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ملخص:
يهدف ىذا البحث إىل عرض منظور العالّمة ادلغريب عباس اجلراري لبدايات ادلسرح يف الوطن
العريب ،ويسعى إىل إبراز الصورة اليت رمسها النطالقة ادلسرح العريب ،ويرجع تركيزنا على رؤى
العالّمة عباس اجلراري إىل مجلة من األسباب ،فرؤيتو تتسم بالعمق والشمولية ،وىو معروف ببعد
نظره وحسو ادلرىف بوقائع التاريخ ادلغريب ودبغازيو شلا جذر لديو نزعة وطنية  ،وقومية كما عرب عن
ذلك الناقد ادلعروف زلمد مفتاح.
ينقسم البحث إىل رلموعة من العناصر تربز أىم احملطات اليت عرضها الباحث األكادؽلي
عباس اجلراري،وينتهي يف األخَت إىل أن العرب أبدعوا خالل التاريخ ألواناً سلتلفة ومتطورة من
ادلسرح ،وىو بذلك يعترب واحداً من الفنون ادلتأصلة عندىم ،وىذا ما جعلهم يقبلون عليو يف
شكلو األورويب إبان النهضة احلديثة.
الكلمات المفتاحية :بدايات؛ ادلسرح؛ العرب ،ادلغاربة؛ اجلراري ؛ منظور.

Abstract:
This research aims to present the perspective of the Moroccan scholar Abbas AlJarari to the beginnings of theater in the Arab world, and seeks to highlight the picture
he drew for the start of the Arab theater. Our focus on the visions of the scholar Abbas
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Al-Jarari is due to a number of reasons. Moroccan history and its significance of the
root has a nationalism and nationalism as expressed by the well-known critic
Mohammed Moftah.
The research is divided into a set of elements highlighting the most important
stations presented by Dr. Abbas Jarari, and ends in the end that the Arabs have created
throughout history different and sophisticated colors of theater, which is considered
one of the inherent arts to them, which made them accept it in its European form
during the modern renaissance.
Keywords: beginnings; theater; Arabs; Moroccans;tractors; perspective.

البحث:
مقدمة:
لعل من أبرز القضايا واألسئلة اليت أثَتت مع بداية الكتابات األوىل عن ادلسرح
العريب،سؤال النشأة والتطور،فقد تساءل الكثَت من الباحثُت والدارسُت عن بدايات
ادلسرح العريب،حيث لقي ىذا ادلوضوع قدراً كبَتاً من االىتمام حبيث يصعب على
متتبع ىذه القضية أن يقف على مجيع الكتابات اليت ناقشتها وتعرضت إىل جوانبها
بالدرس والتحليل"وال شك أن البحث يف تاريخ رواد ادلسرح العريب يعترب من
ادلوضوعات ادللحة يف الدراسات التأصيلية التارؼلية والبحثية على حد سواء،لكن
اجلانب األىم فيو والذي مل ينل كفايتو من الدراسة ىو االلتفات إىل األصوات
ادلشككة دلا درج عليو الباحثون يف سرد تاريخ ادلسرح العريب منذ العرض األول الذي
أعلنو مارون النقاش يف بَتوت عام1848:م،فردبا تكون تلك األصوات اليت تستحق
االىتمام ربمل بُت طوية نقدىا أسباباً دلا آل ويؤوب إليو ادلسرح العريب".1

الرافد،العدد،120:شهر فرباير  2005م،ص.121:
1ىوزان عكو:مسرح يعقوب صنوع بُت الريادة واحملاكمة،رللة ّ
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وقد ذىب بعض الباحث ُت إىل أن احلركة ادلسرحية الرائدة كانت يف مصر وىي اليت
محلها الرجل النابغة يعقوب صنوع(1913-1839م) والذي يدعى بأيب نظارة،وىو
الذي كون فرقتو عام1870:م،...وقد عرفت مصر ظهور رلموعة من رواد ادلسرح
العريب،حاولوا تشييد مسرح عريب،و جلهم كانوا من سوريا ولبنان ،ومن بينهم(:سليم
النقاش،ويوسف اخلياط،وسليمان القرداحي وأبو خليل القباين .)....وقد ظهر يف
اآلونة األخَتة"كتاب للباحث سيد علي إمساعيل ػلمل عنوان(زلاكمة مسرح يعقوب
صنوع)وتبدو دعوتو واضحة من العنوان،ويكاد يصل بنا يف كتابو إىل يقُت أن يعقوب
صنوع مل ينشئ مسرحاً،بل ومل يكن لو أي نشاط مسرحي موثق يذكر،مشككاً بكل
الروايات اليت قالت بريادتو للمسرح ادلصري.
من جهة أخرى يرى العديد من النقاد ومن ضمنهم الباحث األكادؽلي عبد
ادلعطي شعراوي أنو(صنوع) السابق يف التأسيس للمسرح ادلصري وأن ذبربتو كانت
ستنتشر وتتوسع لوال إغالق مسرحو وصحفو.
ويعتربه زلمد يوسف صلم سابقاً للسوريُت يف إنشاء مسرح عريب مصري،حُت كان

ادلسرح يف مصر مقتصراً على عروض تقدمها الفرق األجنبية على مسرح قصر
اخلديوي أو مسرح الكوميدي فرانسيس لصاحل اجلاليات األجنبية والطبقة االرستقراطية
احلاكمة وحاشيتها...ويؤكد الباحث سيد إمساعيل أن زلمد عثمان جالل ىو أول
مصري كتب ادلسرحيات باللغة العربية يف مصر وباللهجة ادلصرية الدارجة بُت
عامي 1871-1870:م وأن سليم النقاش ىو صاحب أول فرقة مسرحية تعرض
باللغة العربية يف مصر وذلك يف عام،1876:مستنداً يف ذلك إىل رلموعة من
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الكتابات يف الفًتة ما بُت1875-1870:م وىي الفًتة اليت يزعم صنوع أهنا كانت
فًتة نشاطو ادلسرحي الذي انقطع بعد ذلك وىي بالتحديد الفًتة بُت-1870:

1872م ".1

ويف حديث للباحث كُت وتنغهام يرى أنو مل يكن ىنالك أي وجود للمسرح يف
العامل العريب قبل القرن التاسع عشر،ويعلل دخولو إىل الوطن العريب بأنو جاء نتيجة
لالتصال ادلتزايد بُت الشرق األوسط والغرب،وجاء كذلك نتيجةالبحث عن
التكنولوجيا األوروبية احلديثة،حيث يقول يف رصده النطالقة ادلسرح العريب":جاء
نتيجةالبحث عن التكنولوجيا األوروبية احلديثة ،ذلك البحث الذي دعا إليو زلمد
علي الكبَت .لقد استعَت ىذا الشكل األديب من الثقافة األوروبية ،ومل يكن تابعاً ألي
من األشكال الفنية السائدة يف التعبَت الثقايف العريب،...ومع أن احملاولة األوىل إلدخال
ادلسرح إىل العامل العريب عام1848:م واليت قام هبا أحد ادلثقفُت اللبنانيُت
ويدعى(مارون النقاش)كانت مًتافقة مع النشاطات االستعمارية ادلطردة يف ادلنطقة
العربية ،إال أن ارتباطها بردة الفعل الوطنية ذباه االستعمار كان أكثر أعلية.إن اهنيار
السيطرة العثمانية كان مؤشراً لظهور وعي وطٍت جديد،وعي ألعلية الوحدة العربية يف
مقاومة السيطرة االستعمارية.
إن ىذا الوعي ىو الذي شحذ الدافع بقيام هنضة يف النتاج األديب العريب،ولقد
حبث ادلثقفون عن وسائل جديدة للتعبَت تالئم رلتمعاً يف طور التمدين،واستفادت
الصحافة من إدخال آلة الطباعة لتزود مجهور األدب ادلتزايد بأفكار جديدة،أما

