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  1القرن�التاسع�عشرح���العرب�وا�سرح�من�الجاهلية

  شموئيل�موريه

  :تلخيص

الــــذي�يعيــــد�فيــــه� يحــــاول�هــــذا�ا�قــــال�دحــــض�النظريــــة�القائلــــة�إن�العــــرب�لــــم�يعرفــــوا�ا�ســــرح�البشــــري  

إعــــــادة�ا�اGــــــD�EFــــــي�الحاضــــــر�أمــــــام��و1دواتوا�<بــــــس��و;شــــــاراتعــــــن�طريــــــق�الحــــــوار��1حيــــــاءا�مثلــــــون�

�أشــــاعه الــــذي الخــــاطئوهــــذا�الــــرأي�. عرفــــوا�مســــرح�خيــــال�الظــــل�والــــدمى إن�العــــرب Iنا�شــــاهدين،�مــــدع

ا�ستشرقون�واعتنقه�الباحثون�العـرب�نـاتج�عـن�عـدم�فهـم�البـاحثIن��صـطلحات�ا�سـرح�العربـي�القـديم�

عــــن�طريــــق�القــــواميس�الbــــ�Eاهتمــــت�بمفــــردات�دينيــــة�وشــــعرية�قديمــــة،�ولــــم�تحــــاول�فهــــم�هــــذه� وتفســــI[ها

<ل�النصـــوص�التاريخيــــة�ا�عاصـــرة�للفgـــ[ات�الbـــ�Eمــــر�efـــا�ا�ســـرح�العربـــي،�فمصــــطلح�مـــن�خـــ ا�صـــطلحات

العــرب�لكمــة�ظــل،��إليــه أضــاف 1قnــmFا�ســرح�الظlــي�مــن�الشــرق� خيــال�بعjــ�Eتمثيــل�بشــري،�فلمــا�قــدم

�Ebلون�ال�صنوعة�من�الجلد�ا�فأصبح�مصطلح�خيال�الظل�مختصا�بمسرح�الذي�يستخدم�الشخوص�ا

  .لستارة�أو�شاشة�خيال�الظلينعكس�ظلها�عlى�ا

عنـدما�بـدأ�ا�ستشـرقون�1وربيـون�وعlـى�رأسـهم�ا�ستشـرقون�1�ـان�دراسـة�نشـوء�ا�سـرح�Dـي�

ولــــم��،ومســــرح�الــــدمى�2;ســــ<م،�توصــــلوا�إzــــى�نتيجــــة�إzــــى�أن�العــــرب�عرفــــت�تمثيليــــات�خيــــال�الظــــل

رايــــخ�وجــــورج�. ـ�ومــــن�هــــؤ~ء�هــــ�،يمارســــوا�التمثيــــل�البشــــري�ســــوى�Dــــي�تمثيليــــات�التعزيــــة�الشــــيعية

محمــد�. إبــراهيم�حمــادة�ود. راءهــم�دون�تمحــيص�كــل�مــن�دورّدد�آ. هــوروفيتس�وبروفــر. يـاكوب�وجـــ

عزيزة�ومحمد�عن�[�وعمر�الدسو�ي�وتوفيق�الحكيم�وغI[هم،�وقد�أنكر�هؤ~ء�وجـود�مسـرح�بشـري�

ثIن�أمــا�القســم�الثــاني�مــن�البــاح. محتجــIن�بعــدم�وجــود�تمثيليــات�مخطوطــة�مــن�القــرون�الوســطى

غل�eـا�كانـت�باللغـة�العاميـة،�أن�� فقد�قالوا�بوجود�تمثيليات�عربية�Dي�القـرون�الوسـطى�لـم�تـدون�

ومحمــــد�كمـــال�الــــدين��ومـــن�هــــؤ~ء�البـــاحثIن�ال�[وفيســـور�يعقــــوب�~نـــدو . و�ـــي�مســـرحيات�مرتجلــــة

                                                 
�انظر�كتابي 1 �ا�وضوع، �هذا  Live Theater and Dramatic Literature in the Medieval Arab: حول

World, Edinburgh-New York,  University Press, 1992;   
2 �  ,”Moreh, “The Shadow Play (Khayal al-Zill) in the Light of Arabic Literatureانظر،

Journal of Arabic Literature, xviii (1987), pp. 46-61.  
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ل�ـــــولع. مـI[هـــرج�وغـناديــة�رءوف�فــ. ر�الطالــب�ودـــــــان�وعمـــــة�عرســــعر�ــي�وعlــي�عقلومحمــد�حســIن�1 

يوســـف�إدريـــس�القصnـــ�EFوالروائـــي�والكاتـــب�ا�ســـر�ي�ا�صـــري�هـــو�مـــن�البـــاحثIن�ا�صـــريIن�بـــل�. د

العـــرب�كافـــة�الـــذين�كتبـــوا�عـــن�ا�ســـرح�العربـــي�عامـــة�وا�ســـرح�ا�صـــري�خاصـــة�وأعمقهـــم�Dـــي�فهـــم�

�Eســرح�العــالم�صــري�وبلــور�خ<صــة�م<حظاتــه�القيمــة�وقراءاتــه�الواســعة�عــن�ا�ا�Eســرح�الشــع��ا

،�الطبعــــة�1988القــــاهرة،�: الطبعــــة�الســــابعة" (الفرافIــــ["لشــــع�D�Eــــي�مقدمتــــه�الرائعــــة��ســــرحيته�وا

إنــه�مbــ�mوجــد�شــعب�مــا�فــ<�بــد�أن�يخلــق�: "،�وأكــد�عlــى�وجــود�مســرح�مصــري�بقولــه)1964: 1وzــى

خـــــرى�1 هـــــذا�الشـــــعب�فنونـــــا،�كافـــــة�ألـــــوان�وأشـــــكال�الفنـــــون،�فنونـــــا�متمIـــــ�ة�عـــــن�فنـــــون�الشـــــعوب�

الحيـــــاة�عنـــــد�هـــــذا�الشـــــعب�وعنـــــد�ذاك�نســـــتطيع�أن�نقـــــول�إن�هنـــــاك�مســـــرحا��ومختلفـــــة�اخـــــت<ف

مصـــــريا�كائنـــــا�Dـــــي�حياتنـــــا�وموجـــــودا،�ولكننـــــا�~�نــــــراه��ننـــــا�نريـــــد�أن�نـــــراه�مشـــــاefا�وممـــــاث<�للمســــــرح�

;غريقـــي�و1وروبـــي�الــــذي�عرفنـــاه�وترجمنــــاه�واقتبســـناه�وعّربنـــاه�ونســــجنا�عlـــى�منوالــــه�مـــن�أواخــــر�

الشــكل�ا�ســـر�ي�الـــذي�"هـــو��3"الســامر"ورأى�عـــن�حــق�أن�مســـرح�". يــومالقــرن�التاســـع�عشــر�إzـــى�ال

و�Dـي�بحثـه�عـن�ا�سـرح�العربـي��4".تبلور�لدى�الغالبية�العظم�mمن�جماهI[�شعبنا�Dي�الريف�وا�دن

ولكنــــه�لــــم�يســــتطع�مثلــــه�مثــــل�بــــا�ي��،قــــال�إنــــه�يشــــعر�بحدســــه�أن�العــــرب�عرفــــت�ا�ســــرح�البشــــري 

الــذي�~�يعــرف�" الســامر"قيــام�مثــل�هــذا�ا�ســرح�إzــى�جانــب��البــاحثIن�تقــديم�1دلــة�الدامغــة�عlــى

ونحـــن�نــــرى�أن�حضـــارة�زاهـــرة�مثــــل�الحضـــارة�العربيـــة�الbــــ�Eهضـــمت�الحضـــارات�الفارســــية�. أصـــله

والب�Iنطيـة�وغI[هـا�مـن�الحضــارات�الbـ�Eازدهـر�ف§eــا�التمثيـل�~�بـد�وأ¦eــا�سـمحت�بمواصـلة�التمثيــل�

ل�1سواق�والحانات�ال�Ebيتعاطى�ف§eـا�الـرواد�الخمـور�البشري،�عlى�1قل�Dي�1ماكن�الشعبية�مث

  . وتدخIن�الحشيش

                                                 
،�111،�العــدد�D10ــي�ا�جلــة،�الســنة�" ا�ســرح�ا�كشــوف"ســة�أمــIن�الخــوzي�والbــ�Eيســم§eا�بـــانظــر�درا" الســامر"عــن� 3

مـــن��32-12انظـــر�أيضـــا�الصـــفحات�. الـــذي�يتحـــدث�عنـــه�كأنـــه�كـــان�شـــاهد�عيـــان�20-16،�ص�1966آذار��–مـــارس�

اهرة،�مكتبـــة�إدريـــس��ســرحيته�الفرافIـــ[،�القـــيوســـف�. ومقدمــة�د. ا�جلــة،�وف§eـــا�مقـــا~ت�لكبــار�البـــاحثIن�ا�صـــريIن

  .،�نادية�رءوف�فرج،�يوسف�إدريس�30-7،�ص�)1988(مصر،�
  . 36،�ص�)1988(يوسف�إدريس،�الفرافI[،�القاهرة،�مكتبة�مصر،� 4
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يــــذكر�Dــــي�مســــرحيته��حيــــث 5)1912-1831(وقــــد�~حظــــت�أثنــــاء�دراســــ�Eb�ســــرح�يعقــــوب�صــــنوع�

بـأن�بـIن�ال<عبـIن�ممثـل�شـع��Eيقـوم�بـدور�الخلبـوص� )1912بIـ[وت،�" (مـوليI[�مصـر�ومـا�يقاسـيه"

يته�هــذه�يقــول�صــنوع�بأنــه�~�يخ¯ــ�mFمــن�إضــراب�ممثليــه�ففــي�مســرح�–) الــراقص�وا�مثــل�الهزzــي(

