطة النصريي: عزت
وارد رقَمْي تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.٤ / ٦ / ١٩٧٢ ،٨ / ٥ / ١٩٧٢ بتاريخ [١٤٥ ،٩٨] مرسحيات
الفني التفتيش ملف الشعوب»، حكم يف «بكالوريوس مرسحية مخطوطة سالم: عيل
صادر رقم تحت مستند التظلمات، لجنة الفنية، املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.٣٠ / ١٠ / ١٩٧٨ يف [٢٩٦١]
عىل الرقابة بإدارة والسماوي»، «الكلب مرسحية مخطوطة شاهني: صابر عيل
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.١٠ / ١٠ / ١٩٨٨ بتاريخ [٣٣٠] مرسحيات
األول، املجلد ،«١٩٠٠ سنة إىل ١٨٧٦ سنة من والقضاء اإلدارة «قاموس جالد: فيليب

ص١٠٧. ،١٨٨٩ باإلسكندرية، الغوداكي بني مطبعة
املحفوظات دار بمكتبة ٤٩٦ رقم تحت املحفوظ الالئحة رشح املطبوعات: قانون

بالقلعة. العمومية

389



(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

األمريية، املطابع توفيق: الخديو بأمر ٢١ / ١٠ / ١٨٨١ يف الصادر املطبوعات قانون
.١٧١ ورقم عامة، قوانني رمز تحت الكتب بدار واملحفوظ ،١٨٨١

ولوحات السينمائية األرشطة عىل الرقابة لتنظيم :١٩٥٥ لسنة ٤٣٠ رقم قانون
التسجيل وأرشطة واألسطوانات واملنلوجات واملرسحيات واألغاني السحري الفانوس

.١٩٩٢ الرابعة، الطبعة األمريية، املطابع لشئون العامة الهيئة الصوتي،
باملركز الريف»، يف «جريمة مرسحية مخطوطة إبراهيم: ولطيف ميخائيل قالدة

.[٣٨٠] رقم تحت القومي
للمرسح القومي باملركز العجائب»، «دار مرسحية مخطوطة منصور: إبراهيم محمد

.٥٣٨ رقم تحت باملركز أخرى نسخة وللرواية ،١٩٥١ رقم تحت واملوسيقى
عىل الرقابة بإدارة «الوهم»، أو «األخطبوط» مرسحية مخطوطة الرشبيني: محمد
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.٥ / ١ / ١٩٨٧ بتاريخ [١] مرسحيات
عىل الرقابة بإدارة الضياع»، يلتقي «عندما مرسحية مخطوطة دياب: زغلول محمد
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.٦ / ٧ / ١٩٨٠ بتاريخ [٢١٠] مرسحيات
.١٩٢٥ أكتوبر التياترو»، «مجموعة شكري: محمد

عىل الرقابة بإدارة ورطة»، يف «أوزوريس مرسحية مخطوطة عدس: فريد محمد
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.٢٧ / ١١ / ١٩٨٦ بتاريخ [٢٤٤] مرسحيات
.١٩٢٨ باإلسكندرية، املستقبل مطبعة الحارة»، «شيخ مرسحية عيل: كامل محمد

عىل الرقابة بإدارة سيئة»، «معاملة مرسحية مخطوطة هندي: محمود محمد
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.١٠ / ١١ / ١٩٨٦ بتاريخ [٢٣٣] مرسحيات
للطباعة بريوت دار الحديث»، العربي األدب يف «املرسحية نجم: يوسف محمد د.

.١٩٥٦ والنرش،
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عىل الرقابة بإدارة القرود»، «عالم مرسحية مخطوطة الحافظ: عبد محمد محمود
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.١٤ / ١١ / ١٩٨٨ بتاريخ [٢٥٥] مرسحيات
باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة هذا؟» «ملاذا مرسحية مخطوطة سعد: مصطفى
[٢٣٦] مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة

.١٨ / ١٠ / ١٩٨٨ بتاريخ
أو جولدا»، من بالك «خيلِّ أو والعة»، يعتربونها «الكل مرسحية مخطوطة بدران: نبيل
املرسحيات عىل الرقابة بإدارة خمسة»، الساعة ستة «يوم أو التليفزيون»، يف «ياجوري
مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.٢٧ / ١ / ١٩٧٤ بتاريخ [١٦]
باإلدارة املرسحيات عىل الرقابة بإدارة للسالم»، «أغنية مرسحية مخطوطة يحيى: نبيل
[١٨٧] مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة

.١٧ / ٦ / ١٩٧٨ بتاريخ
.١٩٨٤ للكتاب، العامة املرصية الهيئة صنوع»، يعقوب «مرسح عانوس: نجوى د.