 1ىوزان عكو:مسرح يعقوب صنوع بُت الريادة واحملاكمة،ادلرجع نفسو والصفحة نفسها.
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ادلسرح فقد كان ينظر إليو من قبل رواده على أنو وسيلة أخرى ال تقل أعلية عن
الصحافة.لقد الحظ النقاش كيف أن ادلسرح األورويب يركز على فضح عيوب
اجملتمع،وشعر بأن ىذا االستخدام النقدي لألدب غَت متوفر يف رلتمعو وإنو ردبا
يكون على قدر عظيم من الفائدة".1
يقول الباحث سيد علي إمساعيل حينما قدم نظرة تارؼلية نقدية للنصوص
ادلسرحية ادلًتمجة"إذا كانت لبنان ربمل لواء ريادة ادلسرح العريب يف صورة مارون
النقاش-الرائد األول-بعرضو دلسرحية(البخيل)عام1848:م،فإهنا أيضاً ربمل ريادة
إصدار أول كتاب عن ادلسرح باللغة العربية يف العامل العريب عام1869:م،وىو
كتاب(أرزة لبنان)،الذي يشتمل على نصوص مسرحيات مارون النقاش ادلًتمجة أو
ادلعربة ،باإلضافة إىل أشعاره وخطبو ومقدماتو النقدية اليت مجعها شقيقو نقوال
النقاش.ومقدمة ىذا الكتاب تثبت أن مارون النقاش أول من شجع النقد
ادلسرحي،وأسهم يف ظهوره،وكان ادلشجع األول دلن تاله من ُكتّاب ادلسرح...
ُ
أما يف مصر،فكان أول نص مسرحي مطبوع باللغة العربية يف مطبعة إبراىيم
ادلويلحي-وػلمل مقدمة نقدية-كان نصاً إيطالياً ترمجو زلمد عثمان جالل
عام1870:م،ربت عنوان(ترمجة ألعاب أول ليلة من ألعاب تياترو األوبَته)،ويف
ادلقدمة قام ادلًتجم باحلديث عن سبب اختياره ترمجة ىذه ادلسرحية،وكأنو يضع
القواعد العامة لألسلوب األمثل الختيار ادلسرحيات وترمجتها إىل العربية ،حيث
الحظ أن ادلسرح يف أوروبا كان سبب متدهنا،و التمدن ال يأيت إال دبعرفة التاريخ،وسَت
 1كُت وتنغهام:ادلسرح ادلصري ،مقال منشور دبجلة األقالم العراقية ،ترمجة:زلمد عبد القادر العدد،06:عدد خاص بادلسرح العريب ادلعاصر،بغداد1980،م،ص-167:
.168
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األمم السابقة ومن خالل ذلك ربدث عن قيمة ادلسرحيات التارؼلية،وأثرىا يف متدن
البالد الشرقية،وإسهاماً منو يف ىذا اذلدف ترجم ادلسرحية وطبعها لتكون متاحة بُت

الناس".1

العالمة الدكتور عباس
إن ىدفنا من خالل ىذه الورقة ىو الًتكيز على منظور ّ
اجلراري لبدايات ادلسرح عند العرب وادلغاربة،وإبراز الصورة اليت رمسها النطالقة ادلسرح
العريب وادلغريب،ويعود تركيزنا على منظور العالّمة عباس اجلراري إىل مجلة من

األسباب،فرؤيتو تتسم بالعمق والشمولية،وىو معروف ببعد نظره وحسو ادلرىف بوقائع
التاريخ ادلغريب ودبغازيو شلا جذر لديو نزعة وطنية وقومية كما عرب عن ذلك الناقد زلمد
مفتاح.
عباس الجراري سيرة وعطاء:
إن العالّمة عباس اجلراري ىو رائد من رواد األدب ادلغريب والعريب"يف مناىجو
ادلتطورة وطرائقو احلديثة ومذاىبو ادلتنوعة،وريادتو ىذه تقوم على رؤيتو العميقة إىل
وظيفة األدب العريب،وإىل رسالة الثقافة العربية اإلسالمية،وىي رؤية مشولية تتجاوز يف
ادلفهوم الذي تعتمده،ادلعٌت الضيق لإلقليمية يف األدب،إىل أبعاد أمشل وآفاق
أرحب،يدخل ضمنها البعد احلضاري لألدب العريب الذي يستند إىل الًتاث الثقايف
العريب اإلسالمي،ويقوم على اللغة العربية اليت ىي الوعاء الذي يستوعب الثقافة
ذبلياهتا،وتعرب عن األدب العريب يف شىت حقولو ويف سلتلف
العربية اإلسالمية يف كل
ّ
1س يد علي إمساعيل:النصوص ادلسرحية ادلًتمجة:نظرة تارؼلية نقدية ،مقال منشور دبجلة البحرين الثقافية،رللة فصلية يصدرىا قطاع الثقافة والًتاث الوطٍت-وزارة الثقافة-
شللكة البحرين،العدد،69:يوليو2012م،ص.39-38:
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انتماءاتو اإلقل يمية،فاىتمامات الدكتور عباس اجلراري ،مل تكن لتصرفو عن االىتمام
الواسع باألدب العريب يف مضامينو الشمولية وحقولو ادلتنوعة،وال عن الثقافة العربية
اإلسالمية يف قضاياىا ادلتشعبة وموضوعاهتا ادلتعددة.بل إن ىذا التخصص ادلعريف يف
األدب ادلغريب،مل يكن حائالً دون االىتمام بالفكر اإلسالمي بادلعٌت الواسع للفكر
الذي يغطي اجلوانب ادلختلفة إلبداع العقل ادلسلم يف العديد من رلاالتو،ويف
اجتهاداتو حبثاً عن احللول العلمية القائمة يف اجملتمعات اإلسالمية بصورة عامة،شلا
يؤكد وحدة ادلعرفة بادلفهوم العام من جهة،واألصول اإلسالمية بصورة عامة".1

