نشأة املرسح العريب الحديث

الصعود إىل الخشبة
رياض كامل
تتناول هذه الدراسة نشأة املرسح العريب الحديث ،ومل ّا كان الدور البارز يف تلك النشأة من نصيب لبنان،
سوريا ،ومرص ،فقد قمنا بالرتكيز عىل أهم رواد هذا الجانر األديب الحديث عىل ساحة األدب العريب يف
هذه األقطار الثالثة .ال تستطيع هذه الدراسة أن تقف عند جميع الرواد من ممثلني ومؤلفني ألن العدد
كبري جدا ،فحاولنا أن نقف عند بعض األسامء التي تعترب ،برأينا وبرأي الكثريين ،األبرز واألهم .وكان من
الطبيعي أن نضع حدا تاريخيا لها ،فتوقفت الدراسة عند العقد الثاين من القرن العرشين ،كونه عقدا هاما
ومفصليا يف تاريخ املرسح الحديث يف البالد العربية .ال يحسنب أحد أن الدراسة عمدت إىل الربط بينهام
ربطا توثيقيا أو منهجيا .قمنا بالرتكيز عىل النشأة والتحول والتطور منذ البدايات وحتى التاريخ املشار إليه.
وبالرغم من أهمية الدور الذي لعبته بالد الشام يف هذه العملية إال أن االستمرار واملتابعة والرقي كان من
نصيب مرص ،التي استقطبت أهم املرسحيني وأهم الفرق املرسحية الشامية ،نظرا للظروف السياسية التي
مرت بها بالد الشام ،ولرمبا كانت مرص هي الدولة األكرث حظا من حيث االستقالل السيايس والفكري .رأينا
لهذا التواصل أهمية قصوى تجعلنا نعلن أن التناغم بني مرسحيي بالد الشام ومرص قد ولّد حركة مرسحية
عربية مثمرة جعلت لها عدوى مباركة اخرتقت حدود مرص إىل الدول العربية املجاورة لها.
***
احتل املرسح األورويب فرتة طويلة من الزمن مكان الصدارة يف تدريج الفنون عىل اختالف أشكالها،
واستقطب حوله ،برأي الباحث الفرنيس جان ديفينيو ،جمهور الصفوة منذ القرن السابع عرش وحتى يومنا
هذا .فقد كتبت األعامل املرسحية ،آنذاك ،وعرضت أمام طبقة النبالء والربجوازيني واملثقفني ،كام تم توفري
املعلومات الرضورية ألبناء هذه الطبقة يك يفهموا املرسح ويتذوقوه ويدركوا أساليبه الفنية ومضامينه
االجتامعية .أين يقف مرسحنا العريب إزاء ذلك؟ وهل كتب وما زال يكتب ليعرض أمام «النخبة»؟ وهل
كانت طريقه معبدة وذات جذور ،أم كانت طريقا وعرة محفوفة باملخاطر؟
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إذا قمنا مبراجعة نشأة املرسح العريب يف كل من سوريا ،لبنان ومرص فسرنى أن الطريق أمام رواد املرسح
كانت طريقا وعرة وشاقة ،فقد تكبد هؤالء من املشقة ما يجعلنا نحني رؤوسنا إجالال وتقديرا ،إلرصارهم
عىل ولوج عامل جديد كل الجدة عىل الذائقة العربية التي اعتادت عىل متجيد الشعر والشعراء لقرون
طويلة من الزمن ،واعتبارهم الشعر الفن األرقى ،ورمبا الفن الوحيد .وكانت عملية «إقحام» أنواع أدبية
جديدة عىل الذوق العريب أمرا ليس يسريا وال سهال .وكلنا يعلم الطريق الشاق الذي سار به الطالئعيون
من كتاب الرواية العربية ،بحيث جعلت الروايئ املرصي محمد حسني هيكل ( )1956-1888ينرش الرواية
العربية الفنية األوىل زينب ( )1913تحت اسم مستعار وهو «فالح مرصي».
أما يف مجال املرسح فإن األمر أكرث صعوبة وح ّدة ،إذ كان عىل الطالئعيني أن يواجهوا املجتمع بأكمله ،وأن
يتصدوا للمعارضني الذين هاجموا هذا الفن لدوافع «أخالقية» ،مام ع ّرض بعضهم لالعتداء الجسدي .ففي
سوريا هوجم مرسح أبو خليل القباين ( )1903-1833وتم إتالف محتوياته ،خاصة وأنه قام بتجنيد صبية
ألداء دور اإلناث يف بداية مشواره ،فيام قام مارون النقاش اللبناين ( )1855-1817بتجنيد أصدقائه وأفراد
عائلته من الشباب لعرض مرسحياته وتأدية أدوار الذكور واإلناث ،كام جاء عىل لسان الرحالة االنجليزي
دافيد اركيوهارد .1كام تعرض هو اآلخر النتقاد رجال الدين واملحافظني ،مام جعله يحول مرسحه إىل كنيسة
قبيل وفاته بفرتة قصرية .2أما بالنسبة ملرسح يعقوب صنوع يف مرص فقد صدر أمر من الخديوي إسامعيل
نفسه ،بعد سنتني من افتتاح املرسح بإغالقه ،وذلك بعد أن كان قد كرم صاحبه وخلع عليه لقب موليري مرص.
***
تختلف آراء الدارسني والباحثني العرب يف كل مرة يتم فيها بحث مسرية األنواع األدبية عىل اختالفها ،ما
عدا يف مجال الشعر ،فالكل يجمع ،هنا ،عىل أنه نوع أديب قديم وأصيل عرفه العرب ومارسوه قبل اإلسالم،
وأنه قد تم االعتامد عىل أصوله يف مرحلة البعث واإلحياء والتجديد .أما فيام يتعلق بالرواية والقصة
واملرسح فإن األمر مختلف متاما .ففي مجال القصة والرواية هناك من يحاول ربط هذين الجانرين األدبيني
بالرتاث العريب القديم ،مثل «ألف ليلة وليلة»« ،كليلة ودمنة» ،قصص األنبياء« ،رسالة التوابع والزوابع»
البن شهيد« ،حي بن يقظان» البن طفيل وكتاب «البخالء» للجاحظ و»رسالة الغفران» أليب العالء املعري
وغريها .وهناك من يرى أن فن املقامة هو النواة األوىل للقصة القصرية .وهناك من يرى أن هذا الفن
القصيص قد وفد إلينا من بالد الغرب منذ نهاية القرن الثامن عرش ،وبداية القرن التاسع عرش .وأتباع هذا
الرأي كثريون من باحثني وأكادمييني .وهناك رأي ثالث يأخذ مسار الوسط معتربا أن الفن القصيص الحديث
هو مزيج ما بني الرتاث العريب القديم والرواية الغربية الحديثة.
