
 

 1
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  :النّصتقديم 

  

    نشأ التّمثيل عند اليونان من خرافتهم، وكانت مواسمه أيام احتفاالتهم 

وكانوا يستغلّون قصة قديمة أو فكرة شائعة ثم يقربونها إلى األذهان . الدينية

  .عن طريق تمثيلها

رومان وكانوا يحبون األلعاب العنيفة والمشاهد الدموية،     وجاء بعدهم ال

وعرف عندهم هذا الفن أيضا لكن معظم مسرحياتهم كانت مستعارة من 

المسرحيين اليونان، وكانت الملهاة عندهم أحظى من المأساة عكس ما عند 

  .اليونان

لم يظهر إالّ في     أما التّمثيل عند العرب القدامى فلم يكن له حظّ ألسباب، و

العصر الحديث بعد حملة نابوليون على مصر الذي حرص على إنشاء 

مسرح في القاهرة للتّرويح عن جنوده، فلما انسحب من المشرق بقي هذا 

  ...المسرح نواة صالحة لنشوء المسرح العربي 

    غير أن أول محاولة لألدب التّمثيلي العربي على األسس الحديثة قام بها 

رون النّقّاش وآخرون، والذي أعطانا أدبا تمثيليا واضحا فهو أحمد شوقي ما

  .في مسرحياته الشهيرة

  .    والنّص التّالي يزيدك فهما في معرفة نشأة المسرح العربي وتطوره
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  :صالنّ
  

  

   لم يترك العرب في الدولة العباسية علما من العلوم اليونانية إالّ نقلوه، 

ما خال األدب فإنّهم استغنوا بما لديهم، فلم تصل .  عليه واشتغلوا بهواطّلعوا

ولو قُدر لها الوصول لما كان . إليهم مالحم اليونان وال قصصهم التّمثيلية

الحكم اإلسالمي يوم ذاك، وهو فردي مصطبغ بالدين يعمل إلحياء التّمثيل 

تّمثيل عندهم تزوير ألن ال. شأن الكنيسة المسيحية في القرون المتوسطة

  .لعظماء الرجال

    ويدّل تاريخ هذا الفن على أنّه ينتشر غالبا في الحكومات الديمقراطية لما 

وإذا ظهر في حكومة الفرد اقتصر . فيه من تصوير ونقد لألخالق واألعمال

وهيهات ظهوره وانتشاره إن لم يكن له . على القصر وإرادة صاحب القصر

  .لنّهي واألمرحافز من صاحب ا

    فلما تقدمت الثّقافة العربية في منتصف القرن الحالي، والتمعت النّهضة 

وكان أول . في لبنان، تصدى اللّبنانيون لهذا الفن، وأتحفوا به األدب العربي

م، فكانت 1848من عني به منهم مارون النّقّاش، فمثّل رواية البخيل سنة 

ها قناصل الدول، وكتبت عنها بعض الصحف فاتحة المسرح العربي، وحضر

األوروبية، ونما حب هذا الفن في صدور اللّبنانيين فأقبلوا عليه ينهضون به، 

  .وحفلت به مدارسهم، وحملوه إلى مصر

م، واستقدم إليها فرقة أجنبية 1869    وكان إسماعيل قد بنى األوبرا سنة 

  ربي إالّ بعد أن هبطها سليم النّقّاش تمثّل فيها، فلم تشهد مصر التّمثيل الع
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  .م1876وأديب إسحاق ومعهما فرقة لبنانية، فمثّلت في اإلسكندرية سنة 