وعباس اجلراري تعددت رلاالت حبوثو وتنوعت واتسع نطاقها"بُت دراسات يف
األدب ادلغريب من فصيح وشعيب ودراسات يف األدب األندلسي وأخرى يف األدب
العريب والفكر اإلسالمي،وغَتىا يف موضوعات ثقافية متنوعة.ذلك كلو سوى عدد
من احملاضرات اليت ألقاىا يف ادلناسبات الثقافية واالجتماعية،وسوى ادلقاالت اليت
نشرىا يف اجملالت ادلتخصصة والعامة،وادلقدمات اليت تصدرت كتباً ألفها نفر من
األدباء والعلماء".2
إن اىتمامات العالّمة عباس اجلراري ادلتنوعة وادلختلفة مل تكن لتصرفو عن الًتكيز
على قضايا ادلسرح العريب وبداياتو،وعلى مناقشة إشكالية نشأتو،حيث كتب حبثاً ىاماً
1يُنظر:د.عبد العزيز التوغلري،شهادة ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة(إيسسكو)،شهادة منشورة يف كتاب":األدب ادلغريب:إشكاالت وذبليات-دراسات مهداة
لألستاذ عباس اجلراري"،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،سلسلة حبوث ودراسات رقم،130:ط1427 ،01:ىـ ـ2006-م،ص.14:

2د.ناصر الدين األسد:عباس اجلراري بُت الًتاث وادلعاصرة،شهادة منشورة يف كتاب":األدب ادلغريب:إشكاالت وذبليات-دراسات مهداة لألستاذ عباس اجلراري"،منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،ص.17:
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يف كتابو ادلتميز ادلوسوم ب"األدب ادلغريب من خالل ظواىره وقضاياه"ناقش من خاللو
مجلة من القضايا اليت تتصل ببدايات ادلسرح عند العرب وادلغاربة.
ووفق منظور الباحث عبد الرمحن بن زيدان فالذخَتة الفكرية والثقافية واإلبداعية
والنق دية عند الباحث عباس اجلراري تندرج ضمن مشروع ثقايف وطٍت أراد بو أن يفتح
رلاالت اشتغالو على أطروحات مركزية يف ىذه الثقافة ويؤسس خصوصيات ىذه
الذخَتة"اليت أراد فيها دبنهجو فهم وتفسَت الظاىرة الثقافية يف ادلغرب بكل أبعادىا
التارؼلية واحلضارية.ىذه الذخَتة عنده ال ربدىا حدود،و ال ربصرىا الرؤية احملكومة
بالتأويل الواحد أو ادلقاربة الواحدة،وال تتشابو فيها ادلسالك والقنوات اليت ؽلرر هبا
رؤيتو ذلذه الظاىرة يف حيويتها اليت ىي بكل ادلعاين وادلقاييس حيويتو وحيوية ثقافتو
أثناء تكوين ىذه الذخَتة طوال انكبابو على البحث واإلبداع والفكر والثقافة....
إن رحابة ىذه الذخَتة،متشياً مع الضوابط اليت ارتضاىا الدكتور اجلراري
دلنهجو،مبنية على تعدد رلاالهتا وثقافتها يف مشروعو الثقايف الذي ىو بكل ادلقاييس
وادلستويات ثقافة الناقد وادلفكر وادلنظر الذي يتجاوز ىذه الضوابط ليبتعد عن
األحكام ادلغلقة والتقوًن ادلطلق الذي ال يراعي التوثيق والقرائن والنقد وإقامة الدليل
الذي يسند بو الرأي وادلوقف والبحث يف مشروعو الفكري والثقايف،ىذا ادلشروع الذي
وسع بو عباس اجلراري رلاالت اشتغالو،وتناول ادلواضيع األكثر قرباً من مركز اىتمامو
يف ادلغرب،وىو ادلشروع الذي يعتمد على ادلوضوع الوطٍت كًتاث تليد وتاريخ منسي
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يعتمد يف استحضاره على إعادة قراءة ادلوروث وملء الفجوات والبياضات اليت تركت
التسلسل والًتابط يف التاريخ احلضاري ادلغريب مهزوزاً أو مفككاً".1
ويؤكد الباحث األكادؽلي عبد الرمحن بن زيدان على أن العالّمة عباس اجلراري
ػلدد موضوعو وػلدث رلاالت اشتغالو بدقة وموسوعية،سواء كان ىذا ادلوضوع
مأخوذاً من الًتاث أو كان مستمداً من تاريخ األدب وظواىره وقضاياه،وبدون ىذا
ادلنهج ادلوظف يف االثبات والنفي لديو ال ؽلكن احلديث عن قراءة نقدية متأنية تعرف
كيف ؽلتلك موضوعها حيويتو وحركيتو وأدبيتو اليت ذبعل من وجوده وجوداً يتكلم
بكالم خصوصياتو،كما ينطق بكالم مرجعياتو،وال يتحدث حبديث اآلخرين
وأحكامهم اجلاىزة.
وقد أبرز الباحث بن زيدان تصور

عباس اجلراري للمنهج الذي حدده يف

أشكال االشتغال التالية:
-1مسح األدب وتغطية تارؼلو وتتبع حركتو على ما يف كمو وكيفو من امتداد.
-2تناول جوانب من ىذا التاريخ وذلك األدب من خالل ظواىره وقضاياه.
-3إن القدًن واحلديث ال ؼلضع ألي تسلسل تارؼلي وإن جاء ىذا التسلسل
عفواً يف بعضها.

