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 تقديم

 

ا من جهود                                                                     ال يزال تاريخ الفنون واآلداب والثقافة بشكل عام، يحتاج مزيد 

                                                             املؤرخني، ذلك أن مجال التاريخ االجتامعي يعد مجاال  خصب ا من مجاالت 

التاريخ، ولذلك ترحب "مرص النهضة" بكل جهد علمي يف هذا املجال، سواء ما 

ملفكرين واملثقفني ممن تعلق منه بتاريخ التيارات أو املؤسسات، أو حتى جهود ا

لعبوا أدورا يف تاريخ أمتنا. وقد سبق لهذه السلسة أن أصدرت أكرث من عدد يف هذا 

                                                                    املجال، لكنها مل تنرش شيئ ا عن تاريخ املرسح "أبو الفنون"، لذلك سعدنا بنرش 

هذه الدراسة التي قدمتها الباحثة إميان محمد النمر عن تاريخ املرسح يف مرص 

باعتبارها  – 1869حديثة، متخذة من تاريخ إنشاء األوبرا الخديوية عام منذ نشأته ال

بداية لنشأة املرسح الحديث يف مرص وبالرغم من أنها توقفت  –مؤسسة مرسحية 

، حني رأت أن مرص يف أعقاب ثورتها الوطنية، باتت مع 1919بدراستها عند عام 

كبري ومتميز، إال أننا نود أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها عرب عنها نشاط مرسحي 

عىل هذا بنفس الكفاءة  ةقادر  يأن تستكمل هذا التاريخ يف مقتبل األيام، وه

 والحامسة والروح العلمية.

والواقع أن تاريخ األمم مل يعد يقاس بأمجاد الحكام أو بطوالت القادة، وإمنا 

 ؛والتقنيأصبح يقاس مبدى تقدمها يف مجال الفنون واآلداب والتقدم العلمي 

فتلك هي مجاالت النهضة والتقدم والحداثة. وبالرغم من أن هناك دراسات جادة 

                                                                       يف تاريخ املرسح املرصي، أنتجها نقاد الفن وكت ابه، ومن أبرزهم الدكتور سيد عىل 

إسامعيل، إال أن هذا العمل الجديد متيز بالتأريخ لنشأة وتطور املرسح يف مرص 

واالجتامعي، وىف سياقه التاريخي، كام متيز بطابع يف إطار تطور مرص السيايس 

رة للجهود السابقة.                                                أكادميي جاد، جعله إضافة م قد 

                                                                 وسيالحظ القراء أن املرسح الحديث يف مرص نشأ أوربي ا، قبل أن يتم تعريبه 

، 1876ومتصريه، بواسطة الفرق العربية واملرصية، التي بدأت بسليم نقاش عام 
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 10 مرص النهضة

الفنية البدائية أو التقليدية، التي كان يقوم بها املحبظون  لتنطوي صفحة التجارب

والحواة والحكواتية، القامئة عىل االرتجال والعفوية، وقد صورت الباحثة كيف 

ا، وما صحبه ذلك                           النهاية فن ا مرسحي ا حديث   يفأفرزت  التيحدثت هذه التحوالت 

                    ؤلفة فن دت مقولة أن من تغري نظرة الناس السلبية للفن وأهله. ويالحظ أن امل

يعقوب صنوع هو مؤسس املرسح املرصي، كام قدمت اجتهادات جديدة تثبت أن 

كانت أول فرقة مرسحية مرصية مثلت  1905فرقة الشيخ سالمة حجازي عام 

صفحة جديدة يف تاريخ املرسح املرصي، وفتحت الباب لظهور مرسحيات 

املرسح إىل أداة مهمة وخطرية جديدة قامئة عىل العلم وقواعد الفن، حتى تحول 

 عن نهضته وتحريره..      فضال   ،من أدوات توجيه املجتمع وتحديثه

باختصار يصور هذا الكتاب ملحمة من مالحم التطور االجتامعي يف مرص 

يف مجال الفن املرسحي من خالل تحول هذا الفن إىل أداة مهمة من أدوات 

الثقافة العاملية املستنرية. فتحية إىل التعليم والتثقيف واإلصالح، واالنفتاح عىل 

املؤلفة الشابة عىل هذا الجهد العلمي الطيب والجاد والذي يجعلنا ننتظر منها 

                                           الكثري، لوطن جدير بكل جهد علمي بن اء ومخلص.