    وكان في جملة الفرقة رجل يقال له يوسف الخياط، فاستقّل بها، وشخص 

وكان إسماعيل حاضرا فظنّها ". رواية المظلوم"إلى القاهرة، ومثّل في األوبرا 

ولكنّها ما خرجت إالّ . فتقدم بإخراج الخياط وفرقته من مصر. تعريضا به

لتضطلع بالعبء بعدها فرقة سورية من دمشق على رأسها أبو خليل أحمد 

ثم توالت . فكان لها أثر حسن في إحياء التّمثيل العربي بوادي النّيل. القباني

 فرح فرقته في نحو الفرق اللّبنانية والسورية على مصر، إلى أن أنشأ إسكندر

م، وضم إليها المغنّي الشّيخ سالمة حجازي، فأقبل عليها النّاس 1904سنة 

  .دون غيرها لحسن غناء الشّيخ وجمال صوته

    على أن الفن التّمثيلي لم يتقدم إالّ في عهد عباس الثّاني، بعد أن بعث أحد 

مثيل، فعاد إلى القاهرة اللّبنانيين جورج أبيض إلى فرنسا ليتعلّم أصول التّ

وألّف فرقة حسنة تعاهدها بالتّثقيف، فكانت نهضة هذا الفن على يده، وخطا 

المسرح المصري خطوة محمودة، وتقدمت جميع المسارح العربية، وال 

  .يزال

    وكانت المرأة المسلمة ال تشترك في التّمثيل رعاية للتّقليد، إالّ أنّها ما 

  .ن في تطوره، فأصبح من المسلمات لبثت أن سايرت الزم

    وبينا المسرح المصري يخطو إلى األمام بقدم ثابتة تدفعه الحكومة، 

وتمشي به الفرق المتعددة، وعلى رأسها رجال درسوا أصول الفن في 

  أوروبا، كفرقة محمد تيمور وفرقة يوسف وهبي، كان المسرح اللّبناني 

رى لتضاؤل الفرق التّمثيلية فيهما وتقاعس والمسرح السوري يرجعان القهق

ولوال الفرق المصرية التي تغدو إلى لبنان . الحكومات عن مناصرتها
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وسوريا لما شهدت مالعبها تمثيال راقيا، مع أن لهما فضل التّقدم في إحياء 

هذا الفن.  

عوا     والكتّاب اللّبنانيون هم الذين أغنوا المسرح العربي بما ترجموا ووض

من الروايات في صدد النّهضة كمارون النّقّاش، وسليم النّقّاش، وأديب 

وإن لم تبلغ رواياتهم على . إسحاق، ونجيب الحداد، ونجيب حبيقة، وسواهم

الجملة درجة الفن الراقي في األدب والتّمثيل، لقد كانت غذاء صالحا لحياة 

  .المسرح العربي في أول نشأته

ف له أن التّأليف المسرحي ال يزال إلى يومنا هذا ضعيف الفن،     ومما يؤس

ضئبل األثر، سواء في الموضوع والمنقول والمقتبس؛ فما تقع على رواية 

  .راقية إالّ في النّدرة
  

  "أدباء العرب"سليمان البستاني                                  
  

  :صأفهم النّ -أ 
  

   وفي أي عهد من الخلفاء ظهرت؟؟لعرب متى ظهرت التّرجمة عند ا-1

 ما هي الثّقافة التي اقترب منها العرب القدامى واحتكّوا بها، وترجموا -2

  ؟منها العلوم والفنون

  ؟ لماذا لم يترجم العرب آداب اليونان باستثناء بعض اآلثار ألرسطو-3

4-؟ ما هي الشّروط التي ينبغي توفّرها لنجاح المسرح كما جاء في النّص  

5- ذكر الكاتب بعض العوامل األخرى من شأنها أن تسهم في ترقية الفن 

  .حددها. المسرحي

 يمثّل مارون النّقّاش اللّبنة األولى في وضع األدب التّمثيلي العربي على -6

ماذا تعرف عن هذه الشّخصية؟ وكيف بدأت عملها . األسس الحديثة
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؟ "البخيل"رحيته المترجمة المسرحي؟ ومتى كان ذلك؟ ومن أين اقتبس مس

