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Problems of Egyptian society in Mahmoud El-Toukhy theatre 

Tomorrow's play as a model 
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*Heba abdelrahman Mohamed farg- Hebamohamedfarg@gmail.com 

 : الدراسة صلخ  م  

فتسعى هذه الدراسة إلى   واعتمدت الدراسة   طوخي،مسرح محمود ال  في  مصريعلى مشكالت المجتمع ال  التعرُّ

 في النص المسرحي نة الدراسة  لت عي   وتمث  إلى المنهج السوسيولوچـي،    ضافةل با  في التحليليص  على المنهج الو  

 . م1994ُكتب عام   " الذيبكرة"

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
، دينيـة، أخالقية،  اجتماعية)  " ما بين مشكالت ةبكرمصري في النص المسرحي "المجتمع العت مشكالت  تنو   .1

 (.ية، اقتصاد سياسية

تليهــا المشــكالت  ،الدراسـة محــ    مســرحيالـنص ال فــي مســاحة دراميـة أكبــرالمشــكالت اتجتماعيـة  شـللت  .2

 .يةقتصاد المشكالت ات أخيًراو ،ثم الدينية ثم المشكالت السياسية خالقيةاأل

نـتج علـى  لتـينال ،الفقـروة طال  الب   مشكلتا مقدمتها فيعدة مشكالت جاء  نةً تضم   جاءت المشكالت اتجتماعية مُ  .3

 بــالنص وبــاقي -الشخصــيتاا الرسيســتاا  - مــن تــامر ورشــا ا عــدة مشــكالت أخــر  تعــرل لهــا كــُ   مــأثره

، مشـكلة السـفر للخـارا والتفكـُّ ،  مشـكلة تحديـد النسـ ،  سكاا)مشكلة ال  مث   ،الشخصيات الثانوية ري  ك األُسـ 

، مشكلة الفوضى وعدم اتلتزام بالمواعيـد ،  مشكلة انتشار العنف وارتكاب الجراسم بين فئات المجتمع المختلفة

مشـكلة الجهـ  واسـتلال  ،  ة الحـب ومـرارة الواقـعناسيـ  مشكلة ثُ ،  معل   وانحدار مكانة المُ   مشكلة التعليم المجاني

، أذهـاا العـرب  فـيمشكلة الصـورة الذهنيـة للمصـريين ،  ةة لاللتحاق بكليات القم  لح  مشكلة الرغبة المُ ،  النفوذ 

 .(جية الوهم والحقيقةأخيًرا مشكلة ازدوامشكلة ترويج الشاسعات و، ستخفاف بعقو  البسطاءمشكلة ات

التـي لـبع  المشـكالت  ة  واقعي   بحلو    وربُّ ح المستق  ضد مدكور الد  رش  على لساا شخصية المُ  طوخيجاء ال  .4

يمث  مشكلة السكن والتعليم وال مصري،منها المجتمع ال انييع   .وديوا مصر صرف الصح  

 .بكرة,مسرحية,طوخيال محمود، مسرح، مصريالمجتمع ال،  مشكالت  :ةتاحي  ف  الكلمات الم  

 : مةقد   م  

 وضــا ا باألوارتبطــت دومــً ، وصــراعاتا المتنوعــة نســاامنــذ نشــ تها بقضــايا ال والفنــوا داب اآلللت شُــ 

 صـراعاتهم السياسـية فـي ووسـيلةً ، للتعبيـر المبدعوا من إبداعهم أداةً   واتخذ ،  رات السياسية واتجتماعيةوالتطوُّ 

 وضــا للتعبيــر عــن األ أداةً  وكــذلك كــاا ؛يــات السياســيةر   المطالبــة بالحُ  أو للمطالبــة باتســتقال  الــو نيســواء 

 .(71ص  ،2003 أبو غازي،) وغيرهما جتماعيوالظلم ات قي  ب  ة مث  التفاوت الط  فجح  اتجتماعية المُ 

ة ي  اقتصـاد  مة أسياسي   أكانت اجتماعي ة أمالمجتمع سواء  فيبالمشكالت الساسدة  اوثيقً  ايرتبط المسرح ارتبا ً 

فـي   رهـاب حـدو  تلـك الظـاهرة ويطو   يتطلـ    ظاهرة اجتماعيـة وليـدة احتيـاا جمعـيفالمسرح  ،  ةأو حتى عقاسدي  

 فـيفالمسـرح منـذ نشـ تا  ،إليـا  ليس بحاجـة  أا يفرل المسرح على مجتمع    فال يستطيع أحد  ،  يريده  الذياتتجاه  

mailto:Hebamohamedfarg@gmail.com


 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education - Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314  - 7458) (Print), (ISSN 2314 -  7466) (Online) . 
 

 (411 ) 

 

ارتبطـت  التـيوهـو مـن أقـدم وسـاس  التعبيـر   ،االقرا الخامس قبـ  المـيالد إلـى اآل  في  عصر الذهبي اليونانيال

 .بمشكالت المجتمع

فكريـة أو ورات سياسـية أو اجتماعيـة أو ثقافيـة  عليـا مـن تليُـّ   يت ثر بك  ما يطرأ،  فالمسرح نتاا المجتمع

فإنـا يتـ ثر   التـاليوب  ؛رمـن تليُـّ   بدوره لك  ما يصيب المجتمعات يخضع    اجتماعية  فالمسرح كظاهرة..  يةاقتصاد 

، ه مـن جهـةمـو   ونُ  رهقـد يسـاعد علـى تطـوُّ  الـذي  ة اتجتماعية بالقـدري  ن  تصيب الب    التي  جتماعيبعوام  التلير ات

، حسيين) قـدهبنويساعد على تدعيم التليـر ، هذه البنية فييؤثر أيًضا    كما إناجهة  أخر ؛  من    انهياره  وتدهور أو

 .(15ص  ،1992

يعايشـها مـن خـال   أوضـا  تجـاهر عن وجهة نظـره أا يعب    مسرحيالمسرح يستطيع الكاتب ال  فمن خال 

ويعتمـد الكاتـب ، جماعـةبمعايير الضـمير العـام لل  لقاها وهو محم   يت  الذيليقدمها إلى الجمهور    ؛اتجسيدها درامي  

ي  في  مسرحيال ع  هـو   الذي  جتماعيات  ذلك الوعي،  مجتمعا  ش على مد  وعيا بهمومصياغتا الدرامية لواقعا الم 

يعتنقها الناس وتعكـس  التيوالعادات والتقاليد ،  جتماعيوالحس ات،  والنظريات ووجهات النظر،  لة األفكارحص   مُ 

 .(11ص ، 1985 ،حسين) الط ب ق يو نسانيال جما لإل موضوعيالواقع ال

 شـاملة   لتكوين صـورة   محاولة   في ،ةة والعام  عن تجاربا الذاتي    اتعبيرً   مسرحيمسرحيات الكاتب ال  ؛ تُعدُّ لذا

 ك حد  طوخيبها محمود التك التيمسرحيات فال ؛لذا .ذاكعصره آن فيوالسياسية الساسدة   اتجتماعية  وضا عن األ

حيـ  ، ا لمشـكالت عصـرهإدراكـوكيفيـة ، بمشكالت المجتمـع  ت ت ثر  قد   المعاصر  مصرياب المسرح الت  كُ   أبرز

  خالقيةاألوالمحيطة با الكشف عن المشكالت اتجتماعية    حدا  واأل  نساامن خال  تصويره لإل  طوخياستطا  ال

ف علـى لدراسـة للتعـرُّ اهـذه  ا مـن ذلـك تـ تيوانطالقًـ  ؛المجتمـع اههـيواج التيغيرها من المشكالت ووالسياسية  

  .طوخيمسرح محمود ال في مصريمشكالت المجتمع ال

 : الدراسةمشكلة 

ومـن   ،فمنـا يسـتمد أسـاليبا واتجاهاتـا،  راتاوتطوُّ   المجتمع   وضا ب  ا  مت ثرً اجتماعية يتشك    الفن كظاهرة

د الوثيقة بعدي  وعالقتا  والمسرح بحكم  بيعتا وخصاسصا وارتبا ا المباشر بالجمهور،  ا مضموناراتا يتكو  تطوُّ 

 ذ وبهذا يشهد تـاري  المسـرح منـ، اتجتماعية والسياسية وضا  بالظروف واألمن أكثرها اتصاًت   عدُّ يُ   ،من الفنوا

  .(343ص  ،2014 ،محمد) اأوضاعويد  على ارتبا ا بعقاسد المجتمع و نش تا

، عن المجتمع ينفص  أا ت يمكنلذا  رة على رصد الواقع وتعرية سلبياتا؛وسيلة فكرية وفنية قاد   فالمسرح

، الفرد  في. فالمسرح هو الحياة بك  ما فيها حي  يسعى إلى مالمسة قضايا المجتمع والت ثير بالجدو   وإت أصبح

ا و  دوا ُرقيـ   حـُ ت   التـية والتنفير من عاداتـا وسـلوكياتا السـلبية يجابيما الوقي    ابطرح مشكالت،  ومحاولة تلييره

  .(75ص  ،2017 نبيل،) ماوتقدُّ 

وهو ، وقضايا مجتمعا مسرحيوبين الكاتب ال، جتماعيالواقع ات وهناك ارتبا  وثيق بين المسرح وقضايا

يعيش  التي يةنسانالجماعة ال فيعلى الت ثير  اقادرً ، حدود نفسا إلى سواه بذلك اص مشاعر اآلخرين متجاوزً يتقم  

تقـوم علـى أسـاس تفاعـ  ، دةعقـ  عالقـة مُ  جتمـاعيالفن بقضـايا الواقـع اتوهذا يؤكد أا عالقة  ،  بها  امعها ومت ثرً 

 فـيالفنـاا  قيمـة    وتتحـدد ،  ساس قاعدتـا الماديـةويقوم على أ  الواقع  فيبين ذات الفناا وبين ك  ما يعتم     دينامي

  .(189 -188ص ص  ،2003الصباغ، ) يعيش فيا الذيعلى رصد الواقع بك  تناقضاتا داخ  المجتمع  قدرتا

نمـا  ومشـاك  ومن ظروف وأ، أو العامة مادة مسرحياتا من تجاربا الخاصة مسرحيالكاتب ال  ويستوحي

إذ   ؛الفنـى  بـدا  حوا  هذا المجتمع وظرفا التاريخي أثناء قياما بعمليـة الكما يت ثر ب،  يعيش داخلا  الذيالمجتمع  

 أا يبلور وجدانا ويضع يده على نقا  القوة والضعف وير  ما تبد    لمجتمعا ت   الكاتب وهو الضمير الواعيا  إ
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المجتمع المعاصـر، فهـو إلى  ا بالنسبةا والمسرح خصوصً الفن عمومً   هميةأومن هنا تبرز    يراه الشخص العادي؛

منا تت واتتجاهات التي تخلق زات والتحوُّ وتتجمع فيها ك  الخصاسص والممي   البؤرة التي يعيشها ذلك المجتمع،  

 .(19ص ،1990 راغب،) لضرورية لحياة صحية وسليمةوا ا، يمتلك ك  العناصر الالزمةا متبلورً مجتمعً 

معالجـة   فـيتـا الشـديدة  تميز بحرفي    ؛فزيونيةوالدراما التلالمسرح    اب ت  كُ " من أبرز  طوخي"محمود ال  عدُّ ويُ 

الكشف عن المشـكالت  نساابال والمشكالت المحيطةتصويره لألحدا  حي  استطا  من خال  ،  قضايا المجتمع

للكاتــب محمــود  مســرحيةال عمــا حــد األتحليليــة المتعمقــة ألال دراســةمــن خــال  الو، المجتمــعالتـي يعــاني منهــا 

 ،م1994عـام    الـذي ُكتـب   "بكـرة"  من خال  النص المسرحي  الذي تناو  مشكالت المجتمع المصري  ،طوخيال

 ضمن ثال  مسرحيات منفصلة، وكاا ترتيبها األو  في كتاب   م2015تم نشره بالهيئة العامة للكتاب عام    الذيو

المجتمـع  تمـسُّ  التـيوألا هذا النص يتضمن العديد من المشـكالت   ؛ثال  مسرحيات مصرية(  طوخيمحمود ال)

 ؛لتناولـا بالدراسـة  "بكـرة"  مسـرحيللـنص ال  قامـت الباحثـة باتختيـار العمـدي  من مختلـف المنـاحي،  مصريال

نا ل  .هذا النص  في مجتمعةً  مصريمنها المجتمع ال يعاني التيالعديد من المشكالت تضمُّ

 لذلك تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

 "؟طوخيمسرح محمود ال في مصري"ما مشكالت المجتمع ال -

 :الدراسةأهمية  
 من: الدراسةتنبع أهمية 

 ."بكرة" مسرحيالنص ال في طوخيمحمود ال مسرحيتناولها الكاتب ال التيأهمية المشكالت  •

 .لها الة  فع   ومحاولة وضع حلو    تناو  مشكالت المجتمع وتفاصيلها فيأهمية المسرح  •

 .  مسرحي ن في مجا  المسرح وذوي اتختصاص في مجا  الدراسات النقدية واألدب ال يفيد العاملين والباحثي    •

للتوعيـة   مسـرحية    بعـ  هـذه المشـكالت كعـرول    وزارة التربية والتعليم تنـاو ُ   فيالمسرح    يفيد إخصاسي    •

 .بمشكالت المجتمع

 .اب آخرينت  لكُ أخر   قد يفيد البح  الباحثين في تناو  مسرحيات   •

بتنـاو  مشـكالت المجتمـع  اتهتمـاماب المسـرح إلـى تـ  توجيـا كُ  فـينتاسج الدراسة إلى إعادة النظر   قد تؤدي  •

  وقضاياه.

ا ، فـإالدرامية والمسـرحية العديـدة عما كبير لا العديد من األ  مسرحي  كاتب   طوخيبالرغم من أا محمود ال  •

  . علم الباحثةد   على ح   طوخيال أعما تناو   فيولى  األعدُّ هذه الدراسة تُ 

 :الدراسةأهداف 

فيهدف البح  إلى   وينبثـق مـن هـذا   ،طـوخيمسرح محمود ال  في  مصريمشكالت المجتمع العلى    التعرُّ

 ة:ة أهداف فرعي  الهدف الرسيس عد  

ف .1  .طوخيمسرح محمود ال فيالمشكالت اتجتماعية  أهم على التعرُّ

ف .2  الدراسة. مح    مسرحيالنص ال فيتناولها الكاتب  التي خالقيةعلى المشكالت األ التعرُّ

ف .3  .مسرحيالنص ال فيتناولها الكاتب  التيعلى المشكالت الدينية  التعرُّ

ف .4  الدراسة. مح    مسرحيالنص ال فيعلى نوعية المشكالت السياسية  التعرُّ

ف .5  ".بكرة" مسرحيالنص ال في رحها الكاتب  التيية قتصاد المشكالت ات أهمى عل التعرُّ

 تساؤالت الدراسة
 ؟طوخيمسرح محمود ال فياتجتماعية  المشكالت   ما أهمُّ  .1
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 الدراسة؟ مح    مسرحيالنص ال فيتناولها الكاتب  التي خالقيةُ األ  ما المشكالتُ  .2

  الدراسة؟ مح    مسرحيالنص ال في تناولها الكاتب  التي الدينيةُ   ما المشكالتُ  .3

 الدراسة؟ مح   مسرحي النص ال في السياسية   المشكالت   ما نوعيةُ  .4

 "؟بكرة" مسرحيالنص ال فيأراد المؤلف أا يطرحها  التي ية  قتصاد ات المشكالت   أهمُّ  ما .5

 نوع الدراسة:  

تهـدف إلـى تقريـر خصـاسص ظـاهرة معينـة أو   التـية  ة التحليليـ  في  ص  الدراسة إلى الدراسات الو    تنتمي هذه

أو عدة   ية أو نوعيةبطريقة كم     معين  أو حد     لظاهرة    ورصد    متابعة    من خال     ،حد  ما تللب عليا صفة التحديد 

 .فترات زمنية

 :منهج الدراسة

 إلـى المـنهج ضافةبال، "بكرة"  مسرحيتحلي  النص ال  في  التحليلي  فيص  اعتمدت الدراسة على المنهج الو  

اتجتماعيـة   وضـا للواقـع وعالقتـا بـالمجتمع واأل  نسـااتحقيق المزيد من فهم ال  في  سهميُ   الذي  السوسيولوچـي

 .ق من هدف الدراسةنسب المناهج للتحقُّ تلك الفترة، باعتباره أ في وضا من األ وغيرهااسية يوالس

 عي  نة الدراسة:  

تم   الذيو  1994  عام  ، والذي ُكتب طوخيللكاتب محمود ال  "بكرة"  المسرحيتتمث  عي  نة البح  في النص  

محمـود )  ضمن ثال  مسرحيات منفصلة، وكاا ترتيبها األو  في كتاب م  2015نشره بالهيئة العامة للكتاب عام  

 . ثال  مسرحيات مصرية( طوخيال

 : الدراسةحدود 
 في الحدود التالية: الدراسةتتمثل حدود 

"، من طوخي" في مسرح محمود المصرييتحدد موضو  البح  في: "مشكالت المجتمع ال  حدود موضوعية:  -

 ."بكرة"خال  النص المسرحي 

 م.1994تشير إلى الزمن الذي ُكتب خاللا النص عام  حدود زمانية: -

 :  الدراسةمصطلحات  

 واخـتلط  األمـرُ     ك  شـ  أ   :األمـرُ   لتـبس  ، ومعنـى ااألمـر"  "التبـاسُ   هـي  اللغوييةالناحيية  المشكلة مـن    مشكالت:  -1

و  بـين األفـراد حـُ أو عـاسق ت    عقبـة  :ب نها  (72ص،  2004،  الزراد)  فهاعر   يُ و،  (725ص،  1995الرازي،  )

 ,رضاء حاجاتهموبين إ

ف :جرائيًّاإ  التي يةقتصاد وات والدينية خالقيةوالسياسية واألب نها مجموعة العقبات اتجتماعية الباحثة    هاتعر  

 .وبين تحقيق احتياجاتهم فراد و  بين األحُ ت  

 :المجتمع -2

ع، وهي عكـس  شتق  مُ  صطلح  مُ  :ب ناالمجتمع في الللة   (187ص    ،2013  ،منصور)  فر   عيُ  م  من الفع  ج 

مكاا اتجتما ، والمعنى الذي يقصد بهذه الكلمة هو جماعـة ت ع  ، وتعني  ة على وزا ُمف  ها ُمشتق  ق، كما أن  كلمة فر  

ى العلـم منها، ويُسم    ا ينبلي استخدام كلمة جماعة بدًت ويقو  إن    ها كلمة خط يعتقد أن    على من  من الناس، وهذا رد  

  .ى بدراسة المجتمع من جميع نواحيا بعلم اتجتما الذي يُعن 
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تعتمـد علـى    مجموعـةً شـك   هو عبارة عن فئة من النـاس تُ   الجامعكما جاء في معجم المعاني    لغة  المجتمع  

 بعضها البع ، يعيشوا مع بعضهم، وتربطهم روابط ومصالح مشتركة وتحكمهم عادات وتقاليد وقوانين واحدة

(.www.almaany.com).  

وكذلك تـربطهم   ؛تربطهم عادات وتقاليد واحدة  فراد من األ  جماعات عن    فا الباحثة ب نا عبارةتُعر     ا:إجرائيًّ 

 .قوانين ومصالح مشتركة

 :مصريالمجتمع المشكالت  -3

ية قتصـاد والدينيـة والسياسـية وات خالقيةفها الباحثة ب نها مجموعة المشكالت اتجتماعية واألعر   تُ إجرائيًّا:  

 داخـ  وتقاليد ومصالح مشـتركة وتحكمـا قـوانين واحـدة تربطة عادات    الذي  ،مصريالمجتمع ال  هامن  يعاني  التي

 .جمهورية مصر العربية

 "طوخي"محمود ال مسرحيحياة المؤلف الة عن ذ  ب  ن  

 نشأته: -أ

ليسـانس  حاصـ  علـى  ،مسـلمالجنسـية    مصـري  م1945 مـارس  مـن  13  فيالكاتب محمود الطوخي  د  ل  وُ 

بدايـة حياتـا بالسـد العـالي  فـي طـوخيعمـ  ال، 1965عـام نجليزية من جامعة عـين شـمس ال قسم الللة  داب اآل

ثم التحق بالمعهد العالي للفنوا المسـرحية  ،واا المسرحيةس  وهناك شارك في ت سيس فرقة أُ   م1964ب سواا عام  

لفرقة   "ثمن الحرية"وهناك أخرا    1969عام   . سافر إلى سورياقسم التمثي  والخراافي    م1972ا عام  وتخر  

 ، الـذي يُعـدُّ ثم انضم إلى ورشة مسرح الشـوك السـورية وشـارك بالكتابـة فـي أو  عروضـها  ،محافظة السويداء

ا مـن دعو  سكندرية م  ى اللإحضر    ،م1970في عام    .المسرح العربي  فيا أو  عرول الكباريا السياسي  تاريخي  

أو  عـرول الكباريـا  ، ويُعدُّ (سبرتو على جروح بلدنا)  لمسرح الجامعي وقدم من ت ليفا وإخراجا عرل فرقة ا

سـامة عبـد محمـود عبـد العزيـز وعـاد  أمـين وأ -  وقتهـا  –مصر على ال الق من بطولة الشـباب    فيالسياسي  

 ،م1986ا حتـى عـام حي  عاش هنـاك أربعـة عشـر عامـً   م1972سافر محمود الطوخي إلى لندا عام  .  الوهاب 

شـة السيناريســت ثـم التحــق بور ،ويبــردوجالس  كاديميـةق المســرحية والنتـاا الفنــي بدرس خاللهـا إدارة الفـر  

كما  "،بي بي سيـ "ا بالقسم العربي بالا إذاعي  مً قد   ا ومُ د  ع  عم  مُ أيًضا   وهناك  ،سكي لمدة عامينالعالمي بادي تشايــ

فـي عـام .  ا بمجلة الحـواد  اللبنانيـة بعـد هجرتهـا للنـدا ليصـ  إلـى موقـع مسـاعد رسـيس التحريـرعم  صحفي  

فزيـوا الكتابة بالمسـرح والسـينما والتل عاد إلى القاهرة والتحق بالمسرح القومي المصري وبدأ يمارس  ،م1986

  "بكرة "ومن أشهرها مسرحية    ،تلفزيواالمسرح والسينما وال فيالفنية    عما العديد من األ  طوخيقدم ال. كمحترف