ويف مجال املرسح ،ايضا ،هناك من يحاول البحث عن الروابط التي تجمع القديم بالحديث ،والرشق بالغرب،
فالباحث الدكتور عيل الراعي املعروف بدراساته املتواصلة واملكثفة للمرسح العريب يرى «أن العرب
والشعوب اإلسالمية عامة قد عرفت أشكاال مختلفة من املرسح ،ومن النشاط املرسحي لقرون طويلة قبل
منتصف القرن التاسع عرش» .3وهو يف أبحاثه يعود إىل الطقوس الدينية يف شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم
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والتي مل تتطور ،حسب رأيه ،إىل فن مرسحي .ثم يستعرض بعض الفنون التي تعود إىل العرص العبايس معلنا
أن املسلمني «قد عرفوا شكال واحدا عىل األقل من األشكال املرسحية املعرتف بها وهو مرسح خيال الظل».4
ويف ذلك يقول محمد مندور يف كتابه املرسح« :لقد ظللنا حتى السنوات األخرية نشهد يف البالد املرصية
فنونا شعبية تشبه املرسح أو السينام الحديثني ،ومن أهمها خيال الظل الذي يسمونه باإلنجليزية Shadow
 playوبالفرنسية  L›ombre chinoiseأي الظل الصيني” .5ويضيف مندور ان هذه التمثيليات التي يعرضها
صاحب خيال الظل تسمى «البابات» وهي ال تعرض يف بيوت ثابتة بل يف خيام متنقلة أو يف أحواش مسورة
بالخشب ،وتعرض عىل ستار من قامش أبيض «تنعكس عليه من الخلف ظالل عرائس من الورق املقوى أو
الجلد املضغوط ،وقد وضع خلف تلك العرائس مصباح يعكس ظال عىل الستار ،والعرائس مكونة من أعضاء
تتحرك بواسطة مفاصل ،وقد علقت تلك العرائس واتصلت بها وبأجزائها املختلفة خيوط تتجمع يف يد
صاحب الخيال ،وبفضلها يحرك تلك العرائس حسبام يشاء ،ووفقا ملقتضيات الحوار الذي يلقيه صاحب خيال
الظل القابع خلف الستار ،فيسمعه املشاهدون ويرون الصور املتحركة التي تصاحبه».6
لقد عرف خيال الظل يف مرص ويف بلدان عربية ورشقية منذ القرون الوسطى ،كام يزعم بعض املؤرخني أن
الفاطميني قد عرفوه أيضا ،لكن ال توجد هناك بابات مكتوبة إال منذ عرص الظاهر بيربس لصاحبها املعروف
محمد بن دانيال ( .)1311-1248وهناك خيال ظل تريك يختلف بعض اليشء عن خيال الظل العريب واملرصي.
وهناك صندوق الدنيا الذي كان صاحبه يحمله عىل ظهره هو والدكة يك يجلس عليها املشاهدون ،وكان
صاحبه يطوف الشوارع والحارات للعرض ،حيث يرى املشاهدون من خالل فتحة زجاجية صورا ملونة
متعاقبة فيام يقوم صاحب الصندوق بتفسري ما يراه املشاهدون بصورة مستفزة وجذابة.7
ويف رأي محمد مندور فإن «هذه الفنون الشعبية مل تخلق أدبا وال خلفت تراثا أدبيا ،ولكنها وال شك مهدت
العقول والحواس لإلقبال عىل فن التمثيل ،بل والسينام ،وإن كنا نخىش أن يكون تأثريا سيئا ،ورمبا رجع اليه
السبب يف أن جمهورنا العريب واملرصي مل يستطع حتى اآلن ان يتخلص تخلصا تاما من نظرة االستخفاف
وأحيانا االزدراء لهذين الفنني».8
ال شك أن خيال الظل هو أكرث الفنون الشعبية قربا من املرسح الحديث ،ففي صندوق الدنيا يقوم عارض
الصور بدور املنشد والراوية ،ويف األراجوز توجد شخصيات تتحرك وتنفعل وتقول حوارا ،ولكن هذا الفن
يف أساسه يعتمد عىل الدمى ،أما خيال الظل فهو ميتاز عنهام باستعامل الصورة والضوء معا ،ويعرض لصور
من الحياة فيها عديد من الشخصيات يقف من ورائها عدد من الالعبني املحرتفني.9
يرى مندور أن فن املرسح مل ينشأ يف العامل العريب الحديث نتيجة لتطوير أي فن قديم يف البالد أو أي
فن شعبي كخيال الظل واألراجوز ،األمر الذي يختلف عنه يف أوروبا ،إذ أن هذا الفن املرسحي هناك هو
استمرار للمرسح اإلغريقي الذي بقي يتطور ومير يف مراحل تطوره حتى وصل إىل ما وصل إليه اآلن.
ذلك يعني أن املرسح األورويب اليوم هو استمرار للمرسح األورويب القديم ،بينام املرسح العريب مل يعرف
يف العامل العريب القديم ،إمنا هو وليد العرص الحديث الذي اختلطت فيه الحضارة الرشقية بالغربية مولدة
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املرسح العريب الحديث .01كيف حدث هذا التالقح بني الحضارتني؟ وهل نظر الجمهور العريض إىل هذا
الفن نظرة احرتام وتقدير؟
***
يشري الباحثون والدارسون يف كتاباتهم إىل أن الفضل يف نشأة املرسح العريب الحديث يعود ملارون النقاش الذي
واجه ما واجه من معارضة ،كام ذكرنا آنفا ،خاصة وأن معظم الفنون الشعبية التي عرفها العرب قبل النقّاش
كانت متيل إىل الفكاهة والتندر مبنأى عن الجدية ،وبالذات أن بعض هذه الفنون قد شابها الكثري من املجون
التي تجايف املنطق العريب الرشقي وتتناىف مع عاداته وأخالقه .وكان عىل النقاش أن يعمل بجد يك يحول النظرة
السائدة إلدراك أن ما يقوم بعرضه هو عمل أديب محض يحمل رسالة أخالقية وفكرية راقية.
لقد كان مارون النقاش مولعا باألدب والفنون والعلوم واللغات ،كام جاء عىل لسان أخيه نقوال النقاش
( )1894-1825يف كتابه «أرزة لبنان» ،ويضيف أنه تعلم الرتكية واإليطالية والفرنسية فضال عن املوسيقى
التي اتقنها جيدا .وبفضل عمله بالتجارة فقد تسنى له أن يصل إىل املدن السورية وأن يطلع عىل حياة
الناس وعاداتهم وتقاليدهم يف بيئاتهم املختلفة .سافر سنة  1846إىل االسكندرية والقاهرة ،ثم ذهب إىل
إيطاليا ،وهناك تعرف عىل فن املرسح ،وشاهد املرسحيات واألوبرات .أعجب النقاش بهذا الفن ملا فيه من
نصائح ومواعظ لعامة الناس .قام حال رجوعه إىل بريوت بتعليم بعض أصحابه من الشبان أصول التمثيل.