ومـن�الجـدير�". عشـرين�لعيـب�مـن�أو~د�البلـد�اللطـاف"عن�التمثيل��نه�يستطيع�أن�يأتي�بدلهم�بــ�

وردت�Dــي�بعــض�النصــوص�العربيــة�" ظــراف"،�وكلمــة�"أو~د�البلــد�اللطــاف"با�<حظــة�أن�مصــطلح�

عlــى�أقــل�تقــدير،�منــذ�عlــى�ابــن�مــو~هم�الخيــاzي�القديمــة�والحديثــة�كصــفة�للممثلــIن�الشــعبيIن،�

�6كتشفها�ال�[وفيسور�يوسف�سدان،اال�Eb" ا�قامة�ا�ختصرة�Dي�الخمسIن�مرة"مؤلف�مسرحية�

وعبــد���7،)1310تــوDي�Dــي�القــاهرة،�(معاصــر�مؤلــف�بابــات�خيــال�الظــل�محمــد�ابــن�دانيــال�ا�وصــlي�

ويعقـوب�) 1821-1688" (الgـ[اجم�و1خبـار�عجائـب�³ثـار�Dـي"Dـي�كتابـه�) 1825ت�(الرحمن�الج�[تي�

  ". موليI[�مصر�وما�يقاسيه"Dي�مسرحيته�) 1912توDي�Dي�باريس�(صنوع�

وإذا�عرفنــــا�ا�ســـــرح�البشــــري�بأنـــــه�ا�ســــرح�الـــــذي�يقــــوم�فيـــــه�ممثلــــون�بإعـــــادة�تمثيــــل�واقعـــــة�أو�

�اGـــD�EFـــي�حادثـــة�حقيقيـــة�أو�خياليـــة�عـــن�طريـــق�الحـــوار�والحركـــات�وا�<بـــس�ا�<ئمـــة�واستحضـــار�ا

الحاضـــر�أمـــام�ا�تفـــرجIن�إzـــى�جانـــب�مســـرح�خيـــال�الظـــل�والـــدمى�والتعزيـــة،�فســـنجد�أن�البـــاحثIن�

قسـم�ُينكــر�وجــود�مســرح�بشــري�عنـد�العــرب�ويــد·ي�وجــود�مســرح�: انقسـموا�إزاء�ذلــك�إzــى�قســمIن�

ن�العرب�كانوا�أو �،بدعوى�أن�;س<م�ين�mºعن�ا�زاح�وا�حاكاة�،خيال�الظل�ومسرح�الدمى�فقط

. وإنمـا�يحتـاج�إzـى�بنـاء�ثابـت�كا�سـرح�اليونـاني�،ن�ا�سرح�~�يقوم�عlى�ظهـور�الجمـالأو �،بدًوا�رح<

                                                 
5 S. Moreh, “Ya‘qub Sanu‘, His Religious Identity and Work in the Theater and Journalism, 

according to the Family Archive” in S. Shamir (ed.) The Jews in Egypt, Boulder and 

London, 1987, pp. 111-129, 244-264. 
أشكر�ال�[وفيسور�يوسف�سادان�عlى�تزويدي�بنسخة�من�هذه�ا�خطوطة�وبمخطوطات�ومقا~ت�وكتب�علمية� 6

 ,"J. Sadan, "Kings and Craftsmen – a Pattern of Contrastsانظر�( .تتعلق�بموضوع�ا�سرح�العربي

Studia Islamica, fasc. LVII [1982], pp. 7-53, LXII [1985], pp. 89-120بعض��� �وردت حيث

  ).ا�قتطفات�من�ابن�مو~هم،�العادzي�الطو¼�EFوغI[هما
  .أع<ه�2انظر�ا�قال�Dي�م<حظة�رقم� 7
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هـــذا�با¾ضـــافة�إzـــى�أن�;ســـ<م�يحـــرم�الصـــراع�العب½ـــ�EبـــIن�ا�خلـــوق�والخـــالق�والتمـــرد�عlـــى�القضـــاء�

  .والقدر،�وهو�موضوع�يدور�حوله�الصراع�الدرامي�Dي�ا�سرح�اليوناني�و1وروبي

 DManners and Customs of theــي�كتابــه�فيحــدثنا��ستشــرق�¿نكلIــ�ي�ولــيم�لــIن�أمــا�ا

Modern Egyptians ــي�موســـم�وفــاء�النيـــل�عنــدما�يبلـــغ�فيضـــانه�Dعــن�تمثيليـــة�موســمية�تعـــرض�

،�)Dـي�شـهر�أكتـوبر�ا�وافـق�لشـهر�مسـرى�القبطـي�مـن�كـل�سـنة،�وذلـك�قبـل�بنـاء�السـد�العــاzي(أوجـه�

بكسر�السد�أو�الخليج،�يمثل�Dي�الحقيقة�حفـل�زواج�رمـزي�بـIن�النيـل�ويتمثل�Dي�الحفل�ا�عروف�

الســـــد�ا�كـــــون�مـــــن�حـــــاجز�ترابـــــي،�ضـــــابط�فتضـــــاض�يقـــــوم�بعمليـــــة�ا) 1ن½ـــــm(وأرض�مصـــــر��)الـــــذكر(

وeÂـــوي�مـــع�شـــ<ل�ا�يـــاه�إzـــى�قنـــاة�الخلـــيج�مـــع�انطـــ<ق��،مصـــري�يـــنقّض�بقاربـــه�عlـــى�الحـــاجز�الg[ابـــي

وعـــزف�ا�وســـيقيIن�وغنـــاء�ا�غنـــIن��)والخ<بـــيص(العـــوالم�الزغاريـــد�بمشـــاركة�رقـــص�الراقصـــات�أو�

عنـــد�كســـر�الخلـــيج،�محاكيـــا��"نقـــوط�الـــذهب"ـ�وإطـــ<ق�الشـــنك�والصـــواريخ�والبنـــادق�ونÃـــ[�الباشـــا�لـــ

  8.حفل�الزفاف�Dي�1عراس�وتفاصيله�عندما�يدخل�العريس�عlى�عروسه

د�لــــــIن�فهــــــو�أن�بعــــــض�أمـــــا�التمثيــــــل�ا�ســــــر�ي�الثـــــاني�الــــــذي�يــــــذكره�ا�ستشــــــرق�ال�[يطـــــاني�إدوار 

كان�الغرض��1834ا�مثلIن�ا�عروفIن�با�حبظIن�قاموا�بعرض�تمثيلية�أمام�محمد�عlي�باشا�عام�

هذه�ا�سرحية�هم��وأبطال. هرة�الرشوة�Dي�ا�جتمع�ا�صري ظا استفحال�مeÆا�لفت�نظر�الباشا�إzى

تغلون�الفـ<ح�بسـبب�وجمـيعهم�يسـ�،الناظر�والكاتب�القبطي�والف<ح�وزوجته�وشيخ�البلد�وخادمه

أمــا�. وبعــد�حــبس�الفــ<ح�تــذهب�زوجتــه�لرشــوة�النــاظر�وشــيخ�البلــد�لفــك�زوجهــا�مــن�ســجنه. ديونــه

وكـــانوا�Dـــي�القـــرن��،الج�[تـــي�ا�ـــؤرخ�ا�صـــري�فيـــذكر�أن�ا�حبظـــIن�مـــن�ا�مثلـــIن�كـــان�لطـــائفeÈم�شـــيخ

  .إدوارد�لIن�السادس�عشر�يمثلون�Dي�1عراس�وا�والد�وDي�القصور�و1سواق�مؤكدا�ما�ذكره

واعتمــــادا�عlــــى�هــــذه�الحقــــائق�الbــــ�Eتؤكــــد�وجــــود�مســــرح�عربــــي�قبــــل�احتكــــاك�العــــرب�با�ســــرح�

1وربــي�Dـــي�الـــب<د�العربيـــة،�فقـــد�عقـــدُت�العـــزم�عlـــى�بحـــث�موضـــوع�ا�مثلـــIن�ا�حبظـــIن�وغIـــ[هم�Dـــي�

 Live Theater andالg[اث�العربي�Dـي�القـرون�الوسـطى�ونشـرت�خ<صـة�بح½ـ�Eفيمـا�بعـد�Dـي�كتـابي

                                                 
8 W.E. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, 1954, pp. 500-505  
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Dramatic Literature in the Medieval Arab World عـن�مطبعـة��1992الـذي�صـدر�عـام��

  9.دن�[ه�وجامعة�نيويوركأجامعة�

  :تطور�ا�سرح�العربي�1ي�القرون�الوسطى

إن�خ<صـــة�مـــا�توصـــلت�إليـــه�Dـــي�كتـــابي�هـــذا�هـــو�أن�العـــرب�Dـــي�فجـــر�;ســـ<م�عرفـــوا�ا�ضـــحكIن�

عـــروف�بمضــــحك�الن�ـــ�Eمحمــــد،�وكـــان�لعائشــــة�امــــرأة�،�وهــــو�ا�بـــن�عمــــرو�1نصـــاري �مــــانيأمثـــال�نع

�نـه�"،�أما�الحكم�بن�أبـي�العـاص�فقـد�كـان�يـد·ى�بالحـاكي�"سويداء"تضحكها�وتقلد�النساء�تد·ى�

وقـــد�جـــاء�Dـــي�". البيـــان�والتبـــIن"Dـــي�) 868ت(حســـب�روايـــة�الجـــاحظ�" كـــان�يحكـــي�مشـــية�رســـول�هللا

�مـن�ا�هـاجرين�كـان�يلعـب�بـا
ً
وهـو�فـرس�العـود�الـذي�كـان�يلعـب�بــه�(لكّرج�الحـديث�النبـوي�أن�~عبـا