 طوخيال عدُّ . يُ مصريال سياسيوكلها من عرول الكباريا ال  "،غيبوبة"ومسرحية    "يا اسيادنا"دستور  ومسرحية  

 مـرةا أكثـر مـن  أعمالـاشـترت كـ     التـيالثقافـة الجماهيريـة   مواقع  في  همأعمال  اب الذين يتم تداو ت  من أكثر الكُ 

 ،شـعبة التمثيـ  والتـ ليف  م1981عضو نقابة المهن التمثيليـة منـذ عـام  وهو  ،  عات الهواة والجامعات وكذلك تجمُّ 

مـارس  فـي تقاعد من عضوية المسـرح القـومي  .شعبة السيناريو  م1987ن السينماسية منذ عام  ه  عضو نقابة الم  و

خـر أيامـا مـن أزمـات صـحية عديـدة، فـي آقـد عـانى  طوخيالشهير محمود ال  مسرحيوكاا الكاتب ال،  م2005

ىبســبب ضــع العســكري  فى، ودخــ  علــى إثــر هــذه األزمــات المستشــف فــي عضــلة القلــب والشــرياا األُور  ــ 

 عاًما 76 يناهز الـ عن عمر   يف   ووتُ  بالسكندرية

  :هأعمالأهم  -ب

مـا  مسـرحية، م2015 عـامغيبوبـة  مسـرحية  :مثـ   ،مسـرحيةوال الدراميـة  عمـا األقام بت ليف العديد من  

صـندوق ) مسـرحية مـش بـين السـما واألرل ، 2014 (افتتاح مهرجاا السـكندرية السـينماسي)  تقتلوش السينما

  .2012 عامبنات  × بنات  مسلس  مؤلفو بكرةبعد  مسرحية مؤلف (، وهوم2014التنمية الثقافية 
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ب و  عرول  سكندريةبالوكانت تفتتاح مسرح بيرم التونسي م  2012  عامبيرم  ..  بيرم  مسرحيةومؤلف  

(، 2012 عام مسابقة الشركات المصرية)أبو شامة   مسرحيةو  ،فرقة السكندرية المسرحية التابعة لوزارة الثقافة

. م2011  عـام  إخـراا جـال  الشـرقاوي  دنيـا أراجـوزات   مسرحيةو،  م2011عام  كاا فيا واحدة ست   مسرحيةو

الشعب  مسرحيةو ،م2008عام  مسرحية حكاية شعب كويسو،  م  2010عامأيام الحب والشقاوة  مسلس   مؤلف  و

عـرل  فازت عامها بجـاسزة أحسـنو  ،م2007  عام  حكاية شعب كويس  اسمها إلى الرقابة  رت غي    التي  يفلسع  لما

مسـابقة الشـركات   فـي  الثـاني، وحازت علـى المركـز  على مستو  الجامعة عندما قدمتها كلية حقوق السكندرية

   عيـب  مسلس مؤلف و .م2008عام  مصريللمسرح ال قوميالمهرجاا ال فيبفرقة المصرية لالتصاتت لتشارك 

، م2003 عـاممسلسـ  حكايـات زوا معاصـر ، وم2004 عـام المهنـة  بيـب مسلسـ  ، وم2004 عـام يا دكتور

إلـى   اي  تلفزيون   وبدأ بعده التحوُّ  ،ةوالفضاسيات أكثر من ستين مر  ات عرضا على األرضيات  تجاوزت مر    الذيو

، م2003عـام    إخـراا فهمـي الخـولي  الجميلـة واألنـدا   مسرحيةأل ف    . كماالقصيرة  عما واأل  كوم    ت  الس     أعما 

، ومسـرحية أنـا والبنـت حبيبتـي م2000عـام    مسلسـ  لـو كنـت القاضـي، وم2000عـام    وحمُ رج       مسلس و

 أيـام الطفولـة  التاليـة:  يـةالتلفزيون  سـهرات الم. كما أل ف  1999م، ومسلس  خيانة  1999 لمسرح الدولة الكوميدي

 ،م2000  صـفحة مـن كتـاب الحـب و،  م2000عـام  حف  الزفـاف، وم2000عام  صورة تذكارية  و  ،م2000عام  

 عـام كـ  هـذا الحـب و ،م1997 عامثبات دلي  إو ،م1997  عامالحب في امتحاا  و،  1998  عامالحب وأحكاما  و

        دسـتور"  مسـرحيةو،  1995  عـام  مؤلـف مسـرحية حـو نـواعم  . وهـوم1996  عـامالظالم    في لقة  و  ،م1997

العـرل لجـرأة الطـرح السياسـي تعرضـت المسـرحية للمنـع مـن  و  ،1995  إخراا جال  الشـرقاوي  "يا أسيادنا

 .قام ببطولتها أحمد بديروتاريخا    في  مصريقدمها المسرح ال  التيها النقاد وقتها أجرأ المسرحيات السياسية  وعد  

تحقق بالفع  بعـد  الذياألمر  ؛اكانت المسرحية تطالب بتليير الدستور ليصبح الترشيح لرساسة الجمهورية مفتوحً 

 م1994" بكـرة" مسـرحيةومخـرا ل مؤلـف. كتاب على نفقة وزارة الثقافـة  فيبعت  و ُ   عشر سنوات من كتابتها

إنتاجهـا قطـا    عـاد أثـم    ،جامعـات مصـرمستو   و  على  بجامعة عين شمس وفازت بالمركز األ  رضت عُ   حي  

ثـم  ،بالسـكندريةا بمحترفين على مسرح محمدعبد الوهاب قدم  وا  أربعين يومً الفنوا الشعبية بوزارة الثقافة لتُ 

أشكا  "الكباريـا السياسـي"، ا من  مختلفً جولة بالمحافظات لتمث  شكاًل  افت في  بمسرح البالوا بالقاهرة و  اشهرً 

هذه  عدُّ وتُ  .مصريال سياسيالكتابة والخراا وتقديم رؤية نقدية للواقع ال فيلتحطيم القوالب المعروفة   حي  سعى

ماسـة  دمت هـذه المسـرحية ألكثـر مـنحي  قُـ ،  الحدي  بمصر  سياسيمسرح التاري  ال  في   المسرحية نقطة تحوُّ 

ق منهـا سـبع مـرات لسـبع فـر    ،ة بمواقع مختلفة بالجامعات المصرية والثقافة الجماهيرية بمخـرجين مختلفـينمر  

التابعـة وقتهـا لقطـا    -إنتـاا فرقـة اللـد    لتكوا بـاكورة  الفناا عبد اللفار عودةكما التقطها  ،  بالسكندرية وحدها

وبطولة   وألحاا حمدي الواعي  شعار جما  بخيت وأ  طوخيخراا محمود المن إ  -  الفنوا الشعبية واتستعراضية

مع مشاركة من  الب جامعات مصر   ،عزب ويسرية السيد وغيرهم  ة وأمينة سالم وعليألفت إمام وكما  أبوري  

رضت وغيرهم وعُ  واس  علي، سرور شادي،  اس  أبو السعود و،  أحمد وفيق  مث   ،ما اليوالذين صار بعضهم نجومً 

.. الهشـيم  فيقا  كالنار  ( كما يُ بكرة)  انتشرت ..  القصة  ولم تنتا  ،  بنجاح باهر  السكندرية والقاهرة والمنصورة  في

اشـترت حـق عرضـها ثـال  ) والفرق المستقلة والمعاهد العليا والثقافة الجماهيرية واةق الجامعات والهُ قدمتها فر  

ناهيـك عـن أسـواا ومطـروح والـوادي الجديـد   ، قدمتها ست فرق مسـرحيةالسكندرية وحدها مثاًل   في..  (مرات 

ا المسـرحية للفنـو عالي لبة المعهد ال كما قدمها.. و نطا وبنها وبورسعيد والمنصورة  سماعليةوبني سويف وال

 صـاحبةبال   فيا لكتابة المسرح بعد أا كاا مخطوفً طوخي بعدها عاد محمود ال  ،م2010عام    أكاديميكامتحاا  

 .(9-8ص ص ، 2015، طوخيال) المفضلة. طوخيمسرحية ال هي بكرة..  الجاللة

 ،م1988  البهنسـاويإخراا ُرزيـق    اليلة مجنونة جد    مسرحيةو  ،م1993  وصلوا  الطالينة  مسرحية  مؤلف

 قصة سـيناريو وحـوار(طوخي )ت ليف محمود ال األوباش فيلمو  .م1988  عام إخراا نادية حمزة  امرأةفيلم حقد  و
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 فـيلم مؤلفو ،م1990 الجزء الثال   - فتح يا سمسممسلس  ا  قصة وسيناريو وحوارو  ،م1986 إخراا أحمد فؤاد 

 .1973 عام مشترك بريطاني سوريإنتاا  للمخرا سمير اللصيني، لندا فيام أي  

 :حصل عليها التيأهم الجوائز  -ج

مـن أهـم و  ،المهرجانات والمسـابقات   فيعلى العديد من الجواسز    طوخيمحمود ال  مسرحيحص  الكاتب ال

  هذه الجواسز:

كتــاب ثــال  مســرحيات  عــن للكتــاب  فــر  المســرح بمعــرل القــاهرة الــدولي فــيجــاسزة الكتــاب األفضــ   •

 .م2015 "غيبوبة"، "كاا فيا واحدة ست"، "بكرةيحتوي على ثالثة نصوص مسرحية: " يوالذ  ،مصرية

 .م2015مهرجاا همسة بجاسزة أحسن كاتب  •

 .م2014ورة السادسة الدولية نوفمبر الد  - نتااعضو لجنة تحكيم مهرجاا مسرح بال إ  •

 .م2012 (أبو شامة) مسرحية الشركات المصرية عنجاسزة أفض  عرل في مسابقة  •

 .م2010أقامتا وزارة الثقافة  الذيمهرجاا الضحك  فيتم تكريما كمؤلف  •

 .م2010عضو لجنة تحكيم المهرجاا القومي للمسرح المصري  •

عـن مسـرحيتا الشـهيرة  ،م2008الـدورة الثالثـة  - للمسـرح قوميالمهرجاا الب مسرحيجاسزة أحسن مؤلف   •

 .السكندريين اةو  من الهُ  رغم تقديمها من خال  مجموعة "سيادنادستور يا أ"

 :(*)(بكرةمسرحي )الدراسة التحليلية للنص النتائج  

يعيشـها المجتمـع المصـري  ومشـكالت   ايحكـي واقعًـ  ،1994" كتبا الطوخي عـام بكرة"  المسرحيالنص  

 ااشـاب    تـامر ورشـافالمسـرحي،    الـنص انعدام الضمير عبر مشـاهد مسـرحية داخـ   ه وأ يافا إضافةً إلى  أفراد و

جـا تخر   ،مـات الحيـاةقو   ت يمتلكـوا أبسـط مُ  ى أسر فقيرةلإا ينتميا  جامعة واحدة  جاخري  افهمقصة حب    اتجمعهم

 لـيع  يتم الزواا بشـك  ف   لكن لم،  قسيمة الزوااعلى الورق من خال     اا زواجً ا أا يتزوجاضطرفأيًضا    الولم يعم

 افنجـدهم  ،يقـاف التنفيـذ مع إ  نزوجي  انطلق عليهم  أا  فيالحق    اجعلت لهم  لكن قسيمة الزواا،  لعدم وجود مسكن

 طـوخيمحمـود ال  الكاتـب   أبرزهـاالتـي  المشـكالت    للعديـد مـن  تعرضـوا  بـالنص   الشخصـيات الموجـودة  معظمو

، ستتناولها الباحثة باستفاضة التيومصري المجتمع ال أفراد  يتعرل لها  التيالمشكالت    لنا مد ليوضح    ؛ببراعة

 ."بكرة" مسرحيدها بالنص الوجحسب أهمية والمشكالت  تلك قامت الباحثة بعرل حي  

  

 
 .98إلى  8(، ثال  مسرحيات مصرية، القاهرة، وزارة الثقافة، الهيئة المصرية  العامة للكتاب، ص 1994محمود الطوخي، )( *)
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 :: المشكالت االجتماعيةأوال  
طلق على مد  واسـع مـن الظـروف والسـلوكيات غيـر المرغوبـة اتجتماعية مصطلح خاص يُ   المشكالت 

صابر، ) وتستلزم تجميع الوساس  والجهود اتجتماعية لمواجهتها وتحسينها، جتماعيك اتتجسيدات للتفكُّ  عدُّ تُ  التي

2017 ،256). 

 مشكلة البطالة: -1

ولـم يتمكنـوا مـن ،  يمارسـونهاة علـى حالـة األشـخاص الـذين لـيس لـديهم وظيفـة  طالـ  الب    ويُطلق مصـطلح

ويـرتبط ،  المجتمـع كمـا أنهـم يسـعوا للحصـو  علـى وظيفـة باسـتمرار  فـيالقو  العاملـة الفعالـة    فياتنخرا   

ــة العمـــ  ــة بالقـــدرة علـــى ممارسـ ــاد مـــع ضـــرورة ســـعي الشـــخص ل، مصـــطلح البطالـ ــة عمـــ   يجـ فرصـ

https://mawdoo3.com) ) 

عالنات  ا من خال  متابعة المؤهالتهم  تناسب وظيفة   و  على أيال  من تامر ورشا يسعين للحصفنجد أا كُ 

نا  ولكن لألسف ك  ما  ،بة بالجراسد الرسميةبو  المُ  كمـا هـو واضـح   ،يتناسب مع تامر أو رشـا  عالنات تال  تتضم 

 :التاليمن الحوار 

 .عالنات نشوف ال:  ايييرش

بة. خرجان الجرائد(ي  ).. : األهرام رييتام  العالنات الُمبو 

 (يدخل الكورس بالجرائد)        

 .رات كبر خد     لشركة مُ وز   مطلوب مُ ، : مطلوب جليس مثقف لكلب كانيش اييرش

 .مطلوب مختلس محترف لمؤسسة قطا  عام، استثماريلبنك  ومطلوب حرامي:  رييتام

يشـطب .. ايقطـ  يضـرب ب  .. اللطـش حـامي فـيو.. الهـبش ولعـة فـي.. ويكـوا حرامـي..  مطلوب محامي:    1فرد

 حلو ومفت ح وبإيد خفيفة... أسامي

 مطلوب وظيفة.: كورس

والشـل  .. تصـبح تـراب .. تقـع العمـارة.. شـباب   إسـكاا..  عمـاير  غـاوي..  لا ألف ناب ..  : مطلوب مهندس2فرد  

 نهب وخطيفة... عنده

بطنـك  فـيم سُـ ي ن  .. ة وسـفاحينإجرام وقتل  .. مين يبقى مين.. قفر  جزارين... مابقتش تأو .. : مطلوب دكاترة3فرد  

 .فو ة نضيفة

 ش  يحلـم بـد  ..  ة سايبة ف القرش  امعوبذم  ..  ناز  و الع..  منشار بياك ..  متين وضالع..  مطلوب مدرس  :4فرد  

 .وجاكيت قطيفة

م ى علـى القـي  تربـ   عنها ت تتناسب مع خـريج جـامعين عل  فيتضح من الحوار السابق أا معظم الوظاسف المُ 

فعلـى   ،الجامعـات   لخريجـي  ف المعلن عنها ترتبط بقمة المهانةفنجد الوظاس  ،نسانيالضمير ال  ومراعاة  والمبادئ

ر سـواء مـوزعين الضـمي  رد بالنص، وإما وظيفـة ألنـاس  معـدوميو واهما جليس مثقف لكلب كما  سبي  المثا  إ

فوا بانعـدام الضـمير فمـنهم ك  هؤتء يتص  ..أو مهندس أو  بيب أو مدرس  مختلس أو محام    لشركة مخدرات أو

 كمثـا  المحـامين معـدومي  ومـنهم مـن يقـوم بالسـرقة واللـش والتزويـر  من يبني العمارات وسرعاا ما تنهـار،

هـو جلـب   هـدفهمالطالب حقوقهم وكـ     ولم يعطواسين الذين انعدمت ضماسرهم  در   كذلك نجد بع  المُ   ؛الضمير

 يخــالفوا ت  لضــمير فــيمن يــؤدوا يمــين   علــى أكــذلك نجــد ســمة انعــدام ا ؛األمــوا  مــن الــدروس الخصوصــية

ا مـا نجـد بعـ  فكثيـرً   ،جـزارين مقابـ  الحصـو  علـى المـا إلـى  تحولوا    ن  المقاب  نجد منهم م    فيضماسرهم و

ظـاهرة  تشارنكذلك نجد ا ؛ت مادي االمن أج  وك  هذا  حالتهم الصحية جيدة  ناس   ألاأل باء الذين يقرروا عمليات  

همـا  ا مـا يكـوا الفنجدهم كثيرً   ،عناقهمأ  في  وانعدام الضمير لد  األ باء المفترل أا المرضى أمانة  الهما 

ن كسيار، )  دراسـةغيره... ومـا سـبق كلـا يتفـق مـع    أو  ابطن مري  أو مشر ً   في  ينسى فو ةً   عنوانهم فمنهم م 
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وآثارهـا جسـيمة أي مجتمـع،    فيالمشكالت اتجتماعية    أكبرأا البطالة من    إلى  أشارت   التي  (625ص،  2015

رات والجريمـة ب انع  من مظاهرهاو ضـعف الـروابط فنجـدها تُ   ؛نواعهـا والمشـكالت األسـريةدام الضمير والُمخد  

المجتمع؛ ممـا يـؤدي إلـى كما أنهـا تخـدش مشـاعر الـوتء للـو ن واترتبـا  بـ  ،وتهدمهاك البيوت  فك   األسرية وتُ 

 د وتركها.جرامية أو الهجرة خارا البالتعوي  ذلك باتنخرا  في الجماعات ال

ا ضـمير مـن لديـ  ُّ هـا كُـ يعاني التـي إلى مد  المعاناة  مسرحيالنص ال  فيشار  أ  طوخيالوتشير الباحثة أا  

يالجامعات  بالمجتمع من الشباب وخريجي ع  وأا  وجود ألمثـالهم بـالمجتمع ش لألسف يؤكد أا ت، وك ا الواقع الم 

، العمير)  ويشـير  ،ا بالمجتمع والك  يبح  عنهم بكـ  أسـفمعدومي الضمير من المناحي المختلفة هم المرغوبو

الدراميـة ت  الرسـوم والمسـرحيا  فـييتمثـ     يالذ   المشكالت اتجتماعية األدب الفني  ات حك  أا من م  إلى    (2005

فـا وظ    هـذا مـا، وبـين فئـات النـاس  عدالـة اتجتماعيـة وفقـداا المسـاواةر عن الظلم وعـدم العب   والشعر والنثر المُ 

أا لتؤكـد  (2021، الخطييب) كمـا جـاءت أهـم نتـاسج دراسـة، بكـرة مسرحيببراعة من خال  النص ال  طوخيال

ربعـة ة الوسـطى المصـرية خـال  العقـود األعصفت بالطبقـ  التيمقدمة القضايا    فياألجور    وتدن  ية  طال  قضية الب  

  .األخيرة

كمـا تؤكـد ، الفقـر مشكلةفي هم بشك  كبير سُُ البطالة ت إلى أا  (Manshor, Z., 2020)تشير دراسة 

 أعلى معد  للبطالة مـن عدُّ الجامعات تُ  خريجيأا بطالة الشباب من  (Adel Abdel Ghafar, 2018) دراسة

لـين عـن ط   متعهم مـن الكون زادت احتمالية كما تؤكد الدراسة أنا كلما زاد تعليم الشباب ،  خر  بالمجتمعالفئات األ

 .العم 

  :حباطاستغالل الحاجة واليأس واإلو مشكلة الفقر  -2

 فياتثناا موجوداا ، نسانياللنى داخ  المجتمع الالفقر حالة اجتماعية متزامنة ومترادفة مع وجود حالة 

ك  مجتمع ت يمارس العدالـة   فيفنجد أا مشكلة الفقر موجودة    ،ك  مرحلة زمنية  فيوكافةً  ية  نسانالمجتمعات ال

 جتمـاعيات حسـب الـوعي  ك  المجتمعات لكنها نسـبية تـزداد وتقـ ُّ   فياتجتماعية وهذه حالة كاسنة  ،  يةقتصاد ات

، اسيتيتية)  قلـت نسـبة الفقـراء والعكـس صـحيح  إذ كلما زاد هذا الـوعي،  المجتمع  فراد أل  سياسيوال  يقتصاد وات

 .(57ص ، 2012، سرحان

نـا حيـاة ي ويهمـالشـديد لسـقف   اهمـلقاسي لُك    من تامر ورشـا واحتياجا  جتماعيوات  فالوضع المادي ا ليُكو  

ا. فتـامر ورشـا قـام باسـتلاللهم  الـذيللشـاب    وضـحيةً   فريسـةً   جعلتهـاا،  مقتب  عمرهمـ  فين  شابيأي    سرية مث أ

يجا جامعات ولكن من خر    افهم ؛ا علياا ولعدم وجود دخ  يعتمدنيقاف التنفيذ لعدم وجود سكن ي ويهمزوجاا مع إ

 .دوا عم 

لى أا أهم المشكالت اتجتماعية بين الشباب ع  اعام    اة اتفاقً إلى أا ثم    (2018  ،قوميال)  وتوصلت دراسة

أهم المشكالت  تمثلت حين  فير مسكن مناسب لتكوين أسرة يتوف  وصعوبةإيجاد فرص عم  مناسبة،  صعوبة    هي

ر الشـعور باليـ س وانتشـا، انفعاتتـا فـيالـتحكم  فيعدم قدرة الشباب  في ،ا لوجهة نظر عينة البح  وفقً   ،النفسية

  .واتكتئاب 

 التي أا الفقر من أهم المشاك إلى   (Nagwa M. El-Agroudy, and others, 2015) دراسةتشير  

 .مصر فيية قتصاد عيق عملية التنمية اتتُ 

   المنظر العام:

 .(رشا وتامر باإلضافة إلى لتح  م   شباب   –ديكور منزل متواضع )             

يوفقنا لح  أفض .. ألم أعدكم بذلك عندما قابلتكما فـي مطـار   لحد ما ربنا سبحانا وتعالى  ابيتكم مؤقتً هنا  :    ابييش
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 الدولة العربية هناك؟

 .يت بوعدكيك وف   د  .. وأ  فعاًل :  اييرش

 بس إنتو شللكم إيا؟ :  رييتام

حتعيشـوا  الكتب والمكاا ده زي مخـزا.. إنتـوإحنا بنشتل  في الطباعة والنشر..  باعة األشر ة ونشر :    ابيش