ويف سنة  1847قدم يف بيته ،إىل أصحابه مرسحية «لبخيل» ،ودعا إليها كامل قناصل البلدة وأكابرها ،ويف
سنة  1850قدم يف بيته أيضا مرسحية «أبو الحسن املغفل» (أو هارون الرشيد) التي دعا لحضورها وايل
اإليالة ونخبة من رجال الدولة العثامنية املتواجدين يف بريوت آنذاك ،إضافة إىل قناصل الدول ووجهاء
البلدة .ثم أنشأ املرسح الشهري املالصق لبيته وقدم به مرسحية «السليط الحسود» .ويف سنة  1854سافر
إىل طرسوس ألجل التجارة ولكن نفسه كانت حزينة بسبب ما القاه من جحود من أهل بلده ،ويف سنة
 1855أصابته حمى شديدة أودت بحياته.11
نالحظ أن مارون النقاش قد دعا إىل مرسحه الكرباء والوجهاء من العرب واألتراك واألجانب ،وأنه قام
بنقل املرسح األورويب إىل الرشق حسب أصوله الغربية ،كام أقر هو نفسه بذلك يف الخطبة التي ألقاها
قبيل عرض مرسحيته األوىل .ففيها يتطرق إىل تفوق الغرب عىل الرشق يف هذا املجال ،وإىل أهمية هذا
النوع األديب الذي يستقطب حتى امللوك للمشاهدة واالستفادة مشريا إىل أنواع املرسحيات هناك ،فيقول
إنها «تنقسم إىل مرتبتني كلتاهام تقر فيهام العني ،إحداهام يسمونها بروزا ،وتنقسم إىل كوميديا ثم إىل
دراما وإىل تراجيديا ويربزونها بسيطة بغري أشعار ،وغري ملحنة عىل اآلالت واألوتار ،وثانيتهام تسمى
عندهم أوبرا ،وتنقسم نظري ذلك إىل عبوسة ومحزنة ومزهرة ،وهي التي يف فلك املوسيقى مقمرة».21
أشار دافيد أركيوهارت يف كتاباته التوثيقية إىل مدى حامس مارون النقاش لنقل املرسح إىل لبنان كام رآه
يف أوروبا متاما ،31ومع ذلك نراه يدخل بعض التعديالت عىل مرسحه ،مراعاة للذوق السائد يف تلك األيام،
كام يتضح ذلك جليا يف كتابات ابن أخيه سليم النقاش...« :وملا رأى عدم ميل أبناء وطنه إىل هذا الفن املفيد
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نظرا لعدم معرفتهم مبنافعه زاده فكاهة فجعل يف الرواية الواحدة شعرا ونرثا وأنغاما ،عاملا أن الشعر
يروق للخاصة والنرث تفهمه العامة ،واألنغام تطرب» .41وبالرغم من املجهود الكبري الذي قام به مارون
النقاش ،إال أنه مل يلق من الدعم ما كان يأمل ،ورأى أن هذا الفن لن ينجح يف البالد العربية فأوىص ،كام
أسلفنا أعاله ،أن ينتقل املرسح مللكية الكنيسة املارونية .لكن اسمه ما انفك يتكرر كلام دار الحديث عن
رواد املرسح الحديث ،خاصة أن تالميذه قد تابعوا طريقه.
لقد فضل مارون النقاش أن يؤلف أعامله املرسحية متبعا أسلوب األوبرا ،رغم صعوبته ،كام يشري إىل
ذلك الباحث محمد مندور ،مضيفا أن الروايات الثالث التي قدمها النقاش كانت ،إما من نوع األوبرا أو
األوبريت ،وبذلك فهو يرى أن النقاش ،بعمله هذا ،قد حدد الصورة التي اتخذها فن املرسح يف العامل
العريب الحديث ،والتي استمرت عرشات السنني يف كل من لبنان وسوريا ومرص.51
حاول نقوال النقاش أخو مارون النقاش وتلميذه متابعة طريق أخيه ،ويبدو أنه كان متأثرا بالفن املرسحي
اإليطايل ،فكان هو وتالميذه يتبعون أسلوبا بعيدا عام هو مألوف يف بيئتهم التي وجدوا فيها .أما التلميذ
الثاين الذي تخرج من مدرسة مارون النقاش فهو سليم خليل النقاش (ت )1884ابن اخي مارون الذي ألف
فرقة مرسحية يف بريوت ،وكانت أوىل الفرق التي وفدت عىل مرص من لبنان ،وهو يعترب صاحب الخطوة
الثانية الجديرة بااللتفات والتقدير ،بعد خطوة عمه.61
***
ومن أهم رواد املرسح الذين عرفتهم بالد الشام ،كان أحمد أبو خليل القباين ،الذي يعترب املؤسس األول
للمرسح الحديث يف سوريا ،إذ يقول الباحث محمد نجم« :ال نعرف للتمثيل تاريخا يف سوريا ،قبل ظهور
أحمد أبو خليل القباين فيها» .71عائلته من أصل تريك ،وبالتحديد من قونية ،هاجرت إىل دمشق واستقرت
هناك ،تعلم القراءة ومبادئ العلوم يف أحد الكتاتيب ،ثم انتقل إىل إحدى املدارس االبتدائية .ويف بدايات
شبابه أخذ يحرض حلقات الدرس يف املساجد والبيوت ،ثم احرتف مهنة القبان ،ويف هذه األثناء كان ينمي
ميوله املوسيقية والغنائية ،فاكتسب الكثري من أساتذته حتى أشادوا له بذلك.81
لقد عمل يف مجال املرسح يف سوريا منذ سنة  1878حتى سنة  ،1884ويقال إنه التقط أصول هذا الفن
من مشاهدته ملرسحيات فرنسية تم عرضها يف إحدى مدارس دمشق ،كام ويقال إنه تعلم أصول هذا الفن
من اللبنانيني ،وقد شاهدهم ميثلون يف كل من بريوت ودمشق .كان ابو خليل القباين يؤلف املرسحيات
ويلحنها ويخرجها ،ويشرتك يف متثيلها والغناء فيها .ومن أهم مرسحياته« ،محمود نجل شاه العجم» و»ناكر
الجميل» و»عنرتة» و»أسد الرتعة» و»لوسيا وأنس الجليس» و»كرسى أنو رشوان».91
كان ابو خليل القباين ،بحد ذاته ظاهرة فنية ،فقد اكتسب فن املوسيقى والغناء وألف األزجال واألشعار ،ومل
ينقل هذا الفن عن الغرب ،ومل يسافر إىل هناك لغرض اقتباسه .بعد النجاح الذي القاه يف بالد الشام قام بعض
املعارضني لهذا الفن باعرتاض مسريته املرسحية والفنية ،باعتباره مناقضا للقيم واألخالق الدينية ،حسب رأيهم،
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وكان آنذاك منهمكا يف التحضري ملرسحية «ابو الحسن املغفل» .رفع هؤالء اعرتاضا إىل الحكومة العثامنية يف
اآلستانة ،رافضني القبول بظهور هارون الرشيد عىل املرسح عىل شكل أيب الحسن املغفل ،فصدر عنها أمر مبنع
التمثيل يف سوريا ،وهكذا قيض عىل املرسح يف هذا البلد .02ويضيف الباحث جوزيف زيدان سببا آخر وهو
إدخال ممثلتني لبنانيتني ،12وجدنا ان اسمهام «اآلنستان بيبة ومريم» ،22كام جاء عىل لسان أحد الكتاب.