عىل الرقابة بإدارة مرص»، شفايف فوق «ابتسامة مرسحية مخطوطة سليمان: هشام
وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة املرسحيات

.١ / ٥ / ١٩٧٤ يف [١٣٣] مرسحيات
املرسحيات عىل الرقابة بإدارة ومعيط»، «زعيط مرسحية مخطوطة الجندي: يرسي
مرسحيات وارد رقم تحت الثقافة بوزارة الفنية املصنفات عىل للرقابة العامة باإلدارة

.٤ / ٥ / ١٩٧٤ يف [١٣٧]
املطبعة األوىل، السنة ،«١٨٨٩-١٨٩٠ لعامي مرص «دليل وقيرصنرص: آصاف يوسف

.١٨٨٩ العمومية،
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.١٩٨٠ أبريل ،٢٣٧٣ عدد مجلة، ساعة»، «آخر
.١٨٩٧–١٩١٥ عامي بني فيما متفرقة أعداد جريدة، «األخبار»،

ىف١٠ / ٤ / ١٩٠١. ،٥٤٧ عدد جريدة، «اإلخالص»،
و٢١ / ٨ / ١٩٩٣. ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠ يف مجلة، والتليفزيون»، «اإلذاعة

.٢٤ / ٩ / ١٩٤٧ بتاريخ ،٨ عدد مجلة، «االستوديو»،
.١٩ / ٧ / ١٩٨١ ،٢٤٧ عدد مجلة، «أكتوبر»،

.١٦ / ١٢ / ١٨٧٦ السبت ،٢٠ عدد جريدة، «األهرام»،
.٥ / ٦ / ١٩٢٤ يف ١٠ وعدد ،٢٩ / ٥ / ١٩٢٤ يف ٩ عدد مجلة، «التمثيل»،

.٥ / ١٠ / ١٩٢٤ يف ١ عدد مجلة، «التياترو»،
.٣ / ٧ / ١٩١٠ بتاريخ جريدة، «الجريدة»،

.٢٦ / ١٢ / ١٩٢٧ اإلثنني بتاريخ ،١٣ عدد مجلة، «الستار»،
.١٩ / ٥ / ١٩٧٧ يف مجلة، الخري»، «صباح

.٢٠ / ٩ / ١٩٢٤ يف مجلة، «الفنون»،
.١٣ / ٣ / ١٨٨٦ السبت ،٧٥ عدد جريدة، «القاهرة»،

و١٨ / ١٢ / ١٩٣٣. و١٥ / ٦ / ١٩٩١ ٢٠ / ١١ / ١٩٩٠ يف مجلة، «الكواكب»،
.٩ / ٤ / ١٨٩٦ ،٥٠٥ عدد جريدة، العرب»، «لسان

.٣١ / ٣ / ١٩٢٤ بتاريخ ٤٧٧ عدد مجلة، املصورة»، «اللطائف
.١٩٦١ مارس ،٥١ عدد مجلة، «املجلة»،
.٥ / ١ / ١٩٢٨ ،٦ عدد مجلة، «املستقبل»،



(١٩٢٣–١٩٨٨) املرفوض واملرسح الرقابة

و٧ / ٢ / ١٩٢٧. و٣١ / ١ / ١٩٢٧ ٣٠ / ٨ / ١٩٢٦ يف قديمة، مجلة «املرسح»،
.١٩٨٩ وديسمرب ١٩٨٤ مارس يف حديثة، مجلة «املرسح»،

.١٩١٠–١٩٣٠ عامي بني فيما متفرقة أعداد جريدة، «مرص»،
و٣ / ٦ / ١٩٣٨. ٢ / ٢ / ١٩٣٦ يف مجلة، «املصور»،

.١٨٩١–١٩٣٣ عامي بني فيما متفرقة أعداد جريدة، «املقطم»،
.٤ / ١١ / ١٩٢٦ ،٢ عدد مجلة، «املمثل»،

و٣٠ / ٤ / ١٩٢٨. و١٦ / ٤ / ١٩٢٨، ،١٢ / ١٢ / ١٩٢٧ يف مجلة، «الناقد»،
.١٩٢٣ مايو ،١٠ عدد مجلة، النسائية»، «النهضة

.٣٠ / ٤ / ١٨٦٩ ،٢ عدد الثالثة، السنة مجلة، النيل»، «وادي
و١٧ / ٧ / ١٩١١. ١٢ / ١ / ١٨٧٩ يف جريدة، املرصية»، «الوقائع
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