خـوة تفسار عن أي شيء فاجتماعنا مع الهنا وتحرسوا ك  حاجة وكماا لكم راتب شهري.. إذا أردتم اتس

 ية والكتماا..في بيت  .. في المسجد ك  مساء.. أهم حاجة األمانة والسر   

 .ا ومخلصينن م  ت كد إا إحنا أُ  :   ريامت

 حييجي يوم يسود فيا العد ..... وغالبة ومتعلمين ومظلومين:  ابيش

العربية ووعدهم بتوفير حد  الدو   إ  فيقاب  تامر ورشا    الذيالمشهد السابق تالحو الباحثة أا الشاب    من

الـبالد باسـم   فـيبريـاء والتخريـب  منها قت  األءها مقاب  غير آدمي  وعود ورا  هاولكن  ،بوعوده  فىوسكن وعم  أ

قاسم علـى  طي  س  دين و   ، فديننا السالميعلى القت  أو التخريب نا يحث  ء من أفعالهم ولم بري  ونسوا أا الدين  ،الدين

قـي يسـاعد لُ أا اتلتـزام الخُ إلـى  (Holmes, Hardin, 2009) تشـير دراسـةو ،ك  شيء في والوسطيةالعد  

 .الحياة لمعنى يجابيال دراكال الفرد على

 ...... ينتشر نور  .. آتف مثلكم يعانوا ويتعذبوا فـي انتظـار لحظـة زوا  الجاهليـة.. وهـي قادمـة ت.  :  ابيش

 ..تعالىأنتم بشر.. أعظم ما خلق   سبحانا و..  ريب فيها.. إيا ذنبكم تتبهدلوا.. وتتحرموا من أبسط حقوقكم

ضـريبة تحقيـق ت.. اللي إحنا فيا  ا ضح   ا حاربت.. ويام  إيا.. تزم نصبر.. بلدنا تعبانة شوية.. يام  نعم   حا  :  ايرش

 نا كثير.التعبانين اللي زي   .. الحرية والسالم والكرامة.. إحنا كماا تزم نستحم  ونضحي

نهـم يعيشـوا أ من تامر ورشا     فهام كُ يتحد  باسم الدين يحاو  إ  الذيأا الشاب    من الحوار السابقيتضح  

 فـيفنجـده هنـا يضـع السـم  ،ن ينتظروا زوا  تلـك اللحظـةوأا أمثالهم من الُمحب طين والمعذبيمن الجاهلية    فترةً 

ة بـ  ح  و نهـا ومُ ى لـإ تنتمـي ولكن نجد أا رد رشـا هـو رد بنـت مصـرية  ،العس  من خال  شعارات دينية يرددها

حـروب مـن أجـ  مـن مصـري ا الشـعب الخاضـما   جيدًا  لك  مجريات األمور، وتعي  وواعية  مثقفة  لتراب بلدها

ممـا ترتـب   ؛الحـروب   فيالمجتمع من أزمات ضريبة الدخو     يعانيا  وأا ما  ،والسالم  يةنسانالحرية والكرامة ال

 تلك الحروب. فيثر الدخو  إدتها البالد تكب  بشرية ومادية  عليها خساسر

 لـواإنتم بس... اللالبة بس.. الصبر واجـب علـى الجميـع.. التضـحية فـرل علـى الكـ .. ليـا نـاس يتحم     :  ابيش

روا علـى سـقف ش على حسابهم.. أين عد    وشريعتا؟.. بتدو  وتتوح  ..  دمهم  ص  وا وناس ثانية تمُ ويضحُّ 

ق.. وقمامـة مـ  روا علـى لقمـة تسـد الر  الماليـين.. بتـدو  وغيركم عايش في القصور ويكتنز  ..  يحميكمأوضة  

فلمـاذا يتحمـ  الـذ  .. مـا عـن سـاسر المخلوقـات وكر   نسـااشبع المئات.. لقد خلق   الالبع  تحوي ما يُ 

 ؟والجو  والفقر والمهانة..

 .زاقاألرم ربنا سبحانا بيقس   :   تامر

 .الكفر وحق الجهاد  لقد استشر .. الجهاد  ق  الكفر وح     ت يرضى الظلم وت الفساد.. لقد استشر  : شاب

من رشا      كُ  إقنا فيحاو  الشاب  ،ز والحاجة ألبسط المتطلبات و  تضح قمة استلال  الع  من الحوار السابق ت

القصور ويكتنزوا   فين يعيشوا  وأا هناك م    ،كريمةا حياة  ا ت يعيشانهما أمهدور وليس ذنبهم  اوتامر أا حقهم

القتـ   فـيمـن تـامر ورشـا   الشـاب اسـتلال  كـُ    ومـن هنـا يحـاو     ،الكثيـرشـبع  الماليين وأا قمامة البع  قد تُ 

  .والتخريب باسم الدين

 سكان: مشكلة اإل -3
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لنـا فمـا با  ،ده تحوم حولـا الشـبهات وجقسم الشر ة أو يقترب من مكاا و  خ يد لديا أا من     معظمنا ترس  

إلـى  ضـافةبال ،سلطاتا ا لجه  شاويش استل   قسم شر ة نظرً  فيليلة العمر  انين نقي ي ن من خيرة الشباب يبدآباث

ع  التي الظروف  ال  من تامر ورشا حاوت أا يستلال  ذلك نجد أا كُ  بـالرغم   مدة ليلة واحدةلتوفير مسكن ل  ا فيهاُوض 

يالم    من قسوة المكاا ومرارة الواقع بـرف  الضـابط    يُفاجـناشديد    لحاح  هما، فإنهما بعد إاليعاني منا ك  الذيش  ع 

ضابط الشر ة المفتـرل وجـوده بالقسـم   نجد أابسبب خلع زوجتا لا وسرقتها الشقة، ل  بالمبيت بالقسم  المطلبهم

فكيـف  ،كاا يعيش فيا الذيبسط حقوقا وهو المسكن  نين ت يستطيع أا يحص  على أاألماا للمواومن  ليكف  األ

 وهذا يتفق مـع مـا أشـار !يستطيع الحصو  على حقوقا تمكين البسطاء من الحصو  على حقوقهم  من تفيم  نتوس  

المكـاا   فـيعواسق تعوق الفرد عن ممارسـة حياتـا  هي    ب ا المشكالت السكنية  (12ص  ،  1999إبراهيم،  )إليا  

ممـا يسـاعد علـى  ؛يعيش فيا ويوفر لا األماا والراحة الالزمة لنمو واستمرار العالقات الشخصـية العاسليـة  الذي

  .نساااستمرار الحياة اتجتماعية لإل

 إنتم أبرياء وموا نين صالحين.. هنا تكمأبي   بس أنا مقدرش :  ضابط

 الليلة.تهمة تحجزنا بيها أي  شوف لنا.. بسيطة:   ريتام

 .مقدرش : ضابط

 !!هبكر.. ونخرا ي:  ب إيا رأيك تاخدنا تحر     ايرش

 .أخرا عن النص  ظروف ومضطر بس أنا عندي، مستحي  مستحي ا : ياخوان   ضابط

 ظروف إيا؟ :  ايرش

 .الحجز فيوسرقت الشقة وبقيت أبات   لقتني.. المفترية الجبانة مراتي:  ضابط

 :مشكلة تحديد النسل -4

ولكنـا  ،ت المـا  فقـطإ ت يمتلك الذيشخصية لهلوب  فيى بوضوح اآلخرين تتجل    فيم  سلطة الما  والتحكُّ 

بعـد   نزوجـيأي    فهـدف  جيـا  الشـابة.مستقب  اآلخرين من األ  في  ط من خال  التحكمسم بالجه  والتسلُّ شخص يت  

 فـي  -  تعـالىسـبحانا و  -قـا     قـد  ف  ،عليهم حياتهميملئوا    أ فا   إنجاب من خال     إقامة حياة أسريةالزواا هو  

ر  أ مي  ا  "  :كتابا الكريم يي  خ  ا و  ابي  ك  و و  بي   د  ر  ني  ي ر  ع  ات  خ  ال ح  ال ب اق ي ات  الص  ن ي ا و  ي اة  الدُّ ين ة  ال ح  ال ب ن ون  ز  ال  و  سـورة ) "ال  ل م 

 .(46، اآلية: الكهف

 نجـاب مـن ال  ن بالخرابـةنا نجد لهلوب يمنع الشباب المقيمينفإ  الحياة الدنياوتد هم زينة  فبالرغم من أا األ

مقابـ  المسـكن وتـوفير   ةوالمذلـ    وهم ُمتقب  لوا لك  هـذه المهانـة  ،ا قب  النوممن خال  أخذ حبوب منع الحم  يومي  

ية من خال  واتجتماع تحتياجاتهم البيولوچيةا  الشباب شب، ومقاب  إيعملوا من أجلها لي  نهار التيلقمة العيش  

 مسـرحيا البنصـ    طـوخيبـرز الوأ .وكـ ا كـ  هـذا هـو ضـريبة الحـب  ،حبهـا قلبـاأ التي ارتبا  ك  شاب بالفتاة

  فاج  ، ولكننا نُ شباب المستقب  والمفترل أنهم هم من يليروا الواقع  على  لألسفشخصية لهلوب ب نها المسيطرة  

؛ تمتالكـا المـا  هـوتء الشـباب  فـيالمتحكمـة هـي  مث  لهلوب تتسـم بالجهـ  وعـدم المعرفـة  ب ا شخصية أُمي ة

لية  هم الشديد لهذاوتحتياج شخصية لهلوب قمة  كما تجسد ، من م ك  ومشرب ومسكن الما  لتلبية احتياجاتهم األو 

يـردد ب نـا هـدف تحديـد النسـ  و فنجـده يحمـ  شـعار  ،خرينفهو شخص محب لنفسا فقط ومستل  لآلاتنتهازية  

العم  من أج   فيأيًضا  واقع األمر يريد استلال  الشابات  فيت أنا إ قومي ردد هذا المطلب كما يُ   فنجد أا  ،قومي

مـن  ؛العمـ  ويسـتطعن الجسمانية يحملن حتى ت تضعف قوتهن ت أصحاء ، فيريدهن  قوي ات  الحصو  على الما 

 .وزيادة الدخ  المادي لا لهلوب الشخصية فقط أج  مصلحة

.. من تحديد النس  د  بُ  ت.. مش عاوزين سكاا زيادة. وعليا يعني..  الخرابة يدوب مساعياكو..  على شر  : لهلوب

.. األيـام السـودة دي  فـيحايعملها ويخلف    واللي..  ش يفكر يخلف قب  عشرين سنةمحد   ..  قوميهذا هدف  
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بور ويبلعـوا حبـوب منـع الحمـ  البنـات يقفـوا  ـا.. ك  ليلة قب  النـوم..  ه الخرابةومراتا بر  حا رده هو  

 ؟مفهوم..  قدامي

  .معلم مفهوم يا : الجميع

ف مـن عربيـة الفـو  ينصـر.. والشـرب  وجـزء لألكـ  .. جـزء لإليجـار.. أستلمها.. فلوس تقبضوهاأي   :  لهلوب

 .ممنو  كازوزة.. والطعمية بتاعتي

  !ممنو  : الجميع

  .سيما ممنو  .. سجاير : لهلوب

 ك األسري:مشكلة السفر للخارج والتفكُّ  -5

 كريمـةً  ن حيـاةً م    مـن األب واألم سـافر ليـؤ   لوالـديهم فكُـ  األبنـاءمن خال  اسـتلال    تتجلى قمة اتنتهازية

ت لتـوفير دخـ  أفضـ  ألوتدهـم قبـ  األب إلى دولة الكويـ  حي  سافرت األم إلى دولة السعودية وسافر  ،ألوتده

مـاد األسـرة وأساسـها نجـدهما ع افـاألب واألم المفتـرل أنهمـ واد   فـي امنهمـ ال  المقاب  نجد كُـ  فيولكن    ،نفسهمأ

همـا ى أبناسلـإرسالها جلب الكثير من األموا  ل و منهما هدفا األ     وكُ   ا،ة بينهممود    ن وك ا ت مشاعر وتمتفرقي

األبناء يشربوا الخمور وعقولهم مشـتتة، حتـى ف ك األسريالمقاب  نجد قمة التفكُّ  فيو ،بمصر لتوفير حياة كريمة

ك  ما األبناء، وت يريدها  فلذات أكبادهمهم  أبناسم لال مئناا على  من األب واألها ُك   يُجري التيونية  المكالمة التليف

وتشـير   .نفق على شراء الخمور والمواد المخدرةتُ   التيالمزيد والمزيد من األموا     أا يرس  األبواايريدونا هو  

ــة ــى  (15ص، 2018، عبدالواحييد) دراس ــُّ إل ــكلة التفك ــريأا مش ــاءت  ك األس ــيج ــب األو  للقضــايا  ف الترتي

هـذا مـا و ،%41,67 تعكسها العرول المسرحية ببرنـامج مفـيش مشـكلة خـالص بنسـبة  التي  اتجتماعية السلبية

نة األولـى ب  عد الل  يدق ناقوس الخطر ألا األسرة تُ   وهومصري  بالمجتمع ال  كد مد  ارتفا  نسبة التفكُّك األسرييؤ

 لبناء وت سيس مجتمع صحي على جميع المناحي.

 جرس هاتف(  - زجاجات بيرة -هواتف  - وانوي شقيقان طالبا) ديكور غرفة جيدة()

 .شوف مين..  د  رُ  :1

 .يا ماما.. دي أمك بتتكلم من السعودية أهاًل .. آلو :2

 جرس الهاتف اآلخر() وده وقتا.. ياه :1

 .رد شوف مين :2

 .يا بابا.. ده أبوك بيتكلم من الكويت  أهاًل لو.. آ :1

 !حبكت .. ياه :2

 .وص أبوك بيس   الشيك :  1

 .أيوه.. وص  و ار.. أمك بتس  .. الفلوس وصلت :  2

 .وصلت يا أمي واتفرتكت  : 1
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 :الجرائم بين فئات المجتمع المختلفةوارتكاب  مشكلة انتشار العنف -6

ت عمـ   التـيية وثقافيـة كمـا أنهـا مـن الظـواهر اقتصـاد ذات أبعـاد سياسـية و اجتماعيـةً  العنـف ظـاهرةً   عدُّ يُ 

وعلـى مختلـف مؤسسـات علـى عالقـات المجتمـع    سـلبيةً   احي  أا لها آثـارً   ؛األخيرةاآلونة    فيمجتمعات عديدة  

 كانتهـا أمـام بـاقيمبسـيادتها وب وقد تص  إلى تهديد استقرار الدولـة وتمـسُّ ،  لتنميةلا  وتشك  عاسقً   المجتمع المدني

 .(164، ص2020، غاي،  حمزة) الدو 

القتـ  بشـتى الوسـاس  سـواء بسـبب   وارتكـاب الجـراسم مـنلحـواد   امـن    العديـد عن  ا  نسمع يومي    أصبحنا

 التـيرة خـد   المُ  المـواد ا من أجـ  الحصـو  علـى المـا  لشـراء فنجد اتبن يقت  أم    ،السرقة  أو  يةرهابالعناصر ال

  .جراسم القت  واتغتصاب ؛ ليرتكبوا الكثير من بت عقو  شبابناغي  

 .ه دماغا رصاصةدخلت جو  .. .. قب  ما يستطعم حالوتهااصةمص  جاب  صلير  ف  ل:ييييييممث

 صبت..بنت اغتُ  :مجموعة

 ست عجوزة سرقوا فلوسها وقتلوها..  -

 سيلتها يشم.. ق     بح  ج  يدبح أما ل   -

على حق أو مصلحة من الحقـوق أو المصـالح   يمث  اعتداءً   الذيالمنحرف    نسانيالالسلوك  هي    الجريمةو

ما الدولة وتتـدخ  جر   ب عليها ضرر على المجتمع فتُ رت  تي التيمن السلوكيات   عدُّ ويُ   ،يحميها الشر  والقانوا  التي

 .(39 ، ص1994، ربيع) لمنعا بعقاب مرتكبيا

اللعبة.. األرل ممهدة.. مجهزة لزراعة أي شر.. لزراعة أي عنـف... لزراعـة أي  تبدأ امن هنا تحديدً   :لييييييممث

  ..في الزمالك.. اللي بينها وبين بوتق إرهاب اس لوا نفسكوا.. ليا ما فيش  ..إرهاب 

 .بس كوبري :مجموعة

 ..أو في المهندسين اللي بينها وبين امبابة :لييييييممث

 .قطر سكة حديد يدوبك :مجموعة

 ..أو في مصر الجديدة :لييييييممث

 .ها عين شمسش  اللي دوغري في و   :مجموعة

حد فكر في الخريطة.. وت أمخاخنا عبيطة.. بزرميطة.. عايشة هيصة وزمبليطة.. ..  يا حويطة  بلدنايا    :لييييييممث

 .سؤا  إجباري.. إجباري مش اختياري.. موجا للسيد رسيس الجمهورية

 ..الوزراء رسيسللسيد  :مجموعة

 ..للحزب الو ني، للسيد الوزراء ك  وزير باسما -

 ..للمعارضة :مجموعة

 ومجلس الشور ..،  لمجلس الشعب  -

 ..ما عالقة الفقر :لييييييممث

 ؟...رهاب بالعنف وال :مجموعة

 عالقة العز ما :لييييييممث

 ...؟بالكفتة والكباب  :مجموعة

 اوإا كـاا هـذا لـيس مبـررً  ؛الفقـر بسـبب   ترتكـاب معظـم الجـراسم  من الحوار السابق نجد األرل ممهدة

هو مسؤلية  رهاب أا عالقة الفقر بالعنف وال بكرة مسرحيا النص     في  طوخيكما يوضح الة،  جريمأي    ترتكاب 

يمـن رسـيس الج بدايـةً  ،تقع علـى عـاتق المسـئولين عـن الدولـة الشـعب  مهوريـة والـوزراء والنـواب مـن مجلسـ 

 أي  ومسـتواهم المعيشـى مرتفـع وت يعـانوا    على دراية تامة ب ا من يسكنوا القصورأيًضا    ما أنهمك  ؛والشور 
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مـاكن ن يقطنـوا األبعكـس مـ   ،جـ  الحصـو  علـى المـا ليسوا بحاجة ترتكاب الجراسم من أية اقتصاد مشكالت  

  .يجدونها من أج  حياة بسيطة ت مكانات ت تتوافر بها أبسط ال التيالناسية 

 :الفوضى وعدم االلتزام بالمواعيد مشكلة -7

 قـد و  ،مصـريشخصـية المـوا ن ال  فـيمـن السـمات المت صـلة    والتـ خير  عدم اتلتزام بالمواعيد   سمة  عدُّ تُ 

  .بُكرة مسرحيالنص ال فيببراعة  طوخيدها الجس  

.. توبيسـات أ..  ك  حاجـة بتتـ خر..  أو مسايرة الوضع العام  الصفاقة..: الت خير ببسا ة نو  من اللتاتة أو  لييييممث

م  اللـيبطـن  فيد ب  و  يفض  ت    من دُ حتى العي   .. ينات يتع..  ترقيات ..  قطارات  يا مسـتن    امـا خـايف مـن الهـ 

 .... الدنيا ماليةومن الفوضى اللي 

 اسـبب الفوضـى وعـدم اتلتـزام بالمواعيـد نظـرً  أا أنا يتضح من خال  الحوار السابقإلى    وتشير الباحثة

المفتــرل فيهــا اتلتــزام بمواعيــدها  فنجــد المواصــالت العامــة كــُ   علــى حــدة، مكتملــةً مواكبــة أمــور المجتمــع ل

قـد   العنصـر البشـريأا  نجـد    ، حيـ  خـرنجد عكس ذلك كـذلك علـى الجانـب اآل  توبيسات والقطارات ولكنناكاألُ 

لظروف خاصة با أو   اترقيتا وفقً   فيفقد يت خر موظف ما  ،   خير وإا كاا بشك  آخريتعرل هو اآلخر لنفس الت

ية للـبالد قتصـاد بسـبب الظـروف ات  يـينالتع  فيقد يت خر الشباب  و،  العم   فيف رسيسا  تكوا خاصة بتعسُّ أحيانًا  

إلـى أا األ فـا   طـوخيكذلك يشـير ال؛ بصفة خاصة  مصريمنها المجتمع ال  يعاني  التيوبسبب الزيادة السكانية  

أحشـاء  فيينتظر البع  وك نهم يدركونا وهم  الذي م   سبب األسى واله  بطوا أمهاتهم قد يت خروا ب  في  ةأجن  وهم  

 تؤدي  سباب العم  على منع الفوضى وغيرها من األوعدم    اتلتزام بالمواعيد   أا عدمالباحثة إلى    وتشير  .مهاتهمأ

فإلــى  (AgleyJ, 2021) دراســة أشــارت حيــ   ،مهاإلــى تــدهور المجتمعــات وعــدم تقــدُّ  علــى مســرح  التعــرُّ

ينـاقش المشـكالت  مسـرحيالمشكالت اتجتماعية حـو  الكفـاءة اتجتماعيـة العا فيـة مـن خـال  تنفيـذ برنـامج 

 .المجتمع بطريقة كبيرة تمسُّ  التيمما يد  على تجسيد المسرح للمشكالت والقضايا  ؛اتجتماعية

 :المعلم مكانةوانحدار  التعليم المجاني مشكلة -8

 ؛نما ورثوا العلم النافع لمجتمعاتهم  الرس  ماًت وإور   فلم يُ  نبياء والرس األ رسالةهي  رسالة المعلم  ستظ 

الشام  لبيت الشعر الذي د ب جـا فنجد أا المعنى  ،القو  والعم  في الطالب فإنا هو القدوةلمعلم أحسن فإذا أحسن ا

ف    على  ذات قيمة تح ُّ  ُم أا يكوا  رسوًت"، يحم  معانيالمعل ا التبجيال كاد  أمير الشعراء أحمد شوقي "قُم  للُمعل  م و 

تذ  بـا فنجـد المعلم هو قدوة لطالبا ونموذا يُحا  ي  إ؛ حالمجتمع  فيالعلم والتعليم واحترام ورفعة مكانة المعلم  

يقتصـر دوره علـى  أا المعلم ت الحياة؛ كما فيو ريقتا  وأسلوبا من خال  سلوكياتا  أا الطالب يت ثروا بالمعلم

  .حياتهم فيلهم  اومساندً  الطالبا ويكوا معاونً  خالقيةاأل التربية فيا  بشك  فع   أيًضا ب  يشارك ،التدريس فقط

 قيمـةة انحـدار قمـ   "بكرة" مسرحيالنص ال في د ببراعةجس   طوخيأا الكاتب محمود الإلى  وتشير الباحثة  