 والله ويل التوفيق

 رئيس التحرير                                                                                 

                       أ.د. احمد زكريا الشل ق
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 املقدمة

 

مل يأت املرسح الحديث من فراغ ومل يتعرف عليه املجتمع املرصي بشكل 

وإمنا كان لديه من املوروث والرتاث الثقايف الذي أهله الستيعاب وإدراك  ،مفاجئ

م وبرصف النظر عن 1798ماهيته إىل أن جاءت الحملة الفرنسية عىل مرص عام 

                                    إال أنها كانت عىل كل حال إيذانا  ببدء  ،اختالفنا مع منطية النظرة التاريخية إليها

عامل الغريب الذي تضمن املرسح عرص جديد تعرفت فيه مرص عىل بعض معامل ال

وبعد الحملة الفرنسية كانت مرص عىل موعد مع بداية عرص  ،مبفهومه الحديث

الحداثة الذي بدأ مبحمد عيل وأكمله حكام األرسة العلوية السيام منذ بدء عهد 

الخديو إسامعيل الذي قد نتفق أو نختلف عىل آليات نظامه السيايس إال أن مرص 

بدأت بطفرة نسبية ونوعية مهمة يف مراحل التحديث من خالل ما  بالفعل كانت قد

 .ميكن تسميته إذا جاز التعبري بسياسة القوى الناعمة

اهتمت بدراسة وتفكيك مكونات تلك قليل من الدراسات التاريخية التي لكن 

كانعكاس حي للبنية االجتامعية وما  ،وعىل رأسها فن املرسح القوى الناعمة

 ،وحاولت تلك الدراسة سد جانب من هذا النقص ،اسات ورؤىيحكمها من سي

تاريخ إنشاء دار األوبرا الخديوية بصفتها املرسحية  1869عام  بداية من

املؤسساتية التي ميكن اعتبارها بداية تاريخ املرسح مبفهومه الحدايث املتامسك 

       ل ي عد                                   مل  كانت متر به مرص من ظرف تاريخي فاص 1920ونهاية بعام  ،يف مرص

مبثابة مرحلة جني مثار مرحلة طويلة من الحراك االجتامعي والفكري الذي 

 .وكانت خشبة املرسح مرآته ،1919متخضت عنه ثورة 

 التمهيديدور  ،تعقيب ختاميوالدراسة مقسمة إىل متهيد وخمسة فصول و 

 ،حول األمناط التمثيلية الشعبية التي كان يآلفها املجتمع املرصي مثل خيال الظل

 ،والفرق االرتجالية املختلفة مثل أوالد رابية واملحبظاتية وغريهم ،والحكوايت
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باإلشارة إىل مناذج بعض تلك العروض ملعرفة طبيعتها وفق كتابات الرحالة 

 .يني الثامن عرش والتاسع عرشاملسترشقني الذين زاروا مرص خالل القرن

وتلك  ،باملسارح الخديوية وبعض مسارح اإلسكندرية الفصل األول اهتمو 

استدعاها الخديو  التي                                            املسارح يف العموم كانت حكرا  عىل الفرق األجنبية 

قدمت عليها أشهر العروض و  ،                                       إسامعيل من أوروبا وخصوصا  إيطاليا وفرنسا

فت عليها األموال ببذخ ،العاملورقصات الباليه يف واألوبرات  ووفرت لهم  ،                       وُص 