�مـــــن�1نصـــــار�فتـــــدا·ى�1نصـــــار�بـــــدعوى�الجاهليـــــة) ا�خنثـــــون�Dـــــي�الجاهليـــــة�و;ســـــ<م
ً
َســـــَح�رجـــــ<

َ
�،ك

فحـIن�eÂـزأ�جريـر�مـن��،وDـي�ديـوان�جريـر�إشـارة�إzـى�ا�خنثـIن�ال<عبـIن�بـالكرج. فزجرهم�الن�ـ�Eمحمـد

  :الفرزدق�يش�eه�ب<عب�كرج

  بعد�¿خيطل�زوجة�لجرير          جل�كّرجأم�mFÏالفرزدق�Dي�ج< 

�،وDي�نقيضه�أخرى�يسخر�ف§eا�جرير�من�الفرزدق�واصفا�إياه�بأنه�يبـدو�بم<بسـه�ك<عـب�كـّرج

ن�أويقــول�شــراح�النقــائض�بــ). أي�أن�شــاربيه�يشــ�eان�شــاربي�القــرد(وعليــه�ج<جــل�ولــه�ســبال�قــرد�

ون�كــّر�وفــر�الفرســان�Dــي�الحــروب�وغIــ[�ذلــك�ويحــاك�،كــانوا�يلعبــون�لعبــة�الكــّرج) ا�خنثــIن(ا�مثلــIن�

غIـــ[�أن�. كـــان�التمثيـــل�Dـــي�فجـــر�;ســـ<م�يعـــرف�باللعـــب�أو�ا�حاكـــاة�أي�تقليـــد�³خـــرين. مـــن�ا�حاكـــاة

                                                 
انظــر�عطيــة�العقــاد،�تــأم<ت�جديــدة�Dــي�أوراق�قديمـــة�للمســرح�العرا�ــي،�دراســة�Dــي�ا�صــطلح�النقــدي،�الكويـــت،� 9

،�حيـث�اعتمـد�فيـه�عlـى�مقـاzي�عـن�ا�سـرح�228-207،�ص�1997سـبتم�[�/ ،�يوليو1،�عدد�26عالم�الفكر،�مجلد�

 Live theater in Medieval Islam”, in M. Sharon (ed.) Studies in“العربـي�Dـي�القـرون�الوسـطى،�

Islamic History and Civilizations in Honour of Professor David Ayalon, Jerusalem, - 

Leiden , 1986, pp. 565-611.وأضاف�إليه�إضافات�قيمة�من�عنده�� .  
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" الخيــاzي"وأصــبح�يعــرف�بالخيــال�وأطلــق�مصــطلح��،هــذا�ا�صــطلح�تغIــ[�Dــي�القــرن�التاســع�ا�ــي<دي

وعنــدما�وصــل�التمثيـل�الظlــي�مــن�. أو�الحاكيـة�أو�ال<عــب�،عlـى�ا�مثــل�بعـد�أن�كــان�يــد·ى�با�خنـث

" خيـال�الظـل"الشرق�1ق�mFnأي�الصIن�والهند�إzى�العالم�;س<مي�أطلق�عليـه�العـرب�مصـطلح�

أي�التمثيل�الذي�تقوم�به�دمى�من�جلد�جمل�شفاف�ملون�يقوم�ال<عب�أو�الخياzي�بوضعها�عlى�

ويقـوم��،أو�مصـباح�عlـى�الشاشـة�شاشة�بيضاء�ينعكس�عل§eا�ظل�الشخوص�الجلدية�من�فانوس

  .ا�خايل�بتحريك�أطرافها�وبإجراء�الحوار�بIن�الدمى

وهكـــذا�نـــرى�أن�التمثيـــل�البشـــري�عنـــد�العـــرب،�أي�الخيـــال،�ســـبق�التمثيـــل�بالـــدمى�أي�خيــــال�

و~�نجــــــد�Dــــــي�1دب�العربــــــي�ســــــوى�فقــــــرات�قصــــــI[ة�يلخــــــص�ف§eــــــا�بعــــــض�ا�ــــــؤلفIن�مضــــــمون�. الظــــــل

كــــان�احـــد�الصــــوفية�) 785-755(ي�زمـــن�الخليفــــة�العبا¼ـــ�EFا�هـــدي�ففـــ. التمثيليـــات�الbـــ�Eشــــاهدوها

1مـر�"يقوم�بتمثيل�محاكمة�خيالية�للخلفاء�ا�سلمIن�من�أبـي�بكـر�واzـى�الخليفـة�ا�هـدي�Dـي�سـبيل�

  ":با�عروف�والن�Eºعن�ا�نكر

ثنــ4ن�والخمــيس،�فــإذا�ركــب�1ــي�هــذين�اليــوم4ن�<: وكــان�يركــب�قصــبة�1ــي�كــل�جمعــة�يــوم4ن

فيخـــرج�ويخـــرج�معـــه�الرجـــال�والنســـاء�والصـــبيان،�. م�عPـــى�صـــبيانه�حكـــم�و�Iطاعـــةفلـــيس��علـــ

�وينــــادي�بــــأعPى�صــــوته
ً
مــــا�فعــــل�النبيــــون�وا�رســــلون،�أليســــوا�1ــــي�أعPــــى�عليــــ4ن؟�: "فيصــــعد�تــــ\

جـزاك�هللا�: فاخذ�غ\م�فاجلس�ب4ن�يديه،�فيقول . هاتوا�أبا�بكر�الصديق: نعم،�قال: فيقولون 

�يا�أبا�بكر�عن�الرعي
ُ
ثم�ذكر�من�كان�بعده�من�... اذهبوا�به�إlى�أعPى�علي4ن... ة�فقد�عدلتخj4ا

هـذا�أبـو�العبـاس�أم4ـ�jا�ـؤمن4ن،�قـال�: فقيـل�لـه. الخلفاء�إlى�أن�بلغ�دولـة�بrـ�qالعبـاس�فسـكت�

 
ً
  .بلغ�أمرنا�إlى�ب�qrهاشم،�ارفعوا�حساب�هؤIء�جملة�واقذفوا�vwم�1ي�النار�جميعا

موكــــب�أمIــــ[�النIــــ[وز�Dــــي�يــــوم�النIــــ[وز�Dــــي�مصــــر�والعــــراق�Dــــي��أمــــا�التمثيليــــات�ا�وســــمية�فأشــــهرها

يركب�هذا�1مI[�عlى�حمار�دميم�. القرون�الوسطى�الذي�كان�يمثل�العام�ا�نصرم�الهرم�ثم�طرده

وحولــــه�~بســــو�1قنعــــة�وراكبــــو�الكــــّرج�و~عبــــو��،وبيــــده�دفgــــ[�يقيــــدها�فيــــه�،أعــــرج�ليج�ــــ�Eالضــــرائب

م�عديـــدة�تمثـــل�حكـــم�أمIـــ[�ليـــوم�واحـــد�Dـــي�جمـــع�الضـــرائب�الخيـــال،�و�ـــي�تمثيليـــة�معروفـــة�عنـــد�أمـــ

وإنفاقهـــــا�عlـــــى�حاشـــــيته�مـــــن�ال<عبـــــIن�Dـــــي�مهرجـــــان�eÑتكـــــي�يشـــــاركه�فيـــــه�جمـــــاهI[�الشـــــعب�الغفIـــــ[ة�
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وDـي�كتـاب�1غـاني�إشـارة�واضـحة�. محتفلة�بذهاب�الشـتاء�بأمراضـه�وآفاتـه�وقـدوم�الربيـع�والـدفء

هــا،�م�إzــى�ا�مثلــIن�الزفــانIن�والراقصــIن�¾خراجإzــى�أن�بعــض�التمثيليــات�الهزليــة�كانــت�تــدون�وتقــد

َويه
ّ
ا�غ�Ejيسخر�ف§eا�من�ص<فة�وك�[�القا�EFGالخلنÓي�أيـام�الخليفـة��مثل�التمثيلية�ال�Ebكت�eا�عـلـ

،�أي�ليقوموا�"ليخرجوه�ف§eا"وقدمها�للزفانIن�أي�ا�مثلIن�الراقصIن��،)813-809(العبا¼1�EFمIن�

  .1غاني�بتمثيل�حاكيته،�كما�يقول�مؤلف

ومعظــم�هــذه�التمثيليــات�كانــت�تمثيليــات�هزليــة�باللهجــة�العاميــة�وإشــارات�مســتهجنة�وألفــاظ�

�EF1336(فاحشة�تسخر�من�رجال�الدين�والحكام�والقضاة�خاصـة،�فـابن�الحـاج�العبـدري�الفا¼ـ (

،�يــــذكر�كيــــف�أن�ا�خــــايلIن�كــــانوا�يلبســــون�ثيــــاب�"مــــدخل�الشــــرع�الشــــريف"أو�" ا�ــــدخل"Dــــي�كتابــــه�

ويــــــذكرون��،أي�يمثلــــــون�أثنــــــاء�رقصــــــهم -ويرقصــــــون�efــــــا��،Gــــــ�EFبطــــــول�أكمامهــــــا�وك�ــــــ[�العمامــــــةالقا

بإعــــادة�صــــياغة�هــــذه�التمثيليــــات�) 1007-968(فــــواحش�عل§eــــا،�وقــــد�قــــام�بــــديع�الزمــــان�الهمــــذاني�

�أنونحـــن�نـــرى�. باللغـــة�الفصـــÖى�ومحاكـــاة�حوارهـــا�Dـــي�مقاماتـــه�بأســـلوبه�ا�بتكـــر�ا�ســـجوع�ا�زخـــرف