 تـرويجفمقابـ  المـا  و  ؛ت مادي ايعرل لها المعلم نفسا أمام ال  التية  قمة المهانة والمذل  و  الجامعي  ستاذ المعلم واأل

بعـ  األحيـاا يقلـص مـن  فـيمما يجعلا   ؛نسانينجد أا المعلم يتناز  عن كرامتا وضميره ال  يالكتاب الجامع

ا    طـوخيد الجسـ  كما    شرحا للطلبة مقاب  شراسهم للكتاب الجامعي.  المحتو  المطلوب  يأيضـً  وضـع المعلـم ُمربـ  

 أجيـا إلـى تخـريج  يـؤديك  ذلـك   التاليوب  باسع أو تاجر يتاجر بسلعة؛أي    والقدوة لطالبا ب نا مثلا مث   جيا األ

ف  وألمجـتمعهم أو مواكبـة سـوق العمـ     غير قادرين على تقديم المنفعة  مهمشين  هـو جديـد.  علـى كـ  مـا  التعـرُّ

واقـع  نـافإ  ،الضـمير  معـدومي  الجامعات   أساتذةالواقع الحقيقي لبع  المعلمين ور  صو    طوخيالبالرغم من أا  و

نـا الطـالب أبناء    فبـد  أا نربـي  ،اا وعلمـً لقًـ القادمـة خُ   جيـا بمـد  تـدهور األق نـاقوس الخطـر  مؤلم ومريـر يـد 
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ي خـذ   سـلعةأي    باسع مساو  لوضع    فييضع نفسا  م واألخالق نجد المعلم هنا  والطالبات على مراعاة الضمير والقي  

 . التاليكما هو واضح من المشهد  ،مادي اا مقابلها عاسدً 

نحـن .. العلم حق لكـم ر(بير  بحماس غير م  ) جامعة البتاعة.. الحاجات كلية  في أبناسي و.. بناتي: أهاًل بكم   اذيييأست

  .هنا من أجلنا

  .أل.. من أجلنا كورس:

 ..يكم مادة تاري  مصرحاد    .. أنا بالصالة على النبيالمستقب وأنتم األم  .. من أجلكم..  سفآ: اذييأست

ــالكــن أ ــايبي و  حاجــة هنعملهــا ي ــا حب ــوين ي ــد .. حل      صييغيرةة كتييب ميي  ز  خييرج ر  ي  ) تشــتروا الكتــاب الجدي

  .ز فلوساورق.. كلا يجه   .. ورق توبيس(أ   ويتصرف مثل كمساري

وذلك للظروف المتدنية  مادي ا؛استلال  المعلم لطالبا  من خال   التاليالمشهد    في  اتنتهازية  قمةتتجلى  كما  

كـاا  ذاإلـى أنـا إ  هنـا  ، فتشير الباحثـةمصريالمجتمع ال  فيالمعلمين    معظميعيشها    التي  يةقتصاد اتجتماعية وات

 الحـق    المعلـم    يعطي  ا هذا تتليُّرات اتجتماعية من حولنا، فإسعار واللم مادي ا ت يتناسب مع ارتفا  األواقع المع

أحد  النيـ  مـنهم يستطيع  تمكانة سامية بحي   فيفالبد من وضع العلم والعلماء  ،ب  الما مقا أا يبيع ضميره  في

 .سوء أو المساس لهم ب ي

 .فاتت بتا  حضرتكاللي  كتاب السنة ت  شح  بس أنا .. ا أستاذ : ي اييييرش

 .فلوس.. ورق.. المنهج اتلير.. : كتاب تافااذيييأست

 تاري  مصر اتلير!.. ده تاري  مصر.. اتلير الليمنهج إيا .. دكتور يا: ريييييتام

ولكـن عرضـا  يعيش فيا األسـتاذ الجـامعي، الذي جتماعيات المستو  يتدن    مد يتضح  التاليمن الحوار 

ا مـن مسـكن ووسـاس  مواصـالت نك  ما يتطلبو الجامعات  ساتذةأل الدولة قد وفرت  وأا  بطريقة ساخرة  طوخيال

 .الحصـو  علـى المزيـد بطـرق غيـر شـرعية فيهو من يطمح  ذ الجامعياألستاومع ك  ذلك فإا  ،ودخ  مرتفع

الجامعـات  أسـاتذةترتقـاء بقيمـة ى الإلة " يلفت نظر الجهات المسئوبكرة"  مسرحيالنص ال  طوخي فيال  فنجد أا

يضـةً ر  عُ   واحتى ت يكون  ؛يةقتصاد تلبية ك  متطلباتهم اتجتماعية وات  وجوب و  والمعلمين  عـن ضـماسرهم  للتخلـ  

الدولة لالهتمـام  للفت نظر ك  مسئولي بكرة مسرحيالنص ال فيشارة واضحة مقاب  ما يحتاجونا من ما . فهنا إ

ا الطبيـب خـر   فـالمعلم هـو مـن يُ   ؛ك  فئـات المجتمـع علـى اخـتالف تخصصـاتهم  للمجتمعا  خر   تُ   التيبتلك الفئة  

 .المختلفة نه  وغيرهم من الم   والمهندس والمحامي

 ؟ : كماا الدولة الحلوة إياليييممث

  ؟إيا: كورس

 . بالهب     وعربيات فلوسل ـ ف اهمدي  م  : ليييممث

   :الحب ومرارة الواقع ونائية مشكلة – 9

" بكرة"  مسرحين بالنص اليشخصيتين الرسيستلل  يقتصاد وات  جتماعيالوضع ات  تجسيد   في  طوخيال  بر 

فـي الجامعـة ولـم تخـرا  الـذي مصـريمن تامر ورشا يمثالا حا  معظم الشـباب ال  فنجد أا ُكال    ،بطريقة راسعة

ا ا بعضهمحب  مقتب  العمر أ فياا فهما شاب   ،د الكاتب العالقة بين تامر ورشا بشك  واضحجس   وقد  .يعثر على عم 

مـن تلـك  ومـا زاد   ا،ت  ريقهمـراقيـ  مـألالع  نهايـة المطـاف بـالزواا ولكـن  فـي  حبهمـا  كل  أا يُ   اراد البع  وأ

القـاسم علـى   ا الحـب النقـيفتـامر ورشـا جمعهمـ  ؛هماألسرتي  جتماعيوات  قتصادياتالمستو     تدن  ي  العراقي  هو

فشخصية تامر شخصية واقعية تـدرك  .يةنسانال من البشر انعدمت لديهم ك  معاني  ناس  خالص والنقاء وسط أُ ال

مثلـا مثـ    ت يملك من حطام الدنيا شيئًا  فهوالجامعة ولم يجد وظيفة،    فيتخرا    جامعي  فهو شاب   ،اظروفها تمامً 

ظ  انعـدام  فيقد ت يتحقق و  بها علينا  من   التيية  نسانى المشاعر السم  ب ا الحب من أ  جيدًاا يؤمن  رشا، ولكن
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مؤلف النص أا ي تي بشخصيتين  على    كما أنا يستنكر  ،ةوي  وجود حياة زوجية س  على  تساعد   التيمات  قو   بسط المُ أ

موضـوعات الحـب   ارتبـا   (61، ص2016،  قنصوه)  ويؤكد   .متلكاا سو  العدم فيكف يجمع الحب قلبيهمات ت

وألا  ؛اتجارب الحب وانفعاتتا جميعً تتجلى فيها  التي  هي    ذلك ألا مرحلة الشباب   ؛بمرحلة الشباب   حالموك  األ

حيـ  المكانـات  ،إزاء العـالم بكـ  تحدياتـا  نسـاايبرز فيهـا بصـورة سـا عة وضـع ال  التيهي    مرحلة الشباب 

قتـدار علـى اتمـتالك وات  فـيمـة  ه  واللايات الطامحة الكثيرة والرغبـة الن  ،  البعيدة  حالمواأل،  المنفتحة بلير حدود 

 .د والتمرُّ المقاومة 

 حزنـي زي.. أصـلك ي  ز   يل  وأنا من توبك.. على البال ـة.. أصـ    من توبيإنت   ..:  ب و  مؤلف واقعيايييييرش

ي زي.. غمك ي زيغم   .. حزنك  .كهم   هم  

الحب ده تـرف ..  مستحي  يحص  حب ..  يحبوا ليا؟..  م  وه    م  اثنين   البال ة وحزا وغ  ..  : ده مؤلف حماررييييتام

 .للي عندهم ك  حاجة

حـب السـينما حـب   زي..  ا حـب مسـرحأهُـ ..  م يعقبهـا النـدمهـ  ينـا ناخـد جرعـة و  خل   ..  ماتـدقش  سـيدي  : يـاايييرش

  .الروايات.. والجعاا بيحلم بسوق العيش

ارتضت أا تتزوا من الشـخص   التي  ،الجميلة رشا  الصادق النابع من الفتاة  الحب إلى    التاليالحوار    يشير

 طـوخيالأا  فنجـد    ،مات األساسـية لقيـام حيـاة زوجيـةقو   إحد  المُ   عدُّ تُ   التيكة أو شقة  ب  دوا ش    أحبتا بصدق    الذي

ك مالبـس غنيـة حزينـة وكـذل" ب بكـرة" مسـرحيرشـادات المسـرحية بـالنص الاستعاا من خال  مـا أظهرتـا ال

ينتظـر أمثـالهم مـن نفـس   المؤلم ومن المستقب  الحزين الذيسى والحزا من الواقع  وورود سوداء؛ لتعبر عن األ

  .يعانوا منها التيية المتدنية قتصاد الظروف اتجتماعية وات

 .كةب  مفيش ش  مفيش شقة،  : رييتام

  اتجوزني. : اييرش

واد بينما الممثليون يسياعدون رشيا تدخل راقصة وطبال يرتديان الس  ..ةأغنية زفاف حزينة وزف  )  افور    :  رييتام

 طوق ورود سوداء( ارتداء طرحة سوداء وتامرعلى 

 مسكينة  آه يا اتمخطري اء:عنيي

 الجوازة الحزينة مُّ ي ا        

 .حتى كيس وت سكينة وتة وت مطرب ف  ز   من غير ت

 : واستغالل النفوذ مشكلة الجهل  -10

فك   ،ضحيةأي  القب  على في نفوذهط واستلال  بالتسلُّ  تتسم التيد الكاتب ببراعة شخصية الشاويش  جس  

 التـيفهمـا سـعداء بتلـك القسـيمة    ،ليلـة الدخلـة  فـينهمـا يحمـالا قسـيمة زواجهمـا  ما اقترفا تامر ورشا من إثم أ

 ارعبـ    اأنهمـ  اوكـ  جريمتهمـ  ا،وجود مسكن ي ويهم  وهوا أبسط أنوا  الستر  ا ت يمتلكانهميحمالنها بالرغم من أ

  .ةئيعن حبهما لبعضهما البع  بكلمات بر

 .على القسم قُد امي.. الطريق العام في؟ فع  فاضح بع   في تحبوابين األ ال  واقفين  :شرطي

 شاويش دي مراتي. يا :   تامر

 ،ت الحـب يمتلكـاا إ ت ا  العمـر ولكنهمـقتبـ  مُ  فـياا أا تـامر ورشـا شـاب    التـالي  تالحو الباحثة من الحوار

 تجلـب السـعادة ألي التـي المقومـات بسط يمتلكاا أ تللزواا،  أساسيةمات قو   مُ أي    دواتزوجا ولكن من  فنجدهما  

 إلى عـدم وجـود  ضافةبال ،م با منذ  فولتها وت بدلة للعريستحلُ   التي  ؛ فال فستاا للعروسةعروسين ليلة الزفاف

مـد   (2008، نبييل) وتؤكيد دراسية، اي ويهمـ سرية سليمة وهو وجود مسكنم من مقومات إقامة حياة أقو   أهم مُ 

  ي...عالموالزيف ال، واستلال  النفوذ ، كسيطرة رأس الما  ،بقضايا المجتمع جامعيارتبا  المسرح ال
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  .زين من شويةا متجو   ده انتو لس   ضابط:

  .أفندم أيوه يا ر:يييتام

 بدلة فرح وت.. فستاا وت ت بس يعني :ضابط

 .يتناسب مع سياسة التقشف اقتصاديجواز  ا:يييرش

  .المهم إنكو يخرب بيتكو لقيتوا الشقة والوظيفة والعفش والحب .. كعلى رأي   :ضابط

 .عندناش غير الحب ماإحنا .. أفندم مش كلهم يا ر:ييييتام

 :ةة لاللتحاق بكليات القم  لح  الرغبة الم  مشكلة  -11

أوتدنا وبناتنـا علـى دخـو  كليـات  بصفة خاصة نربي مصريعامة وشعب   بصفة  صبحنا كشعب عربيأ

نا إأبنافكلنا نريد    ؛القمة ونسينا  ،أ لق عليها البع  كليات القمة التي باء أو مهندسين أو غيرها من الكليات أ ماء 

يعملـوا   بـاءأ  إلىالنهاية نص     فيت  تها، وإبد من تلبي  ت  ورغبات ناس لهم مشاعر  شيء هم أأي    أا أوتدنا قب 

 :التاليمن المشهد  واضح كما هو ،ضمير تت فال رحمة وتمث  اآل

كليـة الطـب..  ـب! أنـا خلـت كاا يوم أسـود يـوم مـا د ..  دي  د ق  العُ ليا بس  ..  زم أ لع دكتورقا  ت..  أبويا  دكتور:

زت ميكـانيكي.. هـاتي ورقـة وقلـم.. مـش مبة واتجـو   تني بُ اللي بحبها أد    ت  مش الب  ..    ميكانيكيعاوز أشتل

السيد وزير الصحة.. ربنا يسعدك   يكتب(.  اوقلم    الممرضة تقدم له ورقة  )  تعبت ..  زهقت ..  خالص ..  تعب 

.. .. أنا اسـتقلت أكبرربنا يفتح عليك وتشتل  ميكانيكي يا سيادة الوزير..   ..  قب  استقالتياقب  استقالتي.. ا

رجعـولي ضـحكتي..   ..  .. خـدوا وظيفـتكمعمـري  أحـالماعكو ورجعـولي  .. خدوا البالطو بتـ.  أنا صايع

 .رجعت .. ضحكتي راجعة أها

بمجـرد   لـا  ا من خال  عودة ضحكتايلإعادت    حياتابمجرد استقالة الطبيب أا    اأن  السابقنجد من المشهد  

 .بهااتلتحاق  فييكن لديا رغبة  لم التي الطب تركا لمهنة 

 كليـةأي    مجرد دخو  كلية الطب يتطلـب المزيـد مـن السـنوات الدراسـية أكثـر مـن  أا  جيدًا  فمعظمنا يعي

ى لـإ ضـافةبال ،لكـ  مـن يلتحـق بمثـ  هـذه الكليـة من المجهـود العقلـي والبـدني مزيد  كما أنا يحتاا إلى   ،أخر 

وبعـد نهايـة كـ  هـذا  فـيو ،تتكلفها تلك الكليات لشراء ك  ما يلزم متطلبات المواد العملية والنظرية  التيألموا   ا

 بالوظـاسف مقارنـةً فـة  بيـب مـن أدنـى الـدخو   دخـ  وظينفاق المزيد من األموا  نجد أا  المزيد من الدراسة وإ

 ألنا يجلب أموا   اسلـة أكثـر مـن  ا يعم  ميكانيكي الت عليا شخصً فض    أحبها الطبيب   التيا البنت  ؛ لذا فإخر األ

افر لديـا شخص تتوأي  أا يلتحق بها د  بُ  ت  وتوضح الباحثة أا كلية مث  كلية الطب شخص يعم  بمهنة الطب  أي  

 حيـاة البشـر  فـيتـتحكم    ألا هذه المهنة  ؛نا من اتلتحاق بها وليس رغبة األه مك   تُ   التيوالقدرات العلمية    الرغبة

 .همأمرنا ب ا نحافو علي - تعالىسبحانا و -خلقها    التيالمخلوقات  من أعظم موه

 :ذهان العربأ فيللمصريين  الذهنية الصورة مشكلة -12

ا بع  العـرب عنـدما يـ توا ة آتف سنة فإكثر من سبعأل تمتدُّ الحضارة المصرية العريقة  أا    بالرغم من

الجسـدية   قبـ  ذلـك المتعـةهدفهم األو   لمشاهدة آثار الحضارة المصرية العريقة يكوا    السياحةإلى مصر بهدف  

م ذلـك علـى الجميـع إت   وت  !الليلة أو األماكن المبتذلة  المالهي  فيسواء قضاء وقتهم    ؛الرخيصة نستطيع أا نُعمـ  

لـذين ت وك ا هذه القلة القليلـة ا  مصرييشوهوا صورة المجتمع الننا نجد بع  هذه النماذا السلبية من العرب  أ

 ذهنيـة المشـوهةهم من يضـعوا الصـورة ال اللالب مقابلها الما  فييكوا  التي يبتلوا اتمجرد المتعة الرخيصة

 .لد  اآلخرين مصريللمجتمع ال

 تصورت في الهرم؟ا دير:يييييم
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وتانية مع زلمكـة الفرعونيـة كيكـي .. واحدة مع أهرامات الملكة سوسي.. في شار  الهرم.. صور كتيري:  بيييعر

مع ست الستات شريفة فاضـ    امع باكستانية كبيرة الكهنة.. واألمير كتكوت األمير.. وأيضً   وثالثةعبده..  

 البط .. م  أُ 

 تعيش أم البط .مجموعة: 

 و  يا شي  مصر هي مملوءة بالطاقات البشرية.: ييربيييع

 :االستخفاف بعقول البسطاء مشكلة -13

 البسـطاء مـن منهـا يعـاني التـيلمشـكالت ا جيـدًا يعـي  لالنتخابـات ح  رشـ  المُ   ورشخصية مثـ  مـدكور الـدبُّ 

؛ فهـو ت يمتلـك إت مرشح عهـدناه مـن قبـ أي    فمثلا مث   يستطيع تحقيقها  واهية ت  اوعودً هم  يعد   فنجده  ،المجتمع

 فنجـد ،  بمجـرد انتهـاء اتنتخابـات وبفـوز المرشـح أو بخسـارتا  مـا تنتهـيسرعاا    التي  بع  الكلمات المعسولة

ق  التي  مهمة والحيويةالمشكالت ال  مدكور الدبور يركز على ا أمسـواء    شـخص فـي المجتمـع؛أي    تؤر    أكـاا غنيـ 

ذلـك  فـيبـالعقو  وتسـانده  ة وسـليمة نجـده يسـتخفُّ إيجابيـ يقدم حلوًت أا من   فبدًت   ،الماء  تلو    مشكلة  مث   افقيرً 

ا سـيكوا عليـا المجتمـع مـن مـ  كنايـةً ع ؛كـ  مكـاا فيأا مدكور الدبور سيجع  الشمبانيا إلى تشير  التيالمذيعة  

كما هـو واضـح مـن   ،مرشحأي    منوتكراًرا    ااعتدنا سماعها مرارً   وهذا غير صحيح فكلها وعود واهية  ،رفاهية

 :التاليالمشهد  

  .مافيهاش عكارة وبنوك ملهاش غفيرة مي   ة:ييمذيع

  .لك  واحد عمارة، تجارة بدوا خسارة مدكور:

 :مشكلة ترويج الشائعات -14

 يـؤثر علـى الظـروف الماديـة للباعـة مما ؛بيع السلع  فيلى حالة من الركود  يؤدي إقد    سعار السلعارتفا  أ

يروا لبضـاعتا؛ حتـى يسـتطيع أا   يبيع الخبز وُك   خضراوات ومنهم من  فمنهم من يبيع ال  ،لين بالشوار متجو   ال

هـؤتء األنـاس البسـطاء   مثـ   إذا رجع  اأن  جيدًا  نفس يوم الحصو  عليها، ونحن نعي  في  البضاعة  بيع  من  ينتهي

نهـا المصـدر بسبب تلف تلك البضاعة وخاصـة أهم يلإبالنسبة خسارةً فادحةً  ذلك  قد يسبب ف  ،اليوم  خرببضاعتهم آ

الترويجيـة   اسـتخدام بعـ  الكلمـات   شـك  مـن خـال بـ ي    أنهم يحاولوا الترويج لبضاعتهم  كما  ،لدخلهمالوحيد  

للـبالد.   ات تعم  على عدم اتسـتقرار األمنـيشاسعوليس الهدف هو ترويج    ،قبا  على الشراءلجذب الجمهور لإل

أمـام قسـم الشـر ة النظافـة  بتهمـة عـدم األبـوينأحد خر نجد أا الجنود يلقوا القب  على ولكن على الصعيد اآل

 فـيا  و  لقـ  مـن يُ   ألسف نجد أمثـا  هـؤتء البسـطاء هـمفبك  ا،  والترويج ترتفا  األسعار  دوا رخصةوالبيع من  

 . اتعتبار تطبيق روح القانوا على مث  هؤتء البسطاء فيي خذ  ألا من يطبق القوانين ت ؛السجوا

 شوارعها مش عايزة تنضف ليا؟ البلد ديهي  :أبو رشا

 غليت وبقت بقرشين والحا  واقف؟ما : ليا من يوم الكازوزه أبو تامر

 .الجرجير وحطيا تحت السرير خدي.. ر.. الحزمتين بتعريفةو  ر  : الو  أم رشا

  قب  ما يبقى ببريزة وبالطوابير.يال   ..: بتعريفة العيش الطازة أم تامر

 وكل منهم يمسك بأحد األبوين واألمين من الناحيتين(ا الجنود يدخلون فور  )

 حيواا؟ ام القسم ليا ياما كنستش قد   رشا( ألبي) :  أولهم

 ؟متشرد  ا  يامعاك رخصة بي   تامر( ألبي):  وانيهم

 .فة للبلديةلإشلا   ريق ومخا ألم رشا():  والثهم

 .الشاعات جة مرو    يا تعال ي.. العيش ببريزة ألم تامر(): رابعهم
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 ربعة مع صرخات رشا وتامر(ويسحبون األ)          

  :ازدواجية الوهم والحقيقة مشكلة -15

النص ت يستطيع أا يتحد  ولكن هناك ممث  قـام  في يقوم بالتمثي  الصامت   خرس أبشخص    طوخيجاء ال

أا هذا الشخص البسيط جـاء بالحقيقـة حيـ  أتـى بحلـو  تكوا المفاج ة في  ولكن    ،هذا الشخص   يقولابترجمة ما  

يمث  مشكلة السكن والتعليم و  لمشكالت واقعية   مـن  مشـكلة السـكن  حـ      قـدمفمثاًل   ،وديوا مصر  الصرف الصح  

وتمث     ؛لا قيمتا الحقيقية  يد عجاد ا وذا جدو  من وراسا تمشكلة التعليم ب ا يكوا التعليم    ح و،  خال  تنظيم النس 

ي بـالوعيح ُّ  فنجـد أا كـ  هـذه   .نتـاافـة، وكـذلك حـ  ديـوا مصـر بالعمـ  والوالنظا   مشكلة الصرف الصـح  

 ـرح   فينا  مع  ذا ت  المنافس لمدكور الدبور، وإ  ستق   ح المُ رش  راء المُ كالت وردت لها حلو  واقعية من خال  آالمش

الة ومجدية ينقصـها التنفيـذ فع    نجدها حلوًت   ،بكرة  مسرحيالنص ال  فيت  ورد   التيتلك المشكالت و رح الحلو   

 :التاليكما هو واضح من المشهد  ،المجتمع فيب  ك  فرد من ق   الفعلي

 (ن الممثل المخرج المنفذ يترجم له لكمنفعال  ، خرسأ) : ريييآخ

والقضــاء   الجشــع تنظــيم النســ  .. هايحــ  أزمــة الســكن اللــي مييايم().. كم مــا تصــدقوش الوعــود بيقــولُّ  : ممثييل

إا التعليم يبقـى محتـرم وليـا جـدو  وترجـع لـا ..  هايح  مشكلة التعليم  اللي  مايم().  واألحساس باألماا

 ميايم()..  مش بالسمسرة وتوكيالت الحراميـة  والنضافا  مشكلة المجاري يبدأ حلها بالوعي  مايم()..  قيمتا

نتخبوا المرشح ا..  البوسنة  مع وجشع من نو  تانيزمة  أ  مايم()..  نتاادها إت الديوا مصر مش حيسد   

 المستق . 