لقد اعتمد القباين بشكل واضح عىل القصص الشعبية التي اعتاد قصاصو املقاهي عىل قصها للزبائن ،وعىل
السري الشعبية ،ومل يعتمد النص األديب ،يف املقام األول ،أساسا ملرسحياته التي ألفها ،بل جعل اإلنشاد
والرقص والغناء أهم عنارص مرسحه املهمة ،مام جعل أحد الباحثني يعلن بأن «القباين هو صورة متطورة
للقاص الشعبي ،متخذا املرسح أداته يف القص» .32ولقد رأى بعض الدارسني أن مرسح القباين أضعف
صياغة من مرسح مارون النقاش ،ألن معرفة القباين باملرسح األجنبي اقترصت عىل اللغة الرتكية ،فعمد إىل
املوسيقى واإلنشاد والرقص لتغطية ضعف البناء املرسحي« ،فكانت النتيجة العملية لكل هذا نشأة الرباعم
األوىل لفن األوبريت يف البالد العربية».42
***
لعب رواد املرسح يف كل من سوريا ولبنان دورا هاما ومفصليا يف وضع اللبنات األوىل للمرسح العريب،
لكن هذا الفن تطور وانتعش يف مرص .يعزى ذلك إىل شبه االستقالل الذي متتعت به مرص ،يف تلك
الحقبة الزمنية ،وبعدها الجغرايف عن مركز الخالفة العثامنية .فقد قام الخديوي اسامعيل ببناء دار لألوبرا
( ،)1869بينام تعرضت بالد الشام ،يف تلك الفرتة ،لحركة قمع فكرية عثامنية تركية ،مام حدا بكثري من
الفنانني والشعراء إىل النزوح من بالد الشام إىل مرص .وكانت أول فرقة مرسحية وفدت آنذاك (-1876
 )1877هي فرقة سليم النقاش حيث نزلت يف االسكندرية األكرث تحررا .تألفت الفرقة من اثني عرش ممثال
وأربع ممثالت ،قامت بتقديم بعض التمثيليات املرتجمة عن اللغة الفرنسية ،52خلف سليم النقاش يف
اإلرشاف عىل الفرقة زميله يوسف خياط ( .)1895-1877كام ظهرت فرق شامية أخرى لعبت دورا مهام
عىل ساحة املرسح املرصي وهي فرقة سليامن القرداحي ( ،)1909-1882وفرقة سليامن الحداد (،)1887
وفرقة اسكندر فرح ( ،)1909-1881هذا إضافة إىل فرقة أبو خليل القباين التي وصلت مرص هي األخرى
يف نفس الفرتة الزمنية ( )1909-1884لتتابع عملها املرسحي الذي بدأته يف سوريا.62
يؤكد الباحث محمد مندور عىل أهمية ما قام به أهل الشام ،مشريا إىل انتقال أهم تلك الفرق من هناك
واإلقامة يف مرص ،كام ذكرنا أعاله ،ويضيف أنه كان لهؤالء السوريني ،بنوع خاص ،فضل يف ظهور رائد فن
األوبرا واألوبريت املرصي الشيخ سالمة حجازي ( )1917-1852الذي أخذ هذا الفن عن القباين قبل أن
يستقل ويكون فرقته الخاصة التي عملت من سنة  .721914-1905مل يقترص دور السوريني عىل دورهم
الريادي يف إنشاء الفرق واملسارح بل ساهموا مساهمة كربى يف ترجمة وتعريب وتحضري الكثري من
املرسحيات الغربية قبل وأثناء وبعد مساهمة املرصيني يف تلك الحركة .82إن ظهور هذه الفرق الشامية
يف سنوات السبعني من القرن التاسع عرش عىل أرض مرص مثلت نهاية مرحلة وبداية ملرحلة جديدة ،فقد
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أصبح املرسح تجاريا وأكرث تنظيام عام كان عليه من قبل.92
قدمنا أعاله استعراضا موجزا لدور رواد املرسح يف بالد الشام ،وبالتحديد يف لبنان وسوريا ،وبدا للقارئ
واملتابع أن هذا الفن الحديث قد وضع لبناته األوىل هناك .وعليه يطرح السؤال ما هو الدور الذي لعبته
مرص نهاية القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين؟
***
يشري الباحثون إىل عدم وجود فن مرسحي عريب يف مرص ،بشكله املألوف اليوم ،يف القرن الثامن عرش،
بل نراهم يتحدثون عن انتشار الفنون الشعبية االستعراضية عىل اختالفها ،وهم يعتمدون يف معلوماتهم
هذه عىل ما رواه بعض الرحالة ،واولهم الدامنريك كارستني نيبور الذي وصل االسكندرية سنة .031761
يتحدث نيبور عن عروض الشوارع بشكل دقيق ،مشريا ،أوال ،إىل فن الغوازي اللوايت يعملن لقاء أجر زهيد.