 1د.عبد الرمحن بن زيدان:ادلسرح ادلغريب وأسئلة النشأة يف كتابات عباس اجلراري،شهادة منشورة يف كتاب":األدب ادلغريب:إشكاالت وذبليات-دراسات مهداة لألستاذ
عباس اجلراري"،ص.108-107:
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جهود متميزة في اإلضاءة على نشأة المسرح العربي:
وعن جهوده يف رصد أسئلة نشأة ادلسرح ادلغريب يقول الباحث عبد الرمحن بن
زيدان ":وتأسيساً على ىذه ادلقاييس النقدية اليت وضعها عباس اجلراري لقراءة
ظواىر وقضايا األدب ادلغريب والعريب ،أثار أثناء تناولو ،من طرف نقاد ادلسرح ودارسيو
يف ادلشرق وادلغرب أسئلة النقد ادلغريب احلديث بشكل ؼلتلف جذرياً عن األجوبة اليت
قدمها بعض النقاد حول موضوع ادلسرح،وذلك حُت أراد أن يواكب احلديث يف ىذا
ادلوضوع ليقبلو مؤقتاً ،لكن وبعد استكمال الرؤية واإلحاطة دبكوناتو يرفض عباس
اجلراري ىذا احلديث بقناعة مطلقة يف ىذا ادلوضوع اإلشكايل الذي ىو ادلسرح.
إن موضوع ادلسرح-ىذا -طرحو يف كتاب(األدب ادلغريب من خالل ظواىره
وقضاياه)-اجلزء األول،-وتناول فيو بالتحليل والتقصي حقيقة ميالد ىذا ادلسرح،
ونشأتو وتطوره ،متقصياً اآلراء وادلواقف اليت رافقت ىذا ادلسرح كممارسة حضارية
متجذرة يف ثقافة األمم والشعوب بأشكال نابعة من اخلصوصيات اليت يتميز هبا(النوع
البشري)،إال أن تناول ىذا ادلوضوع واالىتمام بأصولو وفروعو واالحتفاء بو يف الذخَتة
اجلرارية ،مل يكن إال هبدف إعادة النظر يف تاريخ ىذا ادلسرح،والدخول بطرحو يف
اجلدل الذي دار حول وجوده من خالل األسئلة ادلتجددة دوماً واليت طرحها النقاد
كتايل:
ىل عرفت الثقافة العربية ادلسرح؟ىل ىذا ادلسرح إبداع موجود يف ىذه الثقافة أم مفقود؟ما أسباب غيابو؟ وما دواعي وأسباب حضوره؟194
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وأين الوجود ادلغريب-مسرحياً-ضمن ىذه األسئلة واإلجابة عنها؟لقد توحدت-يف الغالب-اإلجابات عن ىذه األسئلة عند جل الدارسُت يف
الغرب ويف ادلشرق،لكن البحث عن أجوبة مغايرة عند عباس اجلراري يف رلال األدب
كانت تسَت وفق ادلنهج الذي تبناه حُت اكتسب أسراره من شلارستو النقدية،فقبل بو
وارتضاه كعامل مساعد يساعده على إثبات احلقائق أو نفيها،وبو ينتقل إىل ادلعرفة،وبو
يكمل عناصر القراءة،ويسهل أمرىا،وييسر ما صعب فيها واعتكل،من ىنا وحسب
رأيو(تتدخل يف البحث األديب-أي درس فيما أعتقد -عناصر ثالثة تعمل
بتكامل،ويف إطار وعي الدارس هبا،على بلورتو سواء فيما يتعلق بتجديد نوعو أو
تكييف درجتو،وىذه العناصر ىي:
-1طبيعة ادلوضوع.
-2مصادره.
-3منهج التناول.
ومن األكيد-ىنا -أن طبيعة موضوع ادلسرح ادلغريب منو والعريب،ىو الذي أملى
على الناقد التعامل هبذه ادلقاييس لتحقيق النظرة ادلتكاملة هبذه العناصر لتاريخ ادلسرح
العريب،ألهنا مقاييس متثل-يف نظره-اإلطار األسلم الذي يضمن للبحث سالمة
تكونو،ويساعد على بناء ادلعرفة بادلوضوع،وبو ؽلكن أن يشارك يف النقاش حول طالئع
ادلسرح العريب،ويسلط األضواء على ريادة الرواد يف تأسيس ىذا ادلسرح ادلبحوث عنو
للثقافة العربية اجلديدة وفق األصل العريب-وليس األصل الغريب -ووفق ثقافتو وتراثو
واشتغاالتو،وليس تكوين ىذا ادلسرح وفق النموذج الغريب الوافد على الثقافة العربية أو
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الرائج يف العامل،أو وفق اآلراء النقدية اليت ربكمت يف إصدار األحكام اجلاىزة حول
ىذه الطالئع اليت رأت يف بداية ادلسرح العريب بداية تقليد وأخذ وزلاكاة نفت وجود
ظواىر مسرحية عربية،كانت وما تزال تتوفر على مقومات الفرجة والعرض
ادلسرحي)".1
ينطلق الباحث عباس اجلراري يف رصده لبدايات ادلسرح عند العرب وادلغاربة
باإلشارة إىل إمجاع عدد كبَت من الدارسُت على أن ادلسرح فن أورويب،وأن العرب مل
يعرفوه إال يف عهد النهضة احلديثة،كما ينبو إىل نظرهتم اليت تتمثل يف أن العرب
اتصلوا ألول مرة بادلسرح يف أيام محلة نابليون على مصر،و ىم يعتمدون يف ذلك
على رواية اجلربيت حينما سجل األحداث اليت وقعت يف تلك الفًتة،وذكر أن بونابرت
أنشأ بأزبكية القاىرة بناء عند ادلكان ادلعروف بباب اذلواء الذي ىو عبارة عن زلل
غلتمعون فيو كل عشر ليال ليلة واحدة،ويتفرجون على ألعاب يلعبها مجاعة منهم
قصد ا لتسلي دبقدار أربع ساعات،كما يعتمد من يدافع عن بداية ادلسرح يف ىذه
الفًتة على بعض الرسائل اليت أرسلها نابليون لكليَت نائبو يف القاىرة،وأخربه فيها
حبرصو على إرسال فرقة(الكوميدي فرانسيز)،وذلك بغرض تسلية اجليوش الفرنسية يف
مصر،وتغيَت عوائد مصر وإثارة عواطف سكاهنا.
ويذكر اجلراري أن أغلبهم يرون أن بدايات ادلسرح ارتبطت دبارون النقاش،حيث
يقولعارضاً رؤية بعض الدارسُت عنو وعن بدايات ادلسرح يف الوطن العريب"و يستمر
أولئك الدارسون فَتون أن تاريخ ادلسرح العريب مرتبط بسنة1848:م،وباسم ما رون