أا تـامر الشخصـية و المسـتق  يتسـم بالواقعيـة عـن حـدي  مـدكور الـدبور  حـدي  المرشـح  بالرغم من أا

لواقع لما تعـرل لـا   أا يرتبط بالوهم ويبعد عن اتامر فض    ا  ، فإالرسيسة بالنص رغم تصديقا للمرشح المنافس

يمانـا الشـديد بـ ا تخابية لمدكور الدبور بالرغم مـن إالدعاية اتن  في  حي  استمر تامر  طة،حب  مُ   مواقف عديدةمن  

اعتـدنا  مصـريب ننا كمجتمع  تام    ولكنا على يقين   ،ت أساس لها من الواقع وعود وهميةهي    وعود مدكور الدبور

سـرعاا  التـيها وتصـديق من خال  تسعدنا قلياًل  التي موهاهو واقعي وننساق فقط وراء األ  ننساق وراء ك  ماأت  

  يتعلق بقشة الذيا باللريق شب  تُ تشير الباحثة إلى أا شخصية تامر كما  ،ما تزو  ونصطدم ب رل الواقع

  .طالمرشح بتاعك حيسق  .. على فكرة :ريييتام

 ليا؟ .. كبيقول   : ليممث

  .حالموالكالم واأل وهاماأل الناس أدمنت .. الواقعه الناس بتكر  .. عشاا صادق وواقعي : رييتام

  مايم() : مييماي

  .قك ومؤمن بكالمكمصد   ك هوبيقول   : ممثل

  .وأنا مصدقك ومؤمن بكالمك :رييتام

 مايم() :ريييآخ

  .انتخبوا شريف أمين فاض  :ليممث

 .نتخبوا الدبور رمز الخابورا :ريتام

 : خالقيةالمشكالت األ  ا:واني  

 :دمان المخدراتش الجنسي وانعدام األخالق وإمشكلة التحرُّ  -1

 ،م  بنـت ك نهـا أخـت أو زوجـة أو أُ أي  أا يحافظوا علـى ينبلي نالذيد الكاتب قمة الوحشية من الشباب  جس  

 .العقو  بيلي  تجعلهم مُ   التيرات  خد   دمانهم المُ الشباب من خال  إهؤتء  يب عقو   تلي  فية تتجسد  ولكن قمة الم سا

مهـاتهم مـن اغتصـاب تعرضـت لـا أخـواتهم وأ  مـاآثار    وازيلمن أا ي  الشباب بدًت من خال  الحوار السابق نجد  ف
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مـا   يـر  أا  ب والفاقد للوعيلي  هذا الشباب المُ   نجد   ،البيوت من أجلها  في  نيخدم  التيش مقاب  لقمة العيش  وتحرُّ 

الشباب افتقدوا  أا هؤتء  فنجد   ،وغيرهم سيفع  ذلك  يلتصبوا أو يتحرشواح والك  يفع  ذلك فكيف ت  مبا  يفعلا

أي   وا من قوة ضد ما أوت  حاولوا اغتصابها وأا يدافعوا عنها بك   على البنت التي  فبد  أا يحافظوا  روح الشهامة

مـن  من أا يشربن ة والمهانة بدًت من ك س المذل   نيشرب الفتيات كافةً أا يجعلوا  ن يحاولواملتصب، نجدهم هم م  

إلى مد  انتشار المشكالت اتنفعالية واتجتماعية لد    (2015،  العمور)  دراسة  أشارتو  .الشهامةك س العزة و

 :المراهقين

 صوت صرخة واقبة لفتاة. سبوت على فتاه شبه ممزقة المالبس ملقاة بين أربعة شباب()

 !نتو مالكوش أخوات بنات إ : اةييفت

 .تالتة.. خدامين في بيوت األكابرا أنا لي   :  الثو

 .رحموني.. أبوس رجليكما : اةييفت

 .يا حلوه خدي البرشامة دي وأنتي تبقي آخر حالوة : عيراب

 ؟تعم  إيا لو أمك رجعتلك مقتولة : اةييفت

 .الشقة المفروشة اللي بتخدم فيها وهي مقتولةم  أمي يا ما اتقتلت.. ك  يوم ترجع : والث

 ؟تقب  ترجعلك مدبوحة.. خطيبتك :  فتاة

 .ما خالص راحت.. دبحها اللي دفع واشتراها بشقة وعربية.. خطيبتي : رابع

الـذكور  توجـد فـروق بـين ب نـا تParker, J. Taylor, M. (2013 ))) وتؤكد دراسة بـاركر وتـايلر

أا إلـى  (Morley D. Glicken, 2011) وتشـير دراسـة ،مـد  انتشـار المشـكالت اتجتماعيـة فـينـا  وال

غيـر  بشـك    اب  إنها تـؤثر علينـا جميعًـ ، مباشر فحسب   من الناس بشك     تؤثر على كثير    المشكالت اتجتماعية ت

ار ضـحاياه نـا ت يختـفالمحتمـ  أ  ا مروري احادثً يرتكب  عندما    ى المخدرات يتعا     الذيعلى سبي  المثا   ف  ،مباشر

ق ر   عقيدة، ولكنا يفع  ذلك بشك  عشواسي.اللوا أو ال أو حسب الع 

  ينسن   بدار الم   ألمهاتهم وإلحاقهن   األبناءمشكلة طرد  -2

وصـانا بهـا ومشقة، وأ احشاسها تعبً أ فيا ا جنينً حملت  التيجحود اتبن تجاه األم    قمةببراعة    طوخير الصو  

ي ن ا اإل  )  :القراءا الكريم  في  -  تعالىسبحانا و  -    ص  و  س ان ا  نسانو  ال د ي ه  إ ح  ا  ب و  هي  ع ت ه  ك ر  ضي  و  ه ا و  ه  ك ر  ل ت ه  أ مُّ م  ه   ح  لي  م  ح  و 

ك   ي أ ن  أ شي  ني  ع  ز  ب   أ و  ال  ر  ين  س ن ة  قي  ب ع  ب ل غ  أ ر  ت ٰى إ ذ ا ب ل غ  أ ش د ه  و  ا ح  ر  و ون  ش ه  ال ه  و ال  ف ص  ك   و  تي  ٰى ر  ن ع م  ع لي  ي  و  ت  ع لي  ي أ ن ع مي  ال تي 

ي ت ي ل ح  ل ي ف ي ذ ر   أ ص  اه  و  ض  ا ت ر  ال ح  ل  ص  م  أ ن  أ ع  ال د ي  و  ين   و  ل م  س  ن  ال م  إ ن  ي م   [15 :، اآلييةاألحقياف]سيورة  (إ ن  ي ت ب ت  إ ل ي ك  و 
 خرجـت للمجتمـعأ حتى ت وعلمت ورب   الليالىسهرت  نها، كما أثناء الحم تحملت التعب والمشقة أ التيهي   فاألم

مشـاعر أي  تحمـ  األمر نجد أا أفعالا وتصرفاتا تنهاية   فيو  ترل أنا ترب ى على القي م والمبادئ،المفمن    شاب ا

عاشت ما يكفيهـا نظره  في م  ر وعدم اتعتراف بالخط ، فاألُ فنجد أا كلمات الشاب يملؤها الجحود والتجبُّ   ،يةإنسان

تصـر ى أحـد المالجـ ، أو أا تخلـإات أو  سـن  ر المُ ى أحـد دُولـإمـا  صـمت إ  فـيمن العمر فيجب عليها أا ترحـ   

ها يستطيع اتستيالء على الشقة ويقيم فيحتى   ؛رح  من فترة الذي  ا لتسكن القبر بجوار أبياالطريق وترح  سريعً 

ا ، فـإتبنهـا وزوجتـا حجرتهـا وأا تكـوا خادمـةً  فـيورغم محاوتت األم الياسسة أا تجلس   .سيتزوجها  ن  مع م  

أا بعـ   (2000،عبيد ه) يوضـح  .خـذ بعـين الرحمـة أو الشـفقة على  ردها مـن الشـقة دوا األالشاب يصرُّ 

تلبيـة  فـييعتمد على غيـره  ات  كالي   شخص  سن  ومنها أا المُ  ،العلماء حددوا بع  المبررات لسوء معاملة العجاسز

هـذه المرحلـة  فيكما أنا غير قادر ويتعرل للعديد من الضلو ات النفسية حاجاتا وأنا سه  اتنقياد وضعيف، 

 .من العمر

  .ينسن   تروحي بيت مُ .. كبيتروحي عند حد من قرا.. تتصرفي : شاب

 !العمر ده كلاي يا ضنايا بتطردني من بيتي بعد ن  ب  يا :     م  أ  
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 .الشقة عاوزها أتجوز فيها.. العمر ده كلا إنتي عشتيا.. أنا كماا عاوز أعيش : شاب

 ا.ا.. الشقة تساعينا كلنا.. وأنا اخدمكو بعني  و  ز وهات عروستك ونعيش س  تجو   يابني ا :    أم

  مراتي هي اللي تخدمك؟تخدمينا وت   : شاب

 .ينيومعاش المرحوم أبوك حيكف    أوضتييابني هاحبس نفسي في  :    أم

 .عند حد من قرايبك يا قدامك الملج  حييا ترو.. سمعيف.. اأوضتك هنحتاجها لما نخل    : شاب

 .أنا بيتي حاسيبا إت لما أموت ويتاويني القبر جنب أبوك :     أم

 .وليا ما تروحيش جنبا من دلوقتي.. كفاية اللي عشتوه.. سيبونا نعيش : شاب

  :عضاءمشكلة تجارة األ -3

خلقهـا  التـيشخاص من المفترل أنهم أرحم المخلوقـات تتجلى قمة انعدام الضمير لد  أ التاليالمشهد    في

الظـاهر يشـير أنـا سـينقذ المريضـة مـن   فـيف  الطبيب هنا يتسم بقمة اتستلالليةف  ،بالبشر  –  تعالىسبحانا و  -   

 فـيولكـن اتنتهازيـة مـن الطبيـب  ،مـرل أي  ة صحيحة ت يشوبهاإنسانحقيقة األمر  فيهي  التيموت محقق و

الخفـاء   فيت أنا  ، إأقسم اليمين على مساعدة المرضى  الذيالطبيب    فياستلال  سيدة بسيطة ك  ذنبها أنها وثقت  

يسـتطيع   ذا فشـلت واحـدةتـين إي  ل  كُ   نسـااخلق لإل  -  تعالىو  سبحانا  -ب ا      رهاذك   يُ ونجده يستل  السيدة البسيطة  

النهايـة   فـيو  ،مقاب  حتـى ينقـذ حياتهـاأي    دواجري لها العملية من  السيدة ب نا سيُ   إنا أقنع  كما  ؛العيش باألخر 

ر  سـي خذ مبلـخ خمسـين ألـف جاهزة وأا المتبـ ةلي  ليخبرها ب ا الكُ  ؛يهاا هانمدعى چـنجده يتص  بسيدة أخر  تُ 

   جنيا!

كليتـك .. كليتين.. لو واحدة فشلت يقدر يعيش بالتانية بـس  نساا.. خلق لإلتعالىسبحانا و  اربنا إن  احمدي  :  دكتور

كليتك لها.. إنتي حالتك متدهورة تزم نشي   .. التانية هاتحص  اولو ما شلتيهاش فورً ..  نتهت يا بنتياليمين ا

 .االيمني فورً 

 .قد حالي وغلبانا ية.. وعاوزة فلوس كتير.. وأنا علىبس يا دكتور.. دي عملية جراح : رأةيام

بيموت.. وأفكر في فلوس.. أنهـي أهـم..   إنساا  اميشايف قد    فلوس إيا يا بنتي.. أبقى..    العظيم  أستلفر  :  طبيب

 كام ألف جنيا.. ت يا بنتي.. ننقذك األو .. ولما ربنا يشـفيكي تبقـي تـدفعي.. مـا فـيش.. مـا إنقاذ روح وت  

  .تدفعيش.. الدنيا لسا مليانا خير

 أنا.... يتك دي يا دكتورإنسانمعقولة  ييرأة:ام

ة جديدة مـن غيـر إنسانأوضة العمليات.. إنتي حتخرجي منها  احتدخلي فورً إنتي ما تقوليش حاجة.. إنتى    :  طبيب

 (االطبيب يطلب رقم  ) ( نيرس.. جهزي األخت للعمليات ينادي) آتم وت أوجا 

.. مـن النـادرة.. Oجـاهز.. كليـة  ـازة.. فصـيلة    ا بعً ..  في المستشفى  ايهاا هانم.. تتفضلي فورً ألو.. چ:   

 ة.. خمسين ألف جنيا.عشاا خا ر عيونك.. هاتي معاكي شوية فك  .. كبيرحياخد مبلخ  ا بعً 

 : التزوير مشكلة  -4

ر ورشـا فتـام  ،يتناإنسـاننفقـد    دوا الضـمير" ومـن  بكـرة"  مسرحيالنص ال  فيتتجلى سمة انعدام الضمير  

المكافحـة المجتهـدة   الحياة، فنجد رشا الشـابةمات  قو   بسط مُ يملكاا أ  سرتين فقيرتين تشاباا مكافحاا نابعاا من أ

تـامر الشـاب المكـافح المتفـوق إلى  بالنسبة  األمر  كذلك    ؛بواب مللقة أمامهاللعم  فاأل  فرصةت تجد  ،  دراستها  في

عنـدما تسـنح الفرصـة لتحقيـق ذلـك و  ،مرموقة وسط زمالسـا  في مكانةنفسا      الصعاب ليضعاجتهد وتحد    الذي

ا ؛ ألبالجامعـة ان معيـدً عـي  ق  منـا يُ األ ا يجد على تقديرً . فتامر األو  على دفعتا واألم الضميريصطدم بواقع انعدا

 ن  مـ   . فكـ ُّ جـامعيال سـتاذ لهـذا األفي هذا األمر من زمالء معدومي الضمير   ساعدهووجد من    جامعي  أستاذ والده  

ة يئوالمواقف المل حدا  كما أا مث  هذه األ ،قباهاحمد عُ تحقا يترتب عليا عواقب وخيمة ت تُ مكاا ت يس فيع  ض  وُ 
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شـباب هـم نـواة المجتمـع ومسـتقبلا فـإذا فال  .حبـا  اليـ س والتشـبابنا إ  فيد  تول     ت  بانعدام الضمير وعدم األمانة

  .ما  الشباب و موحاتهمال  القضاء على آعلى األمة من خ فإننا نقضي ،حبا أُصيبوا بالي س وال

  .عاملة قو  يا : ياايييييرش

ي: مسئول   .الصبر مفتاح الفرا.. ُسور 

  .إدارة الجامعة يا: ريييييتام

  .ن معيد اتعي    ستاذ بن األا.. : معلهش يابنياذيييأست

  !أعلى منا ده أنا تقديري: ريييييتام

 (يخرجان) األهم تقديرنا لزميلنا.. يا كلب .. تقديرك وت تقديره مش مهم يابني: اذيييأست

 ،ز واتحتياا وعدم إقامة العدالـة اتجتماعيـةو  للع    نتيجةً و  على الصعيد اآلخر نجد رشا الفتاة الشابة المثقفة

ا على ش  فر    ،مقاب  الحصو  على مسكن يجمعها بتامر زمي  الدراسة وزوا المستقب   مبادسها  للتناز  عن  ضطرتُ 

سـيقوم فـإذا لـم توافـق رشـا علـى التزويـر وتلييـر األصـوات    ،ب ا مدكور الدبور سينجح بها أو بليرها  تام     يقين  

عهد الرسيس الراح  محمـد  في" بكرة" مسرحيكتب النص ال  طوخيأا الإلى  وتشير الباحثة    غيرها بهذه المهمة.

  .اشتهرت فترة حكما بتزوير اتنتخابات البرلمانية الذي ،مبارك حسني

مـاهو .. يـنجح الـدبور اللـي.. ورعها وأكتب الـدبُّ تنز  أقط   الورقة اللي.. رت ك  األصوات اتلي   ..  : كلا تمام  ايييرش

 .. ا  ز   بتنجح عشاا نازلةاللي  هي الدبابير.. من غير  كاا هينجح بي ا.. تزم ينجح

تـامر ورشـا  وهـام، ورغـم وعـيت األلليره إ يحم   ت  الذي  الدبور  لمدكور  من تامر ورشا فريسةً   وقع ُك   

 الح مـدكورصـوات لصـفقامت رشا بالتزوير وتلييـر األ  ،ق بقشةغريق يتعلأي    تمسكوا بها مث   أوهامالتام ب نها  

بمجرد  وهامواأل حالمي ويهم؛ ولكن ك  هذه األ هم من خال  توفير مسكنأحالموم بتحقيق  قمنها أنا سي  اور ظن  الدبُّ 

ستكم  بعـد نا سيُ أعطاه لهما على أساس أ الذيالحاسط  فتم سحب   ا،نجاح مدكور الدبور سرعاا ما أصبحت سرابً 

وكـ ا   ،بسـرقتها  عوانـاا مقابـ  تزويـر اتنتخابـات قـام أعطاهـا لرشـأ  يالتوكذلك النقود    ؛اتنتخابات   فيالنجاح  

 أبسـط أنـوا ى لـإ اهمـتلوثهما ملريات الواقـع، رغـم احتياج  نقياء تتامر ورشا أ  من  ُك     يظ   الكاتب هنا أراد أا  

بسـبب عـدم وجـود  يقـاف التنفيـذ فهما زوجـاا مـع إ، سعيدة الستر من خال  مسكن بسيط ينعماا فيا بحياة أسرية

 التالي:كما هو واضح من الحوار  ا،مسكن ي ويهم

بيسـمع الكـالم.. اللي  نساالو كاا ال.. إنما ساعات بس   نفسي.. مش عارفة..  غلط  عملتا دهاللي    تر   يا:    اييرش

مـا اقصـدش مطـوة . السبع دوخات عشاا يبقى عنـده سـالح  ويدوخ..  ويذاكر وينجح  ويتعلم  ويدخ  المدرسة

ية قتصاد لقى استجابة لحاجاتا ات.. لقى أم .. عليااللي    عم اللي    ده  نساالو ال..  أقصد الشهادة..    بنجةوت  

.. بيـت صـلير..  الحـال  مـش عيـب وظيفـة معقولـة..  الحب والجواز..  أيوه الجنس..  يةوالعا فية والبيولوچ

لو يحص  ده.. ت أنا وت تـامر ..  معاه المشوار  ستر وغطا يمشي  إنساا  ...  أحالمشريك حياة وفرح وحزا و

  .زيا للدبور واللييسا نقع فر

 :الجامعات يجيخر   مشكلة: انتهاك كرامة  -5

يجـولا  المهانةقمة    ببراعة  طوخيد الجس    لجامعـات الـذين يُعـدُّوا بمثابـة القـوة المثقفـةا تي يتعرل لها خر  

ويجعلهـم   للمسـكن والوظيفـة ولقمـة العـيش  احتيـاا الشـباب مث  لهلـوب يسـتل     اشخصً   فنجد   ؛المحركة للمجتمع

والحقـوق والتجـارة   داب كليـات اآل  خريجـي  منهمفنجد    تعبر عن مستواهم التعليمي،ت    هينةوظاسف مُ   فييعملوا  

يشتر   ومع ذلك مث  لهلوب ت يستطيع القراءة والكتابة امن ذلك أا شخصً  ، واألسوأالكليات والطب وغيرها من 

يج شـخص  أيُّ  ،الشـباب  يعـيش فيـا بمثابة مسـكن عدُّ تُ  التيو  ،يمتلكها  التي   يسكن الخرابةت  أ ثانويـة عامـة أو  خـر  

فنجـد  .ستير أو دكتوراهن يحملوا شهادات ماچجامعات أو م    خريجي  يسكن الخرابة يكوا من  خريجوأق     ،دبلوم
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ي  اأا شخصً  كة ألي فييمتلك الما  يتحكم   أم   بسـبب وحاضـر األمـة ومسـتقبلها؛ الشباب وهم مجتمع  القوة الُمحر  

 ،تلـك الجامعـات  خريجـيتوافر فرص للعمـ  تتناسـب مـع مـؤهالت عدم  ية وقتصاد الظروف المعيشية وات  تدن  ي

صور للمشـكالت  إلى وجود ثماني (2021فريندي، )  دراسة  تشيرو  وشرو ا.  نجدهم يستجيبوا ألوامر لهلوب 

الخيانـة ، إدمـاا الكحـو ، القت ، الحرب ، الجريمة، مث  الفقر ،مصريال  جتماعياتجتماعية تتوافق مع الواقع ات

 .ت التعليميةالتمييز والمشكال، الزوجية

 اتخرجت منين؟.. ا( إنت يال  لألول).. قرارات التعيين.. : ودلوقتيلهلوب

  .داب : كلية اآلدييواح

 وإنت؟ (للثاني) مدير بيت األدب . وظيفتك محفوظة.: لهلوب

  .: بكالوريوس تجارةويييييان  

 ....اللي بعده ..األوتوبيس والمترو فيتسرح بلباا وكبريت .. تتاجر برضا: لهلوب

 ميكانيكي.صبي .. قهوة.. الهندسة فيجرسوا .. السياحة والفنادق.. نكلا هيتعي   : لهلوب