حتى يف ظل ما كانت تعانيه مرص من تعرث اإلمكانيات واالمتيازات  كافةالدولة 

 .اقتصادي وتراكم الديون

 يفيدور حول املبادرات املبكرة لتأسيس املرسح العريب  الفصل الثاين

به يف تأسيس مرسح محيل يف  ثم جهود الفرق الشامية ودورها املشهود ،مرص

فكانت البداية من فرقة سليم النقاش  ،بالرغم من كافة العراقيل التي واجهتهم ،مرص

 ،فرح وإسكندر ،وأحمد أبو خليل القباين ،يوسليامن القرداح ،ثم يوسف الخياط

 .وسليامن حداد وغريها من الفرق الصغرية واملغمورة

صنع  يففيتناول الفرق املرصية التي كان لها السبق والريادة  الفصل الثالثأما 

ويناقش باهتامم اإلشكالية التاريخية حول  ،املرسح املرصي بصبغة مرصية محلية

 ،فرقة الشيخ سالمة حجازي ثم ننتقل إىل ،ريادة يعقوب صنوع املرسحية يف مرص

أوائل القرن  يف عروض املرسحيةال ثم تنوع املرسح الغنايئ ودوره يف ازدهار

بعد الحرب العاملية  الفودفييل ثم ،فظهرت فرق املرسح الرتاجيدي ،العرشين

الفني والتأليف  وما صاحب ذلك من انتعاش حركة النقد ،1918-1914األويل 

 .والرتجمة

كانت  التيألهم النظم اإلدارية والقوانني واللوائح  الفصل الرابعويعرض 

لها هيئاتها اإلدارية ونظمها وقوانينها الخاصة التي مؤسسة ك ياملرسح الفن تحكم

 املرسحية الفرق واف من الحكومة املرصية أ تنظم شكل العالقة بني جميع األطر 

عىل كافة أنواعها واملوظفني والعاملني والجمهور وتحديد ما هي حقوق وواجبات 

ملسارح ا يفكل طرف؟ ثم التطرق إىل موضوع اإلعانات وتدخل األجهزة األمنية 

 وعرض بعض النامذج لبعض القضايا الخاصة بذلك.
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 13 1919 ثورةاملجتمع املرصي..من النهضة إىل رسح وامل

لقضايا االجتامعية التي ارتبطت ا يتناولالذي  الفصل الخامس       وأخري ا 

ومدى التفاعل املجتمعي من رفض أو قبول املرسح كفن متثييل منظم  ،باملرسح

ونناقش من خالله عدد من اإلشكاليات الخاصة  ،له القدرة عىل التوجيه والتأثري

ودور  ،                                                                بنظرة املجتمع كعقل جمعي إىل مهنة التمثيل والعاملني به "رجاال  ونساء"

الوسط النخبوي من أثرياء وأدباء ومثقفني يف النهوض بفن املرسح حسب 

ثم  ،كذلك رأي الدين يف الفن التمثييل ،توجهاتهم اإلصالحية التي كانوا يتبنوها

 النقد القايس الذي واجهته الفرق الشامية واملرصية وكيف تعاملت معه؟

ولعل  ومتنوعة الدراسة عديدة يفستخدمت    ا   التي املصادر واملراجعكانت و 

ومنها الوحدة ؛ حصلت عليها من دار الوثائق القومية  التيأهمها وأبرزها الوثائق 

                                    مبعلومات ق يمة السيام فيام يتعلق بالفصل  أمدتنا التياألرشيفية أرسة محمد عيل 

ثم تأت بعد ذلك الوحدات األرشيفية  ،مرص يفاألول ونشاط الفرق األوروبية 

 ،ومجلس النظار والوزراء ،و ديوان األشغال العمومية ،ديوان املعية السنية عريب

واملجلس الخصويص ووثائق عابدين وديوان  ،وديوان الداخلية ،ومحافظة مرص

عىل معلومات ثرية ومهمة للغاية عن تاريخ الفرق العربية  الحتوائهااملالية 

 .واملرصية والنواحي اإلدارية وغريها الكثري والعديد من املعلومات املختلفة

مد الدراسة بكثري من  يف                                      أما الدوريات فكانت أيضا  ذات تأثري مهم 