1د.عبد الرمحن بن زيدان:ادلسرح ادلغريب وأسئلة النشأة يف كتابات عباس اجلراري،ادلرجع نفسو،ص 109:وما بعدىا.
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النقاش،وىو أديب وتاجر من الشام كان كثَت السفر إىل أوروبا حبكم أعمالو
التجارية،وكان أنشأ يف ىذه السنة-إثر عودتو من إحدى الرحالت إىل إيطاليا-فرقة
متثيلية يف بَتوت،وترجم بتصرف إىل العربية الدارجة مسرحييت البخيل وطرطوف
دلوليَت،وقدم ىذه األخَتة بعنوان(احلسود).كما ألف مسرحيات أخرى،متأثراً دبخزونو
من الًتاث العريب،والسيما يف رلال السَت.
ومل يلبث ىذا احلدث األديب الفٍت أن انتقل صداه إىل مصر،فأنشئ سنة1868:
مسرح األزبكية بالقاىرة،مث تأسست فيها دار األوبرا بعد ذلك بعام.ومل يكن ىذا
غريباً،فقد كان إمساعيل-وىو اخلديوي يومئذ -متطلعاً بأسباب احلياة األوروبية
العصريةـوشغوفاً بتحقيق الكثَت من ادلظاىر احلضارية والثقافية.
ويف نفس ىذه الفًتة،وبالضبط يف عام 1865:أنشأ أبو خليل أمحد القباين حركة
للتمثيل يف دمشق ،و ما أن حلت سنة1870:م حىت تكونت على يد يعقوب بن
صنوع أول فرقة مصرية للتمثيل تلتها على مر السنُت فرق كثَتة لعل أعلها فرقة جورج
أبيض اليت تأسست عام1912:م،وكان قد أوفده اخلديوي عباس إىل فرنسا ليتعلم
التمثيل.
ومل تكن مصر تقتصر يف هنضتها ادلسرحية على ىذه الفرق احمللية،ولكنها فتحت
الباب الستقبال الفرق األوروبية ،والسيما اإليطالية والفرنسية واالصلليزية،وكذلك
استقبال الفرق الشامية،وأعلها الفرقة اليت قادىا سليم النقاش عام1876:م،وىو ابن
أخ مارون النقاش وتلميذه يف الفن،واليت قدمت يف القاىرة مسرحية أندروماك
لراسُت،وكان قد ترمجها صديقو أديب اسحاق الذي كان معو مسؤوالً عن الفرقة.
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وتعترب ىذه ادلسرحية من أىم ما قدم ادلسرح العريب من مًتمجات كالسيكية يف
تلك ادلرحلة ادلبكرة،ومثلها ايفيجيٍت لراسُت،والسيد دلورين،كما قدم مًتمجات
رومانسية يف طليعتها ىاملت وعطيل وروميو وجولييت لشكسبَت،وىرناين لفيكتور
ىيجو.
وذبدر اإلشارة إىل اعتماد الفرق التمثيلية يف ىذه الفًتة على عنصر الغناء الذي
ذبلى خاصة يف الفرقة اليت أسسها اسكندر فرح يف مصر سنة1904:م،واليت كانت
تضم من بُت أعضائها البارزين الشيخ سالمة حجازي أحد أقطاب الطرب والغناء يف
وقتو".1
أهم الفرق المسرحية المغربية:
وبالنسبة إىل ادلغرب العريب يعترب عباس اجلراري أن أول حدث مسرحي يؤرخ لو
كان سنة1908:م،وذلك حُت زارت فرقة سليمان القرداحي ادلصرية تونس
واجلزائر،ويبدو-كما يذكر الدكتور اجلراري-أن ىذه الفرقة مل تصل إىل ادلغرب
األقصى بسبب الظروف العصيبة اليت كان ؽلر هبا يومئذ واليت أفضت إىل عقد
احلماية،مع أن القرداحي أقام بتونس عامُت ،وفيها تويف.
وعن احلركة ادلسرحية اليت شهدىا ادلغرب األقصى يذكر الدكتور عباس اجلراري أن
ادلغرب شهد يف العشرينيات حركة كبَتة بدأت عام ثالثة وعشرين،وذلك حُت قدمت
فرقة ادلغٍت زلمد عز الدين-وىو تلميذ جورج أبيض الذي أشرف على تكوين ىذه
1د.عباس اجلراري:األدب ادلغريب من خالل ظواىره وقضاياه،مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع،الرباط،ادلغرب األقصى1406،ىـ ــ1986/م،ص 237:وما بعدىا.
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الفرقة يف تونس-وقدمت يف الرباط ومدن أخرى مسرحيات كانت أبرزىا رواية صالح
الدين لنجيب احلداد،وقد منح السلطان ادلرحوم موالي يوسف وساماً شرفياً لرئيس

الفرقة تقديراً جلهوده.

ويف سنة1924:م زارت ادلغرب فرقة مكونة من عدد من ادلشارقة والتوانسة،وكان
من بُت أعضائها الفنان ادلتعدد ادلواىب عبد الرزاق كرباكة وعلياء وهبية الشامية،وقد
قدمت ىذه الفرقة رواية صالح الدين ومسرحية روميو وجولييت لشكسبَت ،والطبيب
ادلغصوب دلوليَت.
توقف الباحث عباس اجلراري مع أىم الفرقادلسرحية اليت تأسست يف ادلغرب
األقصى،حيث رصدىا على النحو اآليت من خالل قولو"....ومل يلبث ادلغاربة أن
أخذوا يف تأسيس فرق وطنية ساعد يف بعضها فنانون وافدون كاخلياط وحسن
بنان،وكانت تتكون يف الغالب من تالميذ ادلدارس وأعضاء اجلمعيات الثقافية ،نذكر
من أبرزىا:
 -1جوق التمثيل الفاسي الذي كانت تشرف عليو مجعية قدماء ثانوية ادلوىل
إدريس،وقد قدم مسرحيات كتبها مؤلفون مغاربة من بينهم:زلمد بن الشيخ وزلمد
القري وزلمد الزغاري وادلهدي ادلنيعي وعبد الواحد الشاوي.وبلغ من عناية ىذه
اجلمعية بالتأليف أهنا دعت سنة1928:م إىل مباراة لكتابة ادلسرحية،فلم تصلها غَت
رواية واحدة اليت ألفها والد العالّمة عباس اجلراري بعنوان(إىل الفضيلة)،واستحقت
بذلك جائزة اجلمعية...

-2فرقة التمثيل العريب يف الرباط بإشراف زلمد اليزيدي.
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-3فرقة يف مراكش أسسها زلمد اجلزار سنة1927:م.
-4جوق السعي والفضيلة يف الرباط من تأسيس عبد اهلل بن العباس اجلراري
عام1928:م،وكان مكوناً من بعض تالميذ مدرستو احلرة،وقدم زلاورات
ومتثيليات،بعضها من تأليفو كرواية(إىل الفضيلة) اليت كان تقدم هبا دلباراة مجعية قدماء
تالميذ ادلدرسة االدريسية بفاس.
-5جوق التمثيل يف سال.
-6فرقة من قدماء تالميذ مدرسة أبناء األعيان بالدار البيضاء.
-7مجعية اذلالل ادلؤسسة يف طنجة سنة1923:م،واليت كان يرأسها أمحد
ياسُت،قامت بنشاط يف رلال التمثيل اذ قدمت مسرحيات عربية ومًتمجة-ومل يكن
ادلسرح غريباً عن ىذه ادلدينة اليت كانت يومئذ تعيش وضعية دولية ،إذ أنشئ فيها

سنة 1912:م مسرح سرفانتس،وزارهتا فرق أجنبية للتمثيل والغناء،من بينها فرقة بديعة
ادلصابٍت وادلغنية نادرة.
-8مجعية الطالب ادلغريب اليت تأسست يف تطوان برئاسة عبد اخلالق الطريس على
اثر الزيارة اليت قامت هبا الفنانة فاطمة رشدي وزوجها عزيز عيد ذلذه ادلدينة
سنة1933:م،وكانت تقوم بنشاط مسرحي،إذ مثلت رواية انتصار احلق لرئيس
اجلمعية.
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ومل يلبث ادلسرح ادلغريب يف أعقاب ىذه احملاوالت الرائدة أن دخل يف مسَتة مليئة
بالتجارب،حبثاً عن مسرح مغريب متطور قادر على التعبَت عن اجلماىَت وقادر على

سلاطبتها كذلك".1

أسباب عدم وجود أنماط مسرحية عند العرب والمغاربة:
لقد وفق العالّمة عباس اجلراري أؽلا توفيق بفضل ذباربو الثرية وتكوينو الثقايف
العميق يف دللمة األسباب اليت جعلت الكثَت من الدارسُت ينفون وجود أظلاط مسرحية
عند العرب وادلغاربة قبل االتصال بأوروبا يف عصر النهضة العربية احلديثة ،وقد قام
بتجميعها ذبميعاً دقيقاً يف عوامل مخسة ىي:
أوالً :طبيعة العقلية العربية،وىورأي أطلقو رلموعة من الباحثُت الذين نظروا إىل
العرب والشعوب السامية عامة باعتبارىم ؽليلون إىل التجريد والتغييب،وقد توصلوا إىل
نتائج ذباوزت تفسَت ىذه الظاىرة إىل حد الطعن يف العرب وقدراهتم اإلبداعية،حيث
انتهوا إىل :
أ-ضعف القدرة اإلبداعية عند العرب.
ب-عدم اكتمال اخللق الفٍت عندىم.
ج-ميلهم إىل الواقعية وانعدام الطاقة التخييلية.
د-عجزىم عن النظرة الشمولية للحياة والكون واىتمامهم باجلزئيات.
1د.عباس اجلراري:األدب ادلغريب من خالل ظواىره وقضاياه،ص 240:وما بعدىا.
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ىـ ـ-وقوفهم عند مالحظة ظواىر األشياء بسطحية وارذبال.
و-عدم وجود إحساس مأساوي عندىم باحلياة.
ي-اكتفاؤىم بالتعبَت عن ادلواقف دون تصويرىا)