 أنا خريج  ب : يريييأخ

 لوا الخرابة حـد ثانويـةوهى تدخ    ك عينك إنت وهو وانتيحس  ..  حالصبح على المدب  م    ..ى جزار:  ب.. تبق  لهلوب

  .ماسيستير.. اسانس.. بكابوريوس.. مؤهالت عليا بس..  دبلوا صنايع وت تجارةعامة وت  

 :باءلآل األبناءاستغالل  مشكلة -6

 اآلبـاءفبـد  أا يصـبح  ،صـو  علـى األمـوا الح  فيباسهم  آل  األبناءاستلال   تتمث  في  سى والحزا  قمة األ

 فيموا  سواء  فك   منهم يتساء   عن كيفية إرسا  األ  ،لجلب األموا  فقط  اصبحوا مصدرً مصدر األمن والحناا أ

ا أو حنـاا مـن اآل األبنـاءمـن الحـوار أا أيًضا  ويتضح .شك  شيكات  فيشك  فلوس نقدية أو   بـاء ت يريـدوا حبـ 

سـعادة   تحقـق لهـم  التـي  بيرة وغيرها من الُملي  بات عن الـوعيشرب ال  فيلينفقوها    ؛فقط  األموا ولكنهم يريدوا  

أوضـحت أا  التـي (256 ، ص2004سيامي، ) دراسـةإليـا  أشـارت وهـذا مـا   .المقاب  تعاسة داسمة  فيو  مؤقتة

أنـوا  متباينـة مـن   فـيتمثلت    ،صعيد األسرة  مشكالت متعددة على  إيجاد   فيالهجرة إلى الدو  البترولية أسهمت  

قيام المـرأة  في همت أسكما  ،المخدرات وممارسة الجنس نتيجة للياب السلطة األبوية  مث  تعا ي  األبناءانحراف  

 .تفوق قدرتها ب دوار

 جرس هاتف(  - زجاجات بيرة - انهاتف - شقيقان طالبا وانوي، ديكور غرفة جيدة)

 .بس أمي حتبعت فلوس .1

 .وأبوك حيبعت شيكات  .2

 ..اللي ييجي منهم يبقى .1

 .أحسن منهم .2

 .أبوك ب  بس أنا بح   .1

 .وأنا بحب أمك .2

 .ك إيا.. ف صحة أبوكبقول   .1

 .(ضحك) في صحة أمك .2

 المستشفيات الخاصةاالستغالل بمشكلة  -7

 بينمـا يسـيروا علـى األرل  مالسكـة هموكـ ن، من الطبيب والممرضـة     من جانب كُ   املة الراقيةالمع  ت تي

ف صبح لك  شيء مقابـ  وخاصـة   ،أخالق الطبيب والممرضة  قي  لرُ   اتوجد هذه المعاملة وفقً   على أرل الواقع ت
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قمـة اتسـتلال    وهـذا يمثـ   المـا   مقابلا الحصـو  علـىالمعاملة    في  فنجد الرقي،  عالم المستشفيات الخاصة  في

 :انعدام الضميرو

 آه.. (هيبدآن التأوُّ ): ا وتامررش

 فسهما في شكل وسلوك أفضل ومختلف(لكن قبل انتهاء اآلهة يبدو الطبيب والممرضة ن)     

 .تك وبين إيديكعبد  بيك بيك لُ شُ .. ااعي  :  ممرضة

 ك وبين إيديكي.عبد  .. يكيب   يكي لُ ب   انا شُ عي  :  وريييدكت

 إيا اللي تاعبك؟ : ممرضة

 بتشتكي من إيا؟ : ورييدكت

 .دماغي:   ايييييرش

 .بطني ر:ييييييتام

 . وارئ : ممرضة

الطبيـب  لـد  انعدام الضـميرننا نالحو  من تامر ورشا فإ    كُ بداية استقبا    في  رغم ظهور المعاملة الراقية

 ؛ا منـا هـو عـدم وجـود مـ و  لهـممـرل وكـ  مـا يعانيـاأي    ا مـنورشـا ت يعانيـافك  من تامر    ،والممرضة

 قبـ   مـن  اتسـتلال  والخـدا المقابـ  نجـد كـ  مـا يقابلونـا هـو    فـيو  يضـاا،مر  اأنهم  اا كذبً عيأا يد    ااضطرفيُ 

ا مشـكلة الفسـاد ورشـا واجهـ  أا تـامرإلـى  هنـا تشـير الباحثـة  . والضمير أصحاب المستشفيات الخاصة  معدومي

 دراسـةإليـا    أشـارت وهـذا مـا    ،علـى شـاكلتا  لمستشفيات العامة أو الخاصة ُك   ا  فيسواء    خالقيةوانعدام القيم األ

 ،ينخف  مستو  المشـكالت السـلوكية  فراد لد  األ  خالقيةم األأنا بتحسين القي    (5، ص2021،  آخرونحبيب و)

 .فكال المتليرين لهما ت ثير كبير خالقيةوبخف  المشكالت السلوكية يتحسن مستو  القيم األ

 .تتلير.. ظهاالفو  بو  .. المعدة ور:يييدكت

 .اتناشر ألف :ممرضة

 يتلير... رهالحبا  دم  .. العق  يور:دكتيي

 .خمستاشر ألف ممرضة:
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 :مشكلة احتجاز جثث الموتى للحصول على األموال -8

ا ويقـوم بمجـرد عمـ  وسـليمً   فًىعـافقـد يـدخ  المـري  مُ   المستشفيات الخاصـة  فيتتجلى سمة اتستلال   

من  بيـب  خط نهاية األمر قد يفقد الشخص حياتا لمجرد تشخيص  فيو ، مئناا على صحتافحوصات  بية لال

فبعـد أا  ؛يةنسـانللضـمير وال اتام    اانعدامً عدم األمانة و  كلتا الحالتين نجد   فيو  ،خط منعدم الضمير أو من عالا  

 مقابـ  بـالحجز علـى الجثـة بعـد الوفـاةال  في  تقوم المستشفىحو  لا وت قوة    اد الوفيات تد  ع    فييصبح الشخص  

مة الموت.  دوا مراعاة ف ىتوعلى جثة المُ   ما الدفع أو الحجز، وإلسداد ما على المري  من أموا  م فنجد القـي  لُحر 

 دراسـة  أشـارت كمـا    ،داخ  المجتمـع  فراد لأل  جتماعيتحقيق التوافق ات  فيومنها األمانة لها دور كبير    خالقيةاأل

(Jackson, vadi, 2010, p. 13). 

فحـص ..  عامتوه.. كاا داخ  عندكو زي الف .. داخ  يعم  فحص  و   م  ..  (   يرحمك يابامنفعال    داخال  )  :   شخص

.. ليا يـا بشـر كـده.. ليـا؟.. ا.. ك  دكتور يجرب شويةلم  بتلعبوا فيا يا ظ   تشهرعام يقعد تلت تشهر.. تلت 

 .فين جثة أبويا.. سلموهالي

 .إحنا حاجزين عليهاا.. أسفين جد   :  يوردكتيي

 حاجزين على إيا؟  :  صيشخ

 على جثة أبوك.. إنتو عليكم فلوس للمستشفى. : ةيممرض

 .قيت تكاليف العالاب   نياسبع تالف ج : يوردكتييي

 !نتو قتلتوه.. تموتوه وعاوزين فلوسعالا إيا.. ده  : صييشخ

 إنما إحنا عملنا اللي علينا وعاوزين فلوسنا... يا راج  ما تكفرش.. الموت ده إرادة ربنا : ةيممرض

 .تستلم.. ما تدفعش ما فيش جثة.. تدفع : وريييدكت

 : مشكلة عدم الوفاء بالوعود -9

ال  تتجلى سمة اتستل الـدبور اسـتل  بعضـهما الـبع ،   مـن رشـا ومـدكور  ال  فـي المسـرحية فنجـد أا كـُ

ن حيـاة يوتكـو  وزوجهـا تـامرهـي    موالا ونفوذه استل  سذاجة رشا واحتياجها لوجود مسكن لتقـيم فيـافمدكور ب 

ت تربـ   التـيم والقي   على الرغم من مخالفة رشا للمبادئولكن  ،عمرها في فتاةأي  أسرية  يبة ومستقرة مثلها مث 

مقابـ  كـ    فيننا نجد  وعدها بها مدكور الدبور، فإ  التيها  أحالممقاب  تحقيق    فيبالكذب والتزوير    عليها وقيامها

ها بالتشـطيب بعـد عـد ولهـا حـواسط شـقة و  أقام  الذي  مدكور  بمن ق    رشا وتامر الكذب والخدا  والخيانةما فعلتا  

 ف   ا نجـح ولـم يـورغم أنـ  ،بسرقة هذه الحواسطيقوموا  ب شخاص ممن يعملوا لد  مدكور    فاج تُ نجاحا، إت أنها  

  ..أا تكوا نهايتا كما حد  لرشا ضروريير من الوفما قام على اللش والتز بوعده

مقدمة   فيدان وجدون أن تشعر رشا وتامر المو -قبل ال مدكور اللذان أحضرا الشقة من ج  من اليمين يدخل ر  )

 يخرجان بالجدار( -المسرح 

 إحنا اتنشلنا!.. نهار اسود  يا (فال تجد الحائط تستدير) :  ايييييرش

 ك؟مال   : رييييتام

 .سرقوا الشقة.. الشقة راحت   : اييييرش

  .وأها نفذ وعده اتنتخابات.. فيماهو الدبور وعدنا إنا حيشطب لما ينجح  (مجلجلة ضحكة   فيينفجر ) : رييييتام

 !وربُّ د   يارشيييييا: 

 إيا تاني؟ :  رييتام

 .الفلوس اللي دفعها لنا كانت في الشنطة اللي أنا علقتها   الحيطة  : اييييرش

كـ  اللـي هبشـناه وسـرقناه ضـا .. .. للصـفر رجعنا تاني..  ا( كده هاي ... أنا سعيد جد  الضحك  يعود إلى)  :  رييتام

 .حراميةيعني نقدر نبدأ من جديد ومن غير ندم على جريمة ارتكبناها.. خالص ما بقيناش .. ضافرجعنا نُ 
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ا مـا فعلـا فإ ،تامر ورشايتعرل لا ك  من   الذيز واتحتياا  و  رغم قمة الع  أنا  من الحوار السابق يتضح  

فنجد أا تامر يشـعر بـالفرح  ،المسرحية فيسعد تامر البط  الرسيس بات من نصب وسرقة أر مرشح اتنتخاالدبو

 دوا مجهـود أو تعـب مـن السـه  أا يـذهب هبـاءً يـ تي مـن    ا بـ ا مـافهو مؤمن تمامً   ؛والسرور لما فعلا مدكور

بسـا ة الشخصـية نقـاء ومـد     فعلـا يـد  علـى  ا مـاى م و  فإلإ  حاجةال  مس   أ  فيوبالرغم من أا تامر    ،امنثورً 

 .نش ت عليها م التيوالقي   ت تقب  بمخالفة المبادئ التي ،صي المعدا األ المصرية ذات 

 :االنتخابات مشكلة الوعود الوهمية لم رش حي -10

؛ سـواء للـذين هـذه اتنتخابـات فـي  مصـريالدبور وك نا ممث  عن الشعب الجاء الكاتب بشخصية مدكور  

المتطلبـات  فـيويعيشـوا تـاسهين  وعـيأي  مبين من الـذين لـيس لـديهلي  أو المُ   المجتمع  فيبما يحد     لديهم وعي

  .تفوق قدراتهم المحدودة التي اليومية

 . كار  أنا مرشحكو الفايقين والس  .. جار وجارة    كُ  يا إخواني وأه  بلدي : وريمدك

 . كار  الفايقين والس   : كورس

فنجـد  ،شخص يترشـح لالنتخابـات أي    أا مدكور الدبور شخص مثلا مث   التاليتالحو الباحثة من المشهد  

 عـدُ مـدكور الـدبور ي  ة؛ فساس لها مـن الصـحوعود واهيا كاذبة ت أهي    عدوا بها الموا نيني  التيأا ك  الوعود  

ا يوجد بها ستو  اء على أنفسهم والبلد ترفكيف سيكوا الشعب كلهم وز ،وزارة  مليواستين مليوا موا ن بستين  

الدولة؟ وكيف سيقضي علـى الفقـر مـن   في  مواقع السلطة  إلىالجميع على الوصو     يساعد وكيف    ،مليوا وزارة

ليوضح    توظيفها بقوة طوخياستطا  ال إشارة واضحةهي  شخصية مدكور الدبور؟ فحلو  منطقيةأي   دوا وضع

وبعـد نجـاح المرشـح  ،مصريالشعب ال أفراد ا البسطاء من  بها المرشحودُ ع  ا ما يبدً ا وأداسمً   التيالوردية    محالاأل

لهـوتء المرشـحين بعـد أا يحصـدوا  أثـرأي  نجـد  ت التـاليوب ؛ت تستطيع مقابلتا أو حتى رؤيتا لمجرد لحظـات 

الـداخ  أو  فـيا المخلصـين سـواء أبناسـ  اسـتلال   الجميـعيحـاو     الـذي  ،هـذا الشـعب   أبنـاءصوات البسطاء من  أ

  ..الخارا

 .علشاا نصبح حبايب أنا حالليلكوا الضرايب  : مدكور

 .ا الحكام نسايب ويعيش الشعب كلا وي   : مذيعة

  .والفكر المستنير :        

 .وك  فرد فيكم تزم يكوا وزير.. ب المصيربالفكر المستنير حنوض   مدكور:

ا دي هنجيب .. دبور إحنا عندنا ستين مليوا موا ن بس يا : مذيعة لُم   ؟!كلها وزارات منين لله 

 .ستين مليوا وزير. ستين مليوا وزارة :مدكور

ات  دبور إا البلد  أفهم من كده يا : مذيعة  !خالص.. مش حيبقى فيها فُقر 

  .كلها وزارات .. ات قر  مافيش فُ  مدكور:

 :حباط الشبابواستغالل إ المستقبلاليأس من  - 11

يشسمة الي س من الواقع   ىتتجل   ع  ممـا يجعلنـا نشـعر  يتحق ق؛المستقب  من المستحي  أا  فيوك ا األم   الم 

ي  فـيمن فقر وذ  ومهانة كما هو    المستقب   فيبما سيكوا   عـ  ا    ويتضـح  .شالواقـع الم  أا   التـالي  مـن المشـهد أيضـً

 ولـيس المجتمـعوازدهـار   تقـدم  يسـعى إلـىن  فنحن م    ،دخالء على المجتمع  ب يدينا نحن وليس ب يديالتليير ي تي  

 كا وجع  الي س والحزا هو ما يسيطر على حاضرنا. هالعم  على وضع العراقي  لال

 : بدمو  وبدم.. كورس

 .بكرةزمن مافيهوش  في:  ةييييواني

 .بكرةتبقى مسرحية حزينة لجي  مالوش :  كورس
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فنجد  ، عام الفم مقاب  الزواا بمن أحب والمهانة فمنهم من يكوا ك  هدفا إقد يتعرل بع  الشباب للذ   

مقابـ  السـكن  حيـ  جعلهـم يعملـوا ليـ  نهـار  ؛جاء بشخصية لهلوب لتمث  قمة اتسـتلال  للشـباب   طوخيال  أا

 التـيإلى عربة الفو  والطعميـة   النهاية  فييعود    حي    ،لوا علياقد يتحص    ذيالا بالما   مذين يشترونهلوالطعام ال

بسـبب  ؛ريعاا شبابا فيشباب مثقف و فييتحكم  لهلوب مث     غير متعلم  اشخصً   أا  المخزيومن    .يمتلكها لهلوب 

يكلفهـم بهـا،  التي عما األ ت ديةجيرها لهم مقاب  يقوم بت  طلق عليا الخرابةيُ  الشباب  يواءل امتسعً  امكانً أنا يمتلك 

  ..م  والمستقب هم ومستوياتهم اتجتماعية فهم األدميتآت تتناسب مع  وهي

  .بالسالمة ما يشتللش.. واللي.. يقعد .. اللى يشتل  ويكسب  ..كده تمام :وبييلييله

 .. مرزوعة جنبااللي  متجوز البت وك  واحد فيكم .. أنا عارف إا كلكم خراريج جامعة :(لجميع)ل

  :بالمستشفيات الحكومية وانعدام الضمير همالمشكلة اإل -12

نتت صبحت المستشفيات الحكومية ؛ ف نهم مالسكة الرحمةطلق عليهم أيُ  جلى قمة انعدام الضمير وخاصة فيم 

ا  من تامر ورشـا عنـدما ذهبـفاج  با ُك   وهذا ما يُ  ،المرضى ومعالجتهم نقاذ ل  من السعيللنوم والراحة بدًت   امكانً 

 ..المستشفيات الحكومية  ى أحد لإ

 (.وتعود للنوم) عاوزين ننام.. بالش دوشة (ترفع رأسها): ممرضة

 (.هانيتأو  ) اا ومعايا واحدة عيانةي أنا عي  يا ست   : رييييييتام

 .بكرةوت علينا ( فُ عصبيةبترفع رأسها ): ممرضة

  .مش جايين وزارة األوقاف.. يا ست إحنا جايين مستشفى:  اييييييرش

 (هانيتأو  ) 

  .دي الليلة اللي مش حتفوت  ( ياتستيقظ لهما صارخة) ممرضة:

.. .. اتفضـلوااة أبدً ( الواحدة متعرفش تنام في النبطشي  خرج من تحت الطاولة الفتة تعلقها. كامل العددت  )

 العدد.كام  

 د الدوا..( خُ اتناوله زجاجة فور  ): ممرضة

 !ا ماقلتلكيش إيا اللي واجعنيبس أنا لس  : رييييييتام

 .مالك.. وإنت  .. من غير ما تقو : ممرضة

 ...أنا  ا:ييييييرش

 .مع السالمة.. ين من اللي معاكق   يها بُ د   ابق ى ا (مقاطعة  ) ممرضة:

 ؟.. فين الدكتور..نسااوامتهاا لإلده كالم فارغ .. ت: رييييييتام

 إت الصبح. ىمش حيصح  .. نايم: ممرضة

 امن تـامر ورشـا عالجـً      لكُ حي  تعطي الممرضة  نسااة اتمتهاا لإلالمشهد السابق قم   فيالباحثة    رصد ت

ية إنسـانوعـدم    همـا نما يد  على قمة ال، وإا د  ذلك إا مناا أو ما يعانياسبب شكواهم  فيدوا أا تفكر لحظة  

 فىلمستشـى الـإيـذهب  الـذيوكذلك تتجلى هنا قمة انعدام الضمير لـد  الطبيـب   ؛الرحمةعوا أنهم مالسكة  ن يد  م  

 ..يمليا عليا ضميره الذي نسانيواجبا ال يؤدي من أا بدًت  ،لينام

 إثبات حالة.بينا   القسم نعم  ..  ينامدكتور جاي من بيتا عشاا يشتل  وت  :  اييييييرش

  .يا دكتور.. ت الليلة على خيررب فو    يا.. طأل دانتو باين عليكو لب  : ممرضة

 .عيانين يا دكتور تنادي() 

 .وا وأنا في وسط الحلم يا وتد الكلب تعيُ  ت  ك  ب  ( ح  من الداخل اصائح  ): وريييدكت
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سـواء مـن هيئـة التمـري  أو   همـا ب والعلـى مـد  التسـيُّ لتـد    السـابق    المشـهد هنا مـن    تتجلى الرؤية

 ،مـن وقـت أو جهـد   األمرما كلفهم هذا  هنقاذ المرضى مليمين وعاهدوا   والجميع على إقسموا ااأل باء، الذين أ

 ..من ذلك بكثير أرد هو أسوأ وأ واقع المستشفيات الحكومية ما فيولكن نجد 

 .دكتور ضهري يا ر:يييتام

ده أنـا لـو .. انين بينـاموا واقفـينأنا عنـدي عيـ  .. ده ك  سرير فيا أربعة..  السرايرر  ت  من كُ ..  أحجزك فين؟  :دكتور

 ا فين.جالي واحد بيموت معرفش أحطُّ 

 ؟يعني بترف  تعالجنا ر:يييتام

.. رفدني وأنـا أشـتل  أي حاجـةرب ا يا.. ياريت أترفد ..  بلخ..  خ الوزيرحتبل  ..  حتعم  إيا يعني؟..  بارف    :دكتور

   يخرب بيتك يا متولي.... ا رأيكو.. حشتل   ب  إيا 

 بـاء وهيئـة التمــري   مــن األ   يتعـرل لهـا كُـ  التــيالضـلو  والمشـكالت  الســابقيتجلـى مـن الحـوار 

ة قـد تكـوا خفيفـة أو ضـي  ر  بعـ  المستشـفيات الحكوميـة لظـروف م  ى  لـإهنـاك مـن يـذهب  ف  ،والمرضى أنفسهم

ذا الواقـع إ فيولكننا  ، باء وقد يجد العكسمث  هذه النماذا السلبية من األ  ي  وقد يجد المر  ،متوسطة أو مت زمة

  .بالمستشفيات الحكومية ضعيفة مكانات انتظار المرضى قد نجد ال في الطبيب األمين أو مالك الرحمة وجدنا

 :نه  مختلف الم  أصحاب ية لدى نسانالغش وانعدام اإلمشكلة  -13

فمثلمـا  ،لك  قاعـدة شـواذ إا  على األ باء فقط ولكننا نستطيع أا نقو   ت متوقفً اللش وانعدام الضمير ليس 

ا   هنـاك  نجد   ،بسبب خط  ارتكبا  نسااالقضاء على حياة ال  في  ايكوا سببً   الذيهناك الطبيب منعدم الضمير   أيضـً

ر   ي  والمهندسالمحامي الُمزو   ا ولكـن  هالاوزلتنتهي ليس فقط ب ،جيد   العمارات دوا أساس    يبني  الذي  الُمرتش  أيضـً

ك  في النهاية نجد  فيولكننا  .يبيع اتمتحانات  الذي التاجر اللشاش والمدرس؛ وكذلك رس  نهاء حياة كثير من األُ بإ

المطالبـة  فـيومـع كـ  هـذا مـع أننـا نملـك الحـق   ،منعدم الضمير   لديا ضمير ومن هون  المجتمع م    من فئات فئة  