                                                      أكملت دور الوثائق بل وزادته توضيحا  وتفصيال  حيث ال غنى  التياملعلومات 

كام كان يوجد بعض املصادر واملراجع املهمة منها  ،عنها يف كافة فصول البحث 

                                          وبعضها كتبها أدباء وك تاب كانوا شاهد عيان  ، أنفسهمنيكتبها الفنان التياملذكرات 

ومحمد  ،ومحمود تيمورمحمد األخوين و  ،عىل األحداث مثل كتابات عيل مبارك

 ،وجورج طنوس ،يوكامل الخلع ،وزيك طليامت ،زيدان وجرجي ،املويلحي

بعض املراجع العربية الحديثة املهمة مثل  كذلك استفدنا من ،ومحمد فاضل

إبراهيم  ىونجو  ،يورتيبة الحفن ،وسيد عىل إسامعيل ،كتابات محمد يوسف نجم

 .عانوس

ضوء هذه الوثائق  يفباملنهج التاريخي  ت، فقد التزممنهج البحثأما 

وتناول ما اشتملت عليه من  ،الدراسةواملصادر وكافة الكتابات املتعلقة مبوضوع 

 .قدر االستطاعة حقائق بروح البحث واملوضوعية القائم عىل النقد والتحليل
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أحب أن أتوجه بعميق الشكر واالمتنان والتقدير لكل الذين ساعدوين  وبعد

بشكل سليم وعىل رأسهم األستاذ  إخراجهاعىل إمتام هذه الدراسة ومحاولة 

الذي تتلمذت عىل يده أثناء فرتة الجامعة فوزي السيد املرصي  /الدكتور

وكان مرشيف عىل هذه الدراسة حني أعددتها كرسالة  ،والدراسات العليا

وأيب وأشقايئ السيام زينب التي أحاطتني  )أميثم جميع أفراد أرسيت  ،للامجستري

 .وتحملوين يف كل أحوايل مبحبة والرعاية(بكل االهتامم 

كام أتوجه بخالص الشكر والتقدير ملوظفي دار الوثائق ودار الكتب القومية 

حصويل عىل الوثائق  يفن املعاملة الحسنة والتعاون الشديد ملا قدموه يل م

                                                 ثم جزيل الشكر أيضا  ملوظفي مكتبة اإلسكندرية ومكتبة  ،والدوريات واملصادر

وال يفوتني أن أوجه الشكر والتقدير إىل موظفي املركز القومي  ،دير الدومنيكان

برش واألستاذ / رضا  للمرسح واملوسيقي والفنون الشعبية السيام األستاذة / رانيا

األستاذ/ سيد خليفة واألستاذ/ محمد موىس املالح  فريد، كام أتوجه بالشكر إىل

 لتحملهام عناء ترجمة الوثائق الفرنسية.
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 متهيد

 حتقراملرسح الشعبي املم 

 

أصبح من املمّسلم به يف الدراسات التاريخية الحديثة أن الحملة الفرنسية     

م كانت جذوة تحرضنا وتقدمنا بفتح مدارك العقل من أجل 1798عىل مرص العام 

 ،أعطى لالستعمر رشعيته تسليًم  ،االطالع عىل النموذج الغريب املتقدم ومحاكاته

أن كانت حياتنا هنا يف الرشق منعدمة من وك ،اوليس غازيً  اممخلّصً  وّصور بونابرت

 بالوجود!هر حضاري يشهد إلنسانيتنا كل مظ

ففي  ،وإذا كان الفن هو أحد أهم املقاييس التي يمعاين بها مستوى الحضارات

ظل هذه النظرة املركزية الغربية تم تجاهل ويف حاالت أفضل تهميش األشكال 

لكونها تنايف املعايري  انظًر  بالشعبية؛التعبريية املحلية التي ميكن أن توصف 

 اأن املنتج الغريب قبل أن يؤخذ معياًر  اووصمها بحالة البدائية متناسني متامً  ،الغربية

