
 المسرحية في األدب العربي الحديث

 

  :)1902-1833(يأبو خليل القبان

وقد قرأ كتب .  ركية هاجرت إلى دمشقتولد في قونية ألسرة  هو سوري
والقصص والمالحم العربية، ومنها استمد موضوعات  واإلسالميالتاريخ العربي 

  .مسرحياته وأحداثها

، السنة التي  884حتى سنة  1878نبغ في المسرح داخل سوريا من سنة  
وكان القباني يقوم . غادر فيها سوريا إلى مصر حيث سيواصل نشاطه المسرحي

التمثيل وة على االشتراك في بكل شيء بنفسه فهو المؤلف والملحن والمخرج عال
  .والغناء

وقد القى القباني معارضة شديدة من المحافظين في سوريا، بل إنهم استعدوا 
اليه في الشام بمنع القباني من التمثيل وغلق عليه السلطان العثماني الذي أمر و

  .ة القباني موطنه إلى مصر، وكان هذا سببا لهجر1882الذي أنشأه عام  مسرحه

تاريخ عودة القباني إلى  1900ظلت فرقته المسرحية تشتغل في مصر حتى عام 
وقد قدم القباني خمس عشرة مسرحية . سوريا بعد احتراق مسرحه في ميدان العتبة

  :منها 

  األمير محمود ونجل شاه العجم

  ناكر الجميل

  ملتقى الحليفتين



  عنترة

  الكوكبان

  أسد الشرى

  لوسيا وأنس الجليس

  كسرى أنو شروان

الغناء، وهما دعامتا فن المسرح في القباني أنه كان يتقن الموسيقى و ما يميز
،وهو ، إضافة إلى براعته في نظم األزجال واألشعار)ائيالمسرح الغن(ذلك الوقت 

، وقد اجتهد في تقريب مسرحه من أدب اللغة الفصحى بارع في الحبكة القصصية
من ناحية ومن الشعب من ناحية أخرى، فقد كان يختار موضوعاته من القصص 

في الشعبية المنتشرة بين أفراد الشعب، خاصة قصص ألف ليلة وليلة، وهو يزاوج 
ويعد عند كثير من الباحثين واضع أسس المسرح .مسرحياته بين الشعر والنثر

ح المصري حتى عشرينيات القرن الغنائي وتقاليده التي ظلت مستمرة في المسر
  .العشرين

خصائص األدب المسرحي عند القباني في العناصر وقد لخص محمد مندور 
  :اآلتية

 .عنصر التشويق الذي يجذب الجمهور بقوة -

، تظهر في مجاراته تطعيم المسرحية ببعض العناصر النفسية والرمزية  -
للفلسفة الشعبية الشرقية التي تستوحي القلب أكثر من استيحائها العقل، 

ماشيا مع الحكمة الشعبية التي فالبطل يتحرك بتوجيه من قلبه ال عقله، ت
 .فحواها أن القلب هو الدليل الذي له منطقه الذي ال يدركه العقل



على مسرحه الغنائي، وهي رقصة جماعية نشأت في " السماح"إدخال رقصة  -
األندلس وتأصلت في سوريا، وقد نقلها القباني إلى مصر، وهي رقصة 

 .هما معا جماعية يؤديها جماعة من الرجال أو النساء أو

  
     :يعقوب صنوع

، وقد أمضى ثالث ولد في القاهرة هو رائد من رواد المسرح في الوطن العربي،
وكان له اهتمام بالفنون الجميلة . سنوات من شبابه يدرس األدب واللغات األوروبية

  .كالرسم والموسيقى
ع أنه مارس المسرح باالشتراك في التمثيل مع فرقتين مسرحيتين يذكر صنو

فرنسية وإيطالية زارتا مصر، وهذا ما أوحى إليه أن ينشئ مسرحا عربيا، وهذا ما 
أنشأ أول مسرح بالعربية في مصر، وكان مخصصا في  حين 1870عام فعله 

، وكانت مسرحياته تعتمد على االقتباس من المسرح ية رجال الحاشيةلتسلالبداية 
  .الفرنسي

، وأهم حتى يكون قريبا من عامة الشعب اعتمد صنوع اللغة الدارجة في مسرحه
ه الذي كان يعتمد عنصر النسائي في مسرح ظهور العنصر تجديد جاء به هو

  .الفرجة الشعبية بشكل واضح
أغلق الخديوي مسرحه بسبب الموضوعات التي كانت تعالجها  1872عام 

وبعدها بست سنوات نفاه الخديوي إسماعيل إلى ).االحتجاج على الظلم(مسرحياته
 فرنسا بسبب مقاالته االجتماعية النقدية التي كان ينشرها مصورا فيها فساد الطبقة

  .الحاكمة
  .البربري، البورصة،الحشاش، الضرتان، شيخ البلد، الصداقة: من مسرحياته

  
  :"الضرتان"نموذج من مسرحية 



  المنظر الثاني
  

  مالك يا صابحة زعالنة؟ :ملك
  وازعل على إيه؟ !زعالنة :حةصاب
  .ال يعني بأقول كدا،أهو أنا خايف لتكوني منقهرة :ملك

  انقهر؟ وعلى إيه يا خي؟ :صابحة
 .على العبارة إياها :ملك