ك تعـاب سيخسـر الكثيـر مـن األمـوا   نـا  أ  انـا مـدرك تمامـً أل  ؛الحقـوق  جد الجميع يتجاهـ  هـذهننا نبحقوقنا إت أ

المجتمـع  فـيلة ت صـ   سـمة أصـبحت مُ  هاية لـن يحصـ  علـى شـيء، فالبقـاء لألقـو  وهـذهالن  فين ولكنا  للمحامي

ت إصبحنا ت نشـل  بالنـا ، فإننا أبها فئات المجتمع المختلفة  امتألت   التي  . وبالرغم من ك  هذه المساوئمصريال

 التيفنترك الك  ونتمسك بتلك الصلاسر  ،عن بعضهمأحيانًا  صدرقد ت التيخطاء ن وحياتهم الشخصية واألبالفناني

تقـع  من أاصومة من فئات المجتمع مع فإنا يد  على أنا ت توجد فئة  هذا  وإا د     ،بالمجتمع  قليلةً   ت فئةً  إت تمسُّ 

 .خط  في

 ده هياتيف محمييول( يالممثيل وب  يظهيير)

يا سالم.. ما فيش دكاترة عندكو كده.. ت يا خويا وحياة أبويـا ..  ليا..  نعم نقابة األ باء.. إيا احتجاا..  أيوه  :  ممثل

  عمـارة اا واللـي عـاوز يكمـ   مقص في بطـن عيـ    الكلية بد  الزايدة.. واللي بينسىوأبوك فيا.. اللي يشي   

رفـع يا حبيبي أنـا مـا بتهـددش.. اعترف.. مش ك  الدكاترة ت التقا .. أيوه أم    يقوم يتصرفلا في كام عملية

ر.. والمهنـدس زو    كلا يرفع دعاوي   المسرح.. المحـامي المـُ ال  زي ما أنت عاوز.. مع السالمة.. يدعو   

ر ويرتشي ويسـرق ويلـش.. واحنـا والتاجر اللشاش.. كلا يزو  .. المرتشي.. والمدرس اللي بيبيع امتحانات 

لـدكاترة والمهندسـين والمدرسـين والتجـار ك  المحامين وا..  ة.. نخرسش  ر  يها الط  ند   ..  نسكت.. بالش نتكلم

 .اشكرً .. ا اللي وتد كلب وماليكة.. إحنا بس.. الفنانين بس هم   افر  شُ 

  :يواجهها الشباب التيلوطن رغم الصعاب ى الإاالنتماء  -14
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 المواصـالت أو جـو  أو تلـو  أو أكـوام القُمامـة فـي أحيانًا سواء زحاممنها   نعانيقد    التي  مساوئال  رغم

رغـم مـا نعانيـا مـن مشـكالت قـد   نشـعر باللربـة  الحبيـب مصـر  ننا عندما نترك و ننـاأحيانًا، فإقد تتراكم    التي

قسـاها عـدم ظروف صـعبة وأمنا  فنجد أا تامر ورشا رغم ما يعانيانا  .نعيش فيا  الذيتصنعها ظروف المجتمع  

أسعد الليالي بين الزوجين، فإننا نجد الحنـين أا تكوا من  من الطبيعي التي  ليلة الزفاف  فيوجود م و  لهم حتى  

 .باتركت مصر من أج  العم   الذي يدق قلب رشا وهي بالطاسرة حتى وهي لم تص  بعد إلى البلد العربي

 ىمسـكن أو الحصـو  علـ  إيجـاد قـادر علـى  الغيـر    مصـريمنهـا الشـباب ال  يعاني  التي  ورغم ك  المنسي

ننا نجد أا من خال  حوار تـامر أا مصـر مليئـة بـالخيرات والثـروات ولكـن لألسـف أا مـن يسـتحوذ ، فإوظيفة

يمتلكوا الما  والجاه واألراضي بـ بخس   فهم من  ،المجتمع  فيقليلة    على هذه الخيرات ويستفيد منها قل ةويسيطر  

 .ز والحرماا والحسرةو  ليهم بعين الع  لشعب ينظر إا األثماا وباقي

 مقعيدان متجياوران في طيائرة عليهيا رشييا وتاميير( )

 .مصر وحشتني قوي : ارشييي

والدوشـة  إيا اللي وحشك فيها.. ت بيت وت غـيط وت حتـى أهـ .. وت يمكـن وحشـتك الزحمـة والجـو   :  ريييتام

 والتلو  وأكوام الزبالة!

 وش الناس.س.. ريحة األرل.. وشُ ن وحشني الو    : اييييرش

والنـوم فـي  تلفزيـواالين األتوبيسـات.. وتزويـخ المـوظفين.. ومسلسـالت الونشـ  ..  والمسـامير..  والقناب   :  تامييير

 ...الشوار  و وابير العيش

 .بلد في الدنيا بلدنا أحلى  : يارشييي

 .قصدك بلدهم أحلى بلد في الدنيا:  تاميييير

 هم مين؟.. بلدهم  : ارشيييي

رين أرضـها.. ين رجليهـا.. مبـو  فين أيـديها.. شـال   اللي سارقينها وقاعدين على قلبها.. كاتمين نفسها.. مكت    :  رييييتام

 .مستبيحين عرضها

  :جنبية لمصريين بالدول العربية مقارنة  بأقرانهم من الدول األمشكلة: معاملة ا  -15

ل لها   فـيعمـ  فرصـة  ان لـم يجـد ُك   مـن تـامر ورشـا اللـذيترصد الباحثة قمة المذل ة والمهانة التي تعر 

، رالمطـاإلى  اهمولقمة الذ  والمهانة من أو  وص  ااحي  يواجه  ،ى بلد عربي حتى يعماللإا  ا مصر فسافربلدهم

سـم، بينمـا المكـاا المفتـرل أا يُنهـي فيـا جراءاتهم تسير بسـرعة وبشـك  مالفنجد األجانب من الدو  األخر  إ

  المسئولية من اتستهتار وعدم تحمُّ قمة    مما يمث   ؛مكانا  فيد  وجالمسئو  غير موا أوراقهم الموظف  المصريو

 .  الموظفينب  ق  

 إظييييييالم( )

  -دخول المصريين  :تب عليهاك   الفتة -. رشا وتامر أمام الكاونتردون موظف.تر من الكاون) مطار بلد عربي()

 من المنتظرين(  امكوأ

 رنا؟إحنا اللي محدش معب   اشمعنى : ايييرش

 اليافظة.. دخو  المصريين. شايفةمش  : ريييتام

 !س   فينا؟ شاشمعنى إحنا اللي ماحد   .. نجليز.. يابانيين... هنود إ..  الك  دخلوا بسرعة.. أمريكاا..  غريبة : ايييرش

  يصل الموظف() هم..عرب زي    عشاا إحنا : ريييتام

ريعـاا  فـيتبـدو  التـيعندما وجد رشا البنـت الشـابة  يتضح مد  دناءة الموظف العربي التاليمن المشهد  

وعنـدما سـ لها  العروبة، فيختا الشباب المصريين واستدعاها بحجة أنها أدين من وجفيتجاه  جميع المو  ،شبابها
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قابـ  ذلـك   ربـيالموظـف الع  نجـد ،  صي األ  مصريجابة ب ا معها زوجها الشاب الا وكانت البمفردهجاءت    ه 

رقاصـة "ا للعمـ  ب نهمـا جـاءمـن رشـا وتـامر      نجد أا التهكمات أصـبحت تتالحـق علـى كُـ ف  السخريةو  بالتهكم

نجـد أا رد الفعـ  مـن الموظـف   ،ا أوتدهـمجاءا ليعلمـ  جامعة  خريجي  اوعندما يخبرانا ب نهما مدرسا  "،و با 

ن ولكـن يمدرسـ" اا إنهمـقـا  لهمـ  مـن تـامر ورشـا؛ حيـ      كُـ  ويمث  قمـة اتمتهـاا لكرامـة    االعربى جاء صادمً 

كـاد شـخص جاهـ  بال  تهـو إ  هانات لك  من تامر ورشا مـايوجا ال  الذيالمقاب  نجد الموظف    فيو  ."جوعانين

  ا!مقلوبً حي  يمسك جواز السفر ما يتسم با من جه  يطلى عليا  أا إت ،كاا يتفاخر بالما  حي  يقرأ ويكتب 

 .إنتي يا أختي في العروبة تعالي يتراجعون() كلا يرجع ورا.... ورا.. : ورا موظف

 أنا..:  اييييرش

 ؟جاية لوحدك تتقدم رشا() .. ليش.. فيا أخت في العروبة غيركا:  بعً  موظف

 .أل... جوزي معايا:  اييييرش

 ؟إيش جايين تعلموا:  موظف

 ..جايين نشتل :  اييييرش

 ا ؟..اصة و ب  رج  .. إيش:  موظف

 .من فضلك.. أنا جامعية وجوزي جامعي  : اييييرش

 .مدرس جامعي ومدرسة جامعية.. جايين نعلم أوتدكم.. ت يتقدم()  : رييييتام

 ارجع لورا.. دورك جاي. : موظف

 .إحنا مدرسين  : ارشيييي

( تمـام.. زيـن تعدليه ليه  ايمسيكه مقلوبي    -تناوليه الجيواز)  مدرسين بس جوعانين.. ويـن جـواز سـفرك  :  موظف

 ... جواز سفركوا  ا هُ ع  ت   لتامر( -رتعب  ) اتفضلي

 : المشكالت الدينية  والثا 

 :عالقة لها بالدين مشكلة القتل والتخريب باسم شعارات مزيفة ال -1

بمصـلحة المجتمـع ككـ  وعـدم  الـوعي ه علـىت كيـد   "بُكـرة" مسـرحيمن خـال  الـنص ال طوخيأرسى ال

األخ ألخيـا  قتــ من خـال   ،رهاب على جراسم القت  والعنف وال  والمحرضينلشاسعات  نسياق وراء مروجي اات

لمصـر مـن أجـ  رة خـد   كـذلك دخـو  المـواد المُ  ؛عقو  بال االشباب حتى يكونوا أجسادً   يب وعيأو من خال  تلي

 فـيا مصـر بسـبب موقعهـا الجلرامصـر بلـد الحضـارة واألمـن واألمـاا؛ حيـ  إ  ا تـدميريضًـ تدمير الشباب وأ

  .للجميع على مر العصور اوالبشرية كانت مطمعً  الماديةماتها قو   تها العديدة ومُ اوثرو

استلال  الحاجة والي س والحبا .. لعبة تمزيـع لعبة .. .. تبدأ اللعبة.. لعبة غسي  الم . امن هنا تحديدً  :  ييلييممثي

 مصر.. مإعدا.. لعبة رهاب .. الجريمة.. العنف.. الالضيا لعبة .. الروح

م  واسكر.. ا : مجموعة م  وخد ر.. برش   ر..اللي مقد   م   اله  م  هرب اسرق.. انهب.. ش 

 !حذاااارا بقوة( اصارخ  ) : ليييييممث

 ت أهلك.. وادبح ناسك باسم الدين..ر.. مو   جاهد.. حارب وانسف.. فج  حرق.. اقت .. ا : مجموعة

ر حاجتين.. خومينية وهيروين.. والسوداا نص الوادي منها بيوصـ  .. إيراا بتصد  احاجة غريبة جد    :  ممثييييييل

 .مصر .. حاجة غريبة لكن واضحة وضوح الشمس.. المستهدف فعاًل وعنفبانجو 

  ية دون وعي:رهاباالنسياق وراء الجماعات اإلمشكلة  -2

تم استلال  تامر تحت شعار الـدين ولكنـا عنـدما عـارل القتـ  والتخريـب كـاا عمـره وشـبابا هـو ثمـن 

  ...و موحاتا اأحالموراحت معاه  قتياًل فذهب تامر   ؛الرف  
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 صرخة تامر ورشا() صوت طلقات رصاص()

 !قتلوه.. خدوا حلما.. شبابا ودبحوه.. قتلوه صارخة(داخلة مندفعة ) :  ايييييييرش

 ؟فيا إيا.... مين :  مجموعة

 وقالولـاا سـالح ولُـ ا السـم.. إدُّ ولُ ه العس  صـبُّ .. جو   حالموه بكانوا ضحكوا عليا.. خدعوه بكالم.. منُّ  :  اييييييييرش

 ( لكننا نسمع صوته مسجال   ايبدو تامر في بقعة ضوء صامت  )  اقت .. قا ..

 .بالكلمة أحارب بالمنطق.. مش بالدم... أل ما اقتلش.. أل.. ما اقتلش : ريتام .ص

 :وقالوا لا جهاد.. وده حد   وده شر  الرب.. بهدوء قا  :  اييييييييرش

 يختفي تامر() ليا؟.... الرب جمي  وواهبنا حياة.. ليا نلتالها.. ليا نسرقها.. كمأفهم   رح  : تامر .ص

السـلوك  في مات والمسموحات حر   المُ أا الدين يحدد مثاًل إلى  (32ص، 2012، سرحاناستيتية، )  ويشير

 التـيوبـذلك فـإا الـدين يمثـ  المصـفاة  ؛محـر    وما هـو مُ حل  هو مُ   يوضح ماأي    والعالقات اتجتماعية والجنسية

مشـكلة اجتماعيـة أمـام فـي وك  فـرد يختـرق الممنوعـات تتسـبب لـا ،  فيها األفعا  المسموحة والممنوعة  فىصتُ 

 .مجتمعا ودينا

ا  (Nagwa M. El-Agroudy, and others, 2015) دراسة تؤكد   فـيهم أا انتشـار الفقـر يُسـأيضـً

إلى أهمية دور  (Sukhwant Hundal. B. A, 2002) دراسةت ، كما أشاراندت  وارتفا  معدتت الجريمة

وقدرة المسـرح يير هذا الواقع، المسرح من خال  توعية الناس بواقعهم والكشف عن الطرق والوساس  العديدة لتل

 هذه  أسباب من خال  محاولة الكشف عن    ،االناس المقهورو  يواجهها  التيوالمشاك     الصعوبات على التعام  مع  

 .جتماعيالتليير ات فيولين وأا المسرح أداة مهمة وفعالة المشاك  للمسئ

ّ  مشكلة التشد -3  الدين فيد والمغاالة ّ 

هـا ر على السـاحة للمـرة األولـى ويصـعد وراء  حي  يظه لرشا باألخ الحقيقيطوخي  جاء الكاتب محمود ال

الفسق والتمثي  وأا   فيتهم الجميع وأولهم تامر ب نهم هم من حاولوا تعليم رشا  ،منا  على المسرح فتحاو  الهروب 

فكيـف  ،د ولألسف من شـخص مـتعلم يعمـ الدين والتشدُّ  فيقمة الملاتة  فنجد  ،المسرح رجس من عم  الشيطاا

 !والمتعلم انساق فقط وراء أفكار سطحية واتخذ من الدين مجرد الشعارات فقط  جاهنتوقع رد فع  شخص 

 ؟هي دي الوظيفة الشريفة اللي بتشتلليها.. حتهربي تروحي على فين يكون قد صعد للخشبة() : خاأل

 !هي سايبة.. إيا يا بني أدم اللي بتعملا ده : تامر

 !اللي خليتوها سايبة.. نبعت أخواتنا عشاا يتعلموا.. تعلموهم الفسق والتمثي  والرقص واللناء إنتو :  خاأل

 ؟ تمثي وت   د  إنت بج  .. يا محترم.. هوه فيا إيا : ممثل

 .ده أخويا بجد.. أخويا الحقيقي.. ابن أمي وأبويا.. مهندس : ايرش

 يت إيا للجهلة!ا  خل   بالنسبة لك.. فساد وانحال  ومسخرة.. أم  مهندس ويتفكر بالطريقة دي.. البدا   : تامر

 .التمثي  حرام.. والمسرح رجس من عم  الشيطاا : خاأل

ملـوا ب ا يك هازمالءنها أوصت ، فإلمنز ى الإبترك المسرح والعودة  خيهابالرغم من امتثا  رشا ألوامر أ

، يريدوا أا يعبـروا عنهـا  التيفالشباب لديهم الكثير والكثير من المشكالت  ،  حبطهم أحد يُ   تأالمسيرة والمشوار و

ا مـن يمانًـ ؛ إبـد أا تصـ  للجميـع هـم وأصـواتهم تأحالم فـإاأا يـوقفهم  فشخص مث  أخي رشا وغيره ت ينبلي

 .تص  للجميع التيالسامية  الكاتب برسالة المسرح

 والمسرحية؟؟ : ممثل

م الطريـق قـدام عينـيكم..  .. النور تزم يفضـ .. إوعـوا حـد يضـل   فيكم.. المسرحية تزم تكم  هو ده أملي  :  رشيا

واق.. تزم يعرفوا إا إحنا علموا واتعلموا.. قولوا الحقايق من غير زُ ..  تكمحد يحط الحواجز في سك     إوعوا
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الحضارة لورا.. قولوا.. قولوا ت عـاش عوا تجويع حيرج   وت كتير.. مش قلم وت قلمين وت علقة وت تعذيب 

 .وت كاا اللي يكتم صوتكم

   :الحرامومشكلة الخلط بين الحالل  -4

ح ذلـك  فـيكما بـر   ،قمة الروعة الفرق بين الحال  والحرام في درامي من خال  حوار طوخيلنا ال  يوض  

ا ومحددة الفرق بين الحال  الحرام مـن خـال  بة وواعية لدينها تمامً حج  ا الحوار على لساا فتاة مُ إجراسمن خال   

عين فيكوا حالًت وقد يُستل  للرل  ستل  للرل مفنجد أا الشيء الواحد قد يُ   ،تفص  بين اتثنين  خفيفةشعرات 

 نجده يحم  رسالة سـامية ت التاليفب م واألخالق والمبادئكذلك الفن لو وجدناه يتمشى مع القي    ا؛خر فيكوا حرامً آ

  ...صالها للجميعيبد من إ

 تمثلي وأنتي متحجبة.. مش حرام؟ : ريييييتام

 الكحو .. لـو بقـى.. حرام الكوا ممكن يبقى حال  وممكن يبقى ن.. أي شيء فين والحرام بي   الحال  بي     :محجبةال

حـال .. .. األفيـوا فـي األدويـة حـال  يبقـى  اعم  في النضافة وتطهير الجروح قطعً خمرة حرام.. لو استُ 

ية وتواصـ  نسـانحرام.. حتى الجنس.. الحال  منا يؤدي لالستقرار النفسي وبقاء ال  از قطعً ر  لكن في اللُ 

ص.. صـ  كذلك المسرح والفن والـدراما.. سـورة الق  ..  .. والحرام منا نتيجتا انحراف ودمار وإيدزجيا األ

لصالح العام والمبـادئ.. مؤكـد يبقـى الصح وادراما للعبرة والهداية والتعليم.. الفن العظيم لو دعا للخير و

بوا  بـا  البشـر يبقـوا ية وهـذ   نسـاندوا القـيم ال.. لو غذوا الشعور الو ني ومج   حال .. اللناء والموسيقى

حال .. البدا  اللي بيبني صفة من صفات الخالق العظيم.. مجدوا الجمـا  اللـي أبدعـا الخـالق فـي   اقطعً 

الطيـور واهتفـوا سـبحانك أيهـا المبـد  الخـالق الجميـ .. إننـا بنعمتـك نحـد ..   ألواا الطبيعة.. في غناء

 بنوظف المواهب التي حبانا   بها.. 

 :خرةق باآلزهد الدنيا والتعلُّ  مشكلة -5

فقـده تُ   درجـة  ى  لإص   ية واتجتماعية تجع  البع  يقتصاد الظروف ات  تدن  يو  الي س من الواقع المجتمعي

وهذا اتتجاه فيـا الكثيـر مـن الخطـ    ،فقط  اآلخرة  فيويتعلق بتحقيق آمالا و موحاتا    المستقب  الدنيوي  فياألم   

أا الشـباب وليس للكس ، والمحـزا  على الرزق والعم     الدنيا لعبادتا وللسعي  فيخلقنا    -  تعالىسبحانا و  -نا  فربُّ 

 أعمـا  فـيمن خـال  اتشـتراك  ،تخريب البالد  في ةسوي  غير ريقة بط ة قد يُستللوالح  بسبب هذه اتحتياجات المُ 

عمـ  أي  ء مـنا أا ديننـا السـالمي هـو بـريجميعًـ  المتطرفين باسـم الـدين. ولكننـا نعـي  ية يستللها بع  إرهاب

 :الحدي  الشريف هذافديننا الحنيف يدعو للسماحة والمحبة وخير دلي  على  ي،إرهاب

ثُت بالحنيفي  )  :-  صلى   عليا وسلم  -قا  رسو       :قالت   -    عنها  يرض  -  المؤمنين  م  عاسشة أُ عن   ة  بُع 

(م  الس   لق التسامح ب ص  الدين السالمي، وجع  ذلك وصـفًا وفي هذا الحدي  الشريف ربط الرسو  الكريم خُ   ،حة 

رة، يسـ   فية سـمحة مُ يفي الحدي  السابق رسالة حن  -  عليا السالم  -مالزًما في العديد من أحاديثا الشريفة، فرسالتا  

لهـا بمـا فيهـا تشـريعاتا وإرشـاداتا قاسمـة علـى ب كم  -  عليـا السـالم  -ماسلة إلى الحق عن البا  ، فحياة الرسـو   

 .السماحة واليُسر بهدف التخفيف على أمتا

فإلى  (Imam, Yusuf Abdulfatai, 2021) سعت دراسة كما ر علـى المسـرحية التـي تصـو    التعرُّ

تحـيط  التيالمجتمع، من خال  تناو  المشكالت والقضايا الدينية والفكرية والللوية و  لصالححياة األمة، وتعم   

 .ثر فيابالمجتمع وتؤ

.. مـاهو كلـا بقـى تـوكيالت .. فيا غيرنا بيقعـوا فريسـا ألصـحاب التـوكيالت اللهيـة..  ا إحنا أرحمعمومً   :  اييرش

بد  قصرية   اآلخرة فيوبستاا  .. على األرل اللي   الجنة بد  الشقة المستحيلة فيبقصر   يزي   اللي   موايعش   
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.. اتنقبـت  وهكـذا صـاحبتي.. بـد  سـعادة بسـيطة قريبـة وحـال .. ونعـيم بعيـد .. الـدنيا فيف  مش موجوده  

  !مالكوا وما  الكالم بس إنتو.. وجنازير ورعب .. وعنف.. ى دقنارب   وزميلي

 ا: المشكالت السياسية  رابع  

  :مشكلة البوسنه والهرسك -1

 ا ت يمتلك سـو فجعل مسرحيالنص ال فيشخصية مدكور الدبور  طوخيمحمود المسرحي  ال  الكاتب د  جس  

 فنجـد أا مـدكور الـدبور الشـخص البسـيط  المسـتو  الـدولي،  لتصـعد إلـى  ت المستو  المحلـيوردية تعد    أحالم

 :التاليكما هو موضح من النص  ،قب  من مراء دو  حلهاسيستطيع ح  مشاك  دولية لم يستطع رؤساء وأ

 !حو    ا ماتوا تم  هُ .. مسلمين البوسنة يا.. وسوف نح  مشكلة البوسنة ور:ييمدك

  .: بس إحنا بوسنا          

 .بس إحنا بوسنا.. بوسنابس إحنا  :أصوات

مشكلة التعليم أو  ما .. غمضة عين فيمشكلة المساكن       هايح  ..  مدكور الدبور.. رمز الخابور  ات تنسو  :  رييييتام

 فيكـو  الثانيـة.. الـدبور.. ت  فـيحيسدد ديوا مصر  ..  ثانية  في  مشكلة المجاري..  غمضهااللي    يفتح عينا

 أزمـة البوسـنة إت مـدكور الـدبور ابـنكم رمـز الخـازوق قصـدي  هايح جورا بوش.. محدش    عناا وت

 الخابور...