 .للقياس قد مر بهذه املرحلة البدائية

كم أن هذه النظرة الكالسيكية التغريبية تتجاهل ويف حاالت أسوأ تملغي    

 ،الذات االجتمعية الفاعلة التي قاومت وثارت من أجل اقتناص فرص تحررها

الذين  املمثلنيمل ينشأ عىل أكتاف الفرنسيني ؛ ألن  فاملرسح املرصي هنا مثااًل 

 فن املرسح وإمنا لتسلية ورفاهية جاءوا إىل مرص مل يأتوا من أجل تعليم املرصيني

ومل يكن مرسح " الجمهورية والفنون " الذي أنشأه  ،جنود ورعايا وطنهم الغازي

عن  ايختلف كثرًي  ،()"جيفال" الحارس الخاص لبونابرت يف منطقة األزبكية

العروض املرسحية الشعبية التي كانت تقدمها الفرق املتجولة يف الشوارع وهذا 

، ولكن مل متتلك هذه الفرق التمويل املايل الذي كان (1)بشهادة "جيفال" نفسه

 ميّكنها من تطوير نفسها ويجعلها يف مصاف املنافسة.
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صورة  ،لرشقبصورة منطية عن ا ما كان يأيت الغريب وهو محماًل  اودائً      

مغايرة تعكس تخلفه مقارنة بالغرب املتحرض ؛ إذ يقول أحد الرحالة الذين جاءوا 

.. وعند .م :" مل نكن نتوقع رؤية عرض مرسحي يف مرص 1780إىل مرص العام 

 وصولنا إىل القاهرة وجدنا فرقة كبرية من املمثلني مكونة من مسلمني ومسيحيني

 ،وكان يدل مظهرهم عىل قلة املال الذي كانوا يحصلون عليه يف هذا القطر ،ويهود

فكانوا يذهبون لعرض مرسحياتهم يف البيوت حيث كان يمدفع لهم أجر زهيد 

: "ويذهب ملشاهدة هذه الفرق الكثري الرحالة ج. دي شابرول قائاًل  ويوافقه ،( 2)"اجدً 