إذ�نجـــد�أن�بعـــض�هـــذه�. د�لحـــوار�التمثيليـــات�الهزليـــة�ا�شـــهورة�Dـــي�العـــالم�العربـــيا�قامـــة��ـــي�تقليـــ

" القاسم�البغـداديحكاية�أبي�"بي�أعيدت�صياغeÈا�Dي�ل×" نÃ[�الدّر "ا�سرحيات�الهزلية�الواردة�Dي�

،�ممــا�يــدل�عlـــى�)1310ت�(ن�دانيــال�محمــد�بــوDــي�مقامــات�الهمــذاني�وبابـــات��10زدي�بــي�ا�طهــر�1 

  .ه�التمثيليات�الهزلية�عlى�صياغة�الحوار�Dي�ا�قاماتتأثI[�هذ

زدي�تمثيلية�تتيح��ن�يريد��بي�ا�طهر�1 " القاسم�البغداديحكاية�أبي�"ومن�ا�رجح�أن�تكون�

تحتـــوي�عlـــى�حـــوار�بـــIن�الشخصـــيات�) بمعjـــ�mا�حاكـــاة(تمثيلهـــا�¿رتجـــال،�وذلـــك�~ن�هـــذه�الحكايـــة�

ن�هــذه�الحكايــة�تســتغرق�يومــا�كــام<�أي�ا�ؤلــف�أبــو�ا�طهــر�بــألــك�يقــول�ا�ختلفــة،�وبا¾ضــافة�إzــى�ذ

،�ثــم�يضــيف�بــان�هــذه�الحكايــة��ــي�)هــذا�هــو�طــول�ا�ســرحيات�اليونانيــة�عنــد�أرســطو(¦eــارا�وليلــة�

فالحاكيــة�يحــاكي�كـــ<م�الفأفــاء�وحركــات�1عمـــ�m". البيــان�والتبـــIن"مثــل�حاكيــة�الجــاحظ�Dـــي�كتابــه�

                                                 
�A. Mez, Ein baghdader Sittenbild محمد�بن�أحمد�أبو�ا�طهر�1زدي،�حكاية�أبي�القاسم�البغدادي، 10

� ،�Ãم� �آدم ��Heidelberg, 1922تحقيق �التوحيدي �حيان �أبي �إzى �خطأ �الشالÓي �عبود �نس�eا �(وقد ) 1023ت

  .ونشرها�تحت�عنوان�الرسالة�البغدادية
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ؤلـــف�إرشـــادات�للممثـــل�ويقgـــ[ح�عليـــه�مـــا�يقـــول�Dـــي�مناســـبات�ويقـــدم�ا�. وأصـــوات�الحمIـــ[�والطيـــور 

مختلفة،�فإذا�حدثه�إنسان�ذو�مهنة�ما�أو�قدم�له�طعام�مـا،�يقgـ[ح�عليـه�أن�يقـول�كـذا�وكـذا�مـن�

  .الك<م�ا�ناسب

أهميــة�ا�ؤلفــات�ال{vوديــة�باللغـــة�العربيــة�لفهــم�التمثيــل�ا�ســـرxي�عنــد�العــرب�1ــي�القـــرون�

  :الوسطى

العــــرب�يــــذكرون�هــــذه�التمثيليــــات�بصــــورة�مقتضــــبة�وعــــابرة�فــــان�ا�ــــؤلفIن��وإذا�كــــان�ا�ؤلفــــون 

فالعــــالم�. ال§eــــود�الــــذين�كتبــــوا�باللغــــة�العربيــــة�وبحــــروف�ع�[يــــة،�أســــهبوا�بعــــض�ال¯ــــEFء�Dــــي�وصــــفها

�EFـــÏبـــن�ميمــــون�1ندل�mFمو¼ـــ�Ejــــي�) 1204-1135(الـــديDــــى�مصـــر�طبيبـــا�zالـــذي�أصــــبح�بعـــد�هجرتـــه�إ

(!) فـرس�العـود�يركـب�عليـه�ا�لهيـIن"بأ¦eـا�" مشـنيه�تـورا"كتابه��الب<ط�1يوبي�يصف�آلة�الكّرج�Dي

  ".يلعبون�به�Dي�الخيال�وهو�مشهور�عند�أهل�اللعب

خــــر��هــــل�اللعـــب�مرادفــــا�لــــه�وهــــو�الزمــــرة�آخــــر�يــــذكر�مو¼ــــ�mFبـــن�ميمــــون�مصــــطلحا�آوDـــي�فصــــل�

فــــــــرس�العــــــــود�الــــــــذي�يلعــــــــب�بــــــــه�الزمــــــــرة�وهــــــــو�مشــــــــهور�عنــــــــد�أهــــــــل�اللعــــــــب�: "فيقــــــــول (!) والخيــــــــالIن

الــذي�كتبــه�باللغــة�" (جـامع�1لفــاظ"أمــا�داود�بــن�أبراهــام�الفا¼ـ�EFفيعــرف�Dــي�كتابــه�(!)". لخيـالIنوا

الـذي�) mimos: مـن�اليونانيـة(ا�ت<�ـي�ا�تمـيمس�"ال<عب�Dي�عصره�بأنـه�) العربية�وبحروف�ع�[ية

ث�يتحـــد�11ن�مو¼ـــ�mFبـــن�ميمـــون وبا¾ضـــافة�إzـــى�ذلـــك�فـــإ". ~ت�ا�ـــوتيرمـــي�الشـــرار�والســـهام�وســـائر�آ

رج�الوجـوه�و�ي�الbـ�Eتخـ�)الخارجات( ،" יוצאת החוץ: "أيضا�عن�وجود�ممث<ت�فهو�يعرفهن�بقوله

وكثIـــ[ا�مـــا�يفعـــل�. الثـــوب�ا�شـــوه�الـــذي�~�يصـــلح�للبـــاس�ليضـــحك�مeÆـــا�و1لعـــاب،�فºـــ�Eتلـــبس�هـــذا

ا�مثلـــة��ة�الbـــ�Eتلبســـهاأي�الشـــبك�שבכהخـــر�معjـــ�mكلمـــة�آثـــم�يضـــيف�Dـــي�مكـــان�. ذلـــك(!) ون يالخيـــال

  ".للعب�Dي�الخيال) السيباخا(والغرض�أن�تكون�هذه�: "ل فيقو 

الــــذي�ذكـــــره�ابــــن�ميمــــون�هــــو�القمـــــيص�الــــذي�يصــــفه�الشــــاعر�العـــــادzي�" الثــــوب�ا�شــــوه"ولعــــل�

�mF¼ي�(الطوzن�يقول�يصف�جارية�مخيلة�) 1256ت�حواIالطويل[ح:[  

                                                 
11 Maimonides, Commentaire de Maimonide sur la Mischnah, Seder Tohorot, ed. J. 

Derenbourg, Berlin, 1887, vo. I, p. 133, 27. 
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  رد�اتمامة�منه�ينقصـم�mbما�ت ـرى ـــــــال�إذا�سـة�مثـل�الخيـــــلـمخي 

  <م�بالنجوم�مفصصـــ<ه�ظـع هـ§eا�قميص�يطلع�البدر�طوقعل 

  ة�من�خـفة�حIن�ترقصـــيـوجن lي�ــــتـجــن�تــــيـة�حـــــيــســة�إنـوريـفحـ 

  التمثيل�العربي�1ي��ندلس

بأ¦eــــا�الbــــ�E): "أي�ا�ــــرأة�الخارجــــة( יוצאת החוץ الع�ــــ[ي �لمصــــطلحلوتعريــــف�مو¼ــــ�mFبــــن�ميمــــون�

رســالة�"يلقــى�ضــوءا�عlــى�مصــطلح�غــامض�ذكــره�ابــن�شــهيد�Dــي�كتابــه�..." تخــرج�الوجــوه�و1لعــاب�

غIـ[�" خراجيـات"وكلمـة�" خراجيـات�الخانـات"حيـث�يطلـق�عlـى�ا�مـث<ت�مصـطلح�" التوابع�والزوابـع

الذخI[ة�Dي�محاسن�"إحسان�عباس�Dي�تحقيقه�لكتاب�. واضحة�Dي�ا�خطوطة�ال�Ebاعتمد�عل§eا�د

نــــه�يطلــــق�عlــــى�ا�ومســــات�اللــــواتي�يســــكن�الخانــــات�أ،�ويــــرى�)1147ت�(~بــــن�بســــام�" أهــــل�الجزيــــرة

لذلك�فإننا�نرى�أن�هذا�ا�صطلح�". ا�هن"رض�~�عlى�ولكن�الخراج�يدفع�عlى�1 . ويدفعن�الخراج

وهـن��،"خارجات�الخانات"الذي�وظفه�ابن�ميمون،�ولعل�الصواب�هو�" ا�رأة�الخارجة"قريب�من�

وف§eــــا��،و1لعــــاب�التمثيليــــة�Dــــي�خانــــات�ا�ســــافرين) التمثيــــلأي�أقنعــــة�" (يخــــرجن�الوجــــوه"اللــــواتي�

فابن�شهيد�Dي�معرض�رسالته�Dي�حديثه�عن�. يقوم�بعض�ال�ß~ء�بشرب�الخمر�وتدخIن�الحشيش

فليlــــي�الكاتــــب�يقــــول�إن�أبــــن�;فليlــــي�كــــان�مــــن�الكتــــاب�وا�علمــــIن�الق<ئــــل�الــــذين�لــــم�تــــرو�ابــــن�; 

من�البخل�بحيث�~�يحاول�رشوة�ت<مذة�ا�ساجد�و~��قصائدهم�ورسائلهم�Dي�1ندلس،�فقد�كان

،�مما�يمكنا�من�"سنة�ومطارح�الزبول ا�ياه�³ "لI[وين�قصائده�ورسائله�قرب�" خارجات�الخانات"