أنا من خال  شخصية مدكور الدبور المرشح لعضوية مجلس الشعب يعـرل   طوخيوهنا يشير محمود ال

منهـا المجتمـع   يعاني  التيلح  المشكالت  الوعود الواهية    ، فيعطيصالحات وك نا يملك عصا سحريةوإ  خدمات 

معظـم اتنتخابات ت يتحقق شـيء ممـا وعـد بـا مثلـا مثـ   فيبمجرد نجاحا أو رسوبا   التيو  المحلي أو الدولي،

التوضيحية لعبت دوًرا  أا الرسوم إلى( 2021، عبد المنعم) دراسة تشيرو .اتنتخابات البرلمانية فيالمرشحين 

ية فـي قتصـاد السياسـية واتجتماعيـة وات  حـدا  وأنهـا لهـا دور مـؤثر فـي األ،  تعميـق الفكـر السياسـي  ا فـيمهم  

 .وتعكس التوجهات الفنية نحو القضايا الساسدة في المجتمعات ، المجتمعات 
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  :هانة المصريين بالخارجمشكلة إ  -2

ت يفضـ  العمـ    مصـريال  فالشـباب   ،المجتمع وقاسمة حتى اآلا  فية  مشكلة آني    أا يمس    طوخياستطا  ال

وظاسف قد ت تتناسب  فيبالرغم من قبولا العم  بالخارا  فيبمصر إذا كانت الوظيفة ت تتناسب مع مؤهلا الوظي

أيًضا   ذا كاا العم  خارا مصر مع تقديم تنازتت ، إت أنا يوافق على ذلك إمع مؤهالتا الوظيفية وقدراتا العقلية

يحتاجوا  التيبالخيرات والمتطلبات   مليء  ستهبط الطاسرة فيا  يالذ أا البلد  إلى  تشير المضيفة    .للمهانةضا  وتعرُّ 

 فـيو  ،للذ  والجو  حتى يوفروا األموا  لشراء ما يحتاجونا مـن أغـرال   المقاب  قد يتعرضوا  فيولكن    ،ليهاإ

قـد   ، وهذه سمةمن أموا   جلبوا  بما  ويتفاخروا  ثم يتباهواا إلى بالدهم ومعهم الكثير من األموا   ويرجع  النهاية

 :التاليالحوار إليا  يشير وهذا ما ،شخصيات بع  المصريين فيتكوا غير محببة 

حضرات السادة الركاب.. الرجاء ربط األحزمة واتمتنا  عن التدخين.. نستعد اآلا للهبـو  فـي مطـار :  مضيفة

وا حيلكـو.. ات.. شـدُّ والعربيـ    تلفزيـواالبلد اللي فيها الجاز والدوترات والفيديوهات وأجهزة التسجي  وال

شـوا وتشـتروا.. عشـاا لمـا ترجعـوا تتمنظـروا علـى اللـي جابونـا وجوعوا واتذلوا واتبهدلوا عشاا تحو   

 ونا على قفانا يا شبعة من بعد جو  يا وتد الوحشين.وتدُّ 

 :والعنصرية والجهل مشكلة السلطه -3

حيـ  أشـار أا صـورة تـامر  ،ت المـا  فقـطت يمتلـك إ  الـذي  العربيورة الموا ن  ص  ببراعة  د الكاتب جس  

، وإا د  ذلـك فإنمـا ت يـد  إت وأنا يحم  شنطة بيده ولم تكـن بـالجواز الحالي الوقت  فيليست صورتا    بالجواز

فنجـده يهـدد  ،وبالرغم من ذلك نجد أا هذا الموظف الجاه  يـتحكم بسـلطاتا ونفـوذه ،على جه  الموا ن العربي

 ..عاقب عليهاالسجن رغم أا تامر لم يرتكب خطيئة يُ بتامر 

 .اتفض  : رييييتام

 .ي موش صورتكهاد  يفتح الجواز() : موظف

 .أل صورتي :  ريييتام

 ؟مالبسك غير مالبس الصورة.. وشو هادي.. موش صورتك.. شعرك هاد أ و  من الصورة : موظف

 .شنطتي :ريييييتام

 .ما في شنطة بالصورة.. آه : موظف

 ر بشنطة؟شعر إيا ومالبس إيا.. شنطة إيا.. في حد بيتصو   :ريييييتام

 و  أحطك بالسجن.... اخرس : موظف

د ور ف  فنجد أا تامر لم يخـ   ،من تامر ورشا      تتجلى قمة األصالة والشهامة لد  كُ   التاليالحوار  خال   من  

 .مصرينا موا ن سجن، وافتخر ب يُ  ا أو جريمة كيثمً بثبات وشجاعة على الموظف العربي ب نا لم يرتكب إ

 إنت بتكلم موا ن مصري.. عارف يعني إيا مصري؟.. سجن إيا.. ما تحترم نفسك : ريييتام

إنـت ترجـع علـى نفـس .. فيهـا أهاًل األخت في العروبة .. بال كتر حكي.. إنت ممنو  من الدخو .. الست   :موظف

 .الطيارة

رشا علـى العـودة تصرُّ    حي    ؛  سمة الكرامة لد  ك  من تامر ورشات صُّ   التاليالحوار    منحو الباحثة  تل

  .لتامر وجهها الموظف العربي التيهانات ى مصر بسبب اللإ

لكننا و ،تحم  اسم العرب والعروبة التينحم  الكثير من الشعارات   اعربً فنجد من كلمات رشا أننا بوصفنا  

ألرل  ، وعندما ن تيك  هذه شعارات فقط  تجمعنا والمحبة والللة المشتركة  التي  على أرل الواقع نجد العروبة

ا شـهداء وتعـرل الـبع  الحـروب فقـدنا جميعًـ   فـيننـا  مـن أفبالرغم    .حقيقة لات    راب لواقع نجد أا ك  هذا سا

حسد عليا فنسينا قوميتنا العربية ت نُ   قفمو  فيا  ننا حالي  األفراح جمعتنا أصوات األغاني، فإ  فيصابات عديدة ول



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education - Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314  - 7458) (Print), (ISSN 2314 -  7466) (Online) . 
 

 (444 ) 

 

ابـ  مـادي مـن خـال  مقكافـة، المجـاتت  فـينق  العلم والمعرفـة للدو  العربية  ى الإر  صد  وقبلنا كمصريين أا نُ 

  ..دمية المصريينضيئ  ومعاملة ت تليق بن

فط ه القلـوب مـش الـيُ فاهمـة العروبـة اللـي جـو  .. أختك في العروبة بنت بلد جدعة وأروبة.. ت يا محترم  :  اييييرش

زمن الجـدود.. مـش عروبـة األغـاني واألمـاني العبيطة اللي في الشوار  و  الحدود.. الحقيقية اللي من  

 والحكومات اللي غايبة عن شعوبها.

 ؟ليش ها اتنفعا  يا أختي في العروبة : موظف

 .نرجع على أو   يارة..  يا تامريال    : اييييرش

 :ديةقتصااال: المشكالت  اخامس  

 أجور المصريين بالدول العربية: تدن  يمشكلة  -1

إتقـاا العمـ  مقابـ   فيم العالية هومهارت تهمالمصريين بالخارا رغم كفاء  عاملينالأجور    تدن  يتضح قمة  ت

يسـتقطبوا الشـباب  فـرغم أا العـرب يـ توا لمصـر كـي ،من الجنسـيات األخـر   جور العاملين بالخاراارتفا  أ

 نهم رواتـب متدنيـة بالنسـبةنهم يعطـو، فإخريج الجامعات باختالف المؤهالت من مهندسين أو أ باء أو مدرسين

ا    لمـسننـا ن. إت أالعديـد مـن المجـاتت   فيا عليهم  غم أا المصريين متفوقور  ،الدو  العربية  أبناءى  لإ قمـة أيضـً

وهـذا واضـح مـن حـدي    ،مصـريلا  نسـاادميـة الت تليق بن  التيخال  المعاملة السيئة و  بالمصريين  اتستهزاء

المجتمـع  فـيعن قامات علميـة   " فنجد أا مجرد حديثا باءأ  ةبي من خال  قولا للمدير: "اشحنلي شي عشرالعر

أا العربـي ب موالـا   نجـد حي   ،  إهانة شديدة لهم  ىمعالجة المرض  في  اوخيرة شباب المجتمع الذين جعلهم   سببً 

وبالرغم من ذلك نجـدهم   ،يمث  قمة المهانة لكرامة المصريين  مماشتر   با  وتُ  باء ك نهم سلع تُ يعام  هؤتء األ

من أهم بنـود اتتفاقيـة الدوليـة  ا  إ و نهم الحبيب مصر.  فيفرصة عم  ت تتوافر    إيجاد يوافقوا على ذلك مقاب   

عـن  مراعـاةً  ت تقـ ُّ  ا بمعاملـة  أُس رهم، أا يتمتع العما  المهـاجرو  أفراد لحماية حقوق جميع العما  المهاجرين و

 دراسـةإليـا    أشارت وهذا ما    ،(25  المادة)طبق على رعايا الدولة من حي  األجر وشرو  العم   تُ   التيالمعاملة  

 .(2448 ، ص2010، فرج)

 ؟ لباتك.. المهم نشوف الشل ا..  بعً  ا بعً  :  ريييمدي

 ... مهندس بترو إيا.. أوًت  : ييييعرب

 مين فيكم مهندس بترو ؟:  ريييييمدي

 .أنا.. أنا ..أنا :  ةيجماع

 ؟ن راتب هُ دُّ يش ب  زين و  زين.. وأد    :  ربيييع

 ؟عاوز مرتب كام.. إنت  :  ريديييم

1        : 600. 

2        : 500. 

3        : 300. 

4        : 200. 

 .أنا موافق على مية.. ةمي   :        5

 .ةنا أ باء فئة المي  ة.. كماا بد   خمسة من أبو المي   عظيم.. اشحنليعظيم و  :    عربي

 أنا.. أنا :  جماعة

  شي عشرة أ باء.. لياشحن :   عربي
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.. ايين.. هات.. فالحين هات بن  .. ميوكام محا.. وكام محاسب.. وكام ممرضةكام مدرس..  .. وحياتك شوفلنا

ارات.. سـيارات.. هـات.. فنـانين هـات.. عبيـد هـات.. اشـحن  يـارات.. عبـ    خدامين هات.. بنات صلار للجـواز

  .الجميع يصرخون في ألم() أهرامات بالرياتت والدينارات نبني 

 : نتائج الدراسة

 أهمها: ،إلى عدة نتائجلت الدراسة توص  

، أخالقيـة، اجتماعيـة)  مـا بـين مشـكالت   "بكـرة"  مسـرحيالـنص ال  مصري فيعت مشكالت المجتمع التنو   .1

 .(ية، اقتصاد سياسية، دينية

تليهـا المشـكالت   ،الدراسـة  محـ     مسـرحيالـنص ال  فـي  مسـاحة دراميـة  أكبـرالمشكالت اتجتماعية    شللت  .2

 .يةقتصاد اتالمشكالت  أخيًراو ،المشكالت السياسيةالدينية ثم  ثم خالقيةاأل

نتج علـى   لتااال  ،الفقروة  طال  الب    ُمشكلت ا  مقدمتها  فيعدة مشكالت جاء    المشكالت اتجتماعية متضمنةً   جاءت  .3

الشخصيات   من تامر ورشا الشخصيتين الرسيستين بالنص وباقيتعرل لها ُك    ا عدة مشكالت أخر مأثره

مشـكلة انتشـار ،  األسري  كمشكلة السفر للخارا والتفكُّ ،  مشكلة تحديد النس ،  سكاامشكلة ال)  مث   ،الثانوية

مشكلة التعليم ، مشكلة الفوضى وعدم اتلتزام بالمواعيد ، العنف وارتكاب الجراسم بين فئات المجتمع المختلفة

مشـكلة ،  مشكلة الجهـ  واسـتلال  النفـوذ ،  مشكلة ثناسية الحب ومرارة الواقع،  وانحدار مكانة المعلم  المجاني

مشــكلة ، أذهــاا العــرب  فــيمشــكلة الصــورة الذهنيــة للمصــريين ، ة لاللتحــاق بكليــات القمــةلحــ  الرغبــة المُ 

 .(م والحقيقةمشكلة ازدواجية الوه أخيًرامشكلة ترويج الشاسعات و، ستخفاف بعقو  البسطاءات

بحلو  واقعية  ضد مدكور الدبور  حي  جاء المرشح المستق طوخي  فكر ال شخصية المرشح المستق   دت جس   .4

وديـوا   صرف الصحيمث  مشكلة السكن والتعليم وال  ،مصريمنها المجتمع ال  يعانيالتي  لبع  المشكالت  

  .مصر ومشكلة البوسنة

، بشك  واضح وصريح بكرة مسرحيعلى عدة مشكالت تناولها النص ال مشتملةً  خالقيةالمشكالت األ  جاءت  .5

، بـدار المسـنين  ألمهاتهم وإلحاقهن    األبناء رد  ،  خالق وإدماا المخدرات ش الجنسي وانعدام األالتحرُّ )  وهي

بالمستشفيات اتستلال  ، باءلآل األبناءاستلال  ، الجامعات  خريجيانتهاك كرامة ،  التزويرتجارة األعضاء،  

 الوعـود الوهميـة لمرشـحي،  عـدم الوفـاء بـالوعود ،  احتجاز جث  الموتى للحصو  علـى األمـوا ،  الخاصة

، وانعدام الضمير بالمستشفيات الحكوميـة  هما ال،  حبا  الشباب   إالي س من المستقب  واستلال،  اتنتخابات 

يواجههـا   التـيلـو ن رغـم الصـعاب  ى الـإ  اتنتمـاء،  المهـنأصـحاب  ية لـد  مختلـف  نساناللش وانعدام ال

 .ب قرانهم من الدو  األجنبية( معاملة المصريين بالدو  العربية مقارنةً ، الشباب 

التخريـب  ،القتـ ) ، وهـيلعـدة مشـكالت  مح  الدراسـة متضـمنةً   مسرحيجاءت المشكالت الدينية بالنص ال .6

د والملـاتة التشـدُّ عي،  ية دوا ورهابراء الجماعات الاتنسياق و،  شعارات مزيفة ت عالقة لها بالدين  تحت 

 .خرة(ق باآلزهد الدنيا والتعلُّ ، الخلط بين الحال  والحرام، الدين في

مشـكلة البوسـنا ) أهمهـا ؛عدة مشـكالت  الدراسة متضمنةً   مح     مسرحيجاءت المشكالت السياسية بالنص ال .7

 .السلطة والجه  والعنصرية(، إهانة المصريين بالخارا مشكلة، والهرسك

 ،بكـرة مسـرحيا النص    في  طوخيتناولها محمود ال  التيرة المشكالت  ؤخ  مُ   فيية  قتصاد جاءت المشكالت ات .8

  .أجور المصريين بالدو  العربية( تدن  ي) متضمنةً 

الشخصـيات حي  جـاءت   ،ببراعة  يةعلى لساا شخصياتا الدرام  مصريمشكالت المجتمع ال  طوخيد الجس   .9

يعب   مُ  ع   ،الشخصـيات الثانويـة وبـاقي بكرةمسرحية  المن خال  شخصيت ي  تامر ورشا بط  شرة عن الواقع الم 

ها أكثـر أحـداثممـا جعـ     ؛ا من الشخصـيات العديـدة الموجـودة بـالنص مغيرهومث  مدكور الدبور ولهلوب  

 ا.وتشويقً  واقعيةً 
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 دينيــةو أخالقيــةو اجتماعيــة مــن خــال  تنـاو  مشــكالت  بــالمجتمعبـرزت الدراســة مــد  ارتبــا  المسـرح أ .10

 .صميم ما يعانيا المجتمع من مشكالت  هي ،يةاقتصاد و سياسيةو

 ؛وات ال  عليهـا  من المهم معرفتهامصري  لة من مشكالت المجتمع اليحم  أكثر من مشك  مسرحيالنص ال .11

 .عواقب هذه المشكالت  فيحتى ت نقع 

تـام   فكـ  فـرد يجـب أا يكـوا علـى وعـي  ،المجتمـع  فـيك  فـرد    لد   روح المسئولية  بكرةتوقو مسرحية   .12

ية واتجتماعيـة قتصـاد ات  عليا مراعـاة النـواحي  فوجب   ؛حروب استعمار و  بظروف مجتمعا وما مر با من

 .تعم  على هدم وتدمير البالد  التيوعدم اتنسياق وراء الشاسعات الملرضة  ،تمر بها البالد  التي

لكثيـر   العديـد مـن النتـاا البـداعي  فـيذهاا المبـدعين   بيعتها على أ  مصريفرضت مشكالت المجتمع ال .13

 .طوخيمحمود ال مسرحيومن ضمنهم الكاتب ال ،منهم

الدراسـة تنـاقش مشـكالت الطبقـة الوسـطى بـالمجتمع  محـ    مسـرحيجاءت بالنص ال  التيمعظم المشكالت   .14

  مصريال

اسـتطا  محمـود الطـوخي  إت  أا ،مـن مشـكالت عديـدة ا رغم ما تحملـاكمً ح  ا مُ فني    مبنية بناءً   بكرةسرحية  م .15

  .القلب والعق  شديدة تستحوذ على   ببسا ة مصريمنها المجتمع ال  يعاني  التير عن المشكالت  ببراعة أا يعب   

م مبـادئ والقـي  التربيـة علـى ال)  :همهـا، ألساا المؤلف من خـال  عـدة توصـيات   على  ت النهاية واضحةً جاء .16

الـرأي و ، التعبيـر عـن الـرأيمتثـا  ألوامـرهات  وشـخص أ  عدم الطاعة العمياء ألي،  روح اتنتماء  وغرس

أا ، اب ياخيشةمث  كد   هابطالفن الخالقيات والبعد عن واأل  مبادئيدعم ال الذيالتفريق بين الفن الجيد ، خراآل

وهذا  راءاآل في يافا قد نختلف على اختالف أ مصريب ننا كشعب ، أنفسناوندرك قيمة  نعرف ونفهم ونتعلم

 .بلدنا الحبيب مصر فيأو التدمير   تخريب ت ال، فإذا اختلفنا نتناقش حتى نص  إلى الرأي السديد حق لك  فرد 

 عـدمبـالتليير بشـر     لـذا أوصـي  ؛فالمحكوم هو من يصـنع الحـاكم  الشعب   بقىتتلير الحكومات وتتوالى وي

 عـدم، حي  أا ك  هذا يعود على الجميع بـالخراب والتـدمير  سواء بالتخريب أو التدمير  د التطاو  على البال

 .صلةب ي  للدين تمتُّ  ت التيالمزيفة  اتنسياق وراء الشعارات الدينية

 حي  تم استنزاف قوتـا  ؛مصريالمجتمع ال  مقدرات مما أثر على    حروب   ب ربع  مصريالمجتمع ال  حي  مر .17

  .اي  اقتصاد ا وواجتماعي   مادي ا

كتابة النص عـام  ت م حي  تم2013يونيا  30وم، 2011يناير    25ي  من اتستشراف بثورت    طوخيتمكن ال .18

 .م2015م وتم نشره عام 1994

إلـى  نهايـة الـنص   فـيشار  ، وإنما أبداية النص   فيكما فُهم  ه  بكرأو    بكرةعنواا المسرحية  ب  لم يقصد المؤلف .19

فـي  هـو سـلبي بـد أا نمقـت ونكـره كـ  مـا ويشـير إننـا ت ،من الكراهيـة  هر  اك  ب    المسرحيةأنا يقصد بعنواا  

مـن خـراب وتـدمير   حمد عقباهتُ   ت  إلى ما  بالمجتمع كك   ويص  األمر  اتزداد األمور سوءً   حتى ت  ؛المجتمع

 . الدماءوبحور من 
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Abstract: 

his study aimed to identify the problems of the Egyptian society in Mahmoud El-Toukhy 

theatre, the study used the descriptive analytical method in addition to the sociological 

approach, and the sample of the study was represented in the theatrical text written in 1994 

AD. 

The study reached the following results: 

1. “The problems of the Egyptian society in the theatrical text Tomorrow” varied between problems 

(social, moral, religious, political, economic) 

2. Social problems occupied the largest dramatic area in the theatrical text under study, followed by 

moral problems, then religious problems, then political problems, and finally economic 

problems. 

3. The social problems included several problems, It came at the fore the two problems of 

unemployment and poverty, which resulted in several other problems that were exposed to each 

of Tamer and Rasha, the two main characters in the text, and the rest of the secondary characters 

such as (the problem of housing, the problem of birth control, the problem of traveling abroad 

and family disintegration, a problem The spread of violence and crime among different groups of 

society, the problem of chaos and lack of punctuality, the problem of free education and the 

decline in the status of the teacher, the problem of dual love and bitterness of reality, the 

problem of ignorance and abuse of influence, the problem of the urgent desire to join top 

colleges, the problem of the mental image of Egyptians in the minds of Arabs, the problem of 

underestimation In the minds of simple people, the problem of spreading rumors, and finally the 

problem of duplication of illusion and truth). 
4. Al-Toukhi came through the personality of the independent candidate against Madkour Al-

Dabour with realistic solutions to some of the problems that Egyptian society suffers from, such 

as the problem of housing, education, sewage and Egypt’s debts . 

Keywords: problems, Egyptian society, theatre, Mahmoud El-Toukhy, Tomorrow's, play. 
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