تتكون هذه الفرق من مجموعة راقصات غجريات غري متزوجات يرقصن يف األماكن العامة ويف البيوت
يف مناسبات األفراح .وكان مصدر رزقهن الزهيد يتقاضينه حني يؤدين رقصاتهن مقابل بيوت األوروبيني
املنترشة عند الشاطئ.13
بعد ذلك يتحدث نيبور عن ف ّن ْي األراجوز وخيال الظل .فيقول إن فن األراجوز منترش يف أرجاء القاهرة،
وإن مل يتطور ،برأيه ،رغم تقادم السنني ،ويضيف انه فن جدير باالهتامم لوال ان متفرجي القاهرة يجعلون
متثيلياته مقززة .أما خيال الظل فهو محبوب جدا يف الرشق ،وإن مل ترق له باباته نظرا لسخريتها من
عادات األوروبيني ولباسهم .كام يتحدث عام شاهده من فنون شعبية أخرى واستخدامهم الحيوانات يف
ألعابهم ،خاصة القرود ،لإلمتاع واملؤانسة.23
بعد ذلك ينتقل للحديث عن فن املرسح الذي فاجأه حني يكتشف أن هناك عددا كبريا من املمثلني
من مسلمني ،مسيحيني ويهود ميثلون حيثام يدعون ،ويف الهواء الطلق ،لقاء أجر زهيد جدا .فقام نيبور
باستدعائهم ليمثلوا يف بيت صديق إيطايل مل يُعجب بهذا التمثيل ال هو وال أصدقاؤه .كانت بطلة املرسحية
امرأة قام رجل ملتح بأداء دورها دون أن يوفق يف إخفاء لحيته.33
بعد خمسة وثالثني عاما مير مبرص سائح أورويب آخر يدعى بلزوين ،وهو إيطايل الجنسية قام بتسجيل بعض
ما شاهده من متثيل الفنانني الجوالني املعروفني باسم «املحبظني» ،شاهد مرسحيتني قدمتهام فرقة شعبية
مرصية يف احتفال أقيم يف شربا سنة .431815
بعد هذا التاريخ بحوايل خمسة عرش عاما نجد املسترشق إدوارد لني يتحدث عن فرق «املحبظني» الذين
يضحكون الناس بنكات هابطة مفسدة .وكان هؤالء يُشاهدون يف حفالت الزواج والختان يف بيوت الكرباء،
وأحيانا يف ميادين القاهرة العامة يتحلق املشاهدون حولهم .مل يكن بني هؤالء «املحبظني» أي امرأة ،بل
كان يقوم بهذا الدور رجال وصبيان يف لباس امرأة.53
***
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هذه «الفنون» الشعبية مل تخلق مرسحا عربيا حديثا ،أما املرسح مبفهومه الحديث فقد عرف طريقه إىل
مرص مع حملة نابليون إىل مرص (سنة  ،)1798فقد شهدت قيام أول مرسح أورويب للتمثيل يف العامل العريب،
أنشأه الجرنال مينو سنة  1799وأطلق عليه ،كام يقول جرجي زيدان« ،مرسح الجمهورية للفنون» ،وقد
ذكر الجربيت أن أفراد الجالية الفرنسية كانوا يعرضون فيه مرسحياتهم أمام الفرنسيني للتسلية والرتفيه،
مرة كل عرشة أيام ،ولكنه كان قصري العمر .63ثم ال تذكر املصادر شيئا عن اهتامم الغربيني بالتمثيل يف
مرص حتى وصل إىل الحكم محمد عيل باشا ( ،)1805ف ُمهدت الطريق أمام األجانب بالذات الفرنسيني
منهم إلقامة مرسح جديد ،ومن ثم إقامة مسارح أوروبية حديثة يف عرص سعيد باشا ،بالذات يف القاهرة
التي سبقت االسكندرية يف هذا املجال.73
شهدت فرتة الخديوي اسامعيل ،الذي حكم مرص ست عرشة سنة ( ،)1879-1863انتعاشا وانتشارا للعديد
من الفنون ،وقد عرف عنه ميله إىل متدين مرص لتقرتب أكرث من الغرب ،فاهتم ،بشكل خاص ،بإقامة
مسارح أوروبية عىل أرض مرص أواخر الستينات من القرن التاسع عرش .فقد أنشأ مرسح األزبكية سنة
 ،1868ليقدم خدماته للفرق األجنبية الوافدة إىل مرص ،ثم بنى مرسح دار األوبرا ليتمكن من استيعاب
عرض أوبرا «عايدة» مبناسبة افتتاح قناة السويس سنة  ،1869كانت هاتان القاعتان أوروبيتي الطابع كليا.
بعد ذلك تم بناء عدد من املسارح يف القاهرة واالسكندرية لخدمة الفرق األوروبية الوافدة إىل مرص.83
***
لعل أول خطوة جدية يف سبيل إقامة مرسح عريب يف مرص هي تلك الخطوة التي قام بها يعقوب صنوع (-1839
 ،)1912املولود يف القاهرة ألبوين يهوديني .كان صنوع ذا ثقافة واسعة ومتشعبة ،درس يف صباه التوراة ثم
درس اإلنجيل والقرآن .كان أبوه مستشارا لألمري أحمد يكن حفيد محمد عيل فأرسله األمري إىل إيطاليا ،بعد
أن الحظ عليه سامت الذكاء والنبوغ .درس عىل نفقته ثالث سنوات ( ،)1855-1852فتسنى له بذلك أن يطلع
عىل ثقافة البالد .وكان يتقن العربية واإلنجليزية واإليطالية واألملانية والربتغالية واألسبانية واملجرية والروسية
والبولونية والعربية .93انهمك حال عودته إىل مرص يف العمل الصحايف يكتب املقاالت يف الصحف واملجالت،
ويكتب الدراسات والقصص القصرية والشعر يف عدة لغات ،العربية ،الفرنسية ،اإليطالية واإلنجليزية.04
عارش صنوع الكرباء ودخل بيوتهم وعلم أبناءهم اللغات والعلوم األوروبية ،وبناتهم الفنون الزخرفية
واملوسيقى .رأى ،بفضل ذكائه وخربته التي اكتسبها يف إيطاليا ،أنه من الرضوري بناء مرسح حديث عىل
طراز غريب إلميانه أن املرسح أداة فعالة يف إنهاض الشعوب ،فقام باختيار املمثلني وتعليمهم فن املرسح،
ومن ثم التأليف لهم ،14وهناك من يقول إن املصلح جامل الدين األفغاين قد نصحه بإنشاء مرسح يتعرض
لألوضاع السياسية يف مرص وأن ينرش هذه األفكار بني طبقات الشعب الفقرية.24
يقر صنوع هو أيضا بفضل املرسح األورويب عليه ،كام أقر بذلك من قبله مارون النقاش ،وذلك يف محارضة
له كان قد ألقاها يف باريس سنة  1903يتحدث فيها عن مرسحه وعن مساهمته يف إنشاء املرسح العريب
الحديث ،جاء فيها« :ولد هذا املرسح يف مقهى كبري ،كانت تعزف فيه املوسيقى يف الهواء الطلق ،وذلك يف
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وسط حديقتنا الجميلة (األزبكية) ،يف ذلك الحني أي يف سنة  .1870كانت مثة فرقة فرنسية قوية تتألف