¿ستنتاج�أنه�كان��غنياء�الكتاب�من�ا�غنيات�والراقصات�اللواتي�كن�يقمن�بتمثيل�رسـائلهم�Dـي�

ية�بضفافها�ذات�الخضرة�الكاسية،�ولذا�فهو�يقـوم�بنفسـه�الرياض�الغناء�وقرب�الجداول�الصاف

نه�إذا�تقدم�قلي<�ورجع�القهقري�والعصـا�بيـده�والخـرج�أوحكوا�": "لعبة�ال§eودي"بعرض�تمثيليته�

~بـن�" رسالة�التوابع�والزوابع"أن�وأنا�أرى�". عlى�عاتقه�كان�أحذق�الناس�Dي�إخراج�لعبة�ال§eودي

اول�Dــــي�مناســــبة�أخــــرى�مناقشــــeÈا�وإظهــــار�عناصــــرها�التمثيليــــة�حأشــــهيد��ــــي�مســــرحية�تمثيليــــة�ســــ

وذلــك�بــدليل�أن�الجــواري�ا�غنيــات�Dــي�1نــدلس�كــن�. وال�[هنــة�عlــى�أ¦eــا�لــم�تكتــب�للمطالعــة�فقــط

يقمــن�باللعــب�بــالكّرج�و;خــراج�Dــي�الخيــال�وروايــة�الرســائل�وغنــاء�ا�وشــحات�حســبما�ذكــر�احمــد�
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ســخريته�مــن�ابــن�¿فليlــي�بــان�خراجيــات�الخانــات�يقمــن�التيفاáــ�EFممــا�يؤيــد�قــول�ابــن�شــهيد�Dــي�

  .برواية�الرسائل�أي�تمثيلها

إشـــارة�إzـــى�) 1160ت(حـــد�1زجـــال�الbـــ�Eنظمهـــا�ابـــن�قزمـــان�أzـــى�ذلـــك�فإننـــا�نجـــد�Dـــي�وبا¾ضـــافة�إ

فرقـــة�تمثيليـــة�تقـــوم�بتمثيـــل�مســـر�ي�إيمـــاني�مثـــل�بكـــاء�يعقـــوب�عlـــى�ابنـــه�يوســـف�وغIـــ[�ذلـــك�مـــن�

  .العروض�ا�سرحية

 ,Pedro de Alcalaa, Vocabulista aravigo en lietra castellanaدي�الكـا~�Dـي��أمـا

Granada, 1505;ــــى�¿ســــباني�ومصــــطلحاته،�مثــــل��lع�EFــــÏســــرح�العربــــي�1ندل�ا�]Iفــــيعكس�تــــأث

يمثـل�"،�والشاعر�هـو�الـذي�"كبI[�لعاب�الخيال"،�وأما�رئيس�ا�مثلIن�فهو�"ا�مثل�أو�لعاب�الخيال"

انظــــــر�موريــــــه،�ا�صـــــــدر�(،�ا�ســــــخرة،�واللعــــــب�للمســـــــرح�"ا�حــــــاكي"،�واللعــــــاب�هـــــــو�"اةا�لهــــــاة�وا�أســــــ

  ).السابق

  ا�قامة�وا�سرح

أبيـــب�عlــــى��-لقـــد�عÃـــ[�ال�[وفســــور�يوســـف�ســـدان�أســــتاذ�1دب�العربـــي�القــــديم�Dـــي�جامعـــة�تــــل

�هـذا��هـو . �حمد�بن�مو~هم�الخياzي" ا�قامة�ا�ختصرة�Dي�الخمسIن�مرة"مخطوطة�
ً
�ولعل�محمـدا

من�أقرباء�عlي�بن�مو~هم�الخياzي�الذي�كتب�إzى�محمد�بن�دانيال�رسالة�يطلـب�ف§eـا�منـه�تـأليف�

مـــــن�كÃــــــ[ة�" مجeÈـــــا�¿ســـــماع"ن�التمثيليـــــات�الbـــــ�Eكانــــــت�تعـــــرض�Dـــــي�ذلـــــك�الحــــــIن�،�� بابـــــات�الخيـــــال

عجيــــب�"وبابــــة��،"بابــــة�طيــــف�الخيــــال"التكــــرار،�فيســــتجيب�ابــــن�دانيــــال�بتــــأليف�ثــــ<ث�بابــــات��ــــي�

  ".ا�تيم"وبابة� ،"وغريب

وسأل�Ejمن�أنـت�ومـا�: "وDي�مقدمته�لهذه�ا�قامة�يقول�محمد�بن�مو~هم�حIن�التقى�بمضيفه

ن�اســمه�محمــد�،�وهكــذا�نفهــم�أن�ا�ؤلــف�يقــول�إ"zيمهنتــك،�فقلــت�أنــا�محمــد�بــن�مــو~هم،�الخيــا

ى�إخوته�ا�مثلIن�يوجه�ا�ؤلف�نداءه�إz" ا�قامة"وDي�¦eاية�. أي�ا�مثل�"الخياzي"بن�مو~هم�ومهنته�

�،ومـــــــن�بيeÆـــــــا�الخياليـــــــة�،وا�قامـــــــة�تحتـــــــوى�عlـــــــى�شخصـــــــيات�نســـــــائية". أو~د�مـــــــو~هم) يـــــــا: "(بقولـــــــه

وبإمكاننـــــــا�أن�نســـــــتنتج�مـــــــن�تعريـــــــف�. با¾ضـــــــافة�إzـــــــى�الخياطـــــــة�والراقصـــــــة�والطبيبـــــــة�وا�غنيـــــــة�الـــــــخ
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ن�التمثيليـة�أو �،ا�مثلـون يطلـق�عlـى�التمثيـل�الـذي�يقـوم�بـه�" خـروج"ن�مصطلح�أالخيالية��هنeÈا�ب

: يقـــول�محمـــد�بـــن�مـــو~هم". أم�قاوشـــ�mbوضـــرeÑا"الخياليـــة�بتمثيلهـــا�و�ـــي�الخصـــام�بـــIن��الbـــ�Eتقـــوم

عهـــدناكم�ظـــراف،�كـــأنكم�أم�قاوشـــ�EbوضـــرeÑا�وقـــت�يتقايســـوا،�اخرجـــوا�مـــن�دي�: قالـــت�الخياليـــة"

عر�وادخلــوا�غI[هــا�يــا�خــوارج،�قومــوا�اشــغلوا�الطــابق�برقصــة�قبــل�مــا�نصــبح،�وأنشــدت�شــ�،البابــة

  ):كان�وكان(

  لـــو�داخـم،�فكل�من�هـــاتكـــبين             إن�الخروج�zي�أصلح�من�الدخول 

  بيناتكم�مخروج

ويقــــول�الباحــــث�ال�[وفيســــور�أمنــــون�شــــيلواح،�Dــــي�كتابــــه�القــــيم�عــــن�ا�وســــيقى�العربيــــة،�بــــأن�

�وهكــــــذا�نــــــرى�أن. كلمbــــــ�Eالــــــدخول�والخــــــروج�Dــــــي�ا�وســــــيقى�العربيــــــة�همــــــا�مصــــــطلحان�موســــــيقيان

وأطلقـــــوا�عlـــــى�التمثيليـــــات��،ا�ـــــؤلفIن�Dـــــي�القـــــرون�الوســـــطى�لـــــم�يمIـــــ�وا�بـــــIن�هـــــذه�1نـــــواع�1دبيـــــة

،�وعlـــى�ا�مثلـــIن�"رســـالة" ،"مقامــة"،�"بابـــة"،�"لعبـــة"،�"خيـــال"،�"حكايــة"مصــطلحات�مختلفـــة�مثـــل�

،�"الصــــفعان"،�"الخيــــاzي"،�"الحاكيــــة"،�"ا�حــــاكي"،�"ال<عــــب"،�"ا�خنــــث"أطلقــــوا�مصــــطلحات�مثــــل�

وهــــذه�ا�صــــطلحات�ا�ختلفــــة�. وغI[هــــا" الخلبــــوص"،�و"ا�مثــــل"،�"ا�هــــرج"،�"ا�ضــــحك"،�"ســــاخرا�"

فللحكايـــة�أصـــبح�معjـــ�m. وا�تداخلـــة��ـــي�الbـــ�Eجعلـــت�البـــاحثIن�يشـــكون�Dـــي�معرفـــة�العـــرب�للمســـرح

خيـال�"ظنـوه�مختصـرا��صـطلح�" الخيـال"و�،وأهمـل�معjـ�mا�حاكـاة�ونÏـ�EF،خر�هو�القصةآمشهور�

وهكـــــــذا�جنـــــــت�هـــــــذه�. مثـــــــل�الــــــذي�يعـــــــرض�خيـــــــال�الظـــــــلأصـــــــبح�Dـــــــي�عـــــــرفهم�ا�" zيالخيـــــــا"،�و"الظــــــل

ا�صطلحات�عlى�ا�سرح�العربي�البشري،�ولم�يحاول�الباحثون�الوقـوف�عlـى�معناهـا�عنـد�1دبـاء�

�عند�العرب�" الخروج"ولم�يزل�هذا�¿صط<ح� . وأنكروا�وجوده�،العرب�Dي�القرون�الوسطى
ً
دارجا

  .إzى�يومنا�هذا
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  ا�حبظون 

ومن�أوائـل�. وDي�القرن�الثالث�عشر�ا�ي<دي�ظهر�مصطلح�جديد�للممثل�البشري�وهو�ا�حبظ

 ت(مــــن�اســــتعمل�هــــذا�ا�صــــطلح�هــــو�الشــــاعر�ومؤلــــف�تمثيليــــات�خيــــال�الظــــل�محمــــد�بــــن�دانيــــال�

أنـــــا�محـــــبظ�الشـــــيطان،�أنـــــا�م<كــــــم�: "وف§eـــــا�يقـــــول�1مIــــــ[�وصـــــال" طيـــــف�الخيـــــال"Dـــــي�بابتـــــه�) 1310

بـــIن�~عـــب�خيـــال�الظـــل�الـــذي�يـــأتي�بعدتـــه�" بـــدائع�الزهـــور "ن�إيـــاس�Dـــي�تاريخـــه�ويمIـــ��ابـــ". الحيطـــان

كالشاشــة�أو�الســتارة�والفــانوس�والشــخوص�الظليــة�وصــندوقIن�لوضــع�الشــخوص�مرتبــة�حســب�(

وبعــــد�انeÈــــاء�دورهــــا��،يرمــــز�إzــــى�رحــــم�حـــواء�وهــــو�الـــذي�،الشاشــــة�Dـــي�صــــندوق�اليمــــIنظهورهـــا�عlــــى�

وبIن�ا�حبظ�وهو�ا�مثل�وبIن�~عب�خيال�) يرمز�إzى�الق�[�يضعها�ال<عب�Dي�صندوق�اليسار�الذي

يeÆا،�وDي�أحداث�شـهر�جمـادى�الظل�الذي�يحرك�الشخوص�الظلية�عlى�الشاشة�ويجري�الحوار�ب

وفيـــه�تـــوDي�الـــريس�محمـــد�فتـــات�العنIـــ[،�ريـــس�: "،�يقـــول )1518حزيـــران��–أيـــار�/924ســـنة�( ³خـــرة

  ."Dي�هذا�الفن�‘بريوه’ن�قد�فاق�عlى�Dي�صنعة�الخيال�وكاا�حبظIن�وكان�أستاذا�

،�يقــول�عــن�الســلطان�ا�لــك�1498تشــرين�أول��-أيلــول / 904وDــي�أحــداث�شــهر�ربيــع�1ول�عــام�

الخIــــ[،�بعــــدة�خيــــال�الظــــل�ومغــــاني�العــــرب�وبريــــوه�ريــــس�(!) أرســــل�مــــن�يســــتد·ي�أبــــو�"الناصــــر�انــــه�

ليمثلهــا�ممثلــون�كت�eــا�عبــد�) خيــال(،�أي�ا�مثلــIن�ولــم�يحفــظ�لنــا�التــاريخ�ســوى�تمثيليــة�"ا�حبظــIن

محمـــد�زكريـــا�. ،�عÃـــ[�عل§eـــا�د"مســـطرة�خيـــال،�منادمـــة�أم�مج�ـــ["ســـحا�ي،�وتعـــرف�بعنـــوان�البـــا�ي�;

،�ولحســـن�)173-170ص�( Live Theaterعنــاني�وظeÆـــا�مســرحية�ظليـــة،�أعـــدت�نشــرها�Dـــي�كتــابي�

�لتمثيليـة�قـام�حظ�ا�سرح�العربي�Dـي�مصـر�سـجل�لنـا�ا�ستشـرق�ال�[يطـاني�إدوارد�ولـيم�لـIن�و 
ً
صـفا

efا�ا�حبظون�ا�صريون�أمام�محمد�عlي،�و�ي�تمثيلية�تشبه�تمثيليات�ا�سرح�1وروبي�من�حيث�

وقـــــد�ســـــجل�الرحالـــــة�. الحـــــوار�وارتـــــداء�ا�<بـــــس�الخاصـــــة�بالطبقـــــة�الbـــــ�Eتنتمـــــ�Eإل§eـــــا�الشخصـــــيات

عربيـة�لوصـف�هـذه�وا�ستشرقون�الذين�بعثeÈم�حكومات�الـدول�1وروبيـة�ا�سـتعمرة�إzـى�الـب<د�ال

البلــــــــــدان�والتعـــــــــــرف�عlــــــــــى�طبيعeÈـــــــــــا�وثرواeÑـــــــــــا�ا�عدنيــــــــــة�والزراعيـــــــــــة�وموقعهــــــــــا�الجغراDـــــــــــي�تمهيـــــــــــدا�

الـذي�زار�) Russell(لكسـندر�رسـل�أ~ستعمارها،�سـجل�هـؤ~ء�الرحالـة�والعلمـاء�1وروبيـون�أمثـال�

رين�،�مــا�شــاهده�مــن�مثــل�هــذه�العــروض�ا�ســرحية،�ثــم�أعقبــه�بعــد�حــواzي�العشــ1750حلــب�عــام�
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الـــدانماركي�الـــذي�ســـجل�بـــدوره�مـــا�شـــاهده�مـــن�التمثيليـــات�Dـــي�) Niebuhr(عامـــا�ا�ستشـــرق�نيبـــور�

ويضـــــيف�قـــــائ<�بـــــأن�ا�مثلـــــIن�كـــــانوا�مـــــن�ا�ســـــلمIن�وا�ســـــيحيIن�وال§eـــــود�ويمثلـــــون�باللغـــــة�. القـــــاهرة

 ذكــــرت�الجريــــدة�الbــــ�Eكــــان�يصــــدرها�الجــــيش�¿فرنÏــــ�EFا�حتــــل��صــــر��1798وDــــي�عــــام�. العربيــــة

Courrier de l’ Egypteـى�شـرف�القائـد��lعلم�يعقـوب�قائـد�الفرقـة�القبطيـة�أولـم�وليمـة�ع�بان�ا

 Comedie العــام�نــابليون�بونابارتــه�وجß[¿تــه�وضــباطه،�عرضــت�بعــدها�مســرحية�عربيــة�هزليــة

arabe .هذا�وقد�ذكر�الرحالة�بلزوني�)G. Belzoni (ي�القاهرة�عام�أDن�I1815نه�شاهد�مسرحيت .

وقد�بالغ�جميع�. �ستشرق�لIن�الذي�قدم�لنا�تلخيصا�للمسرحية�الهزلية�ال�Ebشاهدهاثم�أعقبه�ا

  .ا�ستشرقIن�Dي�حديeåم�عن�ا�ستوى�1خ<�ي�والف�Ejوالتمثيlي�ا�نحط�لهذه�ا�سرحيات

  أوIد�رابية

،�Dــــي�)1893-1823(وDــــي�النصــــف�الثــــاني�مــــن�القــــرن�التاســــع�عشــــر�يــــذكر�لنــــا�عlــــي�باشــــا�مبــــارك�

" أو~د�رابيــة"فرقــة�تمثيليــة�أطلــق�عل§eــا�اســم�) 1882;ســكندرية�" (علــم�الــدين"عليميــة�روايتــه�الت

وذلــــك�Dــــي�أثنــــاء�وصــــفه�للمســــرح�1وروبــــي�. تقـــوم�بتمثيــــل�مســــرحيات�هزليــــة�بذيئــــة�باللغــــة�العاميــــة

وأشـــــار�إzـــــى�أن�مســـــتوى�تمثيليـــــات�يعقـــــوب��،ومســـــرحياته�الeÈذيبيـــــة�والتاريخيـــــة�الرفيعـــــة�ا�ســـــتوى 

  .ستوى�تمثيليات�أو~د�رابيةصنوع�شبيه�بم

�)Drama Arabic(أمـا�ا�ستشـرق�1�ـاني�بروفـر�فقـد�ذكـر�Dـي�مقالتـه�عــن�الـدراما�عنـد�العـرب�

،�إن��حمـد�1914الbـ�Eصـدرت�Dـي�نيويـورك�عـام� DEncyclopaedia of Religion and Ethicsـي�

  . فهيم�الفار�ا�صري�ا�عروف�باسم�ابن�رابية�تمثيليات�شعبية

وقـــــد�قـــــام�ا�ستشـــــرقان�ال�[وفيســـــور�. ظ�وصـــــلتنا�مخطوطـــــات�هـــــذه�ا�ســـــرحياتولحســـــن�الحـــــ

يعقــــوب�~نــــدو�مــــن�الجامعــــة�الع�[يــــة�وا�ستشـــــرق�1�ــــاني�مانفريــــد�فــــوديش�بنشــــرها�مــــع�الg[جمـــــة�

حمـــد�فهـــيم�الفـــار�ومســـرحياته�أ: 1909ا�ســـرح�الشـــع��Eالعربـــي�Dـــي�القـــاهرة�ســـنة�: "1�انيـــة�بعنـــوان

ة�عن�تاريخ�ا�سرح�العربي�مـع�نصـوص�مسـرحيات�احمـد�فهـيم�الفـار�،�وقدما�لها�بمقدم"الشعبية
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�1993صفحة�Dي�بI[وت�عام��496العربية،�قاما�بg[جمeÈا�إzى�اللغة�1�انية،�وقد�صدر�الكتاب�Dي�

  : 38عن�دار�النشر�فرانس�شتايD�]ßي�شتوتكارت،�Dي�سلسلة�النشرات�;س<مية�رقم�

(Arabisches Volkstheater in Kairo, im Jahre 1909, Ahmad il-Far und seine 

Schwanke. Herausgegeben, ubersetzt und eingefuhrt von Manfred Woidisch und 

Jacob M. Landau. Beirut 1993, in Komm. vom F. Steiner Verl., Stuttgart. 

Bibliotheca Islamica). 