  وما هي النّقائص التي سجلت على مسرحياته عموما؟

 إذا كانت لبنان هي البيئة األولى التي ظهر فيها المسرح، فإن مصر تمثّل -7

 ما العوامل التي توافرت في مصر .التّربة الخصبة التي نما فيها وترعرع

تهدون لوحدهم في هذا للنّهوض بالمسرح أكثر؟ وهل كان المصريون يج

  الفن؟

 ذكر الكاتب شخصيتين لعبتا دورا في تطوير هذا الفن، من هما؟ وماذا -8

  تعرف عن شخصية أبي خليل القباني؟

 ِلم كان المسرح في بدايته يلجأ أصحابه إلى االستعانة بالمغنّين -9

  والمطربين؟ ومن اشتهر بهذا العمل كما جاء في النّص؟

منع المرأة المسلمة من التّمثيل في بدايته؟ وهل ظلّت المرأة  من الذي - 10

  المسلمة على حالها؟ وضح؟

اذكر .  اشتهر في مصر الكثير من كتّاب المسرحية وأصحاب الفرق- 11

  .بعضهم

هل .  الكاتب تأسف في آخر النّص النحصار هذا الفن وضآلة أثره- 12

  تشاطره الرأي؟
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  :أستنتج -ب
  

 تّمثيل؟ وما هي أنواعه، وعناصره األساسية؟ ماهو فن ال-1

 متى ظهر فن التّمثيل في األدب العربي؟ لماذا لم يظهر عند األدباء -2

  القدامى؟

   من وضع له أسسه األولى في لبنان وسوريا؟ ومن طوره في مصر؟-3

   ما هي الحواجز التي وقفت في وجهه وهو في المهد؟-4

قفز قفزة عمالقة، واكتمل بناؤه الفنّي، وبلغ  المسرح أيام توفيق الحكيم -5

  .وضح ذلك. مستوى رفيعا

  .تحدث عن بعضها.  تعددت اتّجاهات المسرح العربي في العصر الحديث-6

ما سبب اختفائه في .  الشّعر المسرحي يكاد يختفي أو قل إنّه اختفى-7

  رأيك؟

، ما هي "لفن التّمثيلي إذا كانت الحياة األدبية في كّل مجتمع ال تخلو من ا-8

  رسالته في هذه المجتمعات؟
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  :اإلجابة
  

  :  حول فهم النّص-أ

 ظهرت التّرجمة في العصر العباسي أيام الخليفة المأمون، حيث كان -1

يرسل العلماء إلى البالد الرومية، ويعودون بمصنّفات في مختلف العلوم، 

 المشاهير من المترجمين، ويفيض وكان ينظّم دواوين التّرجمة ويستحضر

عليهم المال الوافر، ويمنحهم حرية الفكر والعلم، ويشجع النّاس على قراءتها 

من اليونانية والسريانية والفارسية : وكانت الكتب تترجم من عدةّ . وتعليمها

  .والهندية

نها أكثر  الثّقافة التي اقترب منها العرب القدامى واحتكّوا بعلومها وفنو-2

هي الثّقافة اليونانية، حيث ترجموا منها الرياضيات والفلك والمنطق والفلسفة 

كتاب الشّعر والبالغة (وكّل العلوم باستثناء التّاريخ والقليل من األدب 

  ).ألرسطو

 لم يترجم العرب القدامى آداب اليونان باستثناء األثرين المذكورين سابقا، -3

العرب كانوا أم ة شعر وكان شعرهم أسمى من أشعار غيرهم، لذا لم ألن

  .يحفلوا بترجمة أشعار اليونانيين

 لنجاح المسرح كما جاء في النّص ال بد من توفّر عنصر الحرية، وأن -4

تكون الحكومات ديمقراطية ال يمنع فيها من ينتقد السلوك واألخالق عند 

  .ز من أهل السلطةالحاكم والمحكوم، كما يحتاج المسرح إلى حواف

 ثمة عوامل أخرى تسهم في ترقية الفن التّمثيلي إلى جانب ما ذُكر آنفا، -5

  كإرسال بعثات إلى خارج الديار للتّعلّم والتّوسع في أصول هذا الفن، وتشجيع 
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الكتّاب على كتابة النّصوص المسرحية، وبناء دور المسرح، وتسهيل العمل 