من املوسيقيني واملطربني واملمثلني ،وفرقة متثيلية إيطالية ،وكانتا تقومان بتسلية الجاليات األوروبية يف
القاهرة .وكنت أشرتك يف جميع تلك التمثيليات التي تقدم يف ذلك املقهى [ ،]...وإذا كان ال بد يل من أن
أعرتف ،فألقل إذن ،إن الهزليات واملالهي والغنائيات واملرسحيات العرصية التي قدمت يف ذلك املرسح
هي التي أوحت إيل بفكرة إنشاء مرسحي العريب ]...[ ،وقبل أن أقدم عىل إنشاء مرسحي املتواضع ،قمت
بدراسة جدية للكتاب واملرسحيني األوروبيني ]...[ ،وعندما أحسست بأنني أصبحت متمكنا ،إىل حد ما ،من
الفن املرسحي ،كتبت غنائية يف فصل واحد ،باللغة العامية ،وأقحمت فيها بعض األغاين الشعبية [ ]...ولقد
شجعني نجاح هذه املرسحية عىل أال أتوقف أبدا ،بل مضيت يف سبييل قدما ،وكان عيل أن أؤلف فرقة
متثيلية حقيقية تضم ممثالت من النساء ،ال من رجال تنكروا يف أزياء نساء .ولقد وفقت يف ذلك الحني يف
العثور عىل فتاتني فقريتني جميلتني كانتا عىل جانب كبري من الخلق القويم ]...[ .وبعد مرور أربعة أشهر
عىل قيام هذا املرسح القومي ،دعاين الخديوي إسامعيل وفرقتي إىل التمثيل عىل مرسحه الخاص يف قرص
النيل ،وبعد أن مثلت مرسحيتني ،قال يل أمام الوزراء وكبار رجال القرص :نحن ندين لك بإنشاء مرسحنا
القومي فإن كوميدياتك وغنائياتك ومآسيك قد ع ّرفت الشعب عىل الفن املرسحي ،فاذهب فإنك موليري
مرص ،وسيبقى اسمك كذلك أبدا».34
تابع صنوع يف مسريته يؤلف املرسحيات ويخرجها ويدرب املمثلني عىل تأدية أدوارهم حتى بلغت
مرسحياته اثنتني وثالثني ،44معظمها تصوير للواقع الذي تعيشه مرص وانتقاد للتخلف والواقع االجتامعي يف
تلك األيام« ،54ويف هذه املرسحيات يسري األثر األورويب واألثر الشعبي جنبا إىل جنب داخل القالب الغريب،
وإن كانت الحياة العملية الحافلة التي عاشها صنوع ،قد جعلته أكرث من سلفيه 64قربا من الناس العاديني
وأقدر عىل مالحظتهم وهم يضطربون يف حياتهم اليومية».74
لفت صنوع نظر املؤرخني واملحللني والدارسني حتى رأينا محرر الساتردي ريفيو يصف ،يف عددها الصادر
يف  26متوز /يوليو سنة  ،1876دور صنوع بخالق املرسح العريب وحده لكونه املؤلف واملمثل واملدير
وامللقن ،ويضيف ان ما يثري االعجاب حقا هو تقمصه شخصية الفالح املرصي حني يقوم بهذا الدور
فيحلو لك سامع مالحظاته الالذعة وضحكاته الربيئة ،إىل جانب عرباته الصامتة وهي تتساقط عىل خديه
الضامرين ،فهو قادر عىل ان يجمع يف شخصه شعبا بأكمله.84
يالحظ الراعي بعد قراءته إلنتاج صنوع املرسحي ان تصويره للسادة يف مرسحه تصوير ضعيف ،فهم عادة
أناس باهتون ،بينام شخصياته الشعبية قوية وواضحة .ويرى أنه قد لجأ إىل كل الحيل الفنية ليك يستنبط
الضحك ،فاستخدم النكات اللفظية والجنسية ،كام استعمل الهزل والفكاهة الراقية ،فقدم من ناحية تهريجا
وقدم ايضا أفكارا ،لقد فهم ان املرسح فرجة ولكن يجب أن يحمل رسالة وهدفا.94
استمر صنوع يف تقديم عروضه عىل املرسح الذي أنشأه مدة سنتني ،ولكن بعض موضوعاته كتعدد الزوجات،
ونقده لإلدارة الحكومية وللخديوي نفسه بسبب بعض املظامل ،وقيام علامء األزهر بتقليده وتأليف مرسحيات
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عربية ومتثيلها ،وألسباب أخرى جعلت الخديوي إسامعيل يصدر قراره سنة  1872بإغالق املرسح.05
يرى عيل الراعي أنه بختام صنوع ألعامله يكون قد اكتمل للمرسح العريب «املجلوب» األمناط الثالثة التي
ظل يصب فيها أعامله منذ منتصف القرن التاسع عرش وحتى اآلن وهي :املرسحية الجادة ،التي تعتمد
باألساس عىل النص األديب ،واملرسحية الكوميدية االنتقادية ذات األساس الشعبي ،واألوبريت ،أو املرسحية
الغنائية .ويضيف أن املرسح العريب ظل يقدم األمناط الثالثة «مقتبسة أو مؤلفة تأليفا متهافتا» حتى ظهر
املؤلف املحيل ،15الذي سنأيت عىل ذكره الحقا.
بعد إغالق مرسح صنوع توقف التمثيل العريب يف مرص مدة أربع سنوات إىل أن بدأت الفرق الشامية التي
أرشنا إليها سابقا ،تفد إىل مرص ،وتقوم بدور فاعل يف نرش املرسح العريب يف مرص بل ويف بعض الدول العربية
األخرى ،كتونس والجزائر .ومن األمور الهامة التي تنسب لهذه الفرق أنها فتحت املجال لتعاون شامي
مرصي ،كمشاركة الشيخ سالمة حجازي يف فرقة يوسف الخياط والقرداحي والحداد واسكندر فرح مغنيا
أحيانا ،ومغنيا وممثال أحيانا أخرى ،ومشاركة املغني املرصي الشهري عبده الحمويل ( )1901-1836يف فرقة
القباين .25ومع ذلك فإن «بعض النقاد املرصيني أمثال لويس عوض ي ّدعون أن هذه املرحلة الشامية يف تاريخ
املرسح املرصي هي مرحلة عابرة ،رغم أنها امتدت حتى أواخر سنوات العرشين من القرن العرشين ،وظلت
قادرة عىل إيقاف تطور مرسح مرصي قومي مثل ذلك الذي أنشأه صنوع ومحمد جالل عثامن».35
ذكرنا أن من أهم إفرازات اللقاء الشامي املرصي هو بروز فنانني مهمني يف تاريخ املرسح العريب الحديث
ومنهم الشيخ سالمة حجازي 45الذي يبدأ تاريخه الخاص يف أوائل سنة  1905حني ألف أول جوق خاص به،
وفيه يقول محمود تيمور« :يف شخصية الشيخ سالمة التقت موهبتان أصيلتان ،موهبة التلحني وموهبة
التمثيل .بهام أصبح طرفة فنية نادرة [ ]...وأذكر أن الشيخ سالمة حجازي ع ّرج عىل إيطاليا يف بعض
جوالته ،وأحيا هناك حفالت سمعه فيها املغني العاملي كاروزو وشهد له ،ويروى أن الفنانني االيطاليني
55
قالوا« :لو ان ذلك الفنان املرصي كان من قومنا لجعلنا منه كاروزو آخر».