يقIن�حول�نتائج�بحثنا�هذا،�ويؤكـد�مـا�وهذا�الكتاب�هو�Dي�غاية�1همية،�وقد�قطع�الشك�بال

�Eــــ[اث�الرائــــع�والغــــامض�للمســــرح�العربــــي�الشــــع�gــــي�بحثنــــا�حــــول�اســــتمرارية�هــــذا�الDتوصــــلنا�إليــــه�

وDي�مقدمـة�روايـة�الشـيخ�الطر�ـي،�أي�. وممثليه�من�ال<عبIن�بالكرج�وا�خايلIن�وا�ؤلفIن�ا�بدعIن

هــــو�مــــن�تــــأليف�ا�مثــــل�" مــــد�الفــــارحأكشــــف�الســــتار�عــــن�بلــــديات�"ضــــارب�الرمــــل،�ذكــــر�أن�كتــــاب�

وهـــذا�الكتــاب�Dـــي�غايـــة�1هميــة�لفهـــم�اســتمرارية�ا�ســـرح�الشــع��Eالعربـــي�إzـــى�". الشــهI[�بـــابن�رابيــة"

¦eايـــة�القـــرن�التاســـع�عشـــر�ومطلـــع�القـــرن�العشـــرين�ومحافظتـــه�عlـــى�نفـــس�ا�صـــطلحات�القديمـــة�

gـــ[اث�ا�ســـر�ي�العربـــي�Dـــي�الbـــ�Eحاولنـــا�تفســـI[�معناهـــا�1صـــlي�Dـــي�كتابنـــا�هـــذا�حســـب�مصـــطلحات�ال

وال�[هنــة�عlــى�مصــداقية�مــا�توصــلنا�إليــه�مــن�نتــائج�خطIــ[ة�بالنســبة�إzــى�الgــ[اث��،القــرون�الوســطى

أي�ا�مثــل�الهزzــي�أو�ا�ســاعد��"الخلبــوص"فهــيم�الفــار�يقــوم�بــدور��فا�مثــل�احمــد. ا�ســر�ي�العربــي

بيــة�بتمثيــل�هزليــات�وتمثيليــات�وقــد�اشــeÈرت�فرقتــه�الbــ�Eكانــت�تعــرف�بــأو~د�را). العا�ــة(للراقصــة�

ل�العرض�بأداء�رقصة�وفاصل�موسيقي،�مختلفة�Dي�1عراس�وحف<ت�الختان�ويقوم�ا�مثلون�قب

ويحتــوي�. دوارد�لــIن�ا�ســرحية�الbــ�Eشــاهدها�أيــام�محمــد�عlــيإكمــا�هــو�1مــر�Dــي�وصــف�ا�ستشــرق�

�D5ـــــي�"ابـــــن�البلـــــد�روايـــــة�) 1: (هـــــذا�الكتـــــاب�عlـــــى�خمـــــس�مســـــرحيات�يطلـــــق�عل§eـــــا�اســـــم�روايـــــة�و�ـــــي

) 5(روايــة�الحجــاز،�) 4(روايــة�الصــعيدي،�) 3(روايــة�الشــيخ�الطر�ــي�وا�ــرأة�وزوجهــا،�) 2(،�"فصــول 

تقليعــة�) 3(تقليعــة�الصــعيدي،�) 2(حكايــة�الطر�ــي،�) 1: (لعــاب�و�ــيأثــم�تل§eــا�خمــس�. روايــة�النجــار

  . تقليعة�النجار) 5(تقليعة�ابن�البلد،�) 4(الحجية،�
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ابـــن�البلـــد�نجـــد�وصـــفا�مســـهبا�لهـــذه�1لعـــاب�أو�التمثيليـــات�ويؤكـــد�صـــحة��وDـــي�مقدمـــة�تقليعـــة

ويصـــــــــف�ا�مثلـــــــــIن�وجمهـــــــــور�. الوصـــــــــف�الـــــــــذي�ورد�عنـــــــــد�ا�ـــــــــؤرخIن�العـــــــــرب�والرحالـــــــــة�1وروبيـــــــــIن

  ).350ص(ا�شاهدين�وم�mbتعرض�هذه�1لعاب�

حمـــــد�الفـــــار�ا�صــــري،�رجـــــل�يحضـــــره�ر�ا�صـــــري�Dـــــي�أفــــراح�ا�صـــــريIن،�عــــم�أحمـــــد�الفــــاألعــــاب�أ"

ن�ذلـــك�ولكـــن�الـــذين�يستحضـــرو �،أو~دهـــم) كـــذا(لéفـــراج�عنـــد�الـــزواج�) كـــذا�Dـــي�1صـــل(�صـــريIن�ا

ة�رجــال�الطبــل�قبــل�ليلــة�الدخلــة�بيــوم�أو�يــومIن�صــحبة�طائفــ�الرجــل�هــم�أهــل�الطبقــة�البســيطة

ا�شــعل�والــع�أمامــه�عنــد�اللعــب،�وتبتــدي�هــذه�الحفلــة�. خــر�زمــار�ومشــاعlيالبلــدي�ورجــل�طبــال�وآ

بلـــــدي�وأصـــــحاب�العـــــريس�يرقصـــــون�عlـــــى�صـــــوت�الطبـــــل�مـــــن�بعـــــد�العشـــــاء�لغايـــــة�بـــــدق�الطبـــــل�ال

  .ة�ويرقصDي�صفة�مرأ) أي�الراقص(خرج�الخول�بعد�ذلك�ي. الساعة�أربعة�عربي�مساء

توDي�(تذكرنا�بقول�عبد�الوهاب�الشعراني�" ة�ويرقصيخرج�الخول�Dي�صفة�مرأ"ه�العبارة�وهذ

خلبــوص�ا�غــاني�إذا�: "،�حيــث�يقــول 172،�ص3ج) 1321/1903القــاهرة،�(Dــي�لطــائف�ا�ــßن�) 1565

أصــبح�يســم�m" خلبــوص�ا�غــاني"ومــن�هنــا�نعلــم�أن�". خــرج�Dــي�بابــة�الخيــال�Dــي�صــفة�قــاض�أو�عــالم

" ا�مثــل"وهــو�مــرادف��صــطلح��،حbــe¦�mايــة�القــرن�التاســع�عشــر�ومطلــع�القــرن�العشــرين" الخــول "

حمد�فهيم�الفار،�الشهI[�بـابن�ول�هو�أقاموس�دي�الكا~،�وهذا�الخالذي�عرفناه�Dي�1ندلس�من�

وefــذه�التمثيليــات�نجــد�الحلقــة�الذهبيــة�الbــ�Eتــربط�". ة�ويــرقصمــرأايخــرج�Dــي�صــفة�"لــذي�رابيــة�وا

وتوضــــــح�لنــــــا�1ســــــاس�الــــــذي�شــــــيد�عليــــــه�ا�ســــــرح�العربــــــي��،ا�ســــــرح�العربــــــي�القــــــديم�ومصــــــطلحاته

تقليدي�Dي�العصـور�الوسـطى�وهكذا�فتح�الباب�عlى�مصراعيه�لدراسة�ا�سرح�العربي�ال. الحديث

  .من�الناحية�النظرية�والدراسة�ا�قارنة�ا�ؤسسة�عlى�أرض�ثابتة

�mــbــى�مــا�بلغنــا�حlع�Eــºى�وطبعــت�طبعــة�حجــر�فÖأمــا�أول�تمثيليــة�كتبــت�باللغــة�العربيــة�الفصــ

الجزائـر� ،�طبعـت�Dـي"نزاهة�ا�شتاق�وغصـة�العشـاق�Dـي�مدينـة�طريـاق�Dـي�العـراق"اليوم،�مسرحية�

  .تأليف�ا�g[جم�Dي�ا�حكمة�ا�ركزية�الجزائرية�أبراهام�دانينوس�،1847عام�

 Institutوكـــان�الـــدكتور�فيليـــب�ســـادجروف�مـــن�جامعـــة�مانشســـg[�قـــد�عÃـــ[�عل§eـــا�Dـــي�مكتبـــة�

National des Langues et Civilisations Orientalesـى�الجمعيـة��zؤلـف�إ�ـي�بـاريس،�أهـداها�اD
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،�وتعــــد�هــــذه�التمثيليــــة�همــــزة�وصــــل�بــــIن�1847عــــام��Societée Asiatique الفرنســــية1ســــيوية�

ا�سرح�العربي�الشع��Eالتقليدي�وبIن�ا�سرح�العربي�الحديث�ا�تأثر�با�سرح�1وروبي،�وقد�ألفهـا�

أبراهــام�دانينــوس�بطريقــة�التلفيــق�ا�عروفــة�Dــي�التمثيليــات�العربيــة�العاميــة�ومســرح�خيــال�الظــل�

ثـــل�هـــذه�التمثيليـــات�يقـــوم�ا�ؤلـــف�با~قتبـــاس�مـــن�أشـــعار�وحكايـــة�أبـــي�القاســـم�البغـــدادي،�ففـــي�م

ومقامــات�ونــوادر�مــؤلفIن�آخــرين�يلفــق�بيeÆــا�Dــي�حــواره�بــIن�الشخصــيات�بــأجواء�اجتماعيــة�وحبكــة�

وقــــد�اســــتمد�دانينـــوس�الكثIــــ[�مــــن�أبيـــات�تمثيليتــــه�مــــن�ألـــف�ليلــــة�وليلــــة�ومـــن�كتــــاب�عــــز�. يبتكرهـــا

�EF¼قد�ن�حكم�الطيور�و1زهاركشف�1سرار�ع"الدين�بن�عبد�الس<م�ا "(Les Oiseaux et les 

fleurs… avec une traduction et des notes, par M. Garcin de Tassy (Paris, 1821).��Ebال

وبذا�يكون�أبراهـام�دانينـوس�قـد�سـبق�. أثارت�اهتمام�ا�ستشرقIن�1�ان�والفرنسيIن�وكتبوا�عeÆا

  .ال�Ebاقتبسها�عن�موليI[" البخيل"ن�بمسرحيته�مارون�النقاش�من¯�ëFا�سرح�العربي�Dي�لبنا