  .على تكوين فرق مسرحية

، وتعلم في 1817 مارون النّقّاش شخصية ولدت في صيدا بلبنان، سنة -6

. بيروت، فأتقن العربية والفرنسية والتّركية واإليطالية، وبرع في الموسيقى

كان تاجرا يرحل إلى أوروبا ويشاهد التّمثيل في إيطاليا، وعند عودته إلى 

ية، ومثّلها في بيته، ثم أنشأ بيروت أخذ يعمل في التّمثيل، فألّف فرقة تمثيل

  .دارا للتّمثيل

 يمثّل مارون النّقّاش اللّبنة األولى في وضع األدب التّمثيلي العربي على 

  .1855مات في طرسوس، عام . األسس الحديثة

، حين ترجم مسرحية البخيل لألديب 1848    بدأ عمله المسرحي عام 

ة مرات، وهي مسرحية في الملهاة، ، ومثّلها عد"موليير"الفرنسي الكالسيكي 

  .تصرف في فصولها كثيرا

، وهي "السليط والحسود"، و"هارون الرشيد: "ثم أتبعها بمسرحيات أخرى كـ

  ".ألف ليلة وليلة"قصص مقتبسة من 

    يرى بعض الدارسين في مسرحيات مارون النّقّاش شيئا من االرتباك، 

 طفولة هذا الفن وحداثته عند العرب وقلّة والخلل في الغناء الكثير، بسبب

  .الممثّلين الموهوبين

 إذا كان المسرح قد ظهر في لبنان وشهد ميالده على يد مارون النّقّاش -7

  وغيره، فإنّه قد نما في مصر وترعرع لتوفّر عوامل كثيرة ساعدته على

رقّيه، كبناء دور المسرح، ال سيما دار األوبيرا التي بناها الخديوي إسماعيل 

، واستقدم إليها فرقة أجنبية تمثّل فيها، وكذا انصراف بعض 1869عام 

الكتّاب والشّعراء إلى التّأليف في الفن المسرحي، وتشجيع الفرق المسرحية 



 

 10

لّم أصول هذا الفن، كما على العمل والظّهور، وإرسال شخصيات أدبية لتع

  .فعل عباس الثّاني حين أرسل جورج أبيض اللّبناني إلى فرنسا

    كان المصريون في هذا الميدان يعتمدون بعض االعتماد على جهود 

اللّبنانيين والسوريين الذين كان لهم الفضل في نقل المسرح من لبنان إلى 

ارون النّقّاش، وأديب إسحاق، مصر، وأشهر هؤالء سليم النّقّاش ابن أخ م

فقد مثّل هؤالء عدة مسرحيات في . وأبي خليل أحمد القّباني من سوريا

  .القاهرة واإلسكندرية وطنطا

 ذكر الكاتب شخصيتين لعبتا دورا في تطوير هذا الفن، وهما مارون -8

  .النّقّاش وأبو خليل أحمد القّباني

، وكان يحضر حلقات العلم في 1836 أبو خليل القباني ولد في دمشق 

المساجد، وله ميل نحو الموسيقى والغناء فأجادهما، ثم مال إلى التّمثيل فبدأ 

يضع روايات تمثيلية وطنية، وينظّم لها األغاني ويلحنها، ثم يمثّل تلك 

وكان دخْل مسرحه يغطّي به نفقاته، . الروايات، وكان يشجعه في ذلك الوالّة

تعرض في عمله هذا إلى حمالت من رجال الدين، وكان يقابلها غير أنّه 

فنصب له أحد الشّيوخ العداء وذهب إلى إسطنبول وطلب من السلطان . بلباقة

  فأمر . عبد الحميد أن يغلق مسرح القّباني لما يجلبه من خطر على األخالق

ل في السلطان بإغالق المسرح هناك، وخرج القباني بفرقته إلى مصر ومثّ

اإلسكندرية والقاهرة وطنطا وغيرها، وهو على هذا الحال احترق مسرحه 

بثيابه ومناظره، عاش بعده في عزلة وحاجة، فخصص له السلطان عبد 

  .م1902الحميد فيما بعد مرتّبا يكفيه، عاش قليال به، ثم توفّي عام 

 أثناء التّمثيل  كان رجال المسرح في البداية يستعينون بالمغنّين والمطربين-9

الستمالة الجمهور إلى حضور مسرحياتهم، وأكثر من هذا قيل إن مارون 
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ومن هؤالء المغنّين الذين . النّقّاش كان يقدم الشّراب والدخان للحضور

اشتهروا بالغناء أثناء التّمثيل الشّيخ سالمة حجازي، وقد كان له صوت جميل 

  . ورخيم، يجلب به الكثير من الجمهور

  إن الذي منع المرأة المسلمة من التّمثيل هي العادات والتّقاليد - 10

الموروثة، فالمجتمع العربي إلى عهد قريب كان محافظا ال يقبـل أن يرى 

المرأة أمامـه تـمثّل أو تغنّي، لكن مع التّفتّح على الغرب أخذت المرأة 

ذوب شيئا المسلمة تشعر بشيء من الحرية، وأصبجت الحواجز أمامها ت

فشيئا، عندها شرعت تقتحم ميدان المسرح وميادين أخرى رغم الصيحات من 

  .هنا وهناك المنددة والمستنكرة

  .    واشترهت أسماء كثيرة في هذا الميدان ال سيما في مصر وبالد الشّام

عزيز أباظة، علي أحمد باكثير، محمود :  من كتّاب المسرحية نجد- 11

فرقة محمد تيمور، : ومن أصحاب الفرق. م، وغيرهمتيمور، توفيق الحكي

  .ويوسف وهبي

 الكاتب تأسف في آخر النّص على ضعف هذا الفّن وضآلة آثاره، - 12

م، لكن بعد هذا التّاريخ شهدت بعض البالد 1925وتأسفه كان قبل وفاته عام 

ح من العربية نهضة فنّية كبيرة في أجناس األدب شعرا ونثرا، وكان المسر

جملة هذه الفنون، حيث بدأ يشقّ طريقه بعد الحرب العالمية األولى، ويبحث 

عن مكانته بين اآلداب العالمية ووجد الروافد التي تغذّيه من كتّاب وممثّلّين، 

  . ونقّاد وجمهور متذوق، وبلغ ذروته على يد توفيق الحكيم ومن عاصره
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  :جاستنت حول اال-ب
  