1

وقد نبو اجلراري إىل أن معارضي ىذا الرأي وقفوا موقف الدفاع-ليس من منطلق
إثبات مسرح وىو مثبت بالفعل-ولكن من منطلق الدفاع عن طبيعة العقلية العربية،
وىي يف غَت حاجة إىل دفاع،وحىت ولو افًتض البعض جدالً أن ادلسرح مل يكن
معروفاً عند العرب،فليس يف ذلك ما يدعو إىل اثارة أي طعن فيهم،ألن الفن-أي
فن -إظلا ينشأ يف رلتمع ما حبكم ضرورة معينة أو حاجة تقتضي التوسل بو فيظهر
ويتبلور ويتأصل.
ثانياً :مانع لغوي ،ويسند الدكتور اجلراري ىذا الرأي إىل من رأوا أن العرب مل
يعرفوا التعبَت ادلسرحي كوهنم مل يوفقوا إىل إغلاد لغة مناسبة لو،وأن لغتهم تعرب عن
دالالت معينة وال تصور التجارب،شلا غلعلها تقًتب من اجلمود منها إىل التحرك.
ويؤكد عباس اجلراري على أن ىذا الرأي تبطلو حقيقتان:
"-1لغة ادلسرح الكالسي األوريب والفرنسي خاصة،وىي لغة أرستقراطية مل تكن
تفهمها إال طبقة معينة من الذين أتيحت ذلم ثقافة عميقة.

1د.عباس اجلراري:ادلرجع نفسو،ص 242:وما بعدىا.
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-2مطاوعة اللغة العربية يف قالبها ادلدرسي والعامي للتأليف ادلسرحي،سواء يف
عصر النهضة ادلعًتف بوجود مسرح فيو أو قبل ىذا العصر.بل إن مؤلفي ىذا ادلسرح
ومًتمجيو يف أوائل النهضة مل غلدوا أدىن صعوبة تتصل باجلانب اللغوي الفٍت من شأهنا
أن تعوقهم عن إدخال الشعر إىل ادلسرح ترمجة وتأليفاً.وذلذا ال نستغرب إذا وجدنا
حركة التأليف تكاد تواكب حركة الًتمجة،فمن أوىل ادلسرحيات ادلؤلفة شعراً
نذكر(ادلروءة والوفاء)خلليل اليازجي()1876ومخس مسرحيات لعبد اهلل
البستاين()1889ىي:حرب الوردتُت،يوسف بن يعقوب،بروتس أيام تروكن
الظامل،بروتس أيام يوليوس قيصر،مقتل ىَتودس لولديو.ومن أوىل ادلسرحيات ادلًتمجة
شعراً نذكر(تسلية القلوب يف رواية مَتوب)لفولتَت،وقد قام بًتمجتها زلمد عفت
سنة1889:م،ومسرحية(مكبت)لشكسبَت من ترمجتو أيضاً.كذلك ترجم زلمد
عثمان جالل من مالىي موليَت إىل الزجل:ا لشيخ متلوف ،النساء العادلات ،مدرسة
األزواج،مدرسة النساء ،ونشرىا يف كتاب بعنوان(األربع روايات من طلب
التياترات)(1307ى ــ)مث ترجم بعد ذلك الثقالء دلوليَت ،واسًت وأفغانية واسكندر
األكرب من مآسي راسُت".1

ثالثاً:ادلانع الديٍت،وقد أشار عباس اجلراري يف حديثو عن ىذا العامل إىل أن
الكثَت من الدارسُت انطالقاً من ربرًن اإلسالم للتصوير ،عللوا ىذا األمر ،ويذىب إىل
أن العالقة جد بعيدة بُت فٍت الرسم والتمثيل.
رابعاً :عدم ترمجة العرب للمسرح اإلغريقي،وىذا الرأي اعتمد أصحابو على أمرين:
1ادلرجع نفسو،ص 243:وما بعدىا.
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-1أن العرب مل يًتمجوا أدب اليونان وشعرىم يف الوقت الذي نقلوا
فلسفتهم،إلحساسهم بأن إبداعهم يف الشعر واألدب يفوق من حيث اجلودة مجيع
اإلبداعات األخرى.
 -2حينما ترمجوا بعض ادلؤلفات ادلتعلقة بالشعر مل يفهموا ادلصطلحات على
حقيقتها،فعلى سبيل ادلثال ابن رشد ترجم الدراما بالشعر ،والكوميديا باذلجاء
والًتاجيديا بادلديح.
و يرد عباس اجلراري على ىذا الرأي جبملة من احلقائق:
" -1أن ادلسرح عمل معقد ومتكامل ال يقوم على النص فحسب حىت تكون
الًتمجة كافية يف نقلو.
-2أن ادلسرح ال ينقل بالًتمجة،ولكن ينقل باالحتكاك احلضاري والثقايف وما ينشأ
عنو من تأثَت.حقيقة أنو مل يتح للعرب أن يتصلوا بالثقافة اليونانية والرومانية،ولكن
الشمال اإلفريقي حبكم احتكاكو مع التيارات احلضارية والثقافية اليت كانت تعتمل يف
حوض ادلتوسط أتيح لو أن يعرف جوانب من ىذه الثقافة ،ومنها ادلسرح.
-3أنو يف الوقت الذي كان اإلسالم ينتشر وينتقل إىل حوض ادلتوسط،كانت
الثقافة اإلغريقية قد تقلصت،ومعها تقلص ادلسرح،ومل يتح لو أن يظهر يف أوربا إال
بعد فًتة غَت قصَتة ويف نطاق ضيق متثل يف ادلسرح الديٍت الذي كانت تشرف عليو
الكنيسة،وإن مل يلبث أن واجهو مسرح آخر دنيوي،مث ظهرت احلركة االتباعية يف
فرنسا يف القرن السابع عشر،وبعدىا يف اصللًتا ظهرت احلركة الرومانسية.
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-4إن العرب مل يًتفعوا عن التعرف على أدب الشعوب األخرى بدليل ترمجتهم
لإلنتاج األديب الفارسي كالشاىنامة وجداي نامة.وإذا كانوا مل يًتمجوا أدب اليونان
فللسببُت السالفُت،ومع ذلك فًتمجتهم لكتاب أرسطو يف فن الشعر-على ما قد
يكون يف نقل مصطلحاتو من ربريف-دليل على أهنم كانوا مستعدين للنظر يف
األدب اليوناين لو أتيح ذلم أن يعرفوه".1
خامساً :عامل سياسي ،وقد ذكر الدكتور عباس اجلراري أن بعض الباحثُت
يعتربون أن ادلسرح يقوم على النقد والتوجيو ،وبالتايل ال ؽلكنو أن يزدىر إال يف ظل
أنظمة دؽلقراطية تشجع حرية الرأي والتعبَت،يف حُت أن النظم يف الدول العربية
اإلسالمية تعتمد على احلكم الفردي.
وقد ناقش العالّمة عباس اجلراري ىذا الرأي من زوايا متعددة ،وذكر رلموعة من
النقاط اليت تتصل هبذه القضية:

"-1أن ادلسرح ليس كلو نقداً،وإن كان يف نشأتو عند اإلغريق ومن ماثلو قام على
الصراع،أي على عنصر يتعدى النقد يف التعبَت...
-2أن يف األظلاط ادلسرحية اليت عرفها العرب نقداً كثَتاً يصل أحياناً إىل درجة
مسرح سياسي مجاىَتي.
-3أن الشعوب اليت ازدىر فيها ادلسرح،و خاصة أوربا يف عصر هنضتها،مل تكن
تعيش يف ظل أنظمة دؽلقراطية،وأن الشعوب العربية يف عهد انبعاثها واتصاذلا بالغرب
1ادلرجع نفسو،ص 245:وما بعدىا.
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وأخذىا بالفن ادلسرحي األورويب كانت قد فقد ت حريتها واستقالذلا وعاشت ربت
وطأة االستعمار،وأنو لوكان األمر كما يزعم ىذا الرأي لتوقف ادلسرح ودلا انطلق.
-4أنو ال ؽلكن اطالق القول بأن نظام احلكم يف الدول العربية اإلسالمية كان
يتسم خالل التاريخ بالفردية اليت من شأهنا أن تعوق ظاىرة ما ثقافية.ولعل أحداً ال
يستطيع أن ينكر عهوداً مشرقة عرفها العرب وادلسلمون انطالقاً من الدين وأسس
حكمو العادلة.ولعل أحداً ال يستطيع أن ينكر كذلك أنو يف أحلك الفًتات-وما

أكثرىا-كان يوجد من يعرب عن رأيو وغلهر بالنقد،بل كان يوجد من يتوسل ببعض
فنون ادلسرح يف ىذا التعبَت.
-5أن تأثَت أنظمة احلكم ال ينحصر يف فن معُت دون غَته،بل ىو يتعداه إىل كل
ادلظاىر احلضارية والثقافية اليت ىي يف حاجة أبداً إىل جو من احلرية تتنفس فيو حىت

تنمو وتزدىر،وما أعتقد أن ادلسلمُت كانوا سيصلون إىل إقامة حضارة وثقافة تشعان
على العامل لو كان نظام احلكم قائماً دوماً عندىم على التسلط والكبت".1
ركز عباس اجلراري على سلتلف األظلاط ادلسرحية اليت عرفها العرب،ووصف رؤيتو
ذلذه األظلاط بالرؤيا ادلتفتحة اليت ال تتقيد بشكل معُت وزلدد للمسرح،وخاصة إذا
اعترب ىذا الشكل من التقليد ادلتجاوز،والسيما حينما صلد يف بعض تلك األظلاط ما
يقرهبا من احملاوالت احلديثة اليت تبحث عن فن درامي جديد.

 1ادلرجع نفسو،ص 247:وما بعدىا.

206

مخبر قضايا األدب المغاربي/جامعة البويرة

قضايا األدب

ISSN: 2602- 7305

السنة0000 :

المجلد الخامس/العدد الثاني

ويذكر أن من أبرزىا وأكثرىا شيوعاً يف رلموع البالد العربية اإلسالمية حلقة
القاص الشعيب الذي ربكي السَت الشعبية العربية كعنًتة واذلاللية وسيف بن ذي
يزن،وقصص البطوالت اإلسالمية وخاصة مواقف سيدنا علي بن أيب طالب،وقد كان
القاص الشعيب من خالل ذلك كلو يقدم متثيلية فردية أو مسرحية دبمثل واحد،حيث
ػلكي ويتحاور مع نفسو.
ويرى اجلراري أن"بعض البلدان العربية كانت تعرف تقاليد ادلسرح يف مرحلة ما
قبل اإلسالم،ولذلك فال نستغرب إذا وجدنا ىذه البلدان يف العهد اإلسالمي األول
تتوسل بالفن ادلسرحي يف تبليغ اإلسالم والتبشَت حبضارتو....
ولعلنا ال نستغرب كذلك إذا وجدنا ادلسلمُت يتوسلون بالفن ادلسرحي يف التعبَت
عن أىم مشكل واجو دولة العروبة واإلسالم،وىو ادلتمثل يف الصراع السياسي من
أجل اخلالفة واحلكم.
ففي األقاليم اليت تنتمي لالذباه الشيعي،كالعراق وما إليها،كانت تنظم يف
موضوع مقتل احلسُت-وما زالت والسيما يف كربالء-ذبمعات مسرحية شعبية تستغرق
من فاتح زلرم إىل العاشر منو،وىو اليوم الذي ؽلثل فيو مشهد مقتل احلسُت،أو ما
يعرف ب(التعازي).وقبلو تستعرض ادلراحل اليت سبقت مقتلو واليت حكى قصة
الصراع حول اخلالفة منذ وفاة الرسول عليو السالم ويقدم ادلشهد للجمهور من مكان
مرتفع تلقى فيو مواعظ ومراثي تشيد دبناقب القتيل تتخللها أدوار غنائية بكائية وترديد
نائح حزين....
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ويف مصر،حيث التقاليد ادلسرحية عريقة،ازدىر منذ العهد الفاطمي مسرح الظل
ادلعروف خبيال الظل أو ظل اخليال أو خيال الستار،وىو ادلعروف عند األتراك بقراقوز
ومعناه ذو العُت السوداء.ولعلو انتقل يف زمن مبكر إىل بالد العرب من اذلند والصُت
عرب فارس،وردبا عن طريق تركيا،وإن مال الظن إىل اعتبار األتراك تالميذ للمصريُت يف
ىذا الفن،استناداً إىل أن فرقة مصرية خليال الظل زارت تركيا سنة اثنيت عشرة وستمائة
وألف،وكانت برئاسة الشاعر الزجال داوود العطار....
ويعتمد خيال الظل على ثالثة عناصر،ىي :الصورة والضوء والسرد.وصفتو أن
الالعبُت يتخذون لو بيتاً مربعاً يقام بروافد من اخلشب ويكسى باخليش أو ضلوه من
اجلهات الثالث،ويسدل على الوجو الرابع سًت أبيض يشد من جهاتو األربع شداً
زلكماً على األخشاب،وفيو يكون ظهور الشخوص،فإذا أظلم الليل دخل الالعبون
ىذا البيت ويكونون مخسة يف العادة،منهم غالم يقلد النساء وآخر حسن الصوت
للغناء،فإذا أرادوا اللعب أشعلوا ناراً قوامها القطن والزيت تكون بُت أيدي
الالعبُت،أي بينهم وبُت الشخوص،وػلرك الشخص بعودين دقيقُت من خشب
الزان،ؽلسك الالعب كل واحد بيد فيحرك هبما الشخص على ما يريد".1

ومن بُت الذين اشتهروا من مؤلفي مسرح الظل الطبيب الشاعر زلمد بن دانيال
ادلوصلي ادلتوىف سنة:عشر وسبعمائة للهجرة بعد أن خلف ثالث متثليات:
-1األمَت وصال.