تشـكل�حلقـة�الوصـل�بـIن�ا�سـرح��-نفة�الـذكر³ �-لدانينوس" نزهة�ا�شتاق" ةدو�أن�مسرحييب

�]Iسرح�العربي�الواقـع�تحـت�تـأث�ن�اIى�العصور�الوسطى،�وبzالعربي�التقليدي�الذي�تمتد�جذوره�إ

ا�ســرح�: ثناياهــا�مIـ�ات�ومظـاهر�نــو·ي�ا�سـرح�الحضـارة�الغربيـة،�ذلــك�أن�هـذه�ا�سـرحية�تجمــع�Dـي

أشـعار�الغـزل،�أسـلوب�ألـف�ليلـة�: فمن�مظاهر�ا�سرح�التقليـدي. التقليدي�وا�سرح�ا�تأثر�بالغرب

وليلـــة،�النÃـــ[�ا�ســـجع،�اقتباســـات�مـــن�أمهـــات�الكتـــب�القديمـــة،�مشـــاهد��لعـــاب�الشـــطرنج،�الغنـــاء�

أن�;نسـان�محكـوم�بقـدره�و~�يسـتطيع�;فــ<ت��وبينمـا�تعـرض�ا�سـرحية�التقليديـة�فكــرة. وغI[هـا

�
ً
مـــن�قبضـــته،�نـــرى�أن�الحضـــارة�الغربيـــة�وا�ســـرح�ا�تـــأثر�efـــا�تضـــع�;نســـان�Dـــي�مركـــز�الكـــون�ســـيدا

  .لنفسه

 The Egyptian Theater :فهـو�Eأما�الكتاب�الثاني�الذي�يلقى�أضواء�ساطعة�عlى�نتـائج�بح½ـ

in the Nineteenth Century (1799-1882), Berkshire, Ithaca, 1996 )ـي�Dصـري��سـرح�ا�ا

،�تــــــأليف�1ســـــــتاذ�الـــــــدكتور�فيليــــــب�ســـــــادجروف�مـــــــن�جامعـــــــة�)1882-1799القــــــرن�التاســـــــع�عشـــــــر�

�Eسرح�الشع��علومات�الهامة�عن�نشاط�ا�من�ا�]Iوقد�أضاف�هذا�الكتاب�الرائد�الكث�،]gمانشس

ا�جـــــ<ت�1وروبيـــــة�والكتـــــب�وتـــــاريخ�ا�ســـــرح�1وروبـــــي�Dـــــي�مصـــــر�اســـــتقاها�مـــــن�الصـــــحف�اليوميـــــة�و 
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صــدرت�Dــي�القــرن�التاســع�عشــر�بلغــات�أوروبيــة��،�حيــثوا�ــذكرات�الbــ�Eنشــرها�الرحالــة�1وروبيــون 

وقـــد�عÃـــ[�Dـــي�كتـــب�الرحالـــة�. وذلـــك�إzـــى�جانـــب�تنقيبـــه�Dـــي�الصـــحف�العربيـــة�ا�عاصـــرة�لهـــا�،مختلفـــة

كـد�وجـود�عlـى�معلومـات�تؤ حقل�ا�سرح�العربي�1وروبيIن�ال�Ebلم�تكن�معروفة�لدى�العاملIن�Dي�

. ا�ســـرح�العربـــي�الشـــع��Eوممثليـــه�مـــن�ا�ســـلمIن�وا�ســـيحيIن�وال§eـــود�ومـــن�العـــرب�و1تـــراك�أيضـــا

نـه�ا�عروفـة�فإ) 1875-1874(ووارنـر�) 1834(ولـIن�) 1815(وبلزونـي�) 1696(فإzى�جانب�كتـب�نيبـور�

) 1788(يشـــــيل�م. ن.ل.ور ) 1839(وجــــون�بورينــــك�) 1833(يــــورد�مشــــاهدات�جــــيمس�ســــانت�جــــون�

وورد�ذكر�بعضها�Dـي��،وكلها�تصف�مسرحيات�مصرية�شب§eة�با�سرحيات�1وروبية�،)1881(وبتلر�

ا�صـــــادر�العربيـــــة�وتلقـــــى�ضـــــوءا�ســـــاطعا�عlـــــى�العـــــروض�ا�ســـــرحية�الشـــــعبية�الbـــــ�Eوردت�Dـــــي�كتـــــب�

  .التاريخ�العربي

ا�ســـرح�العربـــي��efـــا�مـــن�بطـــون�التـــاريخ�لهـــذا�توبعـــد�كـــل�هـــذه�الشـــهادات�التاريخيـــة�الbـــ�Eأدليـــ

القـــول�بثقـــة�بـــأن�ا�ســـرح�العربـــي�الضـــارب�جـــذوره�Dـــي�القـــدم�هـــو�فـــن�عربـــي�أصـــيل،��فـــيمكنالÖـــي،�

لكــن�. تنــاول�ا�شــاكل�¿جتماعيــة�والدينيــة�و1خ<قيــة�و;داريــة�والطبقيــة�Dــي�ا�جتمعــات�العربيــة

هـــــزل�ونقـــــد�شـــــعبية�هـــــذا�ا�ســـــرح�وتوظيفـــــه�للهجـــــات�العاميـــــة�وتطرقـــــه�إzـــــى�ا�واضـــــيع�الجنســـــية�وال

بعــــد�عنــــه�كبــــار�الشــــعراء�و1دبــــاء�العــــرب�الــــذين�أالعلمــــاء�والقضــــاة�والحكــــام�ا�ســــلمIن،�كــــل�هــــذا�

تجنبوا�الهزل،�فاللغة�العربية�الفصÖى�لغة�القرآن�والكتب�الدينية،�تأنف�من�ا�جون�و;سفاف�

يعــد�ســخفا��ة�والواقــع�عlــى�مــاا�يفضــلون�الجــد�عlــى�الهــزل�والحقيقــيــل�النــادر،�وعلماؤهــلإ~�Dــي�الق

وخيـــا~،�فg[كـــوا�هـــذه�الفنـــون�الشـــعبية�إzـــى�اللهجـــات�العربيـــة�العاميـــة�وا�ـــؤلفIن�الشـــعبيIن�الـــذين�

 ،ن�تعنيــــان�بمــــدح�ا�تنفــــذينالتقليديــــة�وا�قامــــة�الجديــــة�اللتــــ�Iفشــــلوا�Dــــي�نظــــم�القصــــيدة�العربيــــة

  .ينفق�سوقهما�Dي�ميدان�نفاق�الحكام�و1غنياء�حيث

�،ال�غـــــض�النظـــــر�عـــــن�جنايـــــة�ا�صـــــطلحات�ا�ســـــرحية�العربيـــــةســـــتطيع�Dـــــي�هـــــذا�ا�جـــــأهــــذا�و~�

�،وتســب�eا�Dــي�غمــوض�تــاريخ�ا�ســرح�العربــي�Dــي�تطــوره�الطويــل�ع�ــ[�القــرون�الطويلــة�للتــاريخ�العربــي

وتــداخل�هــذه�ا�صــطلحات�ا�ســرحية�وتشــاefها�مــع�الفنــون�1دبيــة�ا�ختلفــة�Dــي�القــرون�الوســطى�

�رة،�والتبــــاسيـــة�وا�قامـــة�وا�ســـامرة�وا�نـــاظرة�وا�حـــاو كمصـــطلح�الحكايـــة�والخيـــال�واللعبـــة�والروا
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وقــد�بقــي�ا�ســرح�العربــي�الشــع��Eا�تــأثر�با�ســرح�الg[كــي�الشــع��E. هــذه�ا�صــطلحات�عlــى�البــاحثIن�

تحت�وطأة�الحكم�العثماني،�يواصـل�كفاحـه�ا�سـتميت�Dـي�البقـاء�إzـى�مطلـع�القـرن�العشـرين�رغـم�

ة�ال�Ebأخذت�Dي�القـرن�التاسـع�عشـر،�قـرن�¿سـتعمار�1وروبـي،�الغزوة�الثقافية�1وروبية�ا�تعالي

تقـــــيس�الحضـــــارات�1خـــــرى�بم�Iا¦eـــــا�وبمقـــــاييس�حضـــــارeÑا�ا�اديـــــة�والفكريـــــة�والbـــــ�Eأخـــــذت�بخنـــــاق�

وقــــــد�آزر�هــــــذا�ا�وقــــــف�. الحضــــــارات�الشــــــرقية�حbــــــ�mأج�[eÑــــــا�عlــــــى�التخlــــــي�عــــــن�ثروeÑــــــا�الحضــــــارية

هـو�مـا�فعلـه�عlـي�مبـارك�Dـي�دعمـه��وقـف�درانيـث�باشـا��وخI[�مثال�لهذه�ا�ـؤازرة. ا�جددون�العرب

)Draneth Bey" ( ســرح�يعقـــوب�صـــنوع�" رئـــيس�1وبــرا�والتيـــاترو�الفرنســـاوي�نـــاوئ��ــي�القـــاهرة�اD

ومـــا�زال�بعـــض�البــــاحثIن�. بســـبب�توظيـــف�اللغـــة�العاميـــة�ا�صـــرية�Dــــي�تمثيلياتـــه�واهتمامـــه�بـــالهزل 

ن�عlى�العـرب�معـرفeÈم�لفـن�ا�سـرح�والتمثيـل�البشـري�العرب�ا�عجبIن�بالحضارة�1وروبية�ينكرو 

ويـــرددون�آراء�البـــاحثIن�1وروبيـــIن�الـــذين�اعتمـــدوا�Dـــي�القـــرن�التاســـع�عشـــر�عlـــى�نظريـــات�التفـــوق�

  .العر�ي�والعنصري�لي�[روا�¿ستعمار�1وروبي�عlى�الدول�الشرقية�و;س<مية

  

 

 