لقد جدد الشيخ حجازي كثريا يف مجال الغناء إذ الغى التواشيح واملقدمات والليايل والتقسيامت املوسيقية
التي كانت تسبق الغناء ومتهد له متهيدا طويال ،وبذلك يكون قد مهد للموسيقى والغناء املرسحيني ومهد
الطريق لعمالق املوسيقى املرسحية الشيخ سيد درويش .65أما يف مجال التمثيل فهناك من يرى أن التمثيل
قد انتقل من طوره األول إىل طوره الثاين يوم ان احرتف الشيخ سالمة التمثيل العريب ،ففي عهده ارتقى
اسلوب املعربني وترجمت عدة روايات عن الفرنسية واالنجليزية.75
***
وقبل االنتقال اىل الحديث عن املؤلف املحيل علينا أن نوضح نقطة هامة جدا وهي أن معظم املرسحيات
التي عرضتها الفرق الشامية يف الربع األخري من القرن التاسع عرش هي مرسحيات مرتجمة أو معدة،
باألساس عن اللغة الفرنسية ،لكتاب معظمهم شاميون ،فاللغة األوروبية األساس يف مرص منذ محمد عيل
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وحتى االحتالل االنجليزي ملرص ( ،)1882هي اللغة الفرنسية .ويذكر أن مرسحية «هملت» التي عرضتها
فرق القباين وحجازي ويوسف وهبي ترجمت عن الفرنسية ال عن اللغة االنجليزية.85
ولعل ما قام به الباحث عيل الراعي يعطي اإلجابة الوافية لهذه القضية بالتحديد حني يتحدث عن
اإلرهاصات التي سبقت ظهور الكاتب املحيل ،ويتوقف عند املرسحية االجتامعية «صدق اإلخاء» ()1894
ملؤلفها إسامعيل عاصم التي ناقشت ترف األغنياء وتبذيرهم ،والخلل يف حرية التعليم وحق تكوين
األحزاب ،وتفرق أهل مرص عن حقهم الذي فتح املجال لألطامع الغربية ،وسهل للغريب احتالل أرضهم.95
تكمن أهمية املرسحية يف كونها «البشري األول بقيام املرسحية االجتامعية املؤلفة [ ]...أما املصدر الثاين
ألهمية هذه املرسحية عىل وجه الخصوص ،فهي أنها مضت قدما مع رحالت الفرق الفنية ،فاقتحمت
تونس الخرضاء».06
وكام هو األمر بالنسبة للرواية العربية الحديثة ،التي سبقتها إرهاصات عديدة ،من تعريب ومتصري وترجمة
إىل أن ظهرت رواية التسلية والرتفيه والرواية التاريخية ،هكذا حدث يف مجال املرسح أيضا .يشري الراعي
إىل املؤلف إبراهيم رمزي ( )1949-1884الذي كتب عددا من املرسحيات التاريخية ،االجتامعية والغنائية
وأهمها« :الحاكم بأمر الله» (حوايل  ،)1914و»أبطال املنصورة» ( ،)1915و»بنت اإلخشيد» (،)1916
و»البدوية» ( ،)1918و»إسامعيل الفاتح» ( ،)1937و»شاور بن مجيد» ( ،)1938واملرسحية االجتامعية
«رصخة طفل» ( .)1923ويف الفرتة نفسها يظهر كاتب مرصي آخر وهو محمد تيمور ( )1921-1892الذي
أخرج مرسحيات« :العصفور يف القفص» ( ،)1918و»عبد الستار أفندي» ( ،)1918و»الهاوية» (،)1921
وهي مرسحيات ذات أسس أجنبية فرنسية يف الغالب األعم ،قام تيمور بتمصريها وتقريبها من الواقع
املرصي ،مبتكرا شخصيات وحوادث قريبة من الواقع املحيل .وأخريا يظهر الكاتب الكبري توفيق الحكيم
( )1987-1898الذي كان له دور هام جدا يف دعم الحركة املرسحية يف مرص ابتداء من مرسحيته املفقودة
«الضيف الثقيل» ( ،)1919حتى أول مرسحية وصلتنا كاملة وهي «املرأة الجديدة» (.16)1923
***
يعترب الكثريون العقد الثاين من القرن العرشين إحدى أهم املحطات يف تاريخ املرسح العريب الحديث،
ويعود الفضل فيه للمرسحي جورج أبيض ( .)1957-1880ولد أبيض يف بريوت وانهى مرحلته األولية من
الدراسة وملا يبلغ الثانية عرشة ،فرتك مدرسة الفرير والتحق مبدرسة الحكمة يف بريوت ،وفيها اتقن اللغة
العربية التي كانت تهتم بها هذه املدرسة ،ونال شهادتها سنة  .1897ثم عني يف بعض الوظائف ،ولكنه مل
يستقر بها إذ غادر لبنان إىل مرص وحل يف االسكندرية أواخر سنة .261898
ويعترب عمله «أول خطوة حقيقية نحو إيجاد فن صحيح ،مبني عىل الدراسة األصولية ،ومتصل برتاث
املرسح األورويب العتيد» .36فإىل جانب ظهور املؤلف املحيل وامللحن املرسحي ظهر ألول مرة املمثل
املدرب باألسلوب العلمي ،46فقد عاد من فرنسا يف عام  1910عىل رأس فرقة فرنسية لتقديم العروض
باللغة الفرنسية ،وذلك بعد ان كان الخديوي عباس حلمي قد أوفده إىل هناك سنة  ،1904ودرس فيها
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أصول املرسح عىل يدي املمثل الفرنيس املرموق سيلفان ،فأتيح له بذلك أن يلتقي بأساتذة كبار وأن
يشاهد الفرق الفنية الكبرية.56
ويف عام  1911كان الزعيم املرصي سعد زغلول وزيرا للمعارف الذي قام بتعديل كل املناهج الدراسية
االنجليزية التي وضعها االنجليز لتصبح عربية ،فدعا إليه جورج أبيض الذي قام عىل الفور بحل فرقته
الفرنسية وإرجاع أعضائها إىل فرنسا ،وألف بدلها فرقة عربية ،وعكف بعد ذلك عاما كامال عىل إعداد
وتعريب املرسحيات التي مثلها باللغة الفرنسية .وما لبث ان استقطب حوله مجموعة من أفضل املواهب
واملحرتفني ،مام حفز كبار رجال القلم عىل التفرغ ألعامل الرتجمة والتأليف ،ومن أوائل الرتجامت كانت
«أوديب ملكا» لسوفوكليس ترجمها فرح أنطون ،و»عطيل» ترجمها خليل مطران .وكان أول ما افتتحت
به الفرقة نشاطها مرسحية شعرية بعنوان «جريح بريوت» من تأليف الشاعر الكبري حافظ إبراهيم.66
لقد القت خطوة جورج ابيض ،سنة  ،1912العربية ترحيبا وتشجيعا واسعا فأقبل عليه الجمهور للمشاهدة
من جميع الطبقات ،وانضم إىل فرقته نخبة من املثقفني ومن ذوي املكانة االجتامعية الذين كانوا حتى
ذلك الحني يرفضون االنخراط يف هذه الفنون مثل املمثل والكاتب املرسحي الكبري يوسف وهبي (بك)،
مام أدى إىل ارتفاع مكانة املمثل والنص املرسحي معا .هذه الخطوة جعلت البعض يعلن أنها بداية مرحلة
وانتهاء مرحلة لها خصائصها املميزة ،76فقد قدم جورج أبيض مرسحية «مرص الجديدة ومرص القدمية»
للكاتب املرسحي فرح أنطون ،وقد اعتربت آنذاك بأنها أول مرسحية مرصية.86
ومن الخطوات الهامة الجديرة بالدراسة واملتابعة هي الخطوة التي قام بها عزيز عيد ( )1942-1884حني
بدأ يهتم بفن اإلخراج ،بصفته فنا مفصوال عن التمثيل أو إدارة الفرق املرسحية ،فعمل مع أبرز األسامء
يف تلك الحقبة الزمنية ،فشهد له الكثريون بدوره الهام مثل الفنانة روز اليوسف واألستاذ زيك طليامت.96
يف هذه األثناء كانت الحرب العاملية األوىل تهز العامل كله من مرشق األرض وحتى مغربها ،وكان من
الطبيعي أن يحدث تراجع مؤقت يف املرسح ويف غريها من الفنون  ،لكن ما ان وضعت الحرب أوزارها
حتى انتعشت الحركة املرسحية يف مرص ،وشهدنا تواصال أكرب وتبادال ثقافيا بني الرشق والغرب ،مام أفرز
فرقا مرسحية جديدة وجيال من املثقفني من كتاب ومرتجمني ومرسحيني .كام بدأنا نسمع بأسامء ممثالت
ومغنيات مرصيات بدأن يظهرن عىل خشبة املرسح ويأخذن بعض األدوار املركزية مثل منرية املهدية
( )1965-1885وغريها.