كم تمستدعى هذه الفرق  ...سنوات من األوروبيني الذين أقاموا ىف مرص منذ عدة 

 .(3)حجرة أعدت لهذا الغرض" يفوتقدم عرضها  اإليطالينيإىل بيوت التجار 

أما االنتقادات التي ومجهت ملثل تلك العروض فهي من وجهة نظرنا منطقية 

ومن  ،وبالنسبة إىل نوعية الجمهور املقدم له ،يف إطار إمكانياتها املادية اجدً 

وإمنا من  ،املؤسف أننا ال منتلك مصادر عربية موضوعية تصف تلك العروض

وصفها الرحالة األوربيني الذين مل يفهموا اللهجة املرصية التي كان يتحدث بها 

 ،ومل تعجبهم النتهائها الدائم بالسخرية من العادات واألزياء األوروبية املمثلني،

:" ولنرتك هذه الفرقة الشعبية لحياتها  بل وتعرب جانيت تاجر عن ذلك بقولها

عىل عادات  اغريبً  ااملترشدة ألن املرسح الذي بدأ يف الظهور كان مرسحً 

 .(4)األجانب

مل تتوفر كتابة نقدية موضوعية لهذه العروض التمثيلية املبكرة يف مرص  اإذً  

 ،الحديثة التي ميكن اعتبارها نواه أصيلة محلية للمرسح الذي ميكن نعته باملرصي

وبالرغم من ذلك متثل الكتابات الغربية املرجع الرئيس لوصف تلك العروض من 

 ،ه وأمناط معيشته وطبقاتهحيث محتواها الذي يعكس روح بيئته ومشاكل مجتمع

من أشهرها ذلك العرض الذي دونه املسترشق " إدوارد وليم لني" أثناء حضوره و 

وكانت قصته تدور حول الفالح  ،لحفل ختان أقامه محمد عيل باشا ألحد أوالده

عوض الذى زمج به إىل السجن جراء عجزه عن دفع الرضائب الباهظة املفروضة 

 .(5) ازوجته وتوددها للمسؤولني اضطرًر  بإغراءاتوالذي مل يمفرج عنه سوى  ،عليه

ومل يخلو  ،وقد تحدث عيل مبارك عن بعض الفرق االرتجالية املرتحلة     

بالنزعة الدينية  اوتأثًر  ،حديثه من دالالت االحتقار لها مقارنة باملرسح الغريب
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ومعنى أنها  ،أو"أوالد رابية" "وهذه الفرق كانت تسمى "باملحبظني ،واألخالقية

وكانت ال تتورع من استخدام  ،ارتجالية أي أنها مل ترتبط بنص أديب أو قصيص

ومن هنا كان منشأ احتقارها  ،واملصطلحات الشعبية البذيئة ،النكات الجنسية

 .(6)السيم يف الوسط النخبوي امجتمعيً 

الرتاث  من هائاًل  ايفوتنا أن املجتمع املرصي كان ميتلك ويعي موروثً  وال

 ،وحكايات ألف ليلة وليلة ،والظاهر بيربس ،وعنرتة ،الشعبي  مثل السرية الهاللية

 ،والزير سامل وغريها، وكانت تلقى بأداء متثييل يحاكيها ويصلها بوجدان الناس

الراوي"  و"السامر" و"حامل الربابة" الذين  فعرفت مرص ما يسمى "بالحكوايت أو

 .(7)بالقرى والشوارع والحواري ومناسبات املوالد وغريهاكانوا يطوفون 

و"اللعبات الظلية" الشهرية ببابات "ابن  ،واشتهرت مرص بفن "األراجوز"    

األمرية عارش امليالدي. وكان من أشهرها "دانيال" التي يعود تاريخها إىل القرن ال

وكانت متثل نافذة وجدانية  ،وصال"، "عجيب وغريب"، و"املتيم والصائغ اليتيم"

وتصوير شعبي لألحوال  ،مهمة ورضورية للتنفيس عن الطبقات املطحونة

 ،وتطلعات نحو املستقبل ،ومشكالت ،االجتمعية وما تتضمنه من عادات وتقاليد

النهاية لينرش  يفوتتمحور فكرتها حول شخصية البطل األسطوري املنقذ الذي يأت 

ها كانت تحمل معنى سيايس مبطن يعرب ويعكس عدم العدل ويحقق السالم أي أن

وإال لن يسلم  ،وتطالبه بشكل غري مبارش بتحقيق العدل ،الرضا الشعبي عن الحاكم

 .(8)من عاقبه فعله

وقد استمرت هذه األشكال التعبريية من الفن التمثييل حتى مع انتشار    

وذلك  ،(9)عريب املرسح بنسخته الحديثة األوروبية يف املجتمع املرصي وال

من وجدان املجتمع  اومحلية النص التي تجعله قريبً  ،لسالسة اللغة والصياغة

وقد يكون مرسح العرائس الذي أنيشء يف  ،وقضاياه دون تعقيد نخبوي أو سلطوي

 .م تحت إرشاف وزارة الثقافة خري شاهد عىل ذلك1959القاهرة العام 

فال يمعرف  ،وبالعودة إىل املرسح الفرنيس الذي جاء مع الحملة الفرنسية   

هل كانت  ،عىل وجه الدقة ما هي نوعية العروض املرسحية التي كان يقدمها

اسكتشات هزلية وفودفيلية ارتجالية تشبه  أممرسحيات تراجيدية جادة ومحكمة 
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النوع األخري السيم أنها ونعتقد أنها تنتمي إىل  .عروض املرسح الشعبي يف مرص

بل وأن وصف املكان الذي أقيم فيه  ،كانت تمقدم للجنود بهدف املتعة والتسلية

عن املسارح الشعبية  اهذا املرسح الفرنيس يف حديقة األزبكية مل يختلف كثