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املعارص املرسح وفن الشاميون

تكن لم املايض، القرن أواسط يف أي الحديث؛ العربي املرسح فن فيه نشأ الذي الوقت يف
اسم مًعا عليهما يُطلق القطران كان بل لبنان، اسمها وأخرى سوريا اسمها دولة هناك
يلبث ال الشام مدن إحدى يف يحدث ما كان ولذلك العثمانية؛ اإلمرباطورية داخل «الشام»
انتقل حتى بريوت، يف املرسح فن يظهر يكد لم ثَم ومن أخرى، مدينة يف ويُحتذى يُعرف أن

بها. انتشاره يف ويساهموا مرص، إىل الشاميون إخواننا يحمله أن قبل دمشق إىل
نحو عىل وظروفه تاريخه تحديد يمكن الحديث، العربي العالم يف املرسح فن وظهور
«أرزة باسم ١٨٦٩ سنة بريوت يف العمومية املطبعة طبعته كتاٍب بفضل محدَّد حاسم
أخيه حياة تاريخ وعن املرسح عن حديثًا نه وضمَّ نقاش نقوال بنرشه قام وقد لبنان»،
املرسحيات ثم الروايات تشخيص كيفية وعن العربية، البالد يف الفن هذا رائد نقاش مارون
،١٨٤٨ سنة من ابتداءً بريوت يف وأخرجها نها، ولحَّ ألَّفها قد مارون أخوه كان التي الثالثة،
ال ومؤلَّفة، ملَّحنة كلها مضحكة رواية وهي فصول، خمسة من «البخيل» رواية وهي
«البخيل» مرسحية عنوان مع عنوانها تشابه بحكم البعض، يتوهم كما مقتبسة أو مرتجمة
ثالثة ذات أيًضا مضحكة رواية والثانية املعروف، الكالسيكي فرنسا شاعر ملوليري الشهرية
مضحكة رواية والثالثة الرشيد»، «هارون رواية أو امُلغفل» الحسن «أبي رواية باسم فصول
عندما أنه إىل النارش نبََّهنا وقد الحسود»، «السليط رواية باسم فصول ثالثة ذات كذلك
وُوضعت شعًرا، كلها ُكتبت قد أنها ذلك معنى يكون نة، ُملحَّ كلها الرواية أن عىل يَنُصُّ
ذلك فمعنى فقط، نة ُملحَّ أنها عىل نَصَّ إذا وأما األوبرا، نوع من إنها أي ألحان، كلها لها
وقد نثًرا، ُكتب قد حوارها أجزاء بعض وأن أجزائها، جميع ن تُلحَّ ولم شعًرا تُكتب لم أنها
ترقيم َوفق املرسحية من جزء كل بها لُحن التي األلحان بنوع مرسحية كل النارش ذيَّل



النثري املرسح

عراق أو حجاز نغمة من وثالث بياتي، نغمة من وذاك صبا، نغمة من الجزء فهذا مسلسل؛
… وهكذا

تحديًدا الكتاب هذا حددها قد الحديث العربي عاملنا يف املرسح نشأة أن والواقع
املرسح فن أن نعرف ومنه الحديث، أدبنا تاريخ يف هامة وثيقة ليُعترب حتى حاسًما،
شعبي فن أو بالدنا، يف قديم فن أي لتطوير نتيجًة الحديث العربي عاملنا يف ينشأ لم
سنة صيدا مدينة يف ُولد الذي نقاش مارون إلينا جلبه وإنما والقراقوز، الظل كخيال
مدينة يف عزبًا مارون وتُويف ،١٨٢٥ سنة أبوه إليها انتقل التي بريوت يف وتربى ١٨١٧
إنه بقوله نقوال أخوه ويصفه سنة، وثالثون ثمان العمر من وله ١٨٥٥ سنة طرسوس
بالعلوم، متعلًقا صغره منذ وكان والعيون، الشعر أسود اللون، أسمر القامة، «مربوع كان
العربية، والكتابة القراءة أتقن أن بعد إنه فيقول حياته من طرًفا يروي ثم للخلوة»، محبٍّا
واملعاني والعروض املنطق علم أيًضا وأتقن العلم، هذا يف ق وتعمَّ والرصف النحو تعلَّم
شعره إن إذ أقرانه؛ فاق حتى الشعر بنظم تعلَّق عرشة الثانية سن ويف والبديع، والبيان
الدفاتر ومسك األرقام، علم أيًضا وأتقن والركاكة، التعقيد من خلوه مع سهًال، طبيعيٍّا كان
الخط َحَسن وكان ا، جدٍّ فيها وبرع التجارية القوانني أيًضا وتعلَّم اإلفرنجية، األصول عىل
مع وكان وأتقنها. والفرنسية واإليطالية الرتكية اللغة أيًضا وتعلم متواضًعا، األخالق وديع
سريته وكانت ومعارشتهما، واألغاني الهزل إىل يميل ال املوسيقى فن وإتقانه صوته عذوبة
بريوت، بجمرك للُكتَّاب رئيًسا حياته صدر يف عمل وقد أوصافها، بكامل محمودة وخصاله
وسافر والسياحة، للسفر محبٍّا وكان حياته. آخر حتى بالتجارة ليعمل الوظيفة ترك ثم
اإلسكندرية إىل سافر ١٨٤٦ سنة ويف الشامية. واملدن األقطار وباقي والشام حلب إىل
الحميدة، الخصال األوروبيني أطوار من واكتشف إيطاليا بالد يف ساح هناك ومن ومرص،
من تضمنته ملا للغاية؛ املراسح هذه أعجبته بالتياترات املعروفة مراسحهم عىل اطلع وملا
ويف أصحابه، الشبان بعض علَّم بريوت إىل فربجوعه العامة؛ إىل واإلرشادات النصائح
ودعا «البخيل» برواية معروفة موسيقية رواية أصحابه إىل بيته يف قدَّم ١٨٤٨ سنة أوائل
هذه ذكر شاع حتى بالدنا أهايل الفن هذا فأعجب وأكابرها، البلدة قناصل كامل إليها
املعروفة الرواية أيًضا بيته يف قدَّم ١٨٥٠ سنة أواخر ويف العربية. البالد بكل الرواية
يف أنشأ ثم اإليالة، وايل دولة إليها ودعا الرشيد» «هارون أو امُلغفل» الحسن «أبي برواية
به وقدَّم عايل، فرمان بموجب الرساي باب خارج لداره املالصق الشهري املرسح بريوت
بها واستقام التجارة، ألجل طرسوس إىل سافر ١٨٥٤ سنة ويف الحسود». «السليط رواية
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١٨٥٦ سنة يف جثمانه ونُقل ١٨٥٥ سنة وتُويف شديدة، مرضبحمى ثم فقط، أشهر ثمانية
بريوت. يف املارون بمقابر ليُدفن

ألصدقائه قدَّم عندما نقاش مارون ألقاه الذي الخطاب لبنان» «أرزة كتاب ويتضمن
ويفرس التليد، مجدهم يسرتدوا أن إىل العرب يدعو وفيه ،١٨٤٨ سنة يف رواية أول بيته يف
التي املسارح فن يف شاهده وعما الفنون، األوروبينييف ق تفوُّ يتحدثعن ثم تأخرهم، أسباب
قصص من يتصورون وما غريبة، ألعاب من فيها يلعبون بما الطباع، تهذيب شأنها من
امللوك بحكمتها تجذب إنها حتى وإصالح، حقيقة وباطنها ومرح، مجاز ظاهرها عجيبة،

فيقول: املرسحيات أنواع عن يتحدث ثم تها، أرسَّ أعىل من

لفظة وهي «بروزا» وإحداهما العني، فيها تقرُّ كلتيهما مرتبتني إىل تنقسم إنها
ويربزونها تراجيديا، دراما إىل ثم كوميديا إىل وتنقسم النثر، تعني إيطالية
عندهم ى تُسمَّ وثانيهما واألوتار، اآلالت عىل ملحنة وغري أشعار بغري بسيطة
املوسيقى فلك يف التي وهي ومزهرة، ومحزنة عبوسة إىل تنقسم وهي أوبرا،

مقمرة.

صعوبته، رغم األوبرا نوع أي الثاني؛ النوع من يؤلِّف أن ل فضَّ قد أنه يذكر ثم
وهذا فؤاده، له وينجذب نفسه إليه تميل الذي النوع أنه أولهما بسببني: اختياره ويربِّر
أن يحس أنه وثانيهما فحسب، الصعوبات عىل يتغلب أن ال اإلتقان يحقق بأن كفيل امليل
كانت وبالفعل به، يُتغنى الذي امللحن الشعري النوع هذا مثله لوا يفضِّ أن بد ال مواطنيه
أو األوبرا نوع من إما — قبل من ذكرنا كما — نقاش مارون قدمها التي الثالثة الروايات
العربي العالم يف املرسح فن اتخذها التي الصورة مارون حدد وبذلك األوبريت، نوع من
ومرص، وسوريا لبنان من كل يف السنني عرشات األعم الغالب يف عليها يسري وظل الحديث،
نزعم أن الحقائق هذه كل رغم باستطاعتنا هل ولكن الغنائي، املرسح صورة بها ونعني
املرسح؟ فن أنشأ ما نحٍو عىل العربية لغتنا يف التمثييل األدب أنشأ قد نقاش مارون أن
فنٍّا الرتاث ذلك إىل أضافت أو األدبي، تراثنا من جزءًا نُرشت التي روايته اعتُربت وهل
يف ظهوره من بالرغم املرسح ففن الزعم؛ هذا نستطيع ال أننا البنيِّ من أنه أظن جديًدا؟
يف نشاهده ما نحٍو عىل تمثيليٍّا، أدبًا يخلق أن يستطع لم ١٨٤٨ سنة منذ العربي العالم
من األوىل القرن أرباع ثالثة وأما القرن، هذا من الثاني الربع من ابتداءً إال الغربية، اآلداب
أن استطاعت أدبية نصوًصا خاللها نتبني نكاد ال فإننا العربي، عاملنا يف الفن هذا حياة
أو دراسته أو قراءته عىل األجيال تتابعت والذي الحياة، الدائم األدبي تراثنا نطاق يف تدخل
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ظل املرسح أن منها أسباب، لعدة وذلك امللكات، وصقل للتثقيف وسيلة واتخاذه مشاهدته،
كبدعة بل وتقاليدنا، حياتنا عىل دخيل كفن العربي العالم يف إليه يُنظر ا جدٍّ طويلة فرتة
منهم، املحافظون وبخاصة منها، ينفر جمهورنا كان التي البدع من غريها ضمن غربية
الخمر ورشب املختلط كالرقص األخرى الغربية البدع مع لديهم يستوي وكأنه ويحاربونها
الجمهور، أمام يظهرن الالتي املمثالت من عدد إىل احتياجه منه النفور وزاد امليرس، ولعب
من كل يف كثرية، أحيانًا الغلمان أو الرجال يلعبه كان النساء دور أن التاريخ ليحدثنا حتى

ومرص. وسوريا لبنان
املرسح فن رائد مارون أخاه أن من زعمه فيما نقاش نقوال نُقر أن نستطيع ال إننا ثم
املختلفة، وعلومهما العربي والشعر الفصحى العربية اللغة يتقن كان قد الحديث، العربي
يكن لم مارون أخاه بأن لبنان» «أرزة كتاب من آخر مكان يف ليعرتف نفسه نقوال إن بل
ذلك كل بعد ونحن املرسحي، هدفه إىل الوصول عىل حرصه قدر اللغة صحة عىل يحرص
يف نُدخل ال أننا من اليوم، حتى العامة األدبية حياتنا يف واضح هو ما نغفل أن نستطيع ال
اللغوية صياغته استقامت ما إال نصوص، من املتابعة أجيالنا به تتثقف الذي األدبي تراثنا
فنجدها إليها نعود الثالث نقاش مارون روايات أيدينا بني هي وها الفصحى، لقواعد وفًقا
املرصية العاميتني واللهجتني أحيانًا، الرتكية واللغة الفصحى من خليط لغة يف مكتوبة
اللون واقعية عليها أسبغ وإن النحوية، واألخطاء والتفكك بالركاكة يصيبها مما والشامية،
الثقافة. ودرجة البيئة املختلفة الشخصيات من عدد لسان وعىل األحيان، من كثري يف املحيل
ما عىل واضًحا دليًال «البخيل» مرسحية من نختارها التي الصفحة هذه يف ولعل

نقول:

(لعيىس): الجوقة

ع��ي��س��ى ي��ا ال��م��ط��ل��وب ب��ان��ق��ض��اء ت��ه��ن��ى
م��أن��وس��ا ب��األع��م��ال ال��ق��ول ف��ص��ار
ت��دري��س��ا ت��ح��ت��اج أن��ت ص��ح��ي��ًح��ا
األن��ف��اس ط��ي��ب أي��ًض��ا ك��ان وغ��ال��ي
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عيىس(للجوقة):

اآلخ��ر إل��ى إس��ع��اًف��ا ال��ل��ه س��أل��ت
ال��ف��اج��ر ال��ظ��ال��م ع��ل��ى ب��م��س��ع��اك��م

أيًضا.) يلتفتون والجوقة الباب نحو (يلتفت

ح��اض��ر ف��ال��ث��ع��ل��ب��ي ب��ره��ة دع��ون��ا

(لعيىس): جوقة

ال��خ��ن��اس ع��ل��ى أي��ًض��ا ق��اب��ض وغ��ال��ي

نادر) – غايل – الثعلبي – قراد – (عيىس

الثعلبي). عىل (مشريًا شنتيز هادا أنت غريم خمن أنا (لقراد): غايل
بيبي. … بيبي ليش أنت بري (للثعلبي): غايل

جنزير. خطه (لنادر): ثعلبي
الفقري. مع دعواه ليس أغا يا (لغايل): ثعلبي

واإلفالس. بالفقر ادَّعي الفور عىل (لذاته): قراد
(لغايل): قراد

ال��ن��ص��اب واب��ن��ه غ��ري��م��ي ه��ذا ن��ع��م
واألص��ح��اب واأله��ل ب��ن��ت��ه وه��ادي
ال��ك��ذاب ال��ث��ع��ل��ب��ي ب��ن��ت ه��ن��د خ��ص��وًص��ا

يف الثالثة، الفنون تستوي والزجل والنثر الشعر بني تجمع التي الصفحة هذه ففي
لفظة مثل آراب) (الفرانكو والفرنسية بل والعامية، الفصحى بني والخلط التعبري ركاكة

والقوايف. األوزان يف الخلط عن فضًال «بيبي» ولفظة «املغني» أي «شانتيز»
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القباني، خليل أبو أحمد خاص بنوع منهم فيه ونبغ الفن هذا السوريون إخواننا وأخذ
يف فرنسية فرقة مثلتها ملرسحيات مشاهدته منذ الفن هذا أصول التقط إنه قيل الذي
يمثلون شاهدهم الذين اللبنانيني من األصول تلك تعلم إنه قيل كما دمشق، مدارس إحدى
الفن من اللون هذا تقديم يف القباني نشط فقد حال أية وعىل … دمشق يف أو بريوت يف
مرص إىل سوريا فيها غادر التي السنة وهي ،١٨٨٤ سنة حتى ١٨٧٨ سنة منذ للدمشقيني
الذي الفن لهذا الفقري العمود خليل أبو أحمد كان وقد املرسحي. نشاطه فيها ليستمر
وقد فيها، والغناء تمثيلها يف ويشرتك ويخرجها ويلحنها املرسحيات يؤلف فهو زاوله؛
و«ملتقى الجميل» و«ناكر العجم» شاه نجل محمود «األمري منها: مرسحيات، عدة ألف
أنو و«كرسى الجليس» وأنس و«لوسيا الرشى» و«أسد و«الكوكبان» و«عنرتة» الحليفتني»

رشوان».
املشاهد فوقه يعرضمن أن استطاع دمشق، يف فسيًحا مرسًحا لفنه القباني أعد وقد
بفضل األمام نحو الفن بهذا كبرية خطوة القباني خطا وقد متدرجة، صالة وبنى الكبرية،
نْظم يُحسن كان أنه عن فضًال عندئٍذ، الفن ذلك دعامتي والغناء، للموسيقى إتقانه
يقرِّب أن عىل عمل وقد محكمة، قصصية حبكة يف الحوادث ربط ويجيد واألشعار األزجال
أخرى، جهة من الشعب من يقربه وأن جهة، من الفصحى اللغة أدب من املرسحي التأليف
وبخاصة الشعب، طبقات يف املنترشة الشعبية القصص من موضوعاته يستمد بأن وذلك
تُقص والندوات املقاهي يف إليها يستمعون الشعب أفراد كان التي وليلة ليلة ألف قصص
مسلسل واحد كلٍّ يف والشعر النثر بني الجمع يف الشعبية القصص تلك وجارى بل وتُنشد،
نحٍو عىل االستقامة واضحة لغة يف ولكن التقليدي، بالسجع نثره يف احتفظ وإن متماسك،

العجم». شاه نجل «محمود مرسحية من القصري املشهد هذا يف نحس ما

وْجده وأسري هواه، كليم أنه وظهر الحرج، غيم وانجاب الفرج أمارة بزغت امللك:
الغرام؟ هذا ولدي يا اعرتاك ممن وجواه،

الَحَمل. وسط كالشمس تتجىل حسن بذات غراٌم هذا آه محمود:

ال��س��ل��س��ل ال��ف��رات م��ث��ل ج��رت ق��د دم��وع ل��ه��ا
ال��خ��ل��ي م��ن ال��ش��ج��ي أي��ن ع��اذل��ي ف��ي��ه��ا ي��ل��وم
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ولدي؟ يا العشيقة هذه ومن امللك:
كبدي. أذابت التي هي آه! محمود:

ال��غ��زال أخ��ت ال��س��م��ه��ري ال��ق��وام ذات
ال��ه��الل ض��وء ب��ال��خ��ف��ر أخ��ج��ل��ت م��ن
أث��ري ت��م��ح��و وال��ل��ط��ف ال��ح��ور ب��س��ه��م ك��ادت
وال��س��ه��ر ال��ج��وى م��ن ف��ك��ري ض��اع ف��اع��ذرون��ي

َماك. السِّ يف كان ولو مشتهاك ألبلغ لديَّ عشيقتك فأوضح بني يا مغرور أنت امللك:
صورة. عشقت ألني طلبي من أقرب السماك أبي يا آه محمود:

الجمع يف القباني ومهارة نسبيٍّا، السليمة األدبية صياغته الحوار هذا من وواضح
نكاد ال حتى قويٍّا، اقرتابًا النثر نغم من الشعر نغم فيه يقرتب جمًعا والنثر الشعر بني

… اآلخر إىل أحدهما من بانتقال نحس
من لكثري سليم بإدراك تحس القباني، مرسحيات من وغريها املرسحية هذه ويف
ُمربًَّحا غراًما تعرض املرسحية فهذه التشويق؛ عنرص مثل املرسح، لفن األساسية املقومات
أن فأراده به ما إىل الشاه أبوه وفطن الضنى، أصابه حتى الشاه ابن محمود به شقي
ال صورة يحب إنما محموًدا بأن نتفاجأ بنا وإذا بها، ليأتيه املحبوبة تلك باسم يخربه
االبن ولكن بمحبوبته، ابنه يأتي أن عن الشاه معه يعجز مما صاحبتها، توجد أين يعرف
الهند بالد إىل انتهى إذا حتى عليها، يعثر لعله األرض بقاع يف الرضب يف ويأخذ ييأس ال
… الديار تلك يف يجدها قد أنه أوهمه الذي قلبه، بإحساس مسوًقا َمِلِكها حديقة إىل تسلل
وأنه خصوًصا بقتله، همَّ الذي امللك إىل وقادوه جاسوًسا، وظنوه امللك رجال عليه وعثر
ولكن الهند، لغزو قادم بأنه األنباء جاءت الذي العجم، شاه جيش ملجابهة يستعد كان
رش يقيه أن عىل قادر بأنه ويخربه الشاه، كابن شخصيته عن الهند مللك يعلن محموًدا
ويأمر امللك، له ويستجيب الصورة، صاحبة عن البحث يف الهند ملك ساعده إذا الحرب
العالم، أنحاء شتى من الوافدين للغرباء املدينة يف أُعد ام حمَّ باب عىل الصورة بتعليق
الرياض.» زهر «آه! يصيح: حتى الصورة يرى يكاد ال مارٍّ برجٍل فإذا الصورة، وُعلقت
محمود، وإىل امللك إىل يقتادوه حتى الرجل من الصيحة هذه امللك رجال يسمع إن وما

الصني. ملك ابنة هي الرياض» «زهر أن طريف حوار بعد منه يعلم الذي

13



النثري املرسح

«زهر عىل للعثور النائية الصني إىل الوصول كيفية هو آخر، عنرصتشويق يربز وهنا
تلك لتذليل «سحاب» السحري امللك خادم بتطوع املشكلة هذه القباني ويحل الرياض»،
برز حتى إليها يصل يكد لم ولكنه الصني، بالد يف محمود كان برص ملحة ويف الصعوبة،
الحلقة تبدأ وهنا شيطان، عليها استوىل قد الرياض» «زهر أن هو آخر تشويق عنرص
أن سحاب الساحر بمساعدة محمود فيها يستطيع التي الحلقة وهي القصة، من األخرية

ليتزوجها. منه يسرتدها وأن الشيطان من الرياض زهر يُنقذ
مرسحيته، يف التشويق لعنرص القباني استخدام مدى نتبني الرسيع امللخص هذا ومن
تكن وإن وليلة ليلة ألف من املأخوذة والقصة قويٍّا، جذبًا الجمهور يجذب عنرص وهو
العنارص ببعض ماها يُطعِّ أن استطاعا قد ثانيًا والقباني أوًال الشعب أن إال خيالية،
يستند وهو حقيقة، عن بحثًا إال األرض يف يهيم ال فمحمود الجميلة؛ والرمزية النفسية
الجميلة الفتاة تلك تكن لم لو بأنه ثه يحدِّ الذي قلبه، شعور إىل الحقيقة بهذه إيمانه يف
معتقًدا قلبه من بوحي يسري بل اعتباًطا، األرض يف يسري ال أنه كما أحبها، ملا موجودة
يعثر حتى قلبه وحي يتابع يزال ال وبالفعل الشعبية، الحكمة تقول كما دليله قلبه أن
الحدود أبعد إىل يمايش ما هذا كل ويف نفسه، الشيطان من يستخلصها وحتى فتاته، عىل
والتي بل العقل، منطق تستوحي مما أكثر القلب تستوحي التي الرشقية الشعبية فلسفتنا

العقل. يدركه ال الذي منطقه للقلب بأن تقول
أدوار يف الغلمان يستخدم أن دمشق يف عمله أثناء اضطر قد القباني أن من وبالرغم
إال ،١٨٨٤ سنة مرص إىل هجرته بعد إال مرسحه يف والفتيات النساء يستخدم ولم النساء،
نشأت جميلة جماعية رقصة وهي الغنائي، مرسحه عىل «السماح» رقصة أدخل قد أنه
أو النساء أو الرجال من جماعات يرقصها وكان «التواشيح» بمصاحبة األندلس يف أصًال
حملها وقد خاص، بنوع سوريا يف وتأصلت … العربي الرشق إىل انتقلت ثم مًعا، هما
كادت أو انقرضت قد لألسف تكن وإن كبريًا، نجاًحا صادفت مرصحيث إىل القباني معه
املوسيقى فنون عن التمثيل فن واستقل الغنائي، املرسح اضمحل أن بعد مرسحنا من
عىل األوبريت أو األوبرا فن بالدنا يف اليوم حتى جواره يف ينشأ أن دون والرقص والغناء

والحانات. الصاالت يف البطن رقص واستفحل نما بينما وذلك به، يُعتد نحو
وفنه القباني يهاجمون فأخذوا سوريا، يف املحافظني لطوائف التمثيل فن يُرق ولم
سعيد واسمه املشايخ، أحد إن قيل حتى السلطات، عليه واستْعدوا بل عنيًفا، هجوًما
الخليفة إىل الجمعة صالة بعد يصل أن استطاع حيث اآلستانة؛ إىل رحاله شد الغرباء،
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فأمر سعيه، يف ونجح القباني، عىل والفضيلة الدين باسم ويستْعديه الثاني الحميد عبد
مرسحه. يُغلق وأن التمثيل من القباني يمنع بأن باشا حمدي الشام يف واليه الخليفة

عدة القباني ضد صاغوا السوريني املحافظني أن نذكر أن الطريف من ولعله
الصبية: لبعض لقنوها والتهديد، الهجاء من مقطوعات

دل��ك م��ن ال��ك��وم��ي��دي��ا ع��ل��ى ل��ك ق��ال م��ن خ��ل��ي��ل أب��و
ق��ب��ان��ي ل��ك��ارك ارج��ع ل��ك أح��س��ن ل��ك��ارك ارج��ع
ال��ص��ب��ي��ان م��رق��ص ي��ا ال��ق��ب��ان��ي خ��ل��ي��ل أب��و
ال��ق��ب��ان��ي خ��ل��ي��ل أب��و ل��ك أح��س��ن ل��ك��ارك ارج��ع

املرسحي نشاطه ليواصل سوريا هجر بل الِقبَانة، ملهنة رجع وال القباني يستسلم ولم
بعد بمرص عنه انفصل الذي فرح إسكندر بينها ومن فرقته، ومعه ١٨٨٤ سنة بمرص
نظارة بأبي املعروف صنوع يعقوب كان وإذا خاصة، فرقة س وأسَّ الزمن من فرتة
قضاياها عن ودافع لها، وأخلص ١٨٣٩ سنة بمرص ُولِد األصل يهودي رجل وهو —
قد الرجل هذا كان إذا — ١٩١٢ سنة تُويف حتى مرصوخارجها داخل الصحف يف الوطنية
الكثري وألَّف وعرَّب ترجم حيث كبري؛ بنشاط فيه وقام أوروبا مرصعن إىل املرسح فن نقل
األكرب باملجهود قاموا الذين هم الشاميني إخواننا أن فيه شك ال مما أنه إال املرسحيات، من
خلَّفه ثم النقاش١٨٧٦-١٨٧٧، سليم لبنان من إليها وفد حيث بمرص؛ التمثيل فن نرش يف
القرداحي، سليمان فرقة ثم ،١٨٧٧–١٨٩٥ خياط يوسف زميله الفرقة عىل اإلرشاف يف
،١٨٩١–١٩٠٩ فرح إسكندر وفرقة ،١٨٨٤–١٩٠٠ سنة من القباني فرقة سوريا ومن
املرصي واألوبريت األوبرا فن رائد ظهور يف فضل خاص بنوع السوريني لهؤالء وكان
فرقته بتكوين يستقل أن قبل القباني عن الفن هذا أخذ الذي حجازي، سالمة الشيخ
سيد النابغة موسيقانا بعده ومن ،١٩٠٥–١٩١٤ سنة من تعمل ظلت التي الخاصة
الفن املرصي لجمهورنا يقدم ١٩١٢ سنة منذ أبيض جورج األستاذ ابتدأ بينما درويش،
الحديث، الغربي املرسح ألصول وفًقا والغناء املوسيقى عن املستقل أي الخالص؛ املرسحي
جميًعا، نذكره نزال ال نبوًغا الكوميديا فن يف نبغ الذي الريحاني نجيب األستاذ بعده ومن

أفالم. من خلَّف فيما فنه مالمح السينما خلَّدت وقد
واملسارح، الفرق إنشاء يف رواًدا يكونوا أن عىل يقترصوا لم الشاميون وإخواننا
وبعد وأثناء قبل الغربية، املرسحيات من الكثري وتحضري وتعريب ترجمة يف ساهموا بل
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عدد وكان العديدة، املرسحيات تأليف يف ساهموا كما الحركة، تلك يف املرصيني مساهمة
أيًضا؛ الغرب يف حدث ما نحٍو عىل املرسحيات، تأليف يف أيًضا رواًدا املرسح فن رواد من
العمالق اليونان شاعر منذ والتمثيل التأليف بني يجمعون األدباء كبار من عدًدا رأينا حيث
لم الرواد أولئك ألَّفها التي املرسحيات كانت وإذا وشكسبري. موليري حتى سوفوكليس
أن إىل يرجع إنما ذلك فإن الحي، األدبي تراثنا نطاق يف قلنا، كما تدخل، أن تستطع
به تتمتع كانت بما يتمتع أن عن وبعيًدا حياتنا، عىل دخيًال يزال ال كان قد الفن هذا
كان التي الطويلة الظالم مرحلة عن فضًال ذلك كل احرتام، من التقليدية أدبنا فنون
وتعددت تقهقرت قد الفصحى اللغة كانت خاللها ويف منها، يخرج يكد لم العربي العالم
معه يصعب كان مما الجمهور عامة عىل الفهم صعبة وأصبحت بل لهجاتها، وتباعدت

األمية. فيه تشيع جمهور إىل املوجه للتعبري أداة تتَّخذَ أن
التاريخ، لهم ينىس أن يمكن ال الشاميني إخواننا فإن الحقائق هذه كل من وبالرغم
كان الذي الجديد، الفن هذا ميدان يف الريادة فضل املرصيون، إخوانهم لهم ينىس أن وال
كانت التي املتخلفة الرجعية العقلية تلك بها يواجهون بالغة شجاعة أصحابه من يتطلب

عندئٍذ. سائدة
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التمثيليفمرص

هنا أثبت أن من خريًا العامة مراحله تخطيط يف أرى فلست مرص، يف التمثيل عن وأما
محمد املرحوم هو «السفور»، بمجلة ١٩١٨ سنة يف كتبه الغربية الثقافة واسع لناقد مقاًال
عليها وحكم بها وانفعل املراحل تلك وعارص والنقد، والتأليف التمثيل مارس الذي تيمور،

فقال:1 خاصة، التمثييل واألدب عامة، األدب يف الواسعة الغربية بثقافته

الغد، يف أمره من شيئًا نعلم وال اليوم، وطفل األمس وليد مرص يف التمثيل
من األوبئة وتكتنفه األمراض به تحيط عليل طفل لنا يرتاءى كما اليوم هو
التي الشخصية، املطامع يد بها تذهب أن حياته عىل كثريًا ويُخىش جانب، كل
صلة ال بوسائل الجمهور، جيب من املال الستدرار قاموا قوم قلوب يف تثور
إقباله وراء من وكوَّنوا الجمهور أميال عرفوا لقد الصحيح، الفن وبني بينها
مكاسبهم، باب بيدي وأغلق وجههم يف أقف أن مقدوري يف وليس طائلة، ثروة
الفوىض من الجمهور ميل بها ل نحوِّ وسيلة إىل معهم أهتدي أن أريد ولكن
أن أريد الصحيح، الفن إىل الفن شبه من ثم الفن، شبه إىل الحارضة التمثيلية
مصادمة العبث من إذ املنشودة؛ لغايتنا به نصل حتى تدريجيٍّا بالجمهور نسري
من فن عىل القضاء ذلك ويف الفشل، فنصيبنا ذلك فعلنا وإن الجارف، تياره

زهوره. وتينع حدائقه بالدنا يف تزدهر أن قلوبنا صميم من نود الفنون،
من قوم به جاءنا من وأول سوريا، طريق عن إيطاليا من التمثيل أتانا
إىل وفدوا والقباني، والخياط إسحق وأديب النقاش أمثال السوريني فضالء

ص٢٢. تيمور، ملحمد التمثيلية» «حياتنا كتاب يف املقال هذا نرش أُعيد 1
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ولقد الجديد، الفن ذلك بذور فيها لينرشوا الرشقية؛ واآلداب العلوم مقر مرص
وتعمدهم أسلوبهم ركاكة عنك ودع كبريًا، نجاًحا الفن ذلك أساس بناء يف نجحوا
ولم آثارها عفت التي رواياتهم مجموعة عنك دع بل رواياتهم، يف اململ السجع
فن إحياء أرادوا لقد املطالعة، أو للتمثيل صالح غري يسري نذر إال منها يبَق
كانت التي الصعوبات فاقتحموا ذلك، سبيل يف كثريًا وجاهدوا مرص يف التمثيل
أن بعد مرص يف التمثيل فن بأيديهم وأنشئوا خائفني، وال هيَّابني غري تالقيهم
لهم مدينون ونحن مسعاهم نتيجة هي هذه كبريًا، شيئًا أمره من نعلم ال كنا

النتيجة. بهذه
احرتف يوم يف الثاني طوره إىل األول طوره من ذلك بعد التمثيل انتقل
أسلوب ارتقى عهده ففي العربي؛ التمثيل حجازي سالمة الشيخ املرحوم
مرسح عىل فرأينا واإلنكليزية، الفرنسية عن فنية روايات عدة وتُرجمت املعربني
كانوا ولكنهم الكبري، وديماس وكورنيل وهيجو شكسبري روايات العزيز عبد
وكان للجمهور، إرضاء مشاهدها بعض وتشويه باأللحان، مزجها إىل يعمدون
حجازي، سالمة الشيخ ينشدها التي الشجية األلحان لسماع نتيجًة التغري هذا
انتقل وبانفصاله أفندي، إسكندر مديره عن حجازي سالمة الشيخ انفصل ثم

الثالث. طوره إىل الثاني طوره من
أجمل له أعد أن بعد العربي، التمثيل دار مرسح عىل جوقه مع الشيخ مثَّل
من فنٍّا فنُّه فكان األوبرا؛ دار مرسح مرسحه ساوى حتى واملالبس، املناظر
مرسحه عىل يخرج لم الفنية بالروايات لجهله ولكنه واملالبس، واملناظر األلحان

السابق. مديره عهد يف يمثلها كان التي األوىل رواياته عن تختلف روايات
عىل إلقباله والجهل بالسذاجة جمهورنا نرمي ونحن طويًال عهًدا ومكثنا
غري املسارح عىل منها نَر لم التي الفنية، الروايات وإهماله واملناظر األلحان
أبيض أفندي جورج قدم ثم املريع، الفشل نصيبها وكان اآلفل»، «النجم رواية
كثريًا لوائه تحت ضم جوًقا وألَّف أوروبا، من الفنية بضاعته معه حامًال ملرص
طليمات وزكي القدوس وعبد رشيدي الرحمن عبد أمثال املتعلمني شبابنا من
الذي الوحيد املدير فهو كبريًا؛ ارتقاءً التمثيل فن ارتقى عهده ويف سليم، وفؤاد
املعرِّبني ع شجَّ الذي وهو نقص، أي يعرتيها ال فنية روايات مرسحه عىل أخرج
مواضيعها مأخوذة روايات تأليف عىل واملؤلفني الغربيني، أعمال تعريب عىل
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األوبرا؛ مرسح عىل إال إقباًال يُصادف لم األسف مع لكنه الغربي، التاريخ من
الراقي. شبابنا يذهب حيث

يضم كبري جوق حاجات لسد تكفي ال معدودة األوبرا دار يف التمثيل وأيام
واملمثالت. املمثلني من الكبري العدد

إال األول، الطور يف ينجح لم التمثيل أن نرى األطوار هذه إىل نظرنا ولو
نجاحه فكان الثاني الطور يف أما قبل، من العيون تره لم جديًدا شيئًا لكونه
واملالبس، املناظر وجمال األلحان أجل من الثالث الطور ويف األلحان، أجل من
إىل منا الفشل إىل أقرب فيه فنحن الصحيح، الفن طور الرابع الطور وأما
والربهان الصحيح، الفن عن وانحرافه الجمهور سذاجة نتيجة هذا كل النجاح،
نوًعا لريى و«الكسار» «الريحاني» دار عىل الحارض عرصنا يف إقباله ذلك عىل
الُعرى، مفككة مشاهد عن عبارة وهو «الريفو» بالفرنسية يُسمى التمثيل من
يقدمه فيما ليس القبيحة، والنكات املخجلة املواقف بني تجمع التأليف مشوَّهة
أخالقي، بحث كل من خالية فهي يشء؛ الروايات من الكسار وعيل الريحاني لنا
ولكن «رواية»، كلمة عليه نطلق أن يصح ما التمثيلية املواقف من فيها وليس
من قلبه فيها يغسل وقته من ساعة ليقيض كبريًا؛ إقباًال عليها يقبل جمهورنا
قلنا التي واألوبئة األمراض تلك إال الروايات هذه وما واألحزان، الهموم أدران
نبحث أن اليوم فواجبنا جانب، كل من التمثيل تكتنف إنها مقالنا صدر يف عنها
خري أن ظني وأكرب النوع، هذا عىل القضاء إىل بها نصل التي الوسيلة عن
إىل تدريجيٍّا الرجوع عىل الروايات هذه أصحاب مع االتفاق هي لذلك وسيلة
من املمثلني بني أن الجديدة البدعة هذه إيجاد قبل نعلم كنا لو الصحيح، الفن
ال اليوم ولكننا مرشوعة، وسيلة بكل حاربناه لكنا النوع، هذا إخراج يف يفكر
كل عىل يقيض يكاد نجاًحا الالفني النوع هذا نجح أن بعد طول، وال لنا حول
رشدي الرحمن وعبد أبيض جورج الظروف تُِرغم أن نخىش نحن فنية، رواية
تعلم كما واملال املال، وراء بحثًا الكسار وعيل الريحاني آثار عىل السري عىل
عاش أن بعد بأيدينا التمثيل عىل قضينا قد فنكون حيوي، مرشوع كل قوام
عن وتحوَّل رواياته، نوع يف قليًال بدَّل لو الريحاني رضَّ ما طويًال، عهًدا بيننا
لو رضه ما السوقة، ألحان من مجموعة غري فيها نرى ال التي الروايات تلك
إىل والتبديل التغيري طريق يف يسري ثم والالفن، الفن بني يجمع نوًعا لنا قدم
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يف فيفقد الجمهور، تيار يُصادم أن يخىش ولكنه الصحيح، الفن إىل يصل أن
ذلك وليس التضحية، بعض نسأله نحن الكبري، مجهوده به أتاه ما ذلك سبيل
تعادل لذة للتضحية بأن وليعلم حني، كل يف إشارته طوع والجمهور بعزيز،
ننتظرها كالتي محمودة نتيجة التضحية لهذه كان إذا عنها، وتزيد النجاح لذة

القادمة. تضحيته وراء من
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هو دراسته نريد ما إن فنقول: النثري املرسح وهو دراستنا، موضوع نحدد أن نود واآلن
األدبي تراثنا من جزءًا يعترب أن يمكن الذي النثري املرسحي األدب أي النثري؛ املرسح
العهد حديث يزال ال كله املرسحي األدب ألن السهل؛ باألمر ليس ذلك وتحديد الحديث،
ما بني التمييز من يُمكِّننا ما الزمن من عليه بعُد ينقِض ولم كلها، العربية بالدنا يف
دائمة حية، تظل أن لها يُنتظر ال تاريخية وثائق يُعترب وما األدبي، تراثنا من جزءًا يُعترب
شوقي مرسحيات أن نؤكد أن نستطيع كنا وإذا املتالحقة، األجيال يف متجددة التأثري،
يف ودخولها تداولها واستمرار تلقائيٍّا، طبعها إعادة بدليل تراثنا، من جزءًا أصبحت قد
فإننا بسواء، سواء القديم العربي الشعر كدواوين والجامعات، باملعاهد الدراسة مناهج
بينها ومن ونثرية، شعرية مرسحيات من ُكتب مما غريها للكثري بالنسبة شك يف نزال ال
بينها ومن املختلفة، املرسحية الِفرق أدراج من يخرج ولم بل يُطبع، لم مخطوًطا ظل ما
يف يُدخلها أن اليوم حتى العربي املجتمع يرفض ركيكة، بلغة أو عامية بلغة ُكتب ما

املتالحقة. األجيال تربية يف به يستعني الذي األدبي، الرتاث
عرفه مرسحي فن أول أن يتضح قدمناه الذي الرسيع التاريخي االستعراض ومن
عند يُعرف ما بعيد أو قريب من يشبه نحو عىل الغنائي، املرسح فن كان قد العربي العالم
يالئمان اللذان هما الزجل أو الشعر أن البديهي ومن األوبريت، أو األوبرا باسم الغربيني
باللغة أُلفت التي األوىل املرسحيات عىل والزجل الشعر غلب ولذلك الغنائي؛ الفن هذا
املرسحيات هذه إدخال دون قويني حائلني كانا قد الركاكة أو العامية ولكن العربية،
النقاش مارون مرسحيات فيه تُدرس يوم سيأتي أنه أظن وما األدبي، تراثنا يف الغنائية
املعاهد يف الغنائية الشعرية املرسحيات ُكتاب من غريهما أو القباني، خليل أبو أحمد أو
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هذه دراسة يمكن وإنما األجيال، عليه تنشأ الذي األدبي تراثنا من كجزء والجامعات،
للتاريخ. كوثائق املرسحيات

أن استطعنا الغربيني، عند ونشأته العربي عاملنا يف التمثيل فن نشأة بني قارنا وإذا
العصور، أقدم منذ للغربيني األدبي الرتاث وبني الفن هذا بني الرابطة توثَّقت ملاذا ندرك
اكتسب ولذلك طويل؛ لزمن العربي عاملنا يف مرتاخية أو معدومة الرابطة هذه ظلت بينما
فإن الوسطى، القرون يف انقرض قد اليوناني التمثيل فن كان وإذا التقديس، بل االحرتام،
وساحاتها الكنائس من اتخذت التي املسيحية، كنف يف أوروبا يف نشأ قد آخر تمثيليٍّا فنٍّا
األدب اكتسب األوروبية، النهضة عرص يف القديم التمثييل األدب بُعث وعندما للتمثيل، دوًرا
عرص بعثها التي القديمة، األدب فنون كافة اكتسبته الذي والتقدير االحرتام نفس التمثييل
األدب يُعترب ولهذا واالبتكار؛ األصالة إىل بهم انتهت محاكاة محاكاتها عىل وقام النهضة،
وقد املختلفة، لغاتهم يف أدبيٍّ تراث من الغربيون يملكه ما أهم من نثًرا أو شعًرا التمثييل
العربي عاملنا عىل دخيًال التمثيل فن اعتُرب بينما وذلك خالدة، روائع األدب هذا يف كتبوا
ربطه نستطع لم بحيث السنني، عرشات امُلزرية النظرة هذه من يُعاني وظل الحديث،
أدبنا يف تمثيلية روائع ظهور عاق مما البطء، بالغة وبخًطى تدريجيٍّا إال األدبي برتاثنا

املعارص.
العلم ونقص للجهل نتيجة اللغة ازدواج بسبب بالدنا يف تعقيًدا األمر زاد ولقد
كان وملا العامية، لهجاتنا وبني بينهما املسافة بُعدت حتى وانتشارها، الفصحى باللغة
بوجه املظنون وكان عليه، يُقبل حتى الشعب من تقريبه من بد ال جماهرييٍّا فنٍّا التمثيل
وتوهمهم إليهم وتقرِّبه الجماهري، من الفن هذا تُدني التي هي العامية اللغة أن هو عام
العربية اللغة أو العامية اللغة رأينا فقد حياتهم؛ واقع من ولوحات صوًرا يعرض بأنه

مرسحيات. من الفن هذا رواد أنتجه ما معظم عىل تطغى التي هي الدارجة، الركيكة
جزءًا يعتربه أن يرفض قلنا كما مجتمعنا يزال ال اللغة ركيك أو عاميٌّ هو ما وكل
الناحية من التأليف متينة العامية املرسحيات تلك كانت ولو حتى األدبي، تراثنا من
جيدة، دراسة التمثييل الغرب أدب درسوا الذين أولئك من ُكتابها وكان البحتة، الفنية
وناقدنا الكبري، املثقف أديبنا أمثال من فيه التجويد عىل قادرين أصبحوا حتى وأتقنوه
بها فكتب العامية، باللغة مرسحياته يكتب أن آثر الذي تيمور محمد املستنري املرسحي
فصول، أربعة يف أفندي» الستار و«عبد فصول، ثالثة يف قفص» يف «العصفور مرسحية
الطبية» «العرشة ثم األخالقية، الكوميديا نوع من والثالثة فصول، ثالثة من و«الهاوية»
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شاعًرا كان تيمور محمد أن من بالرغم ذلك وكل فصول، أربعة ذات أوبرابوف وهي
ونثًرا. شعًرا بالفصحى الكتابة يجيد أدبيٍّا وناقًدا قصة، وكاتب

العربي عاملنا يف ظهوره وقت تحديد ونحاول النثري، املرسح إىل نصل وعندما
منذ بالدنا يف التمثيل فن عىل الغنائي الطابع غلبة أن فنذكر نعود أن بد ال الحديث،
تأخري عوامل ومن بل النثري، املرسح ظهور تأخري عوامل من أيًضا كان قد نشأته، أول
يستقل أن من فيه والتجويد لظهوره بد ال األدب هذا أن بحكم وذلك كله، التمثييل األدب
وغريها، والرقص والغناء كاملوسيقى األخرى الفنون عن وينفصل بذاته، أوًال التمثيل فن
وتالميذهم وخلفاؤهم هم — األرض شعوب بني انفردوا قد القدماء اليونان كان وإذا
النص بني عندهم يجمع كان التمثيل أن من بالرغم رفيع تمثييل أدب بخلق — الرومان
بالغة كانت موسيقاهم أن إىل يرجع إنما ذلك فإن والرقص؛ والغناء واملوسيقى األدبي
النص، ذلك يطمس أيًضا يكن لم غناءهم وأن األدبي، النص عىل تطغى تكن ولم البساطة
مع غناؤها يتناوب التي الجوقة عىل قارصة كانت مرسحياتهم يف الغنائية األجزاء أن كما
أو التمثيلية، املشاهد من للِعربة استخالص أو تعليق بمثابة ويأتي التمثيلية، الفصول
ابتدأ الذي الحديث العرصاألوروبي يف املرسحي األدب وأما التالية. املرسحية للحركة تمهيد
التمثيل فصل تم أن بعد إال األدب من النوع هذا يف الروائع يُنتج لم فإنه النهضة، بعرص
الذي واألوبريت، األوبرا فن هو الغنائي للمرسح خاص فن واخرتاع واملوسيقى، الغناء عن
من جزءًا األوبريت تُعترب ولذلك األدب، متعة ال والغناء املوسيقى متعة إىل منه يُقصد
صوتية نغمات مجرد وكأنه القيمة ثانوي فيها األدبي والنص األدب، من ال املوسيقى

الروحية. املتعة لتكمل وغريها الوترية النغمات إىل تُضاف
التي املتوارثة، والرتبية التقاليد بحكم والغناء الطرب تحب العربية شعوبنا كانت وملا
تتغنى الذي الرضب قصيدة لكل ويحددون شعرهم، بكل يتغنون القدماء العرب جعلت
األصفهاني، فرج ألبي «األغاني» كتاب وهي األدبية، موسوعتهم يف نشاهد ما نحٍو عىل به،
مما آخر، حينًا والظلم والقسوة حينًا الخشونة عليها غلبت التي حياتهم ظروف بحكم ثم
يزعمه عما فضًال ذلك وكل والغناء، بالطرب الرتويج إىل ماسة حاجة نفوسهم يف يُولِّد
فن لرواد بد ال وكان ملموًسا، ا حقٍّ هذا كل كان ملا — بطبعه طروب العربي أن البعضمن
للتمثيل، مصاحبًا الغناء ظل فقد — ممكنة وسيلة بكل األفئدة له يستهووا أن من التمثيل
وغريهم املهدية منرية أو درويش وسيد حجازي سالمة الشيخ مثل املغنني بعض وكان بل
تمت ال مقطوعات أو قصائد ليغنوا الفصول؛ بني ما فرتة يف املرسح عىل أحيانًا يظهرون
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أوهى والتماس املرسحيات داخل األغاني حشو عن فضًال بصلة، املعروضة املرسحية إىل
به يجنح كما السليم، املرسحي التأليف أصول يُخالف مما حناياها يف إلدراجها العالقات
من األمية فيه املتفشية جمهورنا أمام للغناء أصلح تُعترب التي الدارجة أو العامية اللغة إىل
بعض رأينا أن املرسحيات عىل وإقحامه الغناء عىل الحرص بلغ لقد بل الفصحى، اللغة
«حياتنا كتابه يف تيمور محمد يحدثنا ما نحٍو عىل بالنثر الغناء عىل يُحملون املمثلني
روى حيث املرسحيني؛ للمؤلفني نصبها وهمية ملحاكمٍة عقده الذي الفصل يف التمثيلية»
ولم قوله: التمثيل محكمة يف العام النائب وكيل روستان أدمون لسان عىل تيمور محمد
السليم، الذوق يمجه نثر إىل الشعرية األغاني تعريب إىل عمد بل بذلك، أفندي فرح يكتِف
أنواع جميع يف القضاة حرضات يا أرأيتم الشعر، من بيت نصف نظم عن لعجزه وهذا

يُغنَّى. النثر أن األوبريت
كثري. هذا … كثري هذا قائًال: جيته فصاح

األزجال؟! له يَنِظم مرصي ال زجَّ بأي يستعني أن به األجدر كان أما روستان: وقال
ولم للتلحني الخلعي بكامل استعان فلماذا التلحني، جهله النْظم يجهل أفندي فرح إن
يف أفندي فرح عنه يحدثنا أن أود رس هذا رواياته؟ أزجال لنظم مرصي بزجال يستعن
من وقاده أبيض جورج الكبري املمثل إىل عمد بل بذلك، أفندي فرح يكتِف ولم دفاعه،
بالعباد، املترصف دور يف أبيض جورج أفندي فرح لنا أخرج األوبريت. إىل الرتاجيدي
عىل حارة بدموع أبكي القضاة حرضات يا دعوني نثرية، قطع بعض إنشاد عىل وأجربه
يف ُقرب ولقد الدور، هذا تمثيله يوم أدبيٍّا انتحاًرا انتحر نزاع بال ألنه أبيض؛ جورج وفاة
تمثيل يوم أي بموته؛ الرتاجيديا وماتت اإللهية، التجعرية ذو صوته وخفت النسيان قرب

بالعباد. املترصف
النثرية، القطع إنشاد ساعة الثكىل يُضحك كان أفندي جورج أن ذلك كل من واألغرب
إني كثريًا، بكيت فقد أضحك، دعوني أجل القضاة، حرضات يا قليًال أضحك دعوني واآلن

قويق». «أم صوت برنني أشبه رنني ذا صوته كان لقد أبيض، صوت رنني أنىس ال
الذين املرسح، ُدور وأصحاب الجمهور استبداد أن كيف أيًضا تيمور محمد ويحدثنا
تيمور يسميه ما ترك إىل هؤالء اضطر قد األدباء، بملكات مهنتهم من الربح يبغون
مثل الفنية املرسحيات تأليف عن أقلع أنطون ففرح الالفني؛ املرسح إىل الفني باملرسح
إىل الجديدة» و«مرص أورشليم» ومملكة الدين صالح «السلطان الجيدتني مرسحيتيه
نصفها مشوَّهة، عجيبة غريبة ترجمة وترجمتها القديمة الفودفيلية الروايات اقتباس
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يف جدٍّا «عميقة وألفاظ سورية نكات ببعض وخلطها فصيح، اآلخر والنصف عاميٌّ
بمعنى «جاره» لفظة مثًال منها الجمهور، بها ليُضحك والرتكية» السورية االصطالحات
من أنطون فرح عودة أثر عىل ذلك وكان مهلك، عىل بمعنى «ياواش» ولفظة برسعة،
ليكافح مرص إىل فعاد ينجح، لم ولكنه العيش لرخاء طلبًا إليها؛ نزح قد كان التي أمريكا
الثامنة يف وهو ،١٩٢٢ سنة يف هللا توفاه أن إىل واألدب الصحافة مجال يف جديد من

.١٨٧٤ سنة بلبنان طرابلس يف ميالده كان إذ عمره، من واألربعني
أدباء من غريه عن أيًضا نقوله أن يمكن أنطون فرح عن تيمور محمد قاله وما
يف فصيًحا نثًرا ألَّف قد كان إذا رمزي فإبراهيم املرسحي؛ بالتأليف اشتغلوا الذين عرصه،
هو اضطر قد فإنه هللا» بأمر و«الحاكم املنصورة» «أبطال مثل: الفنية املرسحيات بعض
خاطفة؛ رسعة يف املرسحيات من كبري عدد تأليف إىل الظروف نفس ضغط تحت اآلخر
يشء إىل يهدف ال الذي الهزل عليها يغلب مرسحيات وهي التجارية، الفرق نهم ليُشبع
قارنا إذا تيمور: محمد يقول ذلك ويف سليمة، فنية أسس عىل يقوم وال اإلضحاك، غري
زمنًا تأليفهما يف قىض اللتان الروايتان وهما املنصورة» و«أبطال هللا» بأمر «الحاكم بني
وهو كتبها التي الروايات وهي و«الهواري» اإلخشيد» و«بنت بوبو» «حنجل وبني طويًال،
نالحظ أن السهل ومن واألرض، السموات بني كان لو كما الفرق لنا ظهر وينكت، يمزح
السوق غمر يف تخصصوا مؤلفني نرى حيث اليوم؛ حتى عندنا قائًما يزال ال الوباء هذا أن
وبديع اإلبياري السعود أبو مثل: للتفريخ معامل وكأنهم والسينمائية، املرسحية بالروايات
يكفل ما والعناية الجهد من األدبي إنتاجهم يف يبذلون أنهم نظن ال ممن وغريهما خريي

والدراسة. التأمل يستحق الذي األدبي تراثنا يف الدخول أو البقاء، له
املوجود كاألدب تمثييل أدب ظهور دون تحول كانت التي العقبات أن والظاهر
عىل وال وذوقه، ثقافته وانحطاط الجمهور عىل قارصة تكن لم األوروبية، اللغات يف
بطش إىل أيًضا تمتد كانت بل فحسب، عليها املسيطرة التجارية والروح التمثيلية الفرق
التي املقدمة، يف نفسه رمزي إبراهيم يُخربنا ما نحو عىل وتعسفها الحاكمة السلطات
يطبعها لم ذلك ومع ،١٩١٥ سنة يف ألَّفها مرسحية وهي املنصورة» «أبطال ملرسحية كتبها

يقول: حيث ١٩٣٩ سنة يف إال وينرشها

ابتعثه لشعور مطاوعًة ١٩١٥ سنة يف ذلك وكان وضعتها، رواية ثالث هذه
كاد لنفسية وإيقاًظا منهم، بالرغم عاهليتهم القوم لتغيري يومئٍذ املرصيني همُّ

والعبث. املذلة من يَْلقونه كانوا ما يتلفها
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١٩١٨ سنة يف إال أُفلح، فلم بتمثيلها الرقيب ليأذن حاولت ما حاولت ولقد
رجال عند ومنها مني والنيل رفضها، عىل املطبوعات قلم موظفو تضافر فقد
بعُد وباءوا أرادوا، كما لديهم الحظوة فنالوا والعسكرية، السياسية السلطة

والوطن. هللا من بخزي
املنصورة؛ يف مرة ألول رشدي الرحمن عبد األستاذ فرقة مثَّلتها وأخريًا
هذه يف ألبطالها أدونه الذي التاريخ واقعة فيها حدثت التي للمدينة تكريًما
والرماح، السيوف بأثالت ألنفسهم دوَّنوه أن بعد واإلكبار التجلة بقلم القصة،
واحدة مرة كانت أنها بيد والوطنية، الحق يف للمستنريين نوًرا صحيفته وجعلوا
التمثيل ترقية فرقة إىل تمثيلها حق أنقل أن واجبي من رأيت ثم فيها، ُمثلت
بحديقة دارها يف إخراجها فتولت يومئٍذ اإلنشاء مجرى يف كانت التي العربي،
إذ العمل؛ يف يومئٍذ حرة الدار هذه تكن لم ولكن تمثيلها، وأحسنت األزبكية
هذه فاختفت الغنائية، الروايات محلها لتحل الدراما تزيغ عوامل هناك كانت
الجماعات مسارح من تختِف لم وإن املحرتف، املرسحي الجو من الرواية

الهاوية.

أو الشعر كتابة ومتابعة بل واملرسحيات، القصص تأليف أن عن فضًال هذا وكل
حتى يتم لم ما وهذا واحرتاف، تفرغ إىل يحتاج ذلك، يف والتجويد األدب فنون من غريه
إذا إال يحدث أن يمكن ال واالحرتاف التفرغ هذا ألن نادًرا؛ إال العربية اللغة ألدباء اليوم
العمل عن تُغنيه خاصة ثروة ُرزق قد األديب يكون أن فإما املواتية، الظروف له توفرت
أن يستطيع بحيث األدب، عىل مقبًال نشًطا نابًها جمهوًرا يجد أن وإما العيش، لكسب
الذي التفرغ، هذا لألدباء الدولة تكفل أن وإما الفني، إنتاجه نبع من حياته قوت يجد
هذا الحياة، سوط يلهبهم أن دون ثقافتهم واستكمال إنتاجهم تجديد معه يستطيعون
بينهم نعثر قلما لذلك اليوم؛ حتى الحديث العرص يف العربية ألدباء يشء منه يتوفر لم كله
غزر الذين هم لألدب تفرغوا الذين القالئل أن نالحظ كما متفرغ، محرتف أديب عىل
املهن من الكثري مزاولة إىل يُضطرون كانوا فقد عداهم من وأما أحيانًا، وجاد إنتاجهم
تلتهم التي الصحافة خاص وبنوع وأخريًا والتدريس، والطب، كاملحاماة ليعيشوا، األخرى
وربما تُمهل، وال تُريح ال خاطفة، رسعة يف الطاقة وتستنفد العصب، وتُضني الوقت،
يواصل ال الجماعة، لهذه معاًرصا آخَر أديبًا جعلت التي األسباب من الظروف هذه كانت
هي سيكولوجية مرسحية كتب الذي جمعة، لطفي محمد األستاذ وهو املرسح، تأليفه
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إىل تيمور محمد اضطر حتى سكت، ثم «نريون» هي تاريخية مرسحية ثم املرأة» «قلب
يبحث «أن بينها من كان أحكام بثالثة عليه حكمت التي التمثيل، محكمة إىل يقدمه أن
«خرض وهي مكتبه درج يف املقبورة روايته له يمثل جديد جوق عن جمعة أفندي لطفي

حاًال.» جديدة رواية بتأليف يبدأ وأن زرعك»
األدباء، من بالكثري تدفع كانت التي هي السيئة، الظروف هذه نفس أن املؤكد ومن
كل ألن واالقتباس؛ والتمصري والتعريب الرتجمة إىل التأليف عن العدول إىل تضطرهم أو
آدابنا تُثري ألنها بالرتجمة؛ نرحب كنا وإذا التأليف، من ومشقة مئونة وأقل أرسع هذا
وإذا الرتجمة، اختيار أحسنا إذا الغربية اآلداب من ناضجة نماذج أدبائنا أمام وتضع
النصوص يف املحدود والترصف الحرفية الرتجمة عدم أي بالتعريب؛ أحيانًا نغتبط كنا
عندئٍذ سموه ما قيمة يف كثريًا نشك فإننا والروح، الديباجة عربية تخرج بحيث األجنبية
، عاميٍّ مرصيٍّ ثوب يف إلخراجها الغربية العاملية املرسحيات بعض مسخ وهو بالتمصري،
وإن متلوف»، «الشيخ إىل طرطوف» «القسيس تحويل مثل مرصية وأسماء وبشخصيات
جالل عثمان محمد فعل ما نحٍو عىل نجاًحا، القت قد ة امُلمرصَّ املرسحيات بعض تكن
فن يف الروايات «نخب باسم ونُرشت موليري، عن ها مرصَّ التي الكوميديات مجموعة يف
حتى تعرضها القومية فرقتنا تزال ال التي متلوف» «الشيخ كوميديا بينها ومن التياترات»
جعل عندما عليه، أصدره الذي الحكم يف تيمور محمد نوافق فإننا االقتباس وأما اليوم،
أفندي فرح عىل تُحرِّم «إنها بقولها: أنطون أفندي فرح قضية يف تحكم التمثيل محكمة
لنسيان املرصي الجمهور تكفي التي املدة أي سنوات»؛ عرش مدة االقتباس بفن االشتغال
يمكن اقتباًسا وتسميته ومسخ، رسقة إال هو ما االقتباس أن والواقع العقيم النوع هذا
اقتبس عيل أبو حسن «إن فنقول: الشهري الشعبي الحكم نصحح أن جاز إذا نقبله أن

املعزة.»
هذه قسوة من بالرغم أنه إىل التاريخية الظروف هذه كل استعراض من ونخلص
استقالًال األخرى، الطرب فنون عن بنفسه يستقل أن التمثيل فن استطاعة وعدم الظروف،
ذلك كل من بالرغم إنه نقول النثري، باملرسح نسميه ما لظهور ا هامٍّ أساًسا فيه رأينا
والتي سبق، فيما إليها أرشنا التي النثرية املرسحيات بعض الفرتة تلك يف ظهرت فقد
الكبري املعارص كاتبنا عن الحديث إىل ننتقل أن قبل رسيعة نظرة فيها ننظر أن يصح
باملرسح النثري األدب يربط أن يف نجح قد إنه عنه نقول أن يصح الذي الحكيم» «توفيق

به. الشعري األدب يربط أن يف شوقي أحمد نجح ما نحٍو عىل
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املختلفة األنواع يف ننظر أن النثري املرسح دراسة يف البدء قبل واجبنا فمن ذلك ومع
قد الجمهور هذا ألن عنها؛ إعراضه أو إقباله مدى أي بها؛ جمهورنا وعالقة للمرسحيات
الذي هو ألنه الفنون؛ من فن أي ازدهار عدم أو ازدهار يف يزال وال ال، الفعَّ العامل كان

للبوار. يرتكها أو الفنون هذه يستهلك
الغنائي املرسح لفن البدء منذ استجاب قد العربي جمهورنا أن الحظنا قد كنا وإذا
نالحظ فإننا العربية؛ بالدنا يف النثري املرسحي األدب ظهور ر أخَّ مما به، يُطالب وظل
من محددين نوعني إىل املسارح وأصحاب األدباء دفعت قد جمهورنا ظروف أن أيًضا
واملوسيقى، الغناء عن بذاته يستقل — التمثيل فن أي — املرسح أخذ أن بمجرد املرسحيات

و«امليلودراما». «الكوميديا» هما: النوعان وهذان
التماًسا الغنائي املرسح عىل اإلقبال إىل الجمهور تدفع كانت التي الحياة فقسوة
عن بالضحك يستعيض أن إىل دفعته التي هي املضناة، النفوس عن والرتويح للطرب
التي العنيفة وباإلثارة حينًا، بذاته واكتفى التمثيل عن استقل عندما والطرب، الغناء
ما هما اإلحساسان وهذان آخر، حينًا املتصلة همومه وعن نفسه عن اإلنسان تشغل
يؤديهما اللتان الوظيفتان هما أو أخرى، جهة من وامليلودراما جهة من الكوميديا تثريهما
أعقاب يف الفنني هذين ازدهار يُفرس ما الواضحة الكربى الحقيقة هذه ويف الفنَّان، هذان
و«الرببري «الريحاني» أي بك؛ كشكش مرسحي رأينا حيث ١٩١٩؛ سنة يف الكربى ثورتنا
مرسح االزدهار هذا يف يتبعهما ثم الفرتة، تلك يف يزدهران الكسار عيل أي الوحيد»؛
طابع غلبة بفضل كبريًا نجاًحا عندئٍذ نجح الذي وهبي، يوسف مرسح أي «رمسيس»

إليها. أرشنا التي النفسية الوظيفة يؤدي كان الذي الطابع ذلك وهو عليه، امليلودراما
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تزال ال التي العامية، اللغة غري اليوم حتى تالئمه ال الكوميديا فن أن نالحظ ونحن
كانت ولذلك األدبي؛ تراثنا عن بها يُكتب ما كلَّ اليوم حتى تُخرج القول سبق كما
كثرية ألفاظ فيها ويزج بل بالعامية، تُكتب تقريبًا عندئٍذ ُمثلت التي الكوميديات كل
«الفرانكو الخليط هذا عىل يُطلق وكان واللبنانية، السورية اللهجات ومن الفرنسية، من

آراب».
أو مرتجمة كانت النوع هذا من تُقدم كانت التي املرسحيات أغلب فإن امليلودراما وأما
تخصص إنما والفواجع، األحداث فيه تكثر الذي النوع هذا ألن وذلك مقتبسة؛ أو معربة،
يف إال العرب ألدبائنا يتوفر نظنه ال الخيال، من نوًعا أوتوا الذين الغرب أدباء من عدد فيه
وبرشية طبيعية ببيئة مرتبط التأليف من النوع هذا أن إلينا ليخيل حتى النادر، القليل

الصناعية. والبيئات الجبلية كالبالد معينة،
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لفن العربي العالم معرفة منذ الشعري املرسح استمد كما النثري، املرسح استمد لقد
عىل أو الرشق، وتاريخ حينًا العام التاريخ من املؤلفة املرسحيات يف موضوعاته التمثيل
وذلك ثالثًا، حينًا الشعبية والقصص األساطري ومن آخر، حينًا العرب تاريخ األخص
ذلك وتفسري األمر، أول يف نادرة كانت التي االجتماعية املرسحيات من القليل عدا فيما
األحداث أي املرسحية؛ هيكل لألديب تُقدِّم الشعبية والقصص واألساطري، فالتاريخ سهل
الواضح ومن األساطري، أو الشعبية القصص أو التاريخ يف وردت كما مسلسلة معدة
نوع إىل تحتاج وهي املرسحي، التأليف يف عملية أهم هو وبناءها األحداث تصور أن
وهو بعض، عىل بعضها وبناء الكربى األحداث تصور يستطيع الذي الخيال من خاص
الشعب فيها بما كلها السامية للشعوب يتوفر لم أنه رينان الفرنيس املسترشق زعم خيال
أو بعضه ننقض أو كله لننقضه الزعم هذا بالتفصيل نناقش ألن هنا محل وال العربي،
وأوثان، أساطري لهم كانت قد اإلسالم قبل العرب أن حال أية عىل نالحظ ولكننا به، نسلم
ألف ما نحٍو عىل مثًال، مرسحيات واألوثان األساطري تلك من يؤلفوا لم ذلك مع ولكنهم
يف الوثنية، بآلهتهم الخاصة والقصص أساطريهم، من مرسحيات القديم اليوناني الشعب
كل يصف لنراه حتى واالستقراء، املالحظة عىل فائقة بقدرة الجاهيل شعرهم يشهد حني

بالغني. وتفصيل دقة يف ونبات وحيوان جماد من الصحراوية بيئتهم ضمته ما
املرسحيات تأليف عىل التاريخية املوضوعات غلبة نُفرس أن أيًضا املمكن ومن هذا
اشرتط مذهب وهو الغربيني، عند الكالسيكي باملذهب عندنا املرسحي التأليف رواد بتأثر
عىل قام قد الكالسيكي املذهب كان وملا التاريخ، من موضوعها يُستمد أن الرتاجيديا لتأليف
التاريخ يكون أن الطبيعي من كان فقد القديمة، والالتينية اليونانية اآلداب ومحاكاة بعث
والرومان، اليونان تاريخ هو موضوعاتهم، منه يستمدون الذي األسطوري أو الحقيقي
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كالسيكية فيهما ترتكز اللذين الفرنسيني الكاتبني مرسحيات يف نالحظ ما نحٍو عىل
اليونان تاريخ من ملرسحياتهما موضوعات اختارا اللذان وكورني» «راسني وهما: املرسح
ألف عندما نفسه، عن يدافع أن راسني الكبري الشاعر اضطر حتى وأساطريهما، والرومان
«باجازيه» مرسحية وهي له، املعارصين األتراك حياة من موضوعها استمد مرسحيات
تأليف يف التاريخية املوضوعات تفضيل الكالسيكية باسم كورني برَّر وقد «بايزيد»، أو
خارقة، املجرد العقل نظر يف تُعترب التي حتى الروائية الحوادث إن بقوله: الرتاجيديا
بالفعل، وقعت تاريخية كحوادث إليه تُقدم عندما ويستسيغها العقل يألفها أن يلبث ال
وذلك الفرنسيني، الكالسيكيني نفوس يف متغلغلة عميقة كانت الحجة هذه أن والظاهر
الدفاع، هذا يف األساسية حجته أقام قد «بايزيد» مرسحية عن دفاعه يف راسني أن بدليل
يؤديها التي النتيجة نفس إىل يؤدي بأن خليق وتركيا فرنسا بني املكاني البعد أن عىل
أموًرا خارقة، املجرد العقل نظر يف تُعترب التي الروائية الحوادث جْعل وهي الزمني، البعد

ويستسيغها. العقل يألفها
ملوضوعات بالعربية املرسحي التأليف رواد اختيار يف نلمح أن نستطيع النهاية ويف
أن أو قومهم، أمجاد بعض الدرامية الصورة بواسطة يبعثوا أن يف رغبتهم تاريخية،
قصد قد أنطون فرح أن مثًال املؤكد فمن القومية؛ مآسيهم بعض من الِعربة يستخلصوا
ومملكة الدين «صالح مرسحية يف خاصة الدين صالح وبطلهم عامة، العرب تمجيد إىل
بعرض الهمة، وإثارة العربة استخالص إىل قصد قد رمزي إبراهيم أن كما أورشليم»،
«املعتمد مرسحية وهي ،١٨٩٢ سنة يف ألفها مرسحية أول خالل األندلس يف العرب مأساة
لنفس أحيانًا، الشعبية والقصص األساطري إىل يتجهون أنهم نالحظ كما عبَّاد»، بن
وهي الشعبية، أساطريهم إىل القدماء اإلغريق شعراء اتجاه يتضمنها كان التي األسباب
املتنقلون الرواة يرويها الجمهور، من معروفة مألوفة قصًصا تتضمن مرسحيات تقديم
وقد والكتابة، القراءة تعرف ال التي الجماهري أمام يطالعونها أو واملقاهي، الندوات يف
القباني، خليل أبو أحمد وهو الرواد، هؤالء أحد د وتعمَّ وعي عن االتجاه هذا إىل بادر
«ألف من وبخاصة الشعبية، القصص من مرسحياته من الكثري موضوعات اختار الذي
اسكيلوس أمثال من القدماء اليونان شعراء استطاع كما يستطع لم وإن وليلة»، ليلة
أن أو شامخة، فنية أعماًال الشعبية األساطري تلك من يصوغ أن ويوربيدس، وسفوكليس
أن يستطع ولم بل والخلود، الغنى مراتب إىل بها يسمو إنسانيٍّ ملضموٍن وعاء يتخذها
يهيئها ما واألساطري القصص تلك إىل تضيف واسعة، إنسانية وثقافة خياله فيها يُعمل
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حاول ما نحٍو عىل باقية، عميقة إنسانية بقيم تنطق أن عىل يحملها وما املرسحي، للبناء
أن وحاولوا شهرزاد، أسطورة مثًال منهم، ثالثة تناول عندما املعارصين، أدبائنا بعض
«شهرزاد» مرسحية يف نالحظ ما نحٍو عىل جديًدا، نفسيٍّا أو فلسفيٍّا تفسريًا يفرسوها

أباظة. لعزيز و«شهريار» باكثري لعيل شهرزاد» و«رس الحكيم، لتوفيق
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العربي عاملنا يف املرسحي التأليف رواد عىل األسطوري أو التاريخي االتجاه إذن غلب
التاريخ أحداث بعض بتقسيم يكتفي أن يستطيع ال األديب أن الواضح من ولكنه الحديث،
بل الفني، باملعنى مرسحية ليؤلف والرسد، الرواية عن بالحوار واالستعاضة فصول، إىل
وحدة تكون بحيث عنارصها، بني والتأليف األولية مادته تشكيل يعيد أن من له بد ال
مع بعضها األحداث تلك تتفاعل وبحيث ونهاية، وقمة بداية لها مفككة، غري متماسكة
تضارب وال تناقض غري يف معينًا نفسيٍّا أثًرا النهاية يف لتُحدث وتتطور وتنمو بعض،
محدد لقطاع مجهًرا األصح عىل أو مرآة، املرسحية تبدو أن عىل حرص ويف تفكك، وال
املحدد، القطاع هذا اختيار من هدف لألدب يكون وأن املاضية، أو الحارضة الحياة من
يف وهو كلها، اإلنسانية تشغل أو مجتمعه تشغل مشكلة عن للتعبري وسيلة يتخذه بحيث
يف يرتك وأن هدفه، يُالئم ما األحداث من ويربز يختار أن بد ال تاريخي ملوضوع معالجته
التاريخ علم عن يختلف بذلك وهو اختيار، فن فكل األحداث؛ تلك من يفيده ال ما الظالل
حياة، كل يف فعًال توجد التي املتناقضات، بني حتى والجمع االستقصاء من له بد ال الذي
املعقول مع يتناىف ال بما التاريخ إىل اإلضافة يف بخياله يستعني أن لألديب بد وال بل
لتزوير وسيلة الخيال يتخذ ال حتى الكربى، التاريخ حقائق مع يتضارب ال وبما واملمكن،

التاريخ.
مرسحية يف الفنية الحقائق هذه من لكثري إيضاًحا نجد أن نستطيع ولعلنا هذا
عبَّاد» بن «املعتمد مرسحية وهي نعرفها، التي النثرية املرسحيات أقدم من لعلها نثرية،
عندئٍذ، رمزي إبراهيم عمد فقد ،١٧٩٢ سنة شبابه صدر يف رمزي إبراهيم كتبها التي
عامة؛ املرسحي األدب وأصول املرسحي والتأليف املرسح بفن خربته تكتمل أن وقبل
الرطيب» األندلس غصن يف الطيب «نفح كتاب إىل وبخاصة العربي، التاريخ ُكتب إىل
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هذا من وأخذ األندلس، يف العرب ومأساة عبَّاد بن املعتمد بتاريخ ليلم املقري، تأليف
يفيده، ال ما عنها ي ينحِّ أن دون مرسحيته يف كلها جمعها كربى، أحداث عدة التاريخ
ثالثة بني فيها يجمع فرتاه والتفكك، الخلل ويجنبها مرسحيته يبني كيف يعرف أن ودون
من عمار بن بكر أبي الشاعر ووزيره املعتمد بني كان ما األول: الحدث رئيسية؛ أحداث
غزو هي الثانية: والحادثة الخليفة. من بأمر الوزير ُقتل بأن انتهت جفوة، ثم ومحبة ثقة
االستنجاد عىل باألندلس الطوائف ملوك واتفاق إلشبيلية السادس) (ألفونس األذفونش
لريد جيش رأس عىل فعًال تاشفني بن يوسف امللك وحضور إفريقيا، شمال يف باملرابطني
جنة يف للطمع تفتحت بنفٍس إفريقيا شمال إىل عودته ثم املسلمني، ديار عن املعتدي
بالحدث الجيش هذا قام وبالفعل جيشه، من جزءًا الغرض لهذا فيها ترك وقد األندلس،
وأرسه، املعتمد حارب عندما األندلس، يف العرب ُمْلك بتقويض انتهى الذي الكبري، الثالث
ذلك بعد اإلفرنج يلبث ولم نحبه، قىض حيث إفريقيا؛ شمال يف إغمات سجن إىل وساقه

التاريخ. يف معلوم هو كما العزيزة، األندلس من أيًضا املرابطني طردوا أن
املعلومات جمع يعد لم املرسحية، هذه تأليف يف رمزي إبراهيم عمل أن الواضح ومن
فجاءت شيئًا، يحذف أن ودون شيئًا، عنده من يضيف أن دون حوار يف ورسدها التاريخية
محدًدا الحياة، من قطاًعا تمثل أن يمكن وال الفنية الناحية من تنهض ال مفككة مرسحيته
وتليها األندلس، يف تجري املرسحية مشاهد فبعض املعقولني؛ واملكان الزمان إطاري
االنتقال هذا تم كيف ندري أن دون إفريقيا، شمال يف تجري أخرى مشاهد مبارشة
املأساة لتلك واضًحا تفسريًا يتصور أن املؤلف يستطع ولم بل وقت، أي ويف الرسيع
جافة متتابعة التاريخ من فصوًال كتب قد وكأنه تأليفها، من هدًفا وال عربة وال العاتية،

درامي. حوار صورة يف هيكلية
بما نتأثر وأن املأساة، تلك تاريخ عن نقرأ أن عندئٍذ لنا األفضل من أنه املؤكد ومن
مؤرخونا كتبه ما إىل نرجع عندما وذلك رمزي، إبراهيم بمرسحية نتأثر مما أكثر نقرأ
األندلس و«تاريخ األندلس» «نهاية كتابيه يف عنان هللا عبد محمد األستاذ مثل املعارصون
يف السندسية «الُحلل أرسالن شكيب األمري كتاب إىل أو واملوحدين»، املرابطني عهد يف
اتخاذ يف يُرسف أباظة عزيز الشاعر نرى ذلك من العكس وعىل األندلسية»، واآلثار األخبار
حلقة فيها وعرض األندلس»، «غروب مرسحية ألف عندما الحارض ملعالجة وسيلة املايض
ملرسحيته، كتبها التي املقدمة الحارضيف هدفه عن وأفصح املأساة، تلك حلقات من أخرى

أباظة. عزيز مرسحيات عن كتابنا يف أوضحنا ما نحٍو عىل
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ذلك، بعد أدبائنا من عدد إليها عاد فقد بالذات، عبَّاد بن املعتمد مأساة عن وأما
سلسلة يف نرشها املأساة، من الحلقة هذه عن جيدة نثرية قصة الجارم عيل الشاعر فكتب
شاعرنا عاد كما الشامخ، امللك ذلك انهيار أسباب فيها وحلَّل ملك»، «شاعر باسم «اقرأ»
ألَّفها، التي الوحيدة النثرية املرسحية فيه وألف املوضوع نفس إىل شوقي أحمد الكبري
بالرغم وذلك نثًرا، يكتبها أن شوقي آثر ملاذا ندري ال التي األندلس» «أمرية مرسحية وهي
إشبيلية، يف الطوائف ملوك آخر عبَّاد بن املعتمد هو ملك، شاعر حول تدور حوادثها أن من
ملاذا ندري ال ونحن امللك، هذا شعر من مقطوعة ملرسحيته شوقي تضمني من وبالرغم بل
الوقت يف وذلك موضوعها، يواتي أن خليًقا كان الذي الشعر عن املرسحية يف شوقي عدل
يف كتبها التي الوحيدة امللهاة فيها بما األخرى، مرسحياته جميع بالشعر يكتب نراه الذي
املعارصة املرصية الحياة من موضوعها استمد التي هدى» «الست وهي حياته، أخريات
لها، مواتاة أكثر — العامي النثر ربما بل — النثر وكان زينب، بالسيدة الحنفي حي يف

بأوضاع. يتقيد وال ملنطق، يخضع ال الذي الشعراء شيطان ولكنه
النثر هذا يف تخلص الحظ لحسن ولكن نثًرا، األندلس» «أمرية شوقي كتب لقد
الذهب» «مروج كتابه يف نجدها التي العقيمة املضنية الصنعة تلك من — بعيد حد إىل —
والسجع الصنعة إىل يلجأ ال وهو األعم، الغالب يف مرسل املرسحية يف فنثره خاص؛ بنوع
تقي قد اللفظية الحليات أن ظن حيث الحوار؛ من الطويلة املقطوعات يف إال واملحسنات
بملكة يستعني كان ما نحٍو عىل القراء، أو املشاهدين نفوس إىل يترسب قد الذي امللل، من

الشعرية. مرسحياته يف الطويلة املقطوعات عىل الشعر
ريب بال املرسحي التأليف بفن خربة أكثر األندلس» «أمرية كتب عندما شوقي وكان
نرى ولذلك ١٨٩٢؛ سنة يف عباد» بن «املعتمد مرسحية كتب عندما رمزي، إبراهيم من
إشبيلية، يف الطوائف حكم بانقراض الخاصة املحزنة التاريخية بالوقائع يكتفي ال شوقي
العربي للفتى املعتمد بنت بثينة حب حول نسجها خيالية قصة وبني بينها يُزاوج بل
باملعتمد املقام استقر حيث إفريقيا؛ بشمال أغمات سجن يف بالزواج وانتهائها «حسون»،

ُمْلكه. عىل بإفريقيا املرابطني ملك تاشفني ابن قىض أن بعد عبَّاد بن
احرتمها ما نحٍو عىل عام، بوجه مرسحيته يف التاريخ حقائق شوقي احرتم وقد
عبَّاد، بن املعتمد مرسحيته يف رمزي وإبراهيم ملك»، «شاعر كتابه يف الجارم عيل األستاذ
األستاذ فعل ما نحٍو عىل الشامخ، امللك ذلك انهيار أسباب مرسحيته يف يُحلل لم وإن

الجارم.
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بثينة حب هي تخيلها، واقعة التاريخية الوقائع إىل أضاف قد كان إذا شوقي ولكن
بدت حتى األصلية، بالكارثة وثيًقا ربًطا ربطها يف الحظ لسوء ينجح لم فإنه «حسون» ل
تخلو أن يصح ال ناجحة مرسحية أن لظنه اصطنعها؛ قد شوقي أن يلوح مفتعلة قصة
حزن طاملا التي األندلسية، الكارثة وقع تخفيف يف يبدو فيما لرغبته ثم غرام، قصة من
عىل وتعرَّف خاللها وجاس األندلس، يف عاش أن بعد وبخاصة شعره، يف بها وتغنَّى لها

األوىل. العاملية الحرب خالل بإسبانيا نفيه أثناء الرائعة اإلسالمية وآثارها معاملها
الحرص عدم حيث من رمزي، إبراهيم فيه وقع فيما وقع قد شوقي أن نالحظ نحن
قد ذلك مع ولكننا الكالسيكي، املذهب يرى ما نحٍو عىل واملكان الزمان إطاري عىل
عليها خرج قد الكالسيكية األصول أن باعتبار الفني العيب هذا عن نتجاوز أن نستطيع
املرسحية إن وقالوا وتحدَّوها األصول، تلك عىل الرومانسيون ثار أن منذ املرسحي التأليف
لها، وخلًقا للحياة تجميًعا تكون قد بل تحاكيه، أو الحياة من محدًدا قطاًعا تعكس ال
أو نغفل أن نستطيع ال ولكننا واملكان، الزمان يف متناثرة عة العنارصاملجمَّ كانت ولو حتى
أن نستطيع ال كما التاريخية، باملأساة الخيايل موضوعه ربط عن شوقي عجز عن نتجاوز
املحزنة، اإلسالمية املأساة تلك تحدثه أن املمكن من كان الذي النفيس لألثر إضعافه نغفل
وهي مضحكة، تكون تكاد غريبة، مرسحية بحيلة تم قد اإلضعاف هذا كان إذا وبخاصة
بداخله، قرانهما لعقد إغمات يف املعتمد سجن إىل التسلل عىل و«بثينة» «حسون» حرص

مهزلة. تكن لم إن مصطنعة، ملهاة إىل نهايتها عند املأساة تلك تنقلب وبذلك
رمزي، إبراهيم مؤلفها إىل عبَّاد بن املعتمد ملرسحية املقارنة الدراسة هذه من ونعود
أن عن عجز قد كان إذا إنه فنقول: املعارص، العربي أدبنا يف النثري املرسح رواد أحد
الفن هذا بأصول إملامه لعدم األوىل؛ التاريخية مرسحيته تأليف يف التاريخ استخدام يُحسن
فرتة بفضل ثقافته يف النقص هذا يستكمل أن استطاع قد فإنه العاملي، التمثييل وباألدب
مسارح إىل واختلف التمثييل، األدب درس حيث بإنجلرتا؛ ذلك بعد قضاها التي الدراسة
إبسن هنريك العامليني الكاتبني مرسحيات ازدهار وعارص اإلنجليزية، اللغة وأتقن إنجلرتا،
يف بمرسحياتهما تحفل إنجلرتا مسارح كانت اللذين اإليرلندي، وبرناردشو النرويجي،
يف والتأمل ودراستها املرسحيات تلك بحضور شغوًفا رمزي إبراهيم وكان الفرتة، تلك
من الكثري ترجمة يف يأخذ حتى ١٩٠٧ سنة يف مرص إىل يعود يكاد ال نراه حتى تأليفها،
– يزارو – الباستيل سجني – ريشيليو – تيمورلنك – وكيلوباترا قيرص مثل: املرسحيات
معرفته عن فضًال ذلك وكل الشعب، عدو – النمرة ترويض – لري امللك – ودليلة شمسون

والرتكية. الفرنسية اللغتني من واستفادته
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يدخلها كان التي املرسحيات يؤلف أخذ بل الرتجمة، عىل رمزي إبراهيم يقترص ولم
خاصة تيمور محمد أشاد وقد الفني، باملرسح يُسميه فيما تيمور محمد الكبري الناقد
و«أبطال هللا» بأمر «الحاكم التاريخيتان املرسحيتان وهما رمزي، إلبراهيم بمرسحيتني
الذي العاملي، التمثييل األدب بروح ُمشبًعا يزال ال وهو ألَّفهما أنه واألرجح املنصورة»
الضغط يف أخذ أن يلبث لم املحيل املرسحي الوسط أن بيد إنجلرتا، يف دراسته أثناء عهده
الجمهور استهواء غري له هدف ال الذي التجاري، املرسح إىل الفني املرسح من ليخرج عليه
رأينا حتى رفيع، هدف أو فنية أو أدبية قيمة عىل حرص دون السبل، بكافة وجذبه
التمثيلية»، «حياتنا كتابه يف نطالع ما نحٍو عىل التمثيل محكمة إىل يقدمه تيمور محمد
تضمن وقد املحكمة، تلك يف العام النائب وكيل روستان أدمون بلسان االتهام إليه ويوجه
أن املسارح مديري جميع سأله لو بحيث التأليف، يف رسعته منها بنود، عدة االتهام هذا
فعل ما نحٍو عىل واحدة لحظة ذلك عن تأخر ملا واحد، يوم يف متعددة روايات لهم يقدم
التي املرسحيات من وغريها بوبو» و«حنجل و«الهواري» «البدوية» مرسحيات تأليفه عند
حجازي سالمة الشيخ نوع إىل عودته تهمة االتهام إليه ه وجَّ كما خاطفة. رسعة يف ألَّفها
«الحاكم ملؤلف يرضاه ال كبريًا تدهوًرا العام النائب وكيل يعتربه مما «الهواري»، رواية يف
واختيار األسلوب برشاقة له اعرتف قد االتهام يكن وإن املنصورة» و«أبطال هللا» بأمر
الكبري الشاعر غري الباب هذا يف به يُقارن ال بحيث املرسحية، روح مع تتمىش التي األلفاظ
فضيلة وهي مطران، أسلوب من موسيقية أكثر رمزي أسلوب كان ربما بل مطران، خليل
باألسلوب اعتنى ولكنه أيًضا، فحل شاعر بأنه له اعرتف كما كاتب، كل عليها يحسده

ذلك. يفعل أن به األجدر وكان رواياته، يف بالشعر يشتغل ولم املعاني، من أكثر
من نستفيد أن عىل نحرص ذلك مع ولكننا التهم، هذه كل عىل االتهام نقر ال ونحن
مرسحياته إحدى عند قليًال لنتوقف رمزي، إبراهيم معارصو أجراها التي املحاكمة هذه
أسلوب تطور يف لننظر املنصورة» «أبطال مرسحية ولتكن الفني، املرسح يف أدخلوها التي
تأليف يف التاريخ استخدام عىل قدرة من رمزي إبراهيم إليه وصل ما ومدى تأليفه
املعارص. األدبي تراثنا من باقيًا جزءًا نعتربها أن يمكن التي الناجحة، الفنية املرسحية

39





املنصورة أبطال

أي ولكن بسواء، سواء عبَّاد» بن «املعتمد كمرسحية تاريخية مرسحية املنصورة» «أبطال
ألنها مفككة؛ جاءت قد عبَّاد» بن «املعتمد مرسحية كانت فإذا املرسحيتني! بني فني فارق
فصول من فصًال تصبح أن أوشكت حتى حرفيٍّا تقيًُّدا وأحداثه التاريخ بمجرى تقيدت
عىل املنصورة» «أبطال مرسحية فإن مرعية، واضحة أصول ذا فنيٍّا أدبيٍّا عمًال ال التاريخ
أحداث من يختار كيف وعرف صناعته، بأصول ألمَّ قد املؤلف أن أثبتت ذلك من العكس
التاريخ إىل يضيف أن يف عليه ضري ال أنه عرف كما هدفه، ويخدم فنه يالئم ما التاريخ
وأن الدرامية، الحركة يخلق أن عىل يعينه نفسه الوقت ويف الحياة، منطق مع يتناىف ال ما
بالغ نحو عىل فيها والخارجي الداخيل الرصاع ويوفر واملفاجأة، التشويق عنرص يستخدم
يف الفن هذا يف ُكتب ما أروع من املرسحية هذه أن إلينا ليخيل حتى والتوفيق، املهارة
يف ذلك كل الرفيع، العاملي الفني األدب مستوى إىل تسمو لعلها بل املعارص، العربي أدبنا
أو الخطابة أسلوب عن البعد كل وبعيد لها، وُمولِّد بالحركة نابض مركَّز درامي أسلوب

املرسحي. األسلوب مع قط يتفقان ال اللذين الجدل أسلوب
التي الصليبية الحرب من قطاع هو عنوانها من واضح هو كما املرسحية وموضوع
الحملة عىل وبيربس وأقطاي محسن املماليك أمراء بانتصار وانتهت مرص، يف جرت
لويس القديس باسم املعروف التاسع، لويس بقيادة دمياط يف نزلت التي الفرنسية،
ثم لويس، امللك أخا دارتوا الكونت بيربس فيها َقتَل التي املنصورة بمعركة وانتهت
ثم املنصورة، يف لقمان القايض ببيت املعروف البيت يف وسجنه نفسه لويس امللك أرس
ثانية، الحرب هذه مثل إىل يعود بأالَّ وتعهد كبرية، فدية مقابل النهاية يف رساحه إطالق
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تصلح لكي ولكنها قصاص،وبذلك يقصها أو مؤرخ يرويها أن يمكن أحداث كلها وهذه
تتعارض ال التي العنارصالخيالية، من بعدد م تُطعَّ أن بد ال كان ناجحة ملرسحية موضوًعا
داخل يرس يف تدخل بل عام، بوجه اإلنسانية الحياة ومنطق األحداث منطق مع قلنا كما
عىل مميزة عالمات وضع إذ عليه؛ ودلنا رمزي إبراهيم فعله ما هو وهذا املمكنات، نطاق
طبيبًا تصوره الذي هللا» «هبة شخصية وهي مرسحيته، يف التاريخية غري الشخصيات
ولزوجته له خاص كطبيب أيوب الصالح امللك قرص ودخل مرص، يف ُربي األصل، فرنيس
املفاجآت وإعداد األحداث، تحريك يف هام درامي كعنرص املؤلف واستخدمه الدر، شجرة
ينفضح حتى املسلمني، عىل الدسيسة دور املرسحية يف يلعب هللا فهبة التشويق؛ وإثارة
مع خطرية منافسة يف يدخل املؤلف ويجعله بل املرسحية، نهاية يف بيربس ويقتله أمره

الدر. شجرة أخت «صفية» حب يف بيربس
املسلمني أن إلظهار كوسيلة استخدمهما أخريني شخصيتني رمزي إبراهيم وتصور
الشيخ هما الشخصيتان وهاتان والخديعة، بالدس إال دمياط تسقط ولم ينهزموا، لم
أصًال وهي مريم وشخصية فارسكور، بناحية عزبة يمتلك هرًما شيًخا ره صوَّ الذي برنار
هللا هبة فنقلها أمها، وعن عنها تخىل ثم الجواري، إحدى من أقطاي أنجبها التي عائشة
يف املسلمني جيش قائد أي أتابك؛ عىل كدسيسة استخدمها الذي برنار الشيخ عزبة إىل
وصلوا قد الفرنسيني أن كذبًا لتخربه برنار الشيخ إليه أرسلها إذ الدين؛ فخر األمري دمياط
مما وإمداداته، تموينه مصادر عن ويعزلونه الخلف من سيأخذونه وأنهم فارسكور، إىل
وجيشه. لويس يدي بني باردة غنيمة تسقط وتركها دمياط من االنسحاب إىل اضطره

من ثانوية فشخصية رمزي، إبراهيم تصورها التي الرابعة الخيالية الشخصية وأما
املكانة إظهار إىل ذلك عن قصد قد ولعله بيربس، عبد «مسعود» شخصية هي الكمبارس
يرمز ومماليك عبيد اآلخر هو له أصبح إذ إليها؛ وصل قد أصًال اململوك بيربس كان التي

هذا. مسعود لها
تاريخية األخرىشخصيات الشخصيات كل جاءت األربعة الشخصيات هذه عدا وفيما
مفصلة، عميقة دراسة تاريخها درس قد رمزي إبراهيم بأن املرسحية تشعرنا معروفة،
تصوير أصدق يصورها أن من مكَّنه مما والخفية، الظاهرة أبعادها كافة إىل نفذ حتى
ودينه، وطنه عن الذود يف يتفانى الذي الرصيح الشهم األمري بيربس فهذا غوًرا: وأعمقه
التي الدر، شجرة أخت بصفية، حبٍّا يهيم جعله بأن وإقداًما حماسة املؤلف زاده وقد
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إىل وشهامته بل واستقامته، تقواه دفعته القديس ولكن دمياط، يف أسرية األمر أول وقعت
أن فأراد الفتاة راقته املاجن األخ هذا ولكن دارتوا، الكونت أخيه مع أختها إىل يُرسلها أن
املؤلف ذلكولكنهخلق وبذلك برنار، الشيخ عزبة يف أسرية شبه وأودعها لنفسه، يستبقيها
املرسحية يف أدخل مما ودارتوا، حبيبها بيربس بني الفتاة هذه عىل للرصاع قويٍّا مجاًال
أتابك الدين فخر األمري هو وهذا النهاية، حتى نبيًال ظل الذي الدرامي الغرام عنرص
ال النية خالص ألنه يكابر؛ ولم باإلثم العزة تأخذه فلم دمياط، يف انخدع الذي الجيش
ويتمسكون املماليك أولئك به يعتز كان الذي دينه ثم مرص، وطنه إنقاذ غري يستهدف
امللك هو ها ثم بيربس، للبطل القيادة عن راضيًا يتنازل نراه ولذلك التمسك؛ أعنف به
زوجة وتكتم رسية يف امُللك له دبرت الذي أيوب، الصالح بن شاه طوران املستهرت الشاب
قد أبوه كان حيث كيفا حصن من فاستقدمته املماليك، أمراء مع باتفاق الدر شجرة أبيه
نراه الفرنسيني النرصعىل لألمراء تم إذا حتى العرش، وولَّته واستهتاره، لطيشه استبعده
انتزاع إىل ويتطلع الدر، شجرة إىل اإلساءة يف ويأخذ له، إلهي حق امُللك أن ويدَّعي يستأسد
يعلمون األمراء ولكن األمراء، بجميع للفتك ويدبر بل بيربس، البطل حبيبها من صفية
نفسه بحركات فيه نحس ممتع، حوار وبينهم بينه ويكون القرص، عليه ويدخلون بتدبريه
ويظهره القول يف بيربس البطل له يغلظ عندما وبخاصة الجبانة، الرسيعة وتحوالتها
يف درًسا ويلقنه بل املظفرة، سواعدهم وبفضل أيديهم، بني من امُللك وتلقيه تفاهته عىل
وبخاصة أنفسهم، أعدائه ثم الدر، شجرة ومع األمراء مع التعامل وطرق السياسة أصول
مقابل عنه اإلفراج اتفاق معه ليُربم األمراء؛ إليه استقدمه الذي لويس األسري امللك مع
غري تكون أن نخىش برسعة، أثمرت قد الدروس هذه أن نحس كنا وإن والعهد، الجزية
بقول لويس امللك يخاطب املغرور املخمور األحمق هذا نرى عندما معقولة، غري أو ممكنة
تُغلب إن إنك إليك، به أسأنا ما تذكر فال بالفراق آذنتنا «إنك قوله: مثل الحصافة، بالغ
يف أرهقناك قد نكن فإن بالدنا، ضاعت هنا نُقهر فإن نحن أما باقية، ففرنسا بالدنا يف

واضح.» فالعذر أرسك
وسماحتهم املسلمني بطولة إظهار كان قد للمرسحية األسايس الهدف أن من وبالرغم
كما والغش الخديعة إىل التجاء دون شجاعتهم بفضل وانتصارهم الصليبية، الحروب يف
يف كان قد رمزي إبراهيم أن إال العاتية، الصليبية الحروب خالل يفعلون اإلفرنج كان
الضعف جوانب يغفل لم بحيث النظرة، وصدق والعمق اللباقة من املرسحية لهذه تأليفه
يكشف نراه عندما بيربس، املغوار البطل مقدمتهم ويف أبطاله، نفوس يف املرشوع البرشي
من كغريه والحنان العطف إىل وحاجته البرشي، ضعفه عن الخارقة بطولته رغم لنا
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الدر شجرة وبني بينه يجري الذي النافذ اإلنساني الحوار يف نحس ما نحٍو عىل الرجال،
عنه: أخفاها قد هللا هبة الدسيسة كان التي صفية، حبيبته عن

الدين. ركن يا بك مرحبًا يا هادئ): (بصوت الدر شجرة
هذه مثل إىل قلبي، تطلَّع الحنان هذا مثل إىل نفيس، فزعت الصوت هذا ملثل بيربس:
وجهه (يضع عيني، دمعة عني املكي أساي، عني املكي روحي، ظمئت املشفقة النظرة

الَعربات). (تخنقه أختاه يا أجن أكاد إني راحتيه) بني
هللا؟ رحمة من أتيأس الدين، ركن يا عنك ح روِّ الدر: شجرة

عنها، خرب إىل أوفق لم لكني مكان، كل يف صفية عن بحثت لقد موالتي! يا آه بيربس:
يف تمثلتها طاملا ولقد جوابًا، تُِحْر فلم والديار، الخرائب وفتشت والقفار البوادي سألت
الصدى، إال يجيبني فال أنتبه ثم لبيك! لبيك! قلبي أعماق من فأرصخ تسترصخ، سفرتي
املطمنئ الربدي رقراق وأخوض الرباري يف وجهي عىل فأهيم جنون، غاشية تغشاني حتى
كالطفل اآلن وترينني برصاخي، املسكني قلبي طري أذعرت أن إىل لبيك! ذا أنا ها أخرج، ثم

أواه. … أجن أجن، أكاد إني إليها، آوي أم أو أذرفها دمعة إال حزني يخفف ال

الفصيحة مرسحياته يف يُعَن لم رمزي إبراهيم أن وأمثاله، الحوار هذا من وواضح
املعاني غزير مركز فأسلوبه تيمور؛ محمد زعم كما باملعاني، عنايته من أكثر باألسلوب
كان وإذا سبكه، وقوة اللغوية متانته رغم الدرامية والحركة النفسية بالحركة نابض
عىل تدل للمؤلف ميزة نحسبها بل عيبًا، األناقة هذه نظن ال فإننا ألفاظه اختيار يف يتأنق
تظهر لم شعرية روًحا يملك كان أنه عىل تدل كما للتعبري، كأداة الفصحى للغة تملكه
تنال أن دون حواره تضاعيف ويف نثره يف أيًضا ظهرت بل فحسب، قصائد من نظم فيما
اليوم حتى السبك املتينة الفصحى اللغة تزال وال الدرامية، الحوار هذا طبيعة من شيئًا
تصنُّع بأي نحس نكاد ال إننا بل خاص، بنوع التاريخية املرسحيات يف للتعبري أداة خري
رمزي إبراهيم قلم من خرجت التي الحوار، فقرات يف البديعية املحسنات وراء جري أو
املماليك أمراء مخاطبة الدر شجرة لسان عىل قوله مثل أحيانًا، املرسحية هذه يف مسجوعة
لكنت عرفت ما غري عىل كنتم ولنئ صلح، أم السلطان طلح برجالها، الدولة «إن األبطال:
كاسفة، شفتي وإذا حارسة عيني فإذا مأرسة، أو َجَدث بني إال أجدكم فال أتلمسكم، اليوم

مرشقة.» فرحها من والسن دامعة ِبرشها من فالعني اآلن أما
التأليف كان فقد ذلك؛ يف غرابة وال قومي، اجتماعي هدف ذات ذلك بعد واملرسحية
الرتويح يف الرغبة مجرد عن يخرج ١٩١٥ سنة حوايل أي عندئٍذ؛ أخذ قد للمرسح
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كبريًا مرسحيٍّا مؤلًفا لنرى حتى قومية، اجتماعية أو إنسانية أهداف تحقيق إىل والتسلية
املرسحيات عن له حديثه صدد يف يقول أنطون، فرح وهو رمزي، إبراهيم معارصي من
عرًضا، وروده يكون أن يجب ولكن الروايات، يف التاريخ ورود من بأس «ال التاريخية:
الرواية غرض هي التي االجتماعية واملبادئ األفكار من الرواية يف ما عىل تكون والعمدة

اجتماعية.» روايات هي إنما العرص هذا يف الهامة الخطرية الروايات ألن الحقيقي؛
وسماحتهم املسلمني بطولة إظهار إىل قلنا كما تهدف املنصورة» «أبطال ورواية
أخرى، جهة من وخداعهم ومكرهم اإلفرنج ودس الصليبية، الحروب خالل وتسامحهم
بعض يف ما ذلك رغم يُظهر أن عىل أمانة يف حرص قد رمزي إبراهيم يكن وإن
امللك لشخصية تصويره يف فعل مثلما ونبل، بل واستقامة، عفة من الصليبية الشخصيات
الرواية يف نقارن عندما لويس، القديس اسم الفرنسيون عليه يُطلق الذي التاسع لويس
الشخصيتني هاتني جوار وإىل دارتوا، الكونت املاجن املستهرت أخيه بترصفات ترصفاته
ومجون استهتار يف وال لويس نبل يف ليست ثالثة، شخصية يصور تراه املتعارضتني
شخصية هي جادة، متزنة عالقة مستقيمة شخصية ذلك مع ولكنها دارتوا، الكونت

بواتييه. دي الكونت الثالث أخيهما

مقارنة

ألَّفها التي املنصورة»، «أبطال مرسحية بني املقارنة رضورة إىل التحليل هذا ويجرُّنا
التي أورشليم»، ومملكة الدين صالح «السلطان ومرسحية ،١٩١٥ سنة يف رمزي إبراهيم
تأثر قد رمزي إبراهيم أن إلينا يُخيل .١٩١٤ سنة يف أنطون فرح له املعارص األديب ألفها
شخصيات تصوير يف الخيال إىل كزميله يلجأ رمزي فإبراهيم زميله؛ بمرسحية ما حٍد إىل
ولخدمة بل مرسحيته، يف واملفاجأة الرصاع عنارص توفري يف ليستخدمها تاريخية، غري
ودسهم، اإلفرنج ومكر واستقامتهم، املسلمني شجاعة بني التعارض إظهار يف أيًضا هدفه
هللا، هبة ولقبه برنار الشيخ شخصيات مرسحيته يف تصور قد رمزي إبراهيم كان وإذا
ماريا شخصيات مرسحيته يف تصور قد أنطون فرح فإن ومسعود، مريم عن فضًال
ملرسحيته، محوًرا حبها عىل والرصاع صفية الفتاة رمزي جعل وكما وبلوندل، وبرنت
برنت يحبها فماريا ملرسحيته، محوًرا ماريا الفتاة فجعل قبل، من أنطون فرح فعل كذلك
عىل إياز، هو ثانوي ثالث شخص ويحبها بل بلوندل، يحبها كما املدسوس، املتنكر الراهب
دارتوا، والكونت بيربس جوار إىل ثانوي ثالث كشخص صفية أيًضا هللا هبة أحب ما نحٍو
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من املنصورة» «أبطال مرسحية إليه تهدف ما نفس إىل تهدف ذلك كل فوق واملرسحية
الخبيثة. املاكرة اإلفرنج وِحيَل الرصيحة املسلمني بطولة بني قلنا كما املعارضة

يكون ربما رمزي إبراهيم أي الالحق؛ بأن يوحي الذي التشابه هذا كل من وبالرغم
النجاح ناحية من ريب بال نفضل أننا إال وحاكاه، أنطون فرح أي بالسابق؛ تأثر قد
املنصورة» «أبطال مرسحية والتاريخ، الحياة ممكنات من املتخيلة األحداث وقرب الفني
رجحانًا التفضيل هذا ويزيد أورشليم»، ومملكة الدين صالح «السلطان مرسحية عىل
الواعي الناقد وبخاصة املعارصون، يكن وإن تركيزه، وغزارة رمزي إبراهيم أسلوب متانة
مثل وبساطة، يًرسا األكثر األسلوب يفضلون يبدو فيما كانوا قد تيمور، محمد املثقف
عىل يقبل الجمهور يرى يزال وال كان عرص يف ذلك يف غرابة وال أنطون، فرح أسلوب
ال فإننا حال أية وعىل األسلوب، العامية املرسحيات وعىل بل األسلوب، سهلة املرسحيات
باألسلوب احتفل قد رمزي أن من زعمه، ما عىل تيمور محمد نقر أن قلنا كما نستطيع
العرصكله أن الراجح وإنما املرسحية، هذه مثل يف املعنى بغزارة احتفاله من أكثر اللغوي
تطالعه ما بدليل اللغوي، التصنع أو الحذلقة ببقايا وتربم املعاني، إىل ولهفة ظمأ يف كان
األفكار، «فاألفكار أنطون: فرح قول مثل وأدبائه، العرص ذلك نقاد مقاالت من الكثري يف
لباس سوى ليست األلفاظ ألن الكتابة؛ من الحقيقي الغرض هو هذا املعاني، املعاني
وأقعدوهم عرصهم بني أقاموا الذين العظماء الُكتَّاب «وما قوله: أو للمعاني.» قشور أو
يجمعون كانوا النفوس، باقي من شعوًرا أدق نفوس سوى بينهم ينرشونه كانوا بما
واضحة ويبسطونها غامض مبهم بوجه عرصهم، بني صدور يف تختلج التي العواطف
التي الوظيفة هذه يف فتأملوا بها، شعوًرا أشد كانوا ألنهم والبعيد؛ القريب يتناولها جلية،
طلب عىل مقصوًرا عملهم كان متى بوظيفتهم وقابلوها الحقيقية، الُكتَّاب وظيفة هي
لم التي القديمة واألساليب البدوية التعابري واقتناص اللغة، قواميس من الغريبة األلفاظ
ردم بمثابة هذا أن عندنا ريب وال العرص، كهذا عرص يف استعمالها غ يسوِّ ما منها يبَق
وبذلك فقط، لأللفاظ مخازن عن عبارة أذهانهم وجعل الُكتَّاب، نفوس يف املعاني معادن
تنسيق يف وأجاد أبدع مهما قرائه يف تأثري بال كتابته تبقى أن العربي الكاتب عىل يُقىض
فيض إال فيها يؤثر ال النفس إن إذ النفس؛ يف يؤثر ال جماد عن عبارة واأللفاظ، التعابري

العذب.» نبعها من الخارج املعاني
تاريخية رضورة كان قد أنه كما وجاهة، من يخلو ال التعبري فلسفة يف االتجاه وهذا
تردَّى قد كان الذي االنحطاط ذلك من النقاهة دور يف يزال ال العربي أدبنا كان عرص يف
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الحذلقة عىل قاًرصا وأصبح واألحاسيس، املعاني يف ابتكار أو عمق كل من خال عندما فيه،
تداعب التي املوزايكو، أو األرابيسكا تشبه التي السقيمة البديعية املحسنات أو اللغوية
اليوم أصبحنا ولكننا غناء، ذي يشء عن تعربِّ وال شيئًا تتضمن ال ولكنها البرص، حاسة
من غريه عن يتميز إنما أدبًا نسميه ما بأن فنؤمن التعبري، مشكلة يف أعمق فلسفة نملك
عاطفية انفعاالت أو جمالية إحساسات خصائصصياغته، بفضل فينا يثري بأنه الكتابات
اللفظ بني الفصل بنظرية نؤمن ال اليوم ونحن األجيال، تعاقب عىل والتأثري الحياة دائمة
تفنى أن دون والروح الجسم بني الفصل بإمكان نؤمن أن استطعنا إذا إال واملعنى،
األدبي الخلق بأن نؤمن كما املقص، شفرتي من القاطع بأيهما الجزم إمكان أو الحياة،
بأن لنؤمن حتى العملية، هذه وبفضل ذاتها، التعبري عملية يف يرتكز ما كثريًا والفني
الرموز، من غريها يعترب ما نحٍو عىل التعبري أداة مجرد أنطون فرح زعم كما ليست اللغة
الذي كالرخام اللغة تكون ما كثريًا بل الريايضمثًال، الجرب علم اصطالحات أو كاإلشارات
كل ويف صورته، املصور بها يرسم التي واأللوان كالظالل أو تماثيله، املثال فيه ينحت
إلبراهيم ميزة نعتربه الذي الخالق، الشعري املركز التعبري بأسلوب إعجابنا يربر ما هذا

مثًال. أنطون فرح زميله عىل رمزي

املرسحية الحاسة

مرسحية حاسة لديه كانت املؤلف أن املنصورة» «أبطال مرسحية مطالعة من وواضح
أحس حيث الخارج؛ يف وبخاصة املرسح دور عىل تردده كثرة من اكتسبها لعله دقيقة،
اإلطار يف وإبرازها فيها الحياة ونفث للمرسحية، املخرج فهم وطريقة اإلخراج بأهمية
طابعه يمحو أو به يعبث أو النص يخون أن دون للجمهور بها يقر الذي الصحيح،
أن املؤلف هذا يكفي ال ألنه مرسحي؛ مؤلف لكل األهمية بالغة حاسة وهذه الخاص،
األحداث تلك طبيعة تقتضيه الذي الحوار ن يدوِّ وأن والشخصيات، األحداث يتصور
يحدد وأن واملكاني، الزمني األحداث تلك إطار أيًضا يتصور أن يجب بل والشخصيات،
وخارجها، داخلها يف لشخصياته واالجتماعية والنفسية الجسمية األبعاد كافة برصه أمام
التاريخية املرسحيات يف وبخاصة الدقيقة، الدراسات من أنواًعا يقتيضاملؤلف قد هذا وكل
إىل معماري فن من بيئة، وكل فرتة كل يف الحياة أنماط كافة عىل التعرف تتطلب التي
بينما للمخرج، الجسيم العبء هذا مثل يرتك من املؤلفني من وهناك وعادات، مالبس طراز
كل واملمثلني املخرج أمام يضعوا وأن العبء، بهذا ينهضوا أن عىل يحرصون من هناك
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واملكاني الزماني إطارها داخل ناجًحا أمينًا أداء املرسحية ألداء معارف من يلزمهم، ما
يصف مرسحيته من فصل كل بدء يف نراه حيث رمزي إبراهيم فعله ما هو وهذا الصحيح،
عن ينم مفصًال دقيًقا وصًفا إليها وما واملالبس، واألثاث والديكور واإلطار والزمان املكان
حتى مرسحيته، أحداث فيها تجري التي واملكانية، التاريخية الفرتة دراسة يف صادق جهد
بالغة بقيود له مقيدة للمخرج، مربكة التفاصيل مرسفة اإلرشادات هذه أحيانًا لتبدو
نحس ما نحٍو عىل يقظة مرسحية حاسة عىل قلنا كما تدل حال أية عىل ولكنها الرصامة،
من األول للفصل رمزي إبراهيم تقديم وهو يُحتذى، كمثل هنا نثبته الذي التقديم هذا يف

مرسحيته:

القبيل الجانب يف النيل عىل أيوب الصالح السلطان قرص يف دار عن الستار يُزاح
اإليوان أما ورحبة، إيوان والتقسيم: الطراز عربي بناء وهو املنصورة، مدينة من
واإليوان تقريبًا، شربًا عنها ويعلو مقدمته يف والرحبة املرزح، مؤخرة يف فواقع
شبابيك ذات وهذه املشاهد، مواجهة يف كاملة أضالع ثالثة به مثمن نصف
فلقتني) (ذات سجف الداخل من عليها متعارضة، قضبان فيها نوافذ أي
الضلعان أما ١٢٤٩)؛ سنة ديسمرب ١٠) شتاء الوقت إذ الثقيل؛ الديباج من
باب منهما كل ويف قليًال، يزيد أو املثمن ضلع نصف منهما فكل الجانبيان
بالنسبة اليمني إىل واحد املعدن من عربية بنقوش مكفت أذرع) (أربع قصري
اليسار إىل مثله وآخر وحرمه، السلطان غرف إىل مؤدي وهو املتفرج، إىل
كبار وينرصف منه يحرض الذي الخاص الباب أي الدولة؛ كبار مقطع هو
يف هم ومن الحلقة، برجال املعروفون الخاص حرسه وأمراء السلطان أمناء
بوائك تعلوها الرخام من ُعُمد الرحبة عن اإليوان ويفصل مثلهم، املنزلة كرامة
منهما اثنتان الثالث؛ والبوائك (األقواس)، البواكري بني ما عربية بنقوش موشحة
بني يجاورها) عما ذراع نصف (وتعلو كبرية وواحدة الجانبان، هما صغريتان

هاتني.
الوقت إذ (الفارسية) الطربستانية البسط بأنفس مفروش جميعه واملكان
مزاحة بل مسدلة، غري سجًفا جميًعا أبوابه عىل ونرى نبهنا، كما شتاء
فاخرة ووسائد مقاعد اإليوان ويف السلطان، حرم باب عدا ما الجانبني إىل
عادة للسلطان يكون كبري مقعد الصدر يف عليها يعلو النوافذ، ُدَوين ُوضعت
أي للنوبة؛ الليلة تلك اتَّخذت قد الدار ولكن ديوانه، برجال اجتماعه عند
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شفائه؛ من األطباء يئس مريض ألنه املستعجلة؛ وخدمته السلطان حراسة
نجزور، لو إمرة تحت إنجليزية فرقة معهم وكانت الفرنسيس الفرنجة وألن
التاريخ كتب يف املعروف التاسع لويس امللك إمرة تحت سالسبوري، لورد وهو
المتالكها مرص لحرب عادوا قد فرنس، رواد أو ديفرانس ري باسم العربية
مأمول هذا كان (إذ الدنيا من اإلسالم عَلم وإبادة القدس السرتداد توطئة
واحتلوا البالد نزلوا وقد وفخرهم)، مجدهم ومناط الوسطى القرون يف أوروبا
سيوف عىل عاًما بثالثني ذلك قبل أذلة مدحورين منها أُخرجوا (التي دمياط
ليوم تخليًدا املنصورة مدينة وباني الحايل، السلطان أبي الكامل، السلطان
(مرص بابليون إىل طريقة يف املنصورة عىل يزحف أن جيشهم ويوشك نرصه)
كل يف السلطان بجوار مناوبة الدولة أعيان قرب يستوجب فاألمر القديمة)،

وقت.
الشطرنج بلعب الليايل تلك يف النوبة أمراء يتلهى أن العادة كانت وإذا
وتالوة الدول، أحاديث وبرواية الشعر، بمذاكرة السهر عىل ويستعينوا وغريه،
شكل عىل خزانة املكان يف فإن الرشيف، الحديث ومطالعة الكريم، القرآن
وجدت الغطاء ُرفع وإذا جانبني، ذا مقعًدا حسبته غطاؤه أُقفل إذا صندوق
والتفسري والقصصوالفقه والتاريخ الشعر يف املخطوطة الكتب أعيان من نسًخا
ُدَوين ووضعت الخاص» «دار من الليلة تلك يف بالخزانة أتى وقد ذلك، وغري

وانحراف. بميل اإليوان يف األعىل األيرس الباب
صغرية وسائد ثالث األدنى األيمن الباب ُدَوين املرزح مقدمة يف املكان ويف
ذراع قيد عىل بينهما الوراء إىل وواحدة األمام، إىل منها اثنتان القيمة، ثمينة
فوقه ُوضعت صغري صندوق أو َدْست الثالث الوسائد بني ُوضع وقد منهما،
ويف بالفضة، املكفت واألبنوس العاج من قطع عليها ت ُصفَّ شطرنج، رقعة
ساعة املدحورة القطع فيه لتُلقى منه أُخرج قد للمتفرج ظاهر درج الدَّْست

بعده. فيه تُحفظ أو اللعب
شجرة موىل سهيل، الكاتب منها اليمني عىل جلس فقد الثالث الوسائد أما
وال لحية ال عمره من الثالثني يف فتًى وهو رسها، وكاتم السلطان) (امرأة الدر
رومي أطلس ظاهرها مرضبة) (طاقية كلوتة لبس وقد خيص، ألنه له؛ شارب
األبيض، اإلسكندري الحرير من بشاش العادة غري عىل عليها اعتم اللون، أصفر
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بفرو مسجف الرومي األحمر الحرير من (بلطو) بغلطاق قباء جسمه وعىل
ويبدو الحرير، من أبيض ببند عليه تمنطق وقد ثمني، بفرو ومبطن السنجاب
رجليه ويف (الجوخ)، امللطى الصوف من رساويل املذكور الفلطاق أسفل من
الرقيق الجلد من آخرين بخفني يلبسهما البلغاري، األسود الجلد من ان ُخفَّ
فيها وتدخل ما، نوًعا عالية رقبة ذو الظاهر والُخف بعينه) هو أو باملز (أشبه

الرساويل. فتحة
محسن الدين جمال الكبري األمري هو أمامه، رجًال يالعب جالس هذا وسهيل
رجل وهو وأسماها)، يومئذ الدولة مراتب أرقى (وهي الخاص ناظر الكاظمي،
اختالف مع سهيل ارتدى كما ارتدى قد ما، شيئًا بادن عمره من األربعني يف
منها تدىلَّ بخميلة توشح قد أنه غري بيضاء، ثيابه كل كانت إذ اللون، يف
بالذهب، مكفتة وقبضته الجوهر، من قليل بيشء القراب ع ُمرصَّ عربي سيف
مديد أنه عىل اآلخرين، عن رأسه ارتفاع يدل رجل الثالثة الوسادة عىل وجلس
الجسم نحيف يبدو األربعني، ُدَوين رجل وهو أقطاي، الفارس هو وهذا القامة،
بالنفس، واالعتداد الفروسية عىل تدل مطمئنة حادة نظرات له قامته، لطول
من كلوتته أن إال محسن، مالبس ومالبسه والرأس، الشارب شعر أصفر وهو
األتابك؛ نائب ذاك إذ مرتبته وكانت العال، إىل مفرعة وعمامته األحمر الصوف

العام. القائد نائب أي
ثمينة وسادة عليه منخفض مقعد املرزح بأدنى األقىص اليسار وإىل
املرابطني البحرية املماليك قائد البندقداري بيربس األمري عليه جلس ومساند،
بديع منبسط مجنح كريس عىل ُفتح قد أمامه كتاب يف يطالع وهو القرص، حول

الكريم. القرآن هو والتكفيت النقش
بدانة، بال الجسم يف َربعة العمر، من الثالثني فوق رجل هذا بيربس واألمري
ويف وكرم، وقار يف األسد نظرة له الحدقة لون أزرق مربعه، الوجه أبيض
قباء مرتٍد وهو مهابة، الناظر عني يف تزيده مؤخرها يف كرسة عينيه إحدى
الذهب من كبرية أزرار عليه اللون، السنجابي السميك الحرير من (بغلطاق)
سيف يسارها عىل ُعلِّق الذهب، من عريضة بحياصة متمنطق وهو سجفه، يف
مفرعة، صغرية وعمامته املرضب، األسود الحرير من فهي كلوتته أما عربي،

أقطاي. مثل بالذهب مكفت مهماز فيهما مثبت الخارجيان اه وخفَّ
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العضماء مقطع — األعىل األيرس الباب من آتيًا رجل يُرى الستار يُزاح وإذ
ثم يقرؤها رسالة يده ويف األعمدة، وراء اإليوان إفريز عىل الهوينى ماشيًا —
يف ويستمر عليها يجلس الغطاء بقفلة أمامه الخزانة يرى وإذ الرحبة، ينزل
(القائد الجند أتابك الشيوخ شيخ بن يوسف الدين فخر األمري هو وهذا القراءة،
أنه إال بيربس مثل جملته يف وملبسه السلطان، مرض يف الدولة ومدير العام)
مجموعه ينمُّ عمره من الخمسني يف وجده الناظر إليه نظر وإذا اللون، أزرق
إذ محتده؛ وبسالف به، جديرة وعظمة بمجد منها ظفر حروب نضو أنه عىل
ولكنه قرون، سبعة مدى عىل معروفني عظماء وقادة وفرسان أمجاد سليل إنه
يشعر بيده التي الرسالة عن نظره انقطاع وعدم نفسه انرشاح وقلة صمته يف

كبري. بهمٍّ مثقل ضمريه بأن
يف وثالث اإليوان يف واحدة القناديل، متعددة عظيمة بثريات مضاء واملكان
حامل تحتها يُرى الرحبة، وسط يف كبرية وأخرى صغرية أنها إال البوائك، معاقد
املرشبيات منها تُصنع التي الخشبية واملخاريط باللقم مصنوع األضالع مثمن

عندنا. األفراح يف العشاء بكريس جملته يف شبيه وهو عادة،
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يفمرصاجلديدة

ومملكة الدين صالح «السلطان ومرسحية هي املنصورة» «أبطال مرسحية كانت وإذا
بطولة تربزان إنهما حيث من الجدي، الهدف ذات املرسحيات أوائل من تُعتربان أورشليم»
الصليبية، الحروب فرتة وهي العرب، تاريخ من حاسمة فرتة يف اإلسالمية العربية القومية
ذات املرسحيات أوائل من األخرى هي تُعترب أنطون لفرح الجديدة» «مرص مرسحية فإن
محمد اها سمَّ التي الجادة املرسحيات هذه ظهور كان وإذا الجاد، االجتماعي الهدف
املرسحي، والتأليف املرسح وظيفة يف أسايس تغيري وليد كان قد الفنية باملرسحيات تيمور
يف الحال كان ما نحٍو عىل والطرب والرتويح التسلية مجرد منها الهدف يعود ال بحيث
عليه، الغالب هو الغنائي الطابع كان عندما العربي، عاملنا يف للمرسح األوىل الخطوات
الربع يف يتضح أخذ الذي العنيف للرصاع نتيجة كان قد التطور هذا أن املؤكد من فإنه
بني أو املتوارثة؛ الرشقية والحضارة الرافدة الغربية الحضارة بني القرن، هذا من األول

والجديد. بالقديم عندئٍذ يسمونه كانوا ما
أخذ قد كان املايض، القرن منذ بأوروبا خاصة ومرص عامة الرشقي العالم فاتصال
أن قبل حياتها وطرق وعاداتها الغربية الحياة مظاهر من طائفة الرشقي عاملنا إىل ينقل
والتي املتوارثة، الرشقية الحضارة فإن الثمني، وجوَّها العميقني وعلمها ثقافتها إليه ينقل
الحضارة تلك تقاوم أخذت أن تلبث لم منها، مات قد كان ما الفرتة نفس يف نبعث أخذنا
األدبية الحركة عىل انعكس الذي العنيف الرصاع ذلك كان هنا ومن الوافدة، الغربية
عن البحث إىل آباءنا دفع الذي التاريخي التيار أحدهما تيارين: فيها فولَّد والثقافية،
بها ليجابهوا وبطوالتهم؛ التليدة واملسلمني العرب أمجاد بها يثريون تاريخية، موضوعات
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يف وانتصارات أمجاد من فيها بما واملعتزين لها، املتحمسني الغربية بالحضارة األخذ عادة
القصة كفن نفسه، الغرب من إلينا الوافدة األدبية الفنون رواد رأينا حتى امليادين، كافة
عىل املسلمني، وتاريخ العرب تاريخ من مضامني الفنني لهذين يختارون املرسحية، وفن
القصيصجورجي الرائد مرص يف كتبها التي التاريخية القصص سلسلة من نعلم ما نحٍو
التي البطولة أو املنترصة العربية البطولة فرتات بني من املضامني تلك واختار زيدان،
العزائم وحشد الهمم الستثارة وسيلة الهزائم تلك من يتخذ أن زيدان وأراد انهزمت،
العرب كارثة فيها ر صوَّ التي القصص بعض يف فعل ما نحٍو عىل السليب، املجد السرتداد

منها. وخروجهم األندلس يف
خاصة املرصيني رستأخر يف يبحث أخذ الذي االجتماعي التيار هو الثاني التيار وكان
بني مثًال نقارن عندما نحس ما نحٍو عىل الغربيني تقدم رس يف يبحث كما عامة، والرشقيني
السكسونيني» اإلنجليز تقدم «رس وهو مرتجم أحدهما القرن، هذا أوائل يف ظهرا كتابني
رس أو املرصيني «حارض وهو ُمؤلَّف وثانيهما زغلول، فتحي العربية إىل ترجمه الذي
إىل السكسونيني اإلنجليز تقدم يُرِجع األول الكتاب نرى حيث عمر؛ ملحمد تأخرهم»
تحمل يف والشجاعة بها والثقة النفس عىل االعتماد تعوِّدهم التي االستقاللية تربيتهم
بأنفسهم ثقتهم وانهيار تواكلهم إىل املرصيني تأخر الثاني الكتاب يُرجع بينما املسئولية،
بها نادى التي اإلصالح دعوات يف نحس ما نحٍو عىل أو مسئولياتهم، تحمل عن وضعفهم
و«املرأة املرأة» «تحرير كتابي صاحب أمني كقاسم مصلح أو عبده، محمد كالشيخ مفكر

الجديدة».
تياًرا نرى بالغرب، املتأثرة اإلصالحية والدعوات االجتماعية األبحاث هذه جوار وإىل
أخذت التي السيئة والتقاليد العادات تلك كل والتجريح، بالشجب يتناول عنيًفا نقديٍّا
الثنائي والرقص الخمر ورشب القمار مثل الغربية، الحضارة قشور من إلينا تترسب
عدد عند نطالعها التي العنيف النقد مواضع من ذلك إىل وما والربا، اللهو وُدور املختلط
يف إبراهيم وحافظ هشام» بن عيىس «حديث يف املويلحي محمد مثل القصة رواد من آخر

وغريهما. سطيح» «ليايل
فنراها أنطون، لفرح القديمة» ومرص الجديدة «مرص بمرسحية نلتقي نحن وها
الغربية الحضارة مساوئ أو قشور لتسلل أي الظروف؛ لنفس وليدة اجتماعية مرسحية
من إلينا تسللت التي املفاسد من للكثري مريًرا الذًعا نقًدا تتضمن فاملرسحية بالدنا؛ إىل
خريستو مع الفاحش بالربا والتعامل واملجون، العبث يف املال وتبديد الدعارة مثل الغرب،
وزوجته، أيتني الفرنيس الخواجة مثل األبيض الرقيق تجار مصائد يف والوقوع وأمثاله،
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األوراق بتزوير مرص إىل جلبها عىل واحتاال أديل، الجميلة الفرنسية بالخادمة غررا اللذين
يصيد كمصيدة جلباها بريئة فريسة أنها مع لهما، عم كابنة معهما اصطحباها الرسمية،
املرسحية مؤلف أنطون فرح ولندع املرصيني، والباشوات البكوات السادة خريستو بها
يوم يف الصحف بإحدى نرشه مقال يف قال حيث منها؛ وهدفه مرسحيته لنا يلخص نفسه

:١٩٢٣ سنة أبريل ٥ يف األوبرا بدار لها أبيض جورج فرقة تقديم

تجمعها ولكن بعض، يف بعضها متداخلة روايات أربع الحقيقة يف املرسحية إن
الجديدة، مرص بطل بك فؤاد حول فإحداها واحد؛ سلك وينظمها واحدة جامعة
اللهو، حاالت يف حتى الجد والتزام والعمل والنشاط اإلرادة قوة عىل مبنية وهي
فيها يضيع التي العظمى، الغرامية الحاالت يف حتى والعيلة النفس وصيانة
التمثيل فن نابغة أملز الست حول تدور الثانية والرواية الرشاد، ذي رشاُد
املدرسة وابنة العيلة، ابنة تاريخ عىل مبنية وهي األوىل وأملز عبده، وخليفة
الحب، سبيل عن النهوض وأرادت الحرية، طلب يف أخالقها لغلو سقطت التي
مرص، يف كازينو أعظم صاحب الهائل خريستو حول تدور الثالثة والرواية
والقمار كر والسُّ بالفساد البنات وإغراء األبيض، الرقيق حوادث عىل مبنية وهي
وقهاوي والعقار، والطني باملال يذهب هائل بمال واالستقراضالهائل واإلرساف
والرواية العمومية، الثروة اآلن تأكل التي الرسية، واملالهي والخمارات الرقص
وما عليه كانوا وما الوارثني، من وجماعة باشا مهفهف حول تدور الرابعة
عىل زد قاتًال، اتصاًال املتصل اللهو وحياة والطيش التبذير بسبب إليه صاروا
عىل السيدات ومؤامرة خدورهن يف السيدات لدى األفاعل تلك جميع صدى ذلك
باشا صباح صوت وهؤالء أولئك ووراء املستقيم، الرساط إىل إلعادتهم الرجال
بك، فؤاد شخص يف جديدة ناشئة بقيام واملرسة الفرح هتاف يهتف السوداني،
والنشاط والعمل واإلقدام اإلرادة بقوة عنها تدفع التي الجديدة مرص ابنة هي
بُنيت التي األساسية فالفكرة القديمة؛ مرص أبناء منه يشكو ما كل واإلباء
يف لرفاقه بك فؤاد قال كما اإلرادة» وعمل العمل إرادة «قوة هي الرواية عليها
ونشيد الجدية، الحياة إىل الدعوة سبيل يف ُكتب طويل فصل وكأنها املرسحية،

الفضائل. هذه إىل الجديدة الناشئة من انرصف من فضل إلظهار منثور

نبيل، وهدفها رشيف مضمون التلخيص هذا من واضح هو كما املرسحية ومضمون
الوحدة، مبدأ وهو فني مبدأ ألهم فاقدة املرسحية أن نالحظ الفنية الناحية من ولكننا
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أربع تتضمن املرسحية أن ذكر عندما الخطري النقص بهذا نفسه املؤلف اعرتف وقد
يجريه الذي التمهيدي الفصل ومن بل األربعة، فصولها من فصل كل أن والواقع روايات،
القوادة، وزوجته األبيض الرقيق تاجر مصادفة فيها التقى التي السفينة ظهر عىل املؤلف
يف يصلح الفصول هذه من كل بك، وفؤاد باشا مهفهف مع أديل الربيئة الفتاة وفريستهما
عن نفسه املؤلف اعتذر ولقد املوضوع، موحدة بذاتها قائمة مرسحية منه تُؤلف ألن ذاته؛
الذي الجمهور إرضاء بأمر اشتغايل بأن للقراء «أعرتف بقوله: تربيره وحاول التفكك هذا
السيكولوجي الدرس أمر عىل عندي مقدًما الرواية هذه يف كان املراسح، عىل الرتدد اعتاد
بعضها وحوادثها أجزاؤها وتخرج جوانبها، جميع من متماسكة واحدة حادثة يف الدقيق

أكمامها.» من األزهار خروج بعض من
بقيمتها يودي يكاد تفكك من املرسحية هذه يف ملا مقبوًال تربيًرا هذا يف نرى ال ونحن
ومفكرونا أدباؤنا بها يحاول التي التعلة دائًما املدعاة ورغباته جمهورنا وكان الفنية،
التربير، هذا بمثل جاد ناقد يعبأ أن يجوز وما الفكرية، ضحالتهم أو الفنية عيوبهم تربير
بأن الرفيع الفن مستوى إىل الجمهور يُرفع أن الواجب من بل املمكن، من أنه املؤكد ومن

الرفيع. الفن دائًما إليه نقدم
املثقفني كبار من أنطون فرح كان وقد الهدف، نبيل قلنا كما فهو املضمون عن وأما
والغربيني الرشقيني واملفكرين الفالسفة مؤلفات يف القراءة بكثرة ُعرف وقد عرصه، يف
أكرب واالجتماع الفلسفة من حصيلته كانت وربما عنهم، والكتابة ودراستهم السواء، عىل
هذه يف الفنية الصورة ضعف يفرس ما بعض هذا يف يكون وقد األدبية، حصيلته من
اجتماعي نقدي تفكري من تتضمنه ما وسالمة مضمونها قوة جوار إىل وغريها، املرسحية

سليم.
لم فإنه العرص، ذلك يف االجتماعية حياتنا واقع من مستقاة املرسحية هذه كانت وملا
نفس عىل مرسحيته كتابة يف أخذه عند أنطون، فرح اللغوية املشكلة تجابه أن من بد يكن
املستمدة املرسحيات يكتبون عندما أدباءنا به تواجه املشكلة هذه تزال ال الذي النحو،
هذه مثل يكتبوا أن فضلوا قد أدبائنا كبار من عدد كان وإذا املعارصة، حياتنا واقع من
عالم، وعباس رمزي وإبراهيم تيمور محمد فعل ما نحٍو عىل العامية، باللغة املرسحيات
هذه حل قد أنطون فرح فإن أدبائنا؛ من الحارضعدد الوقت يف يفعل يزال ال ما نحٍو وعىل
االثنتني بني وثالثة بالفصحى، وأخرى بالعامية منها أجزاءً فكتب فريد، نحو عىل املشكلة
التمثيل مجلس «إنما ذلك: تفسري يف وقال املرشفة، العامية أو املخففة، الفصحى اها سمَّ
جعل صح ُمعرَّبة الروايات كانت فإذا غريهم، يقلدون أناس مجلس امللعب) أو (املرسح
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ولنا أعجمية، لغتهم قوم حال حكاية الرواية أن يحسبان لها، لغة الفصحى العربية اللغة
وإنشاءً، تأليًفا الروايات كانت إذا ولكن الحكاية، لتلك قالبًا نجعلها التي اللغة اختيار حق
الروايات هذه لغة وجعلنا العامية، العربية اللغة املحكية لغتهم من شئون وموضوعها
التمثيلية الروايات أنشئت ما التي الطبيعة عن خرجنا رصًفا، الفصحى العربية اللغة
التمثيل أصول من ألصل هدم هذا ويف وصورته، شكله يف الواقع وخالفنا لتقليدها، إال
الفصحى باللغة ينطق الجديدة مرص يف خريستو جْعل مثًال يُستطاع وكيف األساسية،
الرقص، قهوة نساء فيها سمعوا إذا الرواية، هذه مشاهدي رأي يكون وما ، أعجميٌّ وهو
يف والسيدات بل واملرتنحني، والسكارى والربابرة والخادمني، والخادمات الصحف، وباعة
الروايات تأليف جعلنا إذا أننا آخر وجه من نرى ثم الفصحى، باللغة ينطقون خدورهن
وظيفة هي كما التقليد، كل الطبيعية تقليد عىل حرًصا العامية، باللغة االجتماعية التمثيلية
وإضعاف العامية إحياء يف وقعنا وأنكى، أشد هو فيما وقعنا (املراسح) التمثيل مجالس
مجرى منا حبها جرى التي الجميلة اللغة هذه لذة ذاق من كل يأباه أمر وهذا الفصحى،
هذا يدي، عىل األمر كهذا أمر يف الرشوع يكون بأن ألرىض كنت وما املفاصل، يف الدم
يتصدى من كل بعدي فيه وسيقع الجديدة» «مرص تأليف يف فيه وقعت الذي املشكل هو
اخرتته الذي الوجه أذكر أن عيل بقي العربية، باللغة االجتماعية التمثيلية الروايات لتأليف
ألنه «الطبيعة»؛ وشأن «اللغة» شأن يف التسامح من يمكن ما بأقل الصعوبة هذه إلزالة
وجًها اخرتت تامة، تضحية األخرى سبيل يف إحداهما تُضحي أال رأيي يف الواجب من
عىل اصطلحت فقد اآلن؛ حتى وجه أفضل رأيته ولكني النهائي، الحل أنه أزعم وما وسًطا،
ومعارفهم تربيتهم ألن الفصحى؛ اللغة يتكلمون الرواية يف العليا الطبقة أشخاص جعل
العامية، اللغة يتكلمون الدنيا الطبقة أشخاص وجعلت الحق، هذا لهم تبيح وأحوالهم
املخصوصة املواقف بعض يف هي وكلمات، واصطالحات إشارات العامية للغة كان وملا
أصولها من اجتثثتها ولكني املواقف، هذه لها أبقيت فقد بمكان، والحالوة العذوبة من
جماًال الفصحى اللغة إال تكسبها ال التي الفاجعة، والحوادث العالية املواقف يف اجتثاثًا
من تشعبت ثم أضحوكة، وقلبتها ملسختها فيها موضعها العامية وضعت ولو وجالًال،
يف الدنيا الطبقة أشخاص جعل عىل اصطلحنا إذا أننا وهي أخرى، مشكلة املشكلة هذه
الفريقان، ليتفاهم أوًال بها، يكلموهم أن مخاطبيهم عىل وجب العامية، يتكلمون الرواية
إىل الفصحى ومن الفصحى، إىل العامية من االنتقال السامع سمع يف يثقل ال لكي وثانيًا
الفصل معظم استغرقت العامية اللغة أن يف السبب هو وهذا وجواب، سؤال بني العامية
وهو الفصل، ذلك يمأل الرواية أبطال أحد خريستو فإن التمهيدي) الفصل (بعد األول
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حتى مخاطبيه جعل ذلك عن فلزم غريها، يفهم وال شبهها، بل العامية، يتكلم ال أعجمي
الفصل ذلك فامتأل بها، يخاطبونه أملز، والست باشا وصباح باشا ومهفهف بك فؤاد

لخريستو. انتقام أعظم ذلك وكان بالعامية،
صار عما يتحادثن خدورهن يف سيدات أخرى: صعوبة الوجه هذا من تفرعت ثم
ثالثة لغة لهن جعلت قد يتكلمن؟ لغة أية ويتآمرن، ويضطربن ويحنقن الرجال، أمر إليه
املرشفة»، والعامية املخففة «الفصحى تسميتها ويمكن بالفصحى، هي وال بالعامية هي ال
وسأرى والفصحى، واملتوسطة «العامية لغات: ثالث الرواية يف يكون تقدم ما عىل وبناء

أحسنت.» أم أسأت هل التمثيل بعد
حكاية هي إنما مرسحية فكل وجه؛ أي عىل قبولها يمكن ال الخطرية النظرية وهذه
حكاية تكون أن يمكن وال املرتجمة، املرسحيات عن نفسه أنطون فرح قال كما حال،
والواقعية حالهم، لسان ينطق بل الروائية، شخصياته مقال لسان ينطق ال فاملؤلف لسان؛
لواقع التصوير هذا مطابقة ومدى للشخصيات، النفيس التصوير يف وإنما اللغة، يف ليست
تستطيع، ال أو عنه التعبري الشخصيات تستطيع ال والذي والخفي، منه الظاهر الحياة
والذي الخاص، مقاله بلسان منها كلٌّ يتحدث شخصياته املؤلف يرتك أن بمعقول وليس
تعبريه يكون أن هو منه يطلب ما وكل وبلسانه، هو بلغته يعربِّ املؤلف أن هو فعًال يحدث
لغة يستخدم أن الفنية، الناحية من ذلك يف وسيان شخصياته، لواقع التصوير صادق

أخرى. لغة أية أو عامية أو فصيحة عربية
ال أننا إال اللغوي، التعبري ويف البناء يف تفكك من املرسحية هذه يف مما وبالرغم
الذي التمهيدي الفصل مثل أصيل، فنيٍّ نجاح من مشاهدها بعض يف ما ننكر أن نستطيع
الرائع الثالث الفصل ومثل ومفاجآت، وتشويق حركة من فيه وما السفينة عىل يجري
من به جرى وما عشقها، أن بعد أملز للمغنية بك فؤاد استأجره الذي املنزل يف يجري الذي
إىل بالعودة تغريها أن لتحاول ألملز قديمة زميلة تأتي حيث مثرية؛ عنيفة درامية أحداث
بالحياة متمسكة وإرصار قوة يف ترفض أملز ولكن خريستو، ومصاحبة املقهى يف الغناء
زميلتها به تُديل بخرب تُفاجأ الوقت نفس ويف بك، فؤاد مع بها تسعد التي املستقرة البيتية
عمرها من الثامنة يف لطيفة طفلة منها وله جميلة، بامرأة متزوج بك فؤاد أن منه نعرف
بابنته نُفاجأ ثم استجوابه، يف أملز وتأخذ يدخل أن بك فؤاد يلبث ال ثم حبيبة، اسمها
خريستو بدخول تعقيًدا املوقف ويزداد أملز، عىل ويُغمى فؤاد فيصعق خلفه، تدخل حبيبة
منه بك فؤاد يجد ال عنيًفا، دراميٍّا موقًفا نشهد وهنا ويتابعها، أملز عن يبحث كان الذي

58



الجديدة مرص يف االجتماعي واملرسح أنطون فرح

التجارية، شئونه لبعض إليه جاء وأنه خريستو، منزل املنزل أن يدعي أن إال مخرًجا
مع ردت قد األكذوبة هذه تكن وإن املوقف، حقيقة الربيئة الصغرية ابنته عن يُخفي حتى
الرحلة يف وابنته زوجته واصطحب أملز من فتخلص واستقامته، رشده إىل بك فؤاد ذلك
أرسته تُنقذ لم التي التجارية مهامه لبعض السودان إىل اعتزمها قد كان التي التجارية
عند نفسه أنطون فرح حمل مما والخراب، اإلفالس من تجارته أيًضا وأنقذت بل فحسب،
التخلص إىل تتطلع التي الجديدة ملرص رمًزا بك فؤاد يف يرى أن عىل ملرسحيته، تحليله

واالنهيار. االنحالل من
ال املرسحية شخصيات فإن أبعادها، وتحديد الشخصيات تصوير حيث من وأما
مجرد إىل استحالت قد الشخصيات هذه كل كأن محددة، أبعاًدا أو صوًرا لها نتبني نكاد
يُظهر وأن ينقدها أن املؤلف أراد التي الترصف من ورضوب السلوك، من نماذج أو رموز

املجتمع. عىل وأخطارها مساوئها
بالحوار لنحس حتى واإلرشاد، الوعظ طابع عليها يطغى ذلك كل بعد واملرسحية
لنراه حتى بذلك نفسه املؤلف شعر وقد منربية، خطب إىل أجزائها من الكثري يف ينقلب
الحياة إىل والدعوة اإلرادة سبيل يف ُكتب طويل «كفصل جاءت قد مرسحيته إن يقول
الفضائل.» هذه إىل الجديدة الناشئة من انرصف من فضل إلظهار منثور ونشيد الجدية،

الفنية واألصول أنطون فرح

البناء، يف تفكك من القديمة» ومرص الجديدة «مرص مرسحية عىل أخذنا مما وبالرغم
يجهل كان أنطون فرح أن نزعم أن نستطيع ال فإننا الشخصيات، تصوير يف وضعف
من مرسحيته يف بما اعرتف قد نفسه هو أنه بدليل وذلك النظرية، الناحية من فنه أصول

ورغباته. املرصي الجمهور بطبيعة ذلك تربير وحاول فنية، عيوب
أصدرتها التي العربي» األدب «مناهل سلسلة يف أنطون بفرح الخاص الكتاب ويف
له مقاًال بعدها وما ٤٥ يف نطالع مقاالته، من ممتاًزا عدًدا يضم كتاب وهو بريوت، مكتبة
توضيًحا املرسحي، التأليف فن أصول من عدًدا فيه يوضح العربية، الروايات إنشاء عن
ضعف ألسباب يتعرض كما لها، فهمه وحسن األصول هذه عىل اطالعه سعة عىل يدل
األيام هذه يف قلًما أمسك من كل «إن قائًال: الضعف هذا فيفرس عرصه يف املرسحي التأليف
حوادث رسد أو قصة، قص عىل يقدر إنسان كل ألن رواية؛ وضع عىل قادًرا نفسه يرى
عىل هذا مع يجرءون ولكنهم بأصول، علم الروايات فن أن يعلمون وجميعهم يتصورها
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الجهل أخرى بعبارة أو النقد حرية انعدام األول: أسباب، لثالثة الروايات هذه وضع
خياليٍّا عامًلا الرواية الرشق، يف القراء اعتبار والثاني: نقده. عىل لإلقدام الفن هذا بحقيقة
يف القراء قلة والثالث: الوقت. قطع غري فيه يطلبون فال ساعة، نصف أو ساعة به يُلهى
إذا إال حقيقية، فائدة مؤلفوها منها يستفيد ال فيها تظهر التي فالروايات العربية؛ اللغة
قريحته يجهد كاتبًا نرى وقلما بالكتب، التجارة صناعتهم ومطابع، مكاتب أصحاب كانوا
ال عنها تنشأ التي الفائدة أن يعلم ألنه مهمة؛ رواية وضع يف رأيه وينضج فكرة ن ويكوِّ

قصتها.» سوى منها يفهم ال والجمهور وطبعها، تأليفها يف يُبذل الذي التعب، تعدل
يستقيم لكي مراعاتها من بد ال التي الفنية، األصول عرض يف ذلك بعد يأخذ ثم

هي: ستة يف األصول هذه فيحرص الناجحة، املرسحية تأليف

بها املراد إن بقوله ويفرسها األصول، تلك أهم بحق فيها نرى التي االخرتاع قوة (١)
ولذة، فكاهة الرواية يف تجعل وأخبار، حوادث اخرتاع عىل قادرة الكاتب مخيلة تكون أن
واألميال العواطف فيها تحتك التي الكربى، واملواقف املشاهد الرواية يف تنشأ القوة وبهذه

القارئ. لب لتأرس شديًدا احتكاًكا واملبادئ
الحوادث تلك إن قائًال االخرتاع، قوة بعد الثانية املرتبة يف يُنزلها التي الحركة قوة (٢)
واإلجادة قراءتها، ومل قارئها سئم متحركة يجعلها لم إذا اخرتاعها، يف املؤلف يجيد التي

أشخاصها. أخالق عن منبئة الرواية حوادث جْعل هي هنا
الرواية تأليف يف الثالث الرشط إن يقول حيث املوضوع؛ وتنوع السياق وحدة (٣)
أولها، يف تبتدئ للرواية طريق رسم السياق بوحدة واملراد املوضوع، وتنوع السياق وحدة
رجل يمده سلك فكأنها تقلباتها، أثناء يف عنها الرواية تخرج أن دون آخرها يف وتنتهي
أين من يعرف وهو يده يف السلك ولكن فيها، فيوغل واسعة وشوارع ضيقة طرق بني
ذلك من تتفرع التي الرواية مواضيع جعل املوضوع بتنوع واملراد ينتهي، أين وإىل ابتدأ
أشخاص أخالق يف البحث واستيفاء أوًال، القارئ ملل الجتناب متفرعة؛ متنوعة السياق
ولكنها ونواميسها، مادتها حيث من واحدة الطبيعة أن الفالسفة أقوال ومن ثانيًا، الرواية
يُقال وما الوحدة، يف التنوع باسم هذا يسمون وهم وأشكالها، صورها حيث من متنوعة
يف وجماله يشء كل قوة أساس بالتنوع املقرونة الوحدة ألن الرواية؛ يف يُقال الطبيعة يف

مضجرة. مضطربة الحياة تكون وبدونها العالم،
واالجتماعية النفسية الدراسة قوة أي والسيسيولوجيا؛ البسيكولوجيا قوة (٤)
فإن موسوعية، ثقافة إىل يحتاج األديب كان إذا أنه يرى وهو الرواية، لشخصيات
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االجتماع، علم ذلك يف به ويلحق الثقافة، هذه من األوىل املرتبة يف تأتي النفس علم دراسة
يف نطالع ما نحٍو عىل لنا أنفعها ويراها االجتماعية، الروايات يفضل أنطون فرح كان وقد
االجتماعية الروايات يفضل نراه حيث لنا»؛ وأنفعها «الروايات عن الكتاب بنفس آخر مقال
أوضحنا أن سبق وقد التاريخية، الروايات فيها بما األخرى، الروايات كافة عىل الفلسفية
وبني والجديد، القديم بني رصاع من عندئٍذ فيها يجري كان وما حياتنا، ظروف أن كيف
كان قد اضطراب من لذلك نتيجة حياتنا أصاب وما الغرب، وحضارة الرشق حضارة
يف واإليضاح بالنقد وتناولها االجتماعية، املشاكل معالجة إىل دفًعا واملفكرين األدباء يدفع

والفلسفية. االجتماعية وكتبهم ومرسحياتهم قصصهم
والدرس، بالبحث إال عامًلا يصري ال العالم أن «كما يقول: حيث الفن؛ هذا درس (٥)
إال روائيٍّا يصري ال الروائي فكذلك صناعته، عىل باإلكباب إال صانًعا يكون ال والصانع
أمران: مدرسته وإنما الفن، هذا أصول فيها تعلم مدرسة للروايات ليس ولكن فنه، بدرس
الروايات؛ نقادي مشاهري كتابات مطالعة والثاني املؤلفني، أكابر روايات مطالعة األول
والعلم االختيار خالصة ألنها الروايات؛ ملؤلف مدرسة خري هي الجيدة املشهورة فالروايات
األمر عىل يكب لم إذا التأليف، يف الراغب تكفي ال وحدها املطالعة هذه ولكن الفن، هذا يف

عليها.» وإكبابه الروايات نقادي أقوال درس وهو الثاني،
الروايات وضع رشوط من واألخري السادس «والرشط يقول: حيث الجمال؛ عاطفة (٦)
أمران: هذا يف ويدخل ذلك، عىل متوقفان وحالوتها تأثريها ألن فيها؛ الجمال عاطفة التزام
اإلجادة عىل فمتوقف موضوعها جمال أما سبكها، جمال والثاني موضوعها، جمال األول
عذب بلفظ نسجها به فاملراد سبكها جمال أما بسطها، تقدَّم التي الخمس الصفات يف
يستأثر ما والعذوبة الحالوة من مطالعتها حني القارئ فيجد جيل، وروح طيل ومعنًى
ألن والتاريخية؛ العلمية املباحث يف يغتفر مما اإلنشاء يف والجمود الجفاف كان وإذا بلُبه،
ذلك فإن أطمار؛ عليها كان أو نُضار من لباسها كان سواء الحقائق تقرير منها الغرض
القارئ نفس يف التأثري عىل هي إنما الروايات يف العمدة ألن أصًال؛ الروايات يف يُقبل ال مما
بعاطفة إال ان يتمَّ ال والتأثري الجذب وهذا لحالوتها، صدره ورشح مبادئها إىل لجذبه

الجمال.»

علم عىل قلنا كما كان أنه الستة، األصول هذه عن أنطون فرح حديث من وواضح
الستة، األصول هذه عنه لخصنا الذي املقال صلب ويف األصول، لتلك وتمثيل ودراية
نقل وما الفرنيس، األدب يف وبخاصة واالطالع، القراءة دائم كان أنطون فرح بأن نُحس
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عىل صدارة من االخرتاع لقوة ما يؤيد نراه حتى األخرى، األمم آداب من الفرنسية إىل
جعلت التي السفىل»، «الطبقة جوركي رواية يف تولستوي رأي بإيراده األخرى، األصول
االخرتاع.» قوة ينقصها ولكن جيدة، «إنها قوله وهو سامية، منزلة أوروبا كتاب بني له
كثريين «ولكن يقول: حيث نفسه تولستوي قصص عىل صادق بحكم هذا عىل ب يعقِّ ثم
تمتاز إنما ألنها االخرتاع)؛ ضعف (أي القول هذا مثل نفسه تولستوي روايات عن يقولون
أن املقال نفس من نُحس كما حوادثها.» باخرتاع ال النظرية وصبغتها وآرائها بمبادئها
بل النقاد، كتابات أيًضا يقرأ وكان بل فحسب، الروايات روائع يقرأ يكن لم أنطون فرح
الفنية األدبية ملكاتهم صقل ومراحل العامليني، األدباء كبار بعض حياة تاريخ ويدرس
مثًال، ديماس إسكندر الكبري الفرنيس اص القصَّ عن يذكر نراه حيث تأليفهم؛ وتجويد
أخذ روايات مؤلف يكون أن عىل شبابه يف النية عقد ملا «إنه نفسه: ديماس بلسان قائًال
وقتًا فرصف فرنسيني، وغري فرنسيني املؤلفني، ألكابر املشهورة الروايات جميع يُطالع
يف انطبعت حتى كلها عليها فأتى ومراميها، أغراضها وتدبُّر بها والتأمل درسها يف طويًال
الكتابة يف رشع ذلك وبعد ومذاهبها، وقائعها فكره يف واختلطت وطرقها، أساليبها ذهنه
أيًضا، وأحرقها والثالثة الثانية كتب ثم عنها، رضائه لعدم وأحرقها األوىل الرواية فكتب
العائلة أمراء أحد حرضها وقد باريس، يف دوي لها فكان للتمثيل، دفعها الرابعة كتب وملا
من األمري نهض للجمهور املؤلف اسم ذُكر وملا عنده، مستخدًما ديماس وكان املالكة،

وتنشيًطا.» له إكراًما ديماس ملستخدمه قبعته ورفع مجلسه،
دائًما نفسه يأخذ لم أنطون فرح أن ذلك مع نالحظ ولكننا وواضح، صحيح هذا كل
التطبيق لصعوبة ذلك يكون وقد معرفتها يجيد كان التي الدقيقة، األصول هذه بكل
هبوط لتفسري أنطون فرح أوردها التي األسباب لنفس نتيجة يكون قد كما ما، حٍد إىل
الجمهور، مستوى وانحطاط البيئة ضغط وبخاصة الفنية، الناحية من املرسحي التأليف
إىل املحرتفني املؤلفني اضطرار يكون قد كما مستواه، إىل املرسح ُدور أصحاب ونزول
يزال وال كان األدبي التأليف إن إذ حياتهم؛ برضورات ليقوموا املتالحق الرسيع اإلنتاج
عىل الجمهور إقبال ضعف بسبب وذلك له، ينقطع أديبًا يقوِّت أن من عاجًزا اليوم حتى
برسعة، مرسحياتها تغيري إىل يضطرها مما املسارح، ُدور عىل إقباله وضعف بل القراءة،
إليه. االختالف يف ينتظمون الذين املرسح، رواد من املحدود للعدد جديًدا دائًما تقدم حتى
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وأخريًا التاريخية، املرسحية ثم الغنائية املرسحية ثم الغنائية، املرسحية إن سبق فيما قلنا
العربي أدبنا يف والنجاح الظهور، إىل املرسح فنون أسبق كانت االجتماعية الكوميديا
بينما الفنون، هذه ازدهار عىل ساعدت التي والتاريخية النفسية العوامل نا وفرسَّ املعارص،
واقع يف األحزان تثقله كانت جمهور اجتذاب عن عاجزيَن الدراما وفن الرتاجيديا فن ظل

املرسح. يف األحزان من مزيد إىل يسعى أن يمكن ال بحيث حياته،
بواسطة باألحزان املثقل الجمهور هذا إليه يجذب أن املرسح استطاع فقد ذلك ومع
آَخر مع جنب إىل جنبًا األوىل العاملية الحرب أعقاب يف خاص بنوع ازدهر إذ جديد؛ فن
العنيفة، املرسحية أي «امليلودراما» باسم يُعرف ما هو األول والفن الهزل، يف مرسف
العنيف، الفن هذا رواد من يُعترب أبيض جورج األستاذ كان وإذا العنف، الصارخة بل
يف املدرسة هذه صاحب يُعترب رمسيس، ومرسح فرقة صاحب وهبي يوسف األستاذ فإن
املرسح مدرسة صاحبي الكسار، وعيل الريحاني نجيب يُعترب بينما الفرتة، تلك يف مرص
النوع من املرصي للجمهور قدمته ما معظم كان مدرسة وهي الفرتة، نفس يف الهزيل
اإلضحاك يشء كل وقبل أوًال يستهدف نوع وهو «املهزلة»، أي «الفارس» باسم املعروف
بل، اللفظية النكتة أو الحركة وليد اإلضحاك يكون أن عليه يغلب ولذلك ذاته؛ يف كغاية
هذه من الكثري رأينا حتى متباينة، عربية ولهجات لغات بني الخلط مجرد كثرية وأحيانًا
وأخرى مرصية عامية ألفاظ بني فيها الحوار يمزج التي أي آراب» «الفرانكو املرسحيات
جمهور بني عندئٍذ منترشة كانت التي الفرنسية والعبارات األلفاظ من عدد ثم شامية،
التي الطبقة وهي املرصي، املجتمع يف األرستقراطية الطبقة أفراد بني ثم الخليط، القاهرة
غري يف املقَحمة الدارجة الفرنسية الجمل ببعض لتشدقها االمتياز من بيشء تُحس كانت
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طبقات بني الفرنسية اللغة به تتمتع كانت الذي الدويل االمتياز لذلك كنتيجة وذلك مربر،
لفرنسا. الزاهر العرص منذ العالم بالد من كثري يف والديبلوماسية األرستقراطية

االجتماعي النقد نحو األدب اتجاه إىل دفعت التي التاريخية الظروف كانت وملا
السيايس لالصطدام نتيجة األوىل العاملية الحرب بعد اشتدت قد لعلها بل قائمة، تزال ال
عن فضًال اإلنجليزي، واالستعمار املرصية الوطنية بني عنيف نحو عىل اشتعل الذي
الرشقية والحضارة الوافدة الغربية الحضارة بني مستمرٍّا يزال ال كان الذي الرصاع
االجتماعي، املضمون يتغري أال األدبية الصورة تغريت إذا الطبيعي من كان فقد املتوارثة،
االجتماعي، النقد يف الكوميديا استخدام من فبدًال إرصاًرا؛ املضمون هذا يزداد وأن بل
أنطون كان وربما الغرض، لنفس العنيفة الدراما أي امليلودراما؛ يستخدم املرسح نرى
١٩٢٤ سنة منذ يلمع اسمه أخذ وقد الفرتة، تلك يف الفن هذا ُكتَّاب أقوى املحامي يزبك
ثم بيت»، من «عاصفة مرسحية املرصية األوبرا بدار أبيض جورج فرقة له قدَّمت عندما
١٩٢٥ سنة أكتوبر ١٩ اإلثنني يوم يف رمسيس فرقة له قدَّمت عندما ملعانًا اسمه ازداد
يوسف األستاذ أن عىل العرص، نقاد يُجمع يكاد التي «الذبائح» الناجحة القوية مرسحيته
مقرح مشاهدتها من الجمهور خرج حيث النجاح؛ ذروة بها بلغوا قد وفرقته وهبي

الرشق»: «كوكب جريدة يف املجيد عبد محمد الناقد األديب قول حد عىل الجفون

الستار ُرفع تماًما التاسعة الساعة ١٩٢٥ سنة أكتوبر ١٩ اإلثنني مساء يف
وتأوهات متصدعة، وأنات منهمرة، دموع بني أُسدل ساعات ثالث وبعد …
انهمر فجأة ثم أمًلا، تحرتق أن توشك وقلوب أًىس تشتعل تكاد ونفوس متوجعة،
حتى دموعهم يمسحون سكوت وهم الناس وخرج عدة، دقائق التصفيق سيل

حني.

التي واملالبسات التاريخي وتفسريه بيت» يف «عاصفة مرسحية مضمون عن وأما
محمود األستاذ عندئٍذ نرشه مقال من ذلك كل نتبني أن فنستطيع باملرسحية، أحاطت
التأليف فكرة كتابنا من لنفر خطرت «عندما قال: حيث السياسة بجريدة املحامي كامل
بوضع عالجها وحاولوا االجتماعية، أمراضنا بعض بحث إىل عمدوا أعوام منذ املرسحي
بالتشجيع جديًرا جليًال كان جهادهم أن ومع الغرض، ذلك تحقيق من قرصت كوميديات
الهادئ النوع ذلك إن إذ تستحقه؛ ما العامة من تجد لم الفكرة ذات املرصية القصة أن إال
وامليلودراما فيه، الناس مدارك تتفاوت بلد كل يف بل فقط، مرص يف إال محبوبًا ليس
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أن وعرف الحقيقة هذه إىل يزبك أنطون فطن العامة. نظر يف املثىل القصة هي العنيفة
قصته فوضع الشعب، تقبله إذا إال نجاًحا يصادف أن يمكن ال مرص يف املرسحي التأليف
عىل أبيض جورج أخرجها ثم املرسحي، العنف عرفه ما كل فيها ومزج بيت» يف «عاصفة
إذا أغايل ال نجاًحا، وصادفت مؤلفها غرض فتحقق املايض، العام يف امللكية األوبرا مرسح
تدافع مبدأ أو فكرة أية من خالية كانت بيت» من «عاصفة ولكن باهًرا، كان إنه قلت كنت
واحدة ونظرة والتبكيت، التأنيب من يشء مؤلفنا ضمري إىل فتطرق إليه، تدعو أو عنه
يسمو أن يف ففكر وقسوة، جربوتًا الضمائر أشد لتحريك تكفي االجتماعي تطورنا إىل
باألجنبيات الزواج يتخذ أن واعتزم أجله، من املرسح ُوجد الذي الغرض من ليقرتب قليًال

القصة.» تلك هي «الذبائح» فكانت الثانية، لقصته موضوًعا — ما حٍد إىل —
التي للحقائق، تسجيله كامل محمود األستاذ مثل مثقف ألديب نشكر اليوم ونحن
الحالة أن أو الهادئة، املرسحيات عن يُعرض كان الجمهور أن ينبئنا عندما عارصها
أن من بدًال هدًفا ألدبهم يجعلوا لكي الُكتَّاب، ضمائر تستثري كانت املتدهورة االجتماعية
أن يف كبري شك فهناك الظواهر؛ هذه تفسري يف نخالفه قد ولكننا للفن، الفن عىل يقترصوا
الدراما عىل امليلودراما يفضل كان اطمئنانًا وأكثر حاًال منا األسعد األوروبية البالد جمهور
الحزين جمهورنا عىل عندئٍذ قارصة كانت الحالة هذه أن الظن وأكرب الهادئة، العادية
نفس بني الفرتة نفس يف «الفارس» أو املهازل فن ازدهار بدليل وذلك بالهموم، املثقل
يف تثري أن دون فحسب، تضحكه التي املسارح عىل يتقاطر كان الذي الحزين الجمهور
حيوية وأوضاع أصول عن انحراف أو خاص أو عام أخالقي عيب يف تأمًال أو ِعربة نفسه

الحياة. الستقامة الزمة
املرسحي الفن لهذا ناجح كأنموذج قليًال عندها نقف التي «الذبائح» ومرسحية
همام فاللواء باألجنبيات؛ الزواج عن تنجم التي املثرية االجتماعية املشاكل تعالج العنيف،
بنت أمينة وهي باملنصورة الطيبة األرس إحدى من كريمة مرصية بفتاة يتزوج باشا
إىل يتعرف حتى عامان، بها زواجه عىل يميض يكاد ال ولكنه الصياد، مصطفى التاجر
النفس مكسورة حزينة تعود التي أمينة، ويطلِّق فيتزوجها «نورسكا» اسمها أجنبية فتاة
التجار من لكثري حدث ما نحٍو عىل القطن تجارة أبوها ويخرس باملنصورة، أهلها بيت إىل
لكي ممرضة تعمل أن إىل أمينة يضطر مما شديًدا، تدهوًرا األرسة حالة وتتدهور عندئٍذ،

قوتها. تكسب
الشقاق يلبث لم إذ بها؛ يحلم كان التي السعادة نورسكا عند باشا همام يجْد ولم
عن تتنازل أن تريد ال التي نورسكا، وبني بينه االصطدام لكثرة بينهما نجم أن العنيف
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أن تستطيع ال ألنها الباشا؛ عىل إرادتها تفرض أن إىل دائًما وتسعى بل حريتها، من يشء
الرشقي، زوجها إزاء كأوروبية كربياء من تستشعره عما فضًال الرشقية، تقاليدنا تستسيغ
إال عمره، من عرشة الثامنة يف شابٍّا أصبح غالًما باشا همام من أنجبت أنها من وبالرغم

حدة. إال يزد لم بينهما الشقاق أن
كالسيكية مرسحية تكون تكاد ذلك يف وهي املرسحية، تبتدئ النقطة هذه من
راسني أمثال: من الكالسيكيني كبار عند نعرفه الذي املمتاز النوع من بل خالصة،
عنارص جميع تجمعت وقد الستار عنها يُرفع الكالسيكية فاملرسحية الفرنسيني. وكورني
نفس ويف العرض خالل ومن املأساة، تلك تجمعت كيف فشيئًا شيئًا نكتشف ثم املأساة،
يف املرسومة نتائجها إىل تنتهي حتى والتفاقم، التفاعل يف العنارص تلك تأخذ الوقت
أحداث إىل تطرُّق غري يف عنه، ويتولد سبقه بما حدث ما كل يرتبط بحيث محكم، تسلسل
التي باشا همام فمأساة املكان، الزمان بوحَدتي تُخل أو املوضوع بوحدة تُخل دخيلة،
عاًما عرشين إىل أصولها ترجع «امليلودرام» أي الفاجعة؛ حد — سنرى كما — بلغت
املتالحق النكد أصاب وقد إال يزبك، أنطون مرسحية عن الستار ترتفع ال ذلك ومع مضت،
ألمره، مهملة عنه الهية «نورسكا» اإلفرنجية وزوجته بيته، يف فقبع باملرض، باشا همام
ممرضة فهي املريض، الباشا رعاية عىل يقوم الذي وأما «فيدور» بكلبها إال معنية غري
أنها مؤثر، حركي رسيع حوار يف يكتشف أن الباشا يلبث ال «حفيظة» تُسمى منتقبة
وعندئٍذ الجزاء، أسوأ أغوته التي «الخوجاية» من فلقي بها، غدر التي «أمينة» األوىل زوجته
أصبح قد عثمان ابنه كان وملا ا، خاصٍّ منزًال لها ويُعد جديد من منها الزواج إىل يُرسع
«ليىل» اليتيمة أختهما ابنة أمينة مع ينقال أن بك محمد وأخوه الباشا رأى فقد كبريًا، شابٍّا
رأيَا كبرية، فتاة اليوم أصبحت ثم اإلفرنجية، وزوجته وابنه الباشا مع تقيم كانت التي
عثمان فقد وبذلك واحد. منزل يف عثمان الشاب مع اإلقامة يف تستمر أال الواجب من أنه
أبيه بني املستمر الجحيم عن الرتويح من شيئًا ظلها يف يجد كان عاطفية واحة «ليىل» يف

وأمه.
معها، وعذابه مرضه من خاللها استجم أشهر، أربعة نورسكا عن الباشا وانقطع
غزير درامي حوار وبينه بينها كان حيث أمينة؛ منزل يف الحقته أن تلبث لم ولكنها
جواره إىل املعذب ابنه الباشا واسرتد بائنًا، طالًقا لها بطالقه انتهى واملعاني، الحركة
العطف، كل لقي بينما نسبية، ورعاية عطف كل إال منها يلَق لم التي أمينة، بيت يف
البكالوريا، امتحان يف نجح حتى الدراسة يف الجد جو له هيأ مما ليىل، من والحب بل
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بك محمد وأخاه الباشا ولكن مشاهديها، أو املرسحية قراء نحن الحار، عطفنا واكتسب
إىل إرسالها فقررا املنزل نفس يف «ليىل» جواز إىل «عثمان» حياة من الخوف إىل عادا
الشاب بني الحب ُعرى توثقت أن بعد ذلك وكان طنطا، يف تُقيم التي «عائشة» أختهما
بمثابة القرار هذا وكان نحوه، عاطفتها يجهل األمر أول يف الشاب كان أن بعد والفتاة،
بالهموم امتألت قد كاسه كانت فعثمان يقولون؛ كما البعري، ظهر قصمت التي القشة
خالف يف عمره طوال أي زواجهما؛ طوال عاشا والدين بني الشقية حياته من واألحزان
واحة آخر من حرمه الذي القرار هذا اتخذ عندما بحيث حياته، عليه ص نغَّ مستمر حاد
استحوذ قد عثمان ألن أحزننا؛ الذي االنتحار غري مخرًجا أمامه يَر لم «ليىل» وهي عاطفية،
املشاهد يف خاطفة رسعة يف تتتابع أخذت التي الفواجع أول انتحاره وكان مشاعرنا، عىل
مكتب من رسقت قد الغادرة نورسكا أن يكتشفان وأخوه فالباشا املرسحية؛ من األخرية
أخيها إىل الوثائق بهذه ودفعت الجيش، يف رسىٍّ بتشكيٍل وخاصة هامة، وثائق الباشا
أعنف وأخاه الباشا ضمري نغَّص مما اإلسكندرية، يف أجنبية بلغة صحيفة يصدر الذي
انتحار بسبب «ليىل» أصيبت كما الحرج، أكرب الضحايا زمالئهما أمام وأحرجهما تنغيص،
أيًضا، يُحزننا مما العقلية قواها من سينال أنه يلوح شديد عصبيٍّ بانهياٍر حبيبها عثمان
رصاص بطلقة فيه تُقتل خاطًفا، ظهوًرا املرسح عىل الظهور إىل نورسكا تعود وأخريًا
وصيته وكتب بتنفيذه وهمَّ أيًضا االنتحار قرر قد نفسه هو كان أن بعد باشا، همام

الستار. تُسدل باشا همام جثة وعىل األخرية.
قوية عنيفة، درامية صورة يف اجتماعيٍّا عيبًا تنتقد التي «الذبائح» فاجعة هي هذه
مرسحية يف لها عرضنا التي املهملة العرض كوميديا من بدًال التأليف، محكمة البناء،

أنطون. لفرح القديمة» ومرص الجديدة «مرص
فحسب، الفني بنائها إحكام تقترصعىل ال وحدتها وحبكة «الذباح» مرسحية وتناسق
أنطون فرح فيه وقع فيما يقع لم يزبك فأنطون اللغوي؛ التعبري وحدة إىل أيًضا تمتد بل
هذا اختالف تقتيض اللغوي التعبري طبيعة أن ظن عندما اللغوي التعبري يف خطأ من
الجديدة «مرص يف فعل ما نحٍو عىل الشخصيات، باختالف الواحدة املرسحية يف التعبري
حينًا والعامية حينًا الفصحى هي: لغات بثالث فيها الحوار صاغ حيث القديمة»؛ ومرص
وبالرغم ثالثًا. حينًا «املرشفة» العامية أو املخففة» «الفصحى اها سمَّ وسًطا ولغة آخر،
شخصية مثل «نورسكا» هي أجنبية شخصية األخرى هي فيها «الذبائح» مرسحية أن من
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بحق يَر لم يزبك أنطون فإن القديمة»، ومرص الجديدة «مرص مرسحية يف «خريستو»
التعبري يف العربة ألن كلها؛ مرسحيته لكتابة اختارها التي اللغة بنفس ينطقها أن يف ضريًا

الحال. بلسان بل املقال بلسان ليست املرسحي
«الجزلة»، العامية باللغة نسميها أن يمكن لغة يزبك أنطون بها كتب التي واللغة
املشاعر، أعمق عن تعربِّ أن تستطيع رفيعة، عامية بلغة تُكتب مرسحية نطالع مرة فألول
عىل مقصورة تزال ال أنها بحكم الدارجة، العامية بها تضيق أن يغلب التي املعاني، وأدق
تنوع يف الضيقة حياتهم حاجات عن التعبري يف إال يستعملونها ال الذين األُميني، حياة

أصالته. أو الخاطر عمق عن فضًال بينها، التمييز ودقة املشاعر
مركًزا، عميًقا دقيًقا حواًرا فتجده املرسحية هذه يف يزبك أنطون حوار لتطالع وإنك
البياني، التصوير يف اللغة إمكانيات لكافة استخدامه عن فضًال الدرامية، بالحركة غنيٍّا
كنا ما نحٍو عىل الحوار مواضع بعض يف وتتوالد لتتسلسل والتشبيهات الصور إن بل
الروح بني التمازج استحالة عن يعرب مثًال فهو تستطيعه؛ العامية اللغة أن نحسب
ص١٦ بك محمد ألخيه باشا همام لسان عىل بقوله اإلفرنجية، الغربية والروح الرشقية
لحمنا وجردت وجدودنا، إحنا وجبتنا وجدودها هي دي املره جبتها لو «لكن نورسكا عن
وتخليه مه تنعَّ أما لغاية دقيته دقيته، ودقيته، بعضه، يف دا اللحم وعجنت ولحمهم،
ومرقتنا لوحديها، مرقتهم تطلع مرقة، منه وعملت وحدة، حلة يف وحطيته املرهم زي

أعدائه: أحد هجاء يف القديم العربي الشاعر بقول يذكرنا مما لوحديها»

دم��ا دٌم ي��م��س م��ا ح��ت��ى تَ��زاي��ل��ن دم��اؤن��ا تُ��س��اط ل��و إن��ا أح��ارُث

الظاملة الكلمة «دي ص٦٨: السوء لكلمة املدمرة اآلثار عن التعبري يف همام قول أو
من الظاملة الكلمة تخرج دا، الفك عىل يطبق دا الفك ملا رشارة، دي كلمة، هيَّاش ما دي
وتِكن، قالها اليل بيت يف وتخش حجرين، بني من تخرج الرشارة ما زي األسنان، بني
ييجي أما لغاية وتِكن، شوية فيه وتحرق وتِكن، مهل عىل فيه وتأكل وتِكن، فيه وتْلبَد

الجو.» ل تحصَّ ولهاليبه لوحده، يسجد خ، يخوَّ يوم
هذه مثل يف بالعامية تعبريه رغم يزبك، أنطون عند القوة ذروة الحوار يبلغ لقد بل

ص٣٩. اإلفرنجية «ونورسكا» الرشقية «أمينة» بني الحوار فيها يُجري التي الفقرة
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كده. قسمتنا إيه؟ حانعمل وبنصرب، ِقَسم، يشء كل بنقول إحنا بس ال، أمينة:
دي قدامهم نقول وملا ِقسمتنا! فينا. الرجالة عت طمَّ اليل الكلمة أهي نورسكا:
مش هانم يا ال علينا، مكتوب دا الظلم دام ما عدل فينا ظلمهم إن يظنوا يقوموا ِقسمتنا
يف حد أمر بيطعش ما بيظلم، ملا الظالم أبًدا، حد عىل مكتوب هواش ما الظلم ِقسمتنا،
كان ظلمك وملا حر، كان ظلمني همام ملا الناس، وال ربنا ال اظلم، له قال حدش ما ظلمه،
بيقوموا الشارع، يف كلب بيدوس ملا دول من الراجل عمله، عن مسئول الحر والراجل حر،
الراجل وملا منداس. يموت ِقسمته دا الكلب بيقول حدش وال ثمنه، عوه ويدفَّ أصحابه عليه
األرض يرميها ملا وجسمها، شبابها ادته اليل مراته يدوس ديته، ودفع الكلب داس اليل دا
دي الست إن عاوزة حرضتك بقها، من قلبها فها يتفِّ ملا لغاية صدرها عىل برجليه ويتكي
إحنا هانم، يا أبًدا كمان؟ دوس قسمتي؟ وتقوله، له تبص رجليها عىل تقف ترجع ملا

أبًدا. كده نقبلش ما

حواره ن يُضمِّ أن يزبك أنطون استطاع العامية يف والجزالة القوة هذه وبفضل
«ليىل» فقول العامليني؛ واملفكرين الشعراء أقالم بها جرت التي املعاني، من عدًدا العامي
الشاعر بقول فوًرا يذكِّرنا عثمان» يا الحزن زي اإلنسان تربِّي حاجة «مفيش ص٣٥:
معلمه.» واأللم صبي «املرء «لياليه»: إحدى يف موسيه» دي «ألفريد الكبري الرومانيس
ساكتة وحدة لقيت إنت همام، يا يشء والرضا يشء السكوت لهمام: ص٤٤ نورسكا وقول
كل عليك بيتنمرد عقلها إن الحقيقة أل، لكن جسمها، مع عقلها استعبدت إنك ظنيت
الجزالة هذه إن بل قول.»، لساكت يُعترب «ال الرشيعة: فقهاء بقول اآلخر هو يذكرنا ساعة»
دون القرآنية، اآليات بعض أحيانًا العامي حواره ن يُضمِّ أن من يزبك أنطون مكَّنت قد
التي الوصية يف همام قول مثل مقحًما، مفتعًال أو السياق يف نابيًا التضمني هذا يبدو أن
ص٧٤: لليىل اآلخر والنصف ألمينة ثروته نصف يعطي لكي أمني، بك محمد ألخيه تركها
راحل وأنا مايل، نصف لها ثالثًا، اليتم أصابها فقد عثمان حبيبة ليىل بليىل، خريًا «أوصيك
وأكرم فيهما، وصيتي أجز محمد، يا لها فكنه والد، إىل فيه الناس أحوج هي يوم يف
أن استطاع قد أنه عن فضًال ذلك وكل الرحمة.» من الذل جناح لهما واخفض مثواهما
ص٦٦ بقوله املعنوية الروح النهيار وصفه مثل الحرضية، املعاني أدق عن بالعامية يعرب
أنت «لكن باشا: همام إىل الحديث موجًها «ليىل» لعالج استُدعي الذي الدكتور لسان عىل
األدبي االنحطاط وتقاوم حيلك تشد الزم فيه، انت اليل الحزن ينفعش ما باشا يا كمان

عيان.» أنك تنساش ما كده تبقى عوايدك مش فيه، انت اليل
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املرحلة وهي التالية، املرحلة إىل وننتقل املرسحي، التأليف رواد عن الحديث نختم أن وقبل
التأليف يف تيمور ومحمود الحكيم توفيق املعارصان الكبريان الكاتبان فيها خطا التي
بد ال العاملي، النطاق من به ودنت املحيل النطاق عن به خرجت جديدة، خطوة املرسحي
وهو املرسحي، والتأليف املرسح سبيل يف املجاهدين كبار من واحد عند قليًال نتوقف أن
سنة وتُويف ١٨٩٢ سنة فُولد الخاطف؛ كالشهاب املعارص أدبنا عَرب الذي تيمور محمد
ممثًال عمل كما املرسحيات، ثم النقد ومقاالت القصرية والقصص الشعر وكتب ،١٩٢١

بعامني. يصغره الذي تيمور محمود أخوه تتلمذ وعليه هاويًا،
حركة عن أقواله ببعض واستشهدنا تيمور، محمد إىل سبق فيما أرشنا قد كنا وإذا
إحدى يف لننظر قليًال نقف أن أيًضا نود فإننا عرصه، يف والتمثيل املرسحي التأليف

واإلنسانية. الفنية قيمتها نتبني أن ونحاول ونحللها مرسحياته،
التي مؤلفاته ضمن نصوصها إلينا وصلت مرسحيات، أربع تيمور محمد كتب ولقد
منها األول الجزء ى سمَّ تيمور»، محمد «مؤلفات بعنوان أجزاء ثالثة يف موته بعد نُرشت
شقيقه بقلم أعماله ورشح الفقيد، حياة تاريخ عن بمقدمة ُمصدًرا الروح»، «وميض
قصائده، مجموعة يتضمن الذي ديوانه منها األول كتب: ستة عىل ويحتوي تيمور، محمود
األدبية مقاالته مجموعة والثالث الشعرية، أغانيه ويتضمن الوجدان بعنوان والثاني
قصصه مجموعة ويتضمن العيون» تراه «ما بعنوان: الرابع الكتاب ثم واالجتماعية،
«خواطر» بعنوان الخامس والكتاب الضائع»، «الشباب رواية إليها مضاًفا الصغرية
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مذكراته مجموعة ويتضمن السادس الكتاب ثم الحياة، عن خواطره مجموع ويتضمن
باريس.» «مذكرات بعنوان باريس يف حياته عن

ومؤلف كعامل عنه بمقدمة ُصدِّر وقد التمثيلية»، «حياتنا فعنوانه الثاني الجزء وأما
زكي األديب صديقه بقلم املرسحية وأعماله لحياته تحليلية رسالة وهي التمثيل، فن يف
ومرص، فرنسا يف التمثيل تاريخ عن األول كتب: سبعة عىل الجزء هذا ويحتوي طليمات،
وغري الفنية الروايات أنواع عن مقاالت مجموعة وهي والالفني، الفني التمثيل عن والثاني
وهي التمثيلية، الروايات مؤلفي محاكمة والثالث الالفني، التمثيل نجاح وأسباب الفنية،
أنطون فرح ومحاكمة مرص، يف املرسحي الجو عن االنتقادية الفكاهية مقاالته مجموعة
مجموعة وهو املمثلني، نقد يف والرابع مطران، وخليل جمعة ولطفي رمزي وإبراهيم
عكاشة وآل عيد وعزيز أبيض وجورج حجازي سالمة الشيخ عن االنتقادية مقاالته
ديان وميليا املهدية ومنرية اليوسف وروز فهيم وأحمد وصفي وعمر خليل العزيز وعبد
مجموعة وهي التمثيلية، القصائد والسادس التمثيل، عن عامة مقاالت والخامس …
ثالثة ذات أخالقية درام كوميدي رواية وهي الهاوية رواية والسابع املرسحية، منولوجاته

فصول.
محمود األديب لصديقه التمثيلية، ورواياته الفقيد عن بمقدمة مصدر الثالث والجزء
أخالقية دراما كوميدي القفص» يف «العصفور األوىل: روايات ثالث عىل ويحتوي عزي،
فصول، أربعة ذات أخالقية كوميديا أفندي» الستار «عبد والثانية فصول، ثالثة ذات

فصول. أربعة ذات أبرابوف الطيبة العرشة والثالثة
«يارب اسمها فرنسية، مرسحية عن اقتبسها التي الطيبة العرشة أوبريت عدا وفيما
ثم املماليك، عرص يف تجري أسطورية تاريخية حوادثها وجعل الزرقاء» «اللحية أي بلو»
مرسحياته تُعترب درويش، سيد الشيخ ولحنها خريي، بديع األستاذ زجًال أغانيها كتب
مثل مزمن بعضها مشاكل يعالج الذي االجتماعي، النقد مرسحيات من األخرى الثالثة
مشكلة أو القفص»، يف «العصفور مرسحية يف تعسفية شديدة تربية األبناء تربية مشكلة
التي وإدمانه الكوكايني مشكلة مثل معينة، فرتة يف مجتمعنا حياة عىل طرأت عارضة
األزجال من كثري يف صداها وتردد األوىل، العاملية الحرب أعقاب يف مجتمعنا يف انترشت
ما آخر كانت أنها يلوح التي «الهاوية»، مرسحية بينها ومن املرسحيات ثم والقصص،
األزبكية حديقة بمرسح مرة ألول عكاشة فرقة مثلتها إذ مرسحيات؛ من تيمور محمد كتب

يوًما. بأربعني وفاته بعد أي ١٩٢١؛ سنة أبريل ٦ األربعاء مساء
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الفني»، «التمثيل اه سمَّ فيما رأيه فيه أوجز قصري مقال نفسه تيمور وملحمد هذا
يقول: وفيه التاريخية أهميته ثم الذاتية ألهميته هنا نثبته أن يحسن

أن تود الحياة، حوادث من حادثة عىل نظرك يقع أن هو الفني؟ التمثيل هو ما
والشعور لإلدراك أي والقلب؛ للعقل أقرب طريقة تجد فال ملواطنيك، ترشحها
املرة يف وقعت كما أعينهم أمام أخرى مرة تُعيدها أي أمامهم؛ تمثلها أن من
فما فنية، بطريقة الحادثة تلك مثلَت عنك قيل عملك يف نجحَت فإذا األوىل،
والتي عيناك، رأتها التي الحادثة تُمثل أن بها لك يتيرس التي العوامل هي
roman ال تخالف بطريقة بلدك أهل عىل تُلقيه أن تريد درًسا منها لك اتخذت
بأشخاص تأتي بأن أوًال كثرية: نزاع بال العوامل واملحارضات؟ الخطب أو
األقوال تلك تكون وأن الحادثة، تلك منها تتكون أقواًال ويقولون أفعاًال، يفعلون
لتصل لنفسك رسمتها التي الدائرة عن خرجت وإال للواقعة، مطابقة واألفعال
املرسح؛ عىل إخراجهم تريد الذين األشخاص أخالق تحليل تنَس وال للحقيقة،
توقف أن أيًضا تنَس وال جبانًا، والجبان كريًما والكريم لئيًما تخرجه فاللئيم
ن لتتكوَّ الراوية سياق يف تحدث التي الحوادث عىل أشخاصك أخالق تحليل
الصبغة مراعاة هو الثاني والعامل للجمهور. رشحها تُريد التي الحادثة منها
أن بعد روايتك فاكتب فرنسا، يف حادثتك وقعت فإذا couleur locale املحلية
البالد، هذه وعادات أخالق مطابقة لك ل تُسوِّ فرنسية شخصية لنفسك تنتحل
األخالق من يشء يف املرصي، الجو عن تخرج فال مرص يف حادثتك وقعت وإذا
حوادث تتطلبها التي واملالبس املناظر تُهيئ ثم والحركات، واإلشارات والعادات
طريق ذلك يف واتبع الحوادث، هذه فيه تسري الذي الجو مراعاة مع الرواية،
يف تجد أن هو العوامل، أهم من وهو الثالث والعامل لغايتك. لتصل الحقيقة
منحة وهذه وامللل، السأم عن بعيدة فنية بطريقة روايتك لتكتب الكفاءة نفسك
construction الرواية ببناء نسميه ما وهي كاتب، كل يف تجدها ال الطبيعة من
عما تخرج ال ومشاهد، ومناظر فصول إىل روايتك تقسيم عىل قادًرا كنَت فإذا
عىل وأنت فاكتب وامللل، بالسأم رؤيتها عند الجمهور يشعر وال الحادثة، تطلبه
تنزع رأيتها فإذا جيًدا، نفسك تُحلل أن هو الرابع والعامل نجاحك. من يقني
والضحك الهزل إىل تميل وجدتها وإن روايتك، يف الطريق ذلك فتوخَّ للحزن
تيار وراء تسري أال هو الخامس والعامل وِجل. وال هيَّاب غري طريقها يف فرس
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أو الناس قلوب بها لتجذب والدهشات؛ املفاجآت تيار أو والفجور، الخالعة
تخرج أال بذلك أقصد ال وإني الوقت، مضيعة إال الحياة من يهمهم ال من قلوب
حادثة اقتضته إذا الفاجرة املومس شخص أو الخليع، شخص املرسح عىل
أال أريد ولكني عرجاء، مبتورة رواية للناس أخرجت ذلك فعلت إن ألنك روايتك؛
ال املصبوغة والوجوه العارية، املالبس ذوات النساء من عدًدا املرسح عىل تُخرج
رواية للناس بذلك تُخرج بذلك ألنك عالقة؛ أدنى بها لها وليس الرواية، تتطلبها
بمناظر تأتي مثًال أو راقية، أمة يف الُكتَّاب يتَّبعها التي الفن، أصول عن خارجة
التي الغريبة باملفاجآت تمألها أو أيًضا، بالرواية لها عالقة ال مدهشة ومالبس
هوة يف بها وتلقي الرواية برواء تذهب كثرية عيوب هذه كل الواقع، تُطابق ال

التمثيلية). حياتنا كتاب من (ص٣٠ التدهور

الهاوية

تعالج فنجدها تيمور، محمد مؤلفات آخر كانت التي «الهاوية»، مرسحية عند قليًال ونقف
اختار وقد األوىل، العاملية الحرب أعقاب يف انترش قد كان الذي الكوكايني، مشكلة قلنا كما
نعلم كنا وإن األرستقراطية، الطبقة أفراد بني املرسحية هذه شخصيات تيمور محمد
أفراد من الكثريين إىل امتد بل الطبقة، هذه عند عندئٍذ انتشاره يقف لم املخدر هذا أن

يقول: الشعبي الزجال رأينا حتى الشعب

م��س��ك��ي��ن خ��الن��ي ال��ك��وك��اي��ي��ن ش��م
ح��زي��ن وع��ق��ل��ي ب��ت��ون م��ن��اخ��ي��ري

الفرتة. تلك يف به يتغنون الشعب أفراد كان زجل وهو
انحدر بهجت» بك «أمني اسمه عمره من والعرشين الرابعة يف شاب «الهاوية» وبطل
أن هانم حكمت أمه ورأت طائلة، ثروة له وترك أبوه مات أن بعد الكوكايني هاوية إىل
رتيبة اسمها عمرها من العرشين يف عرصية فتاة من فزوجته حاله، يُصلح قد الزواج
هما طبقته، من آخران شابان يشاركه الهاوية يف انحداًرا إال يزد لم بك أمني ولكن هانم،

والعرشين. السادسة يف بك ومجدي والعرشين الثامنة يف بك شفيق
شأنه؛ إىل منهما كل انرصف وقد الشابة، وزوجته بك أمني نشاهد األول الفصل ويف
املنزل عن ويغيب الكوكايني، ويشم النساء، وراء ويجري القمار ويلعب يسكر بك فأمني
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واملسارح الشوارع تذرع الشابة والزوجة حسابه، من وأمه زوجته مسقًطا شاء، كيفما
يرسي باشا أحمد وخالة الفتى ووالدة تنتهي، ال التي الكماليات يف املال وتبدد واألندية،
تأثري تحت والغلظة بالتمرد نصائحهما يلقى إذ الفساد؛ هذا عن ردعه يستطيعان ال
بك أمني باصطحاب األول الفصل هذا منذ يبدأ أن الدراما خيط يلبث وال الكوكايني،
ونحس مستهرتان، شابان وهما إليهما، زوجته وتقديم منزله إىل ومجدي شفيق صديقيه
أحدهما، براثن بني تقع أن بد ال املتحررة، املهملة الزوجة هذه بأن اللحظة تلك منذ
أشهر أربعة بعد شفيق منزل يف يجري الذي الثاني الفصل يف ذلك من نتحقق وبالفعل
رتيبة يستدرج أن يف نجح قد شفيق أن نعلم الثاني الفصل هذا ويف األول، الفصل من
شفيق ونرى بها، ليخلو منزله يف زيارته عىل يحملها أن إىل وصل حتى بها، ويغرر
يرسل فهو برتيبة؛ يخلو لكي أموره يرتب وأخذ اللقاء، لهذا شمبانيا زجاجة أعد وقد
خادمه ح يُرسِّ وهو مرضه، بحجة مغامرتهما يف مصاحبته عن بك ألمني اعتذار خطاب
من زائر كل عنه يرد لكي الباب، عىل يجلس بأن الطفل اآلخر خادمه يأمر بينما الكبري
شفيق وبينما يختل، الرتتيب هذا أن غري تدخل، فيرتكها ستأتي التي السيدة وأما الرجال،
يمنحه أن بعد إال منه التخلص يف ينجح ال الذي مجدي، صديقه عليه يدخل رتيبة ينتظر
يأتي شفيق منزل مجدي يغادر أن فقبل ذلك ومع كوكايني، بها ليشرتي جنيهات ثالثة
املنوفية، يف ألمني عزبة رشاء عن شفيق يثني أن ليحاول بك، أمني خال باشا يرسي أحمد
هذا يف وبالطبع لخاله، الدوار كفر يف أخرى عزبة باع أن سبق قد أمني كان أن بعد
سيعيد أنه مدعيًا األخرى العزبة هو يشرتي أن يريد الخال بأن نُحس األناني الوسط
طبًعا يرفض شفيق ولكن إيرادهما، من ثمنهما يسرتد أن بعد أخته، ابن إىل العزبتني
ومجدي ذلك كل ويجري بموعد مرتبط أنه بدعوى برسعة، ويتخلص باشا يرسي طلب
ولكنه باشا، يرسي انرصاف إثر عىل لينرصف مجدي يخرج ثم الغرف، إحدى يف مختٍف
شفيق مع مجدي لرؤية تذهل التي هانم، رتيبة بدخول وشفيق هو يُفاجأ ينرصف أن قبل
أن إىل ويطمئنها مجدي انرصاف بعد اسرتضائها يف ينجح شفيق ولكن لذلك، وتغضب
محتاج مفلس مجدي أن بدعوى أمني، زوجها لدى الرس يفضح أن يستطيع لن مجدي
حتى رتيبة مغازلة يف ذلك بعد شفيق ويأخذ بها، يمده الذي هو وشفيق النقود إىل دائًما
الخادم أنف رغم بك أمني بدخول يفاجأ أن لوال له، تستسلم أن وتوشك فرتىض تعود
داخل رتيبة إخفاء إىل شفيق ويرسع قمتها األزمة تبلغ وهنا الباب، عىل الجالس الصغري
رتيبة تنىس املفاجأة تأثري وتحت مفتاحها، معه ويخفي عليها يغلقها التي نومه، غرفة
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مع أنه إال بالكوكايني، مخدًرا مخموًرا كان أمني أن من وبالرغم املنضدة. عىل مروحتها
أن من يتأكد ثم املرض، وادعائه كذبه سبب ليعرف شفيق؛ عىل الخناق يضيق أخذ ذلك
يعلم وكان املروحة يلمح ثم الشمبانيا، وجود بدليل معه موعد عىل كانت امرأة هو السبب
كانتا ولطيفة رتيبة ألن مجدي؛ شقيقة هانم للطيفة أو لزوجته هي إنما املروحة، هذه أن
ويضطرب شيكوريل، محل من املرصي القطر يف الوحيدتني املروحتني هاتني ابتاعتا قد
هانم للطيفة املروحة بأن له االعرتاف إىل يبادر شفيق ولكن اليشء، بعض األمر أول أمني
العتدائه شفيق الم قد يكن وإن اإليضاح، هذا إىل بك أمني ويطمنئ نومه، غرفة يف املختبئة

املتزوجة. أخته شخص يف مجدي املشرتك صديقهما عرض عىل
األخرى هي تُرسع حتى الالهثة، أنفاسها رتيبة وتسرتد يخرج بك أمني يكاد وما
لن إنه له قائلة سليًما، بعرضها فنجت رشدها إليها ردت قد الصدمة وكأن الخروج، إىل

والواجب. الرشف به يأمر ما ستفعل وأنها اليوم بعد يراها
الشبه قريبة مشاهد تتجدد حيث بك؛ أمني منزل إىل الثالث الفصل يف ونعود
منزل إىل مجدي فيه يدخل الذي األخري املشهد عدا فيما وذلك األول، الفصل بمشاهد
من نُحس ما بفضل عنيف درامي حوار بينهما ويكون ونقوًدا، كوكايينًا ليستجديه أمني،
هانم، لطيفة أخته عرض يف مجدي أمني يتهم بأن األمر وينتهي خلفه، يكمن انقالب
بيت يف كانت التي املروحة أن يقرر بأن الطعنة رد إىل يُبادر املخدر غمرة يف مجدي ولكن
وهنا بعينيه. هناك رآها التي أمني، زوجة رتيبة مروحة بل أخته، مروحة تكن لم شفيق
بالحقيقة له فتعرتف ويستجوبها، زوجته ليستدعي منزله، من ويطرده أمني ثائرة تثور
وهذيانًا هيجانًا إال يزداد ال أمني ولكن رشفه، عىل طمأنته وإن املعيب سلوكه تَِبعة له وتحمِّ
منهاًرا، مسمًما الوفاة إىل به األمر ينتهي حتى الكوكايني، فعل من ثم الصدمة، هول من
وحكمت وأمني رتيبة بني يجري الذي الفاجع األخري مشهدها يف «الهاوية» تنتهي وبذلك

التمثيلية). حياتنا من (ص٤٥٠ اآلتي النحو عىل ويرسي

إيه؟ جرى إيه، جرى حكمت:
ماله. شويف نينا يا أمني رتيبة:

روحي، أمني، يا مالك بجانبه): تركع الكريس عىل ملًقى فرتاه ألمني (تذهب حكمت
عيلَّ. ُرد حبيبي
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آه. (يبكي) نينا يا حموت حموت، نينا، آه، قليًال): أمني(يفوق
مالك؟ قويلِّ حبيبي، يا عيلَّ رد خويه، يا مالك حكمت:
قوام. مية قوام، ميَّة هوا، هوا، تعود): أمني(النوبة

خويه يا ماء) كوبة ويحرضان ويرسي رتيبة (تُرسع رتيبة. يا مية هاتي حكمت:
قوليل.

ميَّة. هوا. أمني:
خويه. يا ارشب ألمني): وتعطيها املاء كوبة (تأخذ حكمت

النوبة وتأتيه األرض عىل وتنكرس يده من فتقع برشبها، ويهم بالكوبة أمني(يمسك
حموت. آه … ميَّة ميَّة، هوا، بشدة):

يرسي). (يقرتب ماله شوف خويه يا حكمت:
آه وصارًخا) واقًفا فيهم خاله (يرى حموت كنت هلل، الحمد آه قليًال): أمني(يفوق
أموِّتك، أكرهك، بره، اطلع بعدين بره اطلع بره، اطلع إيه؟ تعمل جي راجل يا وأنت …

تنشيقة. شفيق، حموت، هوا ميَّة، هوا آه،
حياتي. يا أنت روحي سيدي، يا اكَّلم حبيبي، يا مالك قوليل روحي يا حكمت:

وسكي، تنشيقة. رشيف، (يبكي) آه جرى، اليل يف السبب أنا نوبة): حالة (يف أمني
ميَّة. هوا، رتيبة، شفيق، كوكايني،

ابني. يا اإلرادة تنجيك، اليل هي اإلرادة أمني، يا باإلرادة عليك يرسي:
الكوم، شبني ماية، هوا، مجدي، رتيبة، كونياك، تنشيقة، شفيق، ميَّة، هوا، أمني:

هوا. األحمر أبو تنشيقة،
نفسك. عىل تغلب أمني، يا اإلرادة منه) (يقرتب ابني يا أمني يا اإلرادة يرسي:

يتالبيب (يمسك آه صارًخا): عليه فيهجم خاله يرى ولكنه قليًال فاق قد أمني(يكون
الكريس) عىل فيقع يستمر أن يمكنه (ال بره اطلع بره. راجل، يا بره اطلع ويهزه) خاله

السبب. أنا رتيبة، تنشيقة، ميَّة هوا
إيه؟ فيه عملت رتيبة؟ يا إيه فيه عملت حكمت:

… هوا شديدة): وبتشنجات الكريس، عىل ملًقى وهو ا جدٍّ سيئة حالة (يف أمني
… ه…وا … هوا … هوا … كوكايني األحمر، أبو تنشيقة رشيف، رتيبة هوا عاوز هوا

تنشيقة. … كو…كا…يني
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خويه يا ماله هللا حبيبي، يا اكَّلم روحي، يا رد عليها) يرد (ال أمني أمني، حكمت:
أخويه هللا! حبيبي، يا اكَّلم خويه. يا عليه رد عيوني، أمك، روح أمني، ليه؟ بريدش ما
ويقلب يأس حالة يف وهو منه يقرتب (يرسي دلوقتي كويس كان ماله؟ خويه؟ يا شوف
طمني ابني يا اكَّلم بس أمني. كده، مش طيب خويه يا أيوه خويه؟ يا طيب مش فيه)
أمني آه أل، أل، أل، الرش بعد خالص بيكلمش، ما وهللا أمني رأسه) يهز (يرسى روحي يا

وتشهق). (تبكي أمني روحي حبيبي عليه) (ترتمي
عىل وال نفسك عىل بتحاسبش ما اليل يا آخرتك آدي أمني): بجوار (واقًفا يرسي

حد. منها عش برتجَّ ما اليل السكة يف بتميش اليل يا آخرتك آدي رشفك، عىل وال بيتك،

مرتمية حكمت وتكون الكالم هذا يقول باشا يرسي يكون بينما الستار (وتنزل
وتبكي.) تشهق وهي كريس عىل مرتمية رتيبة وتكون أمني، عىل

املوهوب الشاب هذا أن فهو عام، بوجه تيمور ومرسح املرسحية هذه يف رأينا عن وأما
منه لتوقعنا الحياة به امتدت لو بحيث املوت، عاجله حني نضجه مستهل يف يزال ال كان
يجيد أن استطاع قد خلَّفها التي املرسحيات يف فإنه ذلك ومع الحياة، يف عمًقا أكثر إنتاًجا
كنا وكم والثرثرة، والحشو االستطراد من الحايل املرتابط الحوار يتقن وأن البناء، فيها
محمود أخوه عدل كما العامية عن أيًضا فيعدل نضًجا، ويزداد العمر به يمتد أن نود
واألقاصيص القصص من كبرية بطائفة املعارص أدبنا فأثرى الفصحى، إىل عنها تيمور

واملرسحيات.
العامية استخدام يف زمالئه وبعض تيمور محمد نظرية ناقشنا أن سبق ولقد هذا
منهار، أساس املدعاة الواقعية وهو النظرية، هذه أساس أن كيف وبيَّنا للمرسح، كلغة
حرص الذي اللون وهو املحيل، باللون تيمور محمد اه سمَّ ما هنا نضيف أن واستطعنا
هو يستقيم ال أمٌر العامية؛ اللغة استخدام طريق عن مرسحياته يف يعززه أن عىل
أُولعوا الذين الرومانسيني، غري عليه يحرص لم املحيل فاللون الخط؛ طول عىل اآلخر
البالد يف قصصهم أو ملرسحياتهم وشخصيات موضوعات عن يبحثون وراحوا بالغرائب
الطريف، املحيل بإطارها والشخصيات املوضوعات هذه تُحاط أن ورأوا النائية، الغريبة
الكالسيكي، العاملي األدب عيون من كثريًا نرى بينما وذلك الغريبة، وطرزها وأزيائها
العامة اإلنسانية بالحقائق تُعنى ما بقدر وطرافته املحيل باللون تُعنى ال الكالسيكي وغري
أدبهم يكسب مما العامة، اإلنسانية الحقائق هذه عن وبالكشف البرش، بني املشرتكة
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الزمان إطاري من املنطلقة العاملية اآلفاق إىل املحلية الحدود وتخطي والخلود، الذيوع
أوسع البرش بني اإلنسانية الحياة حقائق من املشرتك القدر أن ذكرنا إذا وبخاصة واملكان،

املحلية. األلوان بتفاوت املتفاوت القدر من بكثري وأعمق

خاتمة
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