
  المسرحية في األدب العربي الحديث

  

مسألة ارتباط هذا الفن بالتراث عند الحديث عن بداية المسرح العربي  تواجهنا
    1:يقينهذا السياق انقسم الدارسون إلى فروفي  بين اإلثبات والنفي، العربي

أن العرب عرفوا التمثيل والتشخيص كما في مسرح الظل ـ فريق يرى 1
وهي تمثيلية تستعاد  )التعزية(والقراقوز، وما كان يحدث في الحفالت الدينية خاصة 

  .فيها ذكرى مقتل اإلمام الحسين

، وال عالقة له عند العربتحدث مس إلى أن األدب المسرحي يذهبـ فريق 2
  .فهو نتيجة الحتكاكهم بالمسرح الغربي في القرن التاسع عشر .بالتراث

   .وغيرهما 3رومحمد مندو 2الثاني أنيس المقدسي ومن القائلين بالرأي

 أهل الشام والمصريين، تها إلىوبالنسبة لمسألة الريادة يستوقفنا االختالف في نسب
لة المسرح عن طريق الحم فالباحث سيد علي إسماعيل يرى أن العالم العربي عرف

بدايات القرن التاسع عشر، و الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر
ولكنها  وذلك بعدما حضرت فرقة مسرحية من فرنسا إلى مصر بطلب من بونابرت،

كانت تقدم عروضها للجنود الفرنسيين لتسليتهم والتخفيف عنهم، وبعدها غادر 
لكن  ،4يث في مصر والعالم العربينابليون بعد أن وضع اللبنة األولى للمسرح الحد

اإلجماع يكاد أن يكون معقودا على نسبة الريادة إلى اللبناني مارون النقاش 
، ومن الطريف أن ممن يردون الريادة إلى النقاش ناقد مصري هو )1817-1855(
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ولد في بيروت لينتقل بسرعة إلى سوريا  المسرحفن وهو يعترف أن  .محمد مندور
    .5الذين ساهموا في انتشاره هناك الشاميين أنفسهم عن طريقإلى مصر وبعدها 

    :مارون النقاش رائد المسرح العربي

مدينة صيدا رفقة أسرته نشأ مارون النقاش في مدينة بيروت التي انتقل إليها من 
 وفي بيروت تعلم واشتغل في الدوائر الحكومية، لكنه .وقد كان حينها في سن الثامنة

وقد  التي لزمها طيلة حياته، ما لبث أن غادر الوظيفة الرسمية ليشتغل بالتجارة،
اقتضى عمله بالتجارة أن يسافر إلى أماكن عديدة منها إيطاليا، وهناك شهد تقديم 

ض المسرحيات فأعجب بهذا الفن إعجابا شديدا، وكانت نتيجة هذا اإلعجاب أنه بع
أول  نقاشمسرحية رفقة بعض الشبان ليقدم العندما عاد إلى بيروت أنشأ فرقة 

أعيان  ،بدعوة من صاحبها التي حضرها ، "البخيل"مسرحية له وهي مسرحية 
  :النقاش خطبة مستفيضة قدم بها لمسرحيته، ومما جاء فيها قولهالمدينة، وقد ألقى 

وها أنا متقدم دونكم إلى قدام، محتمال فداء عنكم إمكان المالم، مقدما لهؤالء " 
، ذوي المعرفة الفائقة، واألذهان األسياد المعتبرين، أصحاب اإلدراك الموقرين

لعصر، وتاج األلبا والنجبا بهذا الفريدة الرائقة، الذين هم عين المتميزين في هذا ا
  ".، وذهبا إفرنجيا، مسبوكا غربياالقطر، ومبرزا لهم مرسحا أدبيا

أبو الحسن المغفل "هي مسرحية  وفي السنة التالية قدم النقاش مسرحية ثانية
وقد القت  ،ورجال الحكومة واألعيان حضرها الوالي العثمانيالتي  "وهارون الرشيد

   .هذه المسرحية استحسان الحاضرين

التي   "السليط الحسود"وهي مسرحية قدم النقاش آخر مسرحياته، 1853وفي سنة 
   .لموليير "طرطوف"مسرحية لتعد معالجة جديدة 
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وقد خلف مارون سليم النقاش الذي أنشأ فرقة مسرحية في  أخيه النقاش ابن
لتكون أول فرقة تدخل  1876ة فرقته سنة بيروت ومنها سافر إلى اإلسكندرية رفق

   .القطر المصري

وبالعودة إلى مسرحيات مارون النقاش، فإن بعض الباحثين التفت إلى بنائها 
واللغة خليط من الفصحى " بأنها  أن لغة تلك المسرحيات تميزتولغتها، موضحا 

التركية أحيانا واللهجتين العاميتين المصرية والشامية،مما يصيبها بالركاكة والتفكك 
وهي تجمع بين الشعر الذي ال يستقيم وزنه أحيانا والنثر  ،" واألخطاء النحوية

في  "واقعية اللون المحلي"لكن النقاش استطاع أن يضفي على مسرحياته  .المسجوع
  6.كثير من األحيان

لقد أثر مارون النقاش أيما تأثير في المسرح العربي، األمر الذي دفع بأحد 
  :الباحثين إلى االعتراف بما قدمه النقاش قائال

كان فضل مارون النقاش بكل المقاييس عظيما،ألن عرضه ظل لسنوات كثيرة "
، سواء في النص الدرامي أو مبادئ اإلخراج، وأصبح معيارا فريدا للمسرح العربي

التوجه نحو األدب المسرحي والمصادر األدبية للبلدان األخرى أمرا معتادا بالنسبة 
  7." ألغلب األشخاص الذين جاءوا بعده

    :"البخيل" نموذج من مسرحية

  :)لعيسى(الجوقة 
  تهنى بانقضاء المطلوب يا عيسى
  فصار القول باألعمال مأنوسا
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  صحيحا أنت تحتاج تدريسا
  وغالي أيضا كان طيب األنفاس

  :)للجوقة( عيسى
  سألت اهللا إسعافا إلى اآلخر
  بمسعاكم على الظالم الفاجر

  )يلتفت نحو الباب والجوقة يلتفتون أيضا(
  دعونا برهة فالثعلبي حاضر

  :)لعيسى( الجوقة
  وغالي قابض أيضا على الخناس

  )قراد -غالي –الثعلبي  –قراد  -عيسى(
  )مشيرا على الثعلبي(أنا خمن غريم أنت هادا شنتيز :)لقراد(غالي
  بيبي...بري أنت ليش بيبي:)لبيللثع(غالي
  .خطه جنزير:)لنادر(ثعلبي
  .يا أغا ليس دعواه مع الفقير:)لغالي(ثعلبي
  .ر ادعي بالفقر واإلفالسوعلى الف:)لذاته(قراد
  ):لغالي(قراد 

  نعم هذا غريمي وابنه النصاب
  وهادي بنته واألهل واألصحاب

  خصوصا هند بنت الثعلبي الكذاب
  

 