عرا أو نثرا هو نص أدبي يأتي في هيئة حوار يمثَّل على  الفن التّمثيلي ش-1

  .يتناول قصة مأساوية أو هزلية. خشبة المسرح من طرف ممثّلين

  :أنواعه

 مأساة، تكون الحوادث فيها مؤلمة مثيرة للشّفقة والخوف، وتنتهي بفاجعة - أ

  .كانهزام البطل أو موته أو انتحاره

ا وخفّتها، وتهدف إلى إضحاك الجمهور،  ملهاة، تتميز بطرافة أحداثه- ب

  .ونهايتها غالبا تكون سعيدة

  .العرض، العقدة، والحّل: عناصرها األساسية هي

  . يشمل عرض األحداث والشّخصيات:فالعرض

 هي اللّحظة التي تشتبك فيها األحداث في حياة البطل، وتتأزم إلى :والعقدة

  .حد يترقّب فيه حدوث أمر خطير

 فهو انفراج للعقدة والنّتيجة التي يفضي إليها تأزم األحداث ويكون :الحّلأما 

 .دمويا في المأساة، وسعيدا في الملهاة

، استعاره األدب العربي 19 ظهر الفن المسرحي عند العرب في القرن -2

  .، بلبنان على يد مارون النّقّاش1848وأول ما ظهر عام . من الغرب

العرب القدامى رغم قدمه في اآلداب العالمية ووجوده لم يظهر هذا الفن عند 

صعوبة نقل الشّعر من لغة إلى لغة، ثم أن : واألسباب هي. عند اإلغريق

العرب يذهبون بأنفسهم إلى أنّهم أهل الشّعر فلم يحفلوا بشعر غيرهم، وكان 

 في الشّعر اليوناني خاصة يحتوي على خرافات وثنية مبنية على تدخّل اآللهة

أعمال البشر، لذا  انصرف المسلمون عنه، وألنّه يتعارض مع عقيدة 
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التّوحيد، كما أن البيئة العربية األولى لم تكن مهيئة من النّاحية الفنّية 

  .واالجتماعية والثّقافية لهذا النّوع من األدب

ويذهب بعض الدارسين إلى ذكر أسباب أخرى كوجود العادات التي تفرض 

  ...المرأة الحجاب، وانعدام حرية النّقد، وعدم توفّر الرقي االجتماعيعلى 

 الذي وضع أسسه الحديثة في لبنان وسوريا مارون النّقّش، والذي دفعه -3

خطوة نحو األمام أبو خليل أحمد القّباني في سوريا، وطوره أحمد شوقي، 

  .حكيموبعده مجموعة من األدباء، وبلغت قمته أيام توفيق ال

وال بأس أن نفيدك ببعض المعلومات التي يراها بعض الدارسين في نشأة هذا 

الفن عند العربب، إذ يقولون إنّه ظهر في القرون الوسطى، في أحاديث ابن 

 ة عنترة، وألف ليلة وليلة، إالّ أندريد، والمقامات، ورسالة الغفران، وقص

ه عند اليونان قديما، وعند هذه كلّها تخرج عن مدلول المسرح، كما نعرف

  .األوروبيين حديثا

، أي ينصب )بخيال الظّّل (ويرى البعض أن التّمثيل كان موجودا فيما يعرف 

ستار أبيض يوضع وراءه مصباح منير، ويترك المكان الذي أمام الستار، 

والذي يجتمع فيه النّظاّرة مظلما، بعدئذ يقوم شخصان وراء الستار مباشرة 

رضين بين الستار وبين المصباح المنير، فيظهر خيالهما واضحا قويا معت

على الستار، ثم يقوم شخصان بسلسلة من الحركات أو يتماسكان مما يبعث 

  .  على الضحك

 الحواجز التي وقفت في وجه فن التّمثيل في البداية قلّة الممثّلين وقلّة -4

لخبرة بأصول هذا الفن، وانعدام النّقّاد الكتّاب في النّصوص المسرحية، وقلّة ا

  .المتخصصين
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 المسرح أيام توفيق الحكيم بلغ ذروته، وجاءت مسرحياته مكتملة من -5

  .حيث موضوعها، وبناؤها، وحوارها، وشخصياتها

 تنوعت مسرحيات توفيق الحكيم وكثرت وتعددت اتّجاهاتها، فكانت منها -6

  واقعية والفكرية والرمزية، التّاريخية واالجتماعية وال

   الشّعر المسرحي على خالف النّثر المسرحي يكاد يختفي أو قد -7

اختفى منذ مدة بسبب سمو لغته وأسالبيه التي تحتاج من المتفرج إلى تأمل 

  .وجهد لفهمها من جهة، وإلى وجود فنون أدبية تنافسه من جهة أخرى

داب الشّعوب، ويتفاوت عندها في درجة  الفن المسرحي موجود في كّل أ-8

في المسرح تعالَج الكثير من القضايا . سموه، غير أن رسالته واحدة ال تختلف

والمشاكل التي تهم الخاصة والعامة، وتُنتقد السلوكات واألخالق واألعمال 

المنحرفة، ويتبلور الرأي العام بوضوح، ويربي أذواق النّاس، ويهذّب 

  ".اعطني مسرحا أعطك شعبا: "لذا صدق من قال. نفوسهم

  

  