1ادلرجع نفسو،ص 254:وما بعدىا.
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-2عجيب وغريب.
-3ادلتيم والضائع اليتيم.
ويذكر عباس اجلراري أن مسرحية(حرب العجم)أو(لعب ادلنار)ىي واحدة من
أقدم ادلسرحيات اليت وصلتنا من نصوص خيال الظل،ومسيت كذلك ألهنا تتناول
احلروب الصليبية،وقد وقعت أحداثها يف االسكندرية،وترجع إىل القرن السادس أو
السابع اذلجري.
كما يؤكد اجلراري على أنو كما كانت لبالد ادلشرق تقاليد مسرحية عريقة،فكذلك
كانت ألقطار ادلغرب العريب تقاليد نشأت باالحتكاك ادلستمر مع سلتلف التيارات
احلضارية والثقافية اليت أتيحت ذلا معايشتها،والسيما يف عهد القرطاجنيُت
والرومان،وال تكاد توجد مدينة يف ىذه األقطار إال وتوجد هبا أماكن للتمثيل
مشهورة،كمسرح تيمكاد ودقة وتيبازة ،وىذا ما دفع البعض إىل القول(عدد ادلسارح
يف إفريقية يفوق عدد ادلالعب).
وبالنسبة إىل جهود ادلغاربة يقول العالّمة عباس اجلراري"ومل يكتف ادلغاربة
باالقتباس،ولكنهم-حبكم موروثهم التقليدي وما تولد عنو من استعداد-أنشأوا يف
العهد اإلسالمي فنوناً متعددة تتوسل ببعض عناصر الدراما كاحلوار واحلكي والغناء
والًتديد والرقص والتمثيل القائم على احلركة واالؽلاء وتلوين الصوت.
وتعترب(احللقة)يف طليعة ىذه الفنون،يديرىا أمام مجهور متحلق يف شكل دائري
شلثلون فرديون،يروون ادلقامات،ويقصون احلكايات اخلرافية والسَت الشعبية وقصص
البطولة واألنبياء،وينشدون قصائد ادللحون واحملاورات منها خاصة،مازجُت يف ذلك
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بُت السرد القصصي واالنشاد الشعري واألداء الغنائي،ومعتمدين على التشخيص
جبميع ما يقتضيو من عناصر التمثيل.
وقد اشتهر من ىذه احللق ظلط كان يطلق عليو(لفرجا)يلح على ادلقومات
ادلسرحية،وخاصة ما كان منو يقام يف بعض ادلناسبات،والسيما ليلة عاشوراء...
وقد عرفت بعض ادلدن ادلغربية والسيما مراكش وفاس والرباط،نوعاً من التمثيل
كان يقدم أثناء األعياد الدينية وادلواسم الشعبية،وخاصة عاشوراء،وىو ادلشهور
ب(البساط).وكانت تتم عروضو يف ادليادين العمومية وساحات القصور بدور
ادلخزن،بعد أن تكون الفرقة قد جالت عرب ادلدينة يف موكب غناء ورقص.
وترجع بدايات ىذا النمط من ادلسرح إىل عهد السلطان سيدي زلمد بن عبد اهلل
مث مل يلبث أن شهد ازدىاراً يف أواخر القرن ادلاضي وأوائل ىذا القرن،ويبدو أنو استمر
إىل عهد ادلغفور لو زلمد اخلامس،ويتضح من روايات الذين أتيح ذلم أن يشاىدوا
عروضو أنو كان يهدف إىل التسلية والًتويح،وإىل الوعظ والتوجيو،وإىل تبليغ
ادلظامل،وأنو كان يتوسل لتحقيق ىذه األىداف بتقدًن متثيليات كان يطلق على

الواحدة منها(الواقعة)،يعتمد يف تأليفها وإخراجها على مجيع أظلاط األدب والفن
الشعبيُت،من قص وغناء ورقص،وعلى سلتلف العناصر التمثيلية ادلعروفة يومئذ،والقائمة
يف مجلتها على التنكر والتقليد....
ويعترب(سيد الكتفي)من األظلاط ادلسرحية ادلتأخرة يف ادلغرب،إذ شهد ازدىاراً كبَتاً
يف عهد ادلوىل يوسف،وكانت قد أسستو مجاعة من زلًتيف اخلرازة دبدينة الرباط،
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يرأسهم مقدم.وىو أشبو ما يكون بالبساط إال أن شلثليو غلتمعون يف مكان غالباً ما
يكون بيت ادلقدم أو بيت أحدىم أو أحد أعيان ادلدينة".1
وحرصاً من الباحث األكادؽلي عباس اجلراري على تقدًن رؤية متوازنة تتسم
بادلوضوعية واإلنصاف،وتبتعد عن التجٍت واإلجحاف،ذكر يف ختام دراستو لبدايات
ادلسرح عند العرب وادلغاربة أنو ليس يف استطاعتو التأكيد على أن العرب
وادلغاربة"أبدعوا خالل التاريخ ألواناً سلتلفة ومتطورة من ادلسرح،وىو بذلك فن متأصل

عندىم،وىذا ما جعلهم يقبلون عليو يف شكلو األورويب إبان النهضة احلديثة،وجعلهم
كذلك-وىم ينشئون فرقاً عصرية للتمثيل-يقدمون إىل جانب مسرحياهتم ادلؤلفة
وادلًتمجة وادلقتبسة نصوصاً عربية أصيلة متمثلة يف السَت الشعبية العربية ادلعروفة،وكان
التمثيل فيها غالباً ما يقوم االنشاد واحلكي،وكأنو استمرار للقاص الشعيب القدًن.بل
إن ادلسرحيات ادلًتمجة نفسها كانت تقدم يف أسلوب ال يبتعد هبا من القص،وكانت
تشتمل أحياناً على الغناء كما ىو احلال مثالً بالنسبة لكثَت من الروايات اليت قدمتها
فرقة اسكندر فرح يف مصر،واليت كان يقوم فيها الشيخ سالمة حجازي بدور ادلمثل

األول أو البطل.
ولكن رجوع العرب احملدود إىل ىذه األظلاط الًتاثية مل يكن من شأنو أن يلفت
النظر إىل ما عندىم من ذبربة مسرحية حىت يرجعوا إىل رصيدىم الغٍت فيها وػلتفلوا دبا
فيو ويبعثوه ويطوروه .ومن مث استعاروا الدراما الغربية وتبنوا أحكام ادلستعربُت الذين
قطعوا بقصور العرب عن انشاء التمثيل".2

1ادلرجع نفسو،ص 267:وما بعدىا.
2ادلرجع نفسو،ص.269:
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