***
رأينا أن املرسح مبفهومه الحديث قد وفد إلينا من الغرب ،وبالتحديد منذ حملة نابليون عىل مرص ،ما
يذكرنا مبسرية القصة والرواية الحديثتني ،رغم االختالف بني املوروثني .لكننا نرى أن املوروث القصيص
أعمق واوسع من املوروث التمثييل.
يقر املرسحيون االوائل بتأثرهم من املرسح الغريب ،يف أخذهم عن املؤلفات الغربية ،لكنهم خنعوا للموروث،
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فحاولوا أن ميزجوا بني الحضارتني لجذب املشاهدين ،ثم يف فرتة الحقة كان عليهم أن يؤلفوا مرسحيات ذات
طابع عريب رشقي .ونحن نجزم هنا أن التحول يف املواضيع واملضامني قد حدث بصورة تدريجية.
بالرغم من تأثر كل من مارون النقاش وصنوع من املرسح األورويب وبالرغم من تقليدهام ألصوله ،إال أننا الحظنا
لجوء كل منهام إىل املواءمة بني الرشق والغرب ،فكالهام أدخل عنارص شعبية .فقد اشتهر صنوع ،بالذات ،بدور
ابن البلد ،فيام أن ابو خليل القباين قد حافظ عىل العديد من عنارص الفنون الشعبية الشائعة يف أيامه.
لقد اضطر بعض الرواد إىل إدخال بعض الفنون الرشقية الجتذاب املشاهدين الذين اعتادوا عىل الفنون
الشعبية السابقة للمرسح الحديث ،ولنقل إنها عملية مجاراة للذوق السائد لتسويق أعاملهم من ناحية،
وإلميانهم بأهمية املرسح الحديث ودوره يف يقظة األمة .فمن املعروف أن مارون النقاش ،عىل سبيل املثال
قد عرض مرسحية هزلية محلية معروفة يف االسرتاحة بني الفصول أثناء عرضه ملرسحية «أبو الحسن
املغفل» إرضاء للحضور الذي تجاوب معها بانفعال شديد.
يستطيع املتابع للدراسات أن يرى أن الفنون الشعبية كانت منترشة يف العامل العريب منذ مئات السنني،
وأنها أخذت أشكاال مختلفة من قطر لقطر ،وإن كان هناك الكثري من التشابه بني هذه الفنون .كام نالحظ
أن هذه الفنون قد سبقت ظهور املرسح الحديث ،وقد اختلفت آراء الدارسني يف تقييم دور هذه الفنون،
فمنهم من يرى أن لها دورا سلبيا يف جعل البعض ينظر إىل املرسح والسينام يف بداياتها نظرة استخفاف،
والبعض يرى أنها ،رغم ذلك ،مهدت لظهور املرسح والسينام .ويف هذا يقول الباحث جوزيف زيدان:
«بدون أن أضع نفيس يف موقف حرج بالقول إن خيال الظل املعروف للعرب منذ سنة 1171م هو مرسح
ذو مكانة عالية رغم أنه ال يخضع للنموذج األرسطوطالييس ،فإين أريد أن أقرتح وجود عالقة بني هذا النوع
وبني املرسح العريب الحديث الذي ظهر حوايل منتصف القرن التاسع عرش».07
أما فيام يتعلق بدور املرأة فقد وجدنا تجاهال شبه تام لدورها ،بل إن مجرد قيام ذكور بأداء دور املرأة
كان من ضمن األسباب التي أدت إىل إغالق مرسح النقاش ومرسح القباين .وحني عملت يف الفنون الشعبية
فإنها مل تلق تشجيعا وال تقديرا ،بل استنكارا وتحقريا .وكانت عملية تجنيدهن عملية مضنية وشاقة
وتحمل نوعا من املغامرة .إنني اعتقد أننا أحوج ما نكون إىل القيام ببحث يتناول دور املرأة يف هذا املجال
لنتمكن من إعطاء اإلجابة الوافية.
ال شك أن املراحل الالحقة هي مراحل مهمة يف تاريخ املرسح العريب الحديث ،وبالتحديد املرحلة التي تلت
انتهاء الحرب العاملية األوىل وهي تستحق دراسات موسعة يجب أن تشمل دوال وأقطارا عربية شتى ألن
املرسح مل يعد يقترص عىل مرص وبالد الشام ،بل تعدى إىل مجمل العامل العريب من مرشقه حتى مغربه .إننا
عىل دراية أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت هذا الجانب وال تزال أقالم عديدة تتناوله يف شتى
أقطار الوطن العريب ،آملني أن نجد نحن وغرينا الوقت الكايف لتناول مسرية املرسح الفلسطيني.
رصين عىل تناول موضوع الرشق والغرب وعملية املثاقفة ،ما دام هناك
سيظل بعض الدارسني والباحثني م ّ
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إبداع ،إذ ال يضرينا أبدا ،برأيي ،أي اقتباس من اآلخر او أي تبادل ثقايف ،أمل نأخذ من الفرس والرومان
واليونان يف القرون الوسطى؟ أمل تتمكن لغتنا العربية بفضل هذا التبادل الثقايف أن ترقى وتتوسع أكرث؟
وهل يتنكر أحد لدور العرب يف «ألف ليلة وليلة» ،و «كليلة ودمنة» ،رغم أن أصولهام ليست عربية؟ أمل
يتبوأ العرب حينذاك موقع الصدارة يف العلم واألدب بعد أن كانوا قد استفادوا وأفادوا؟
هذه األسئلة وغريها من األسئلة املشابهة قد متت اإلجابة عليها من خالل ما أفرزه التاريخ ،وما كرمت به
قرائح املبدعني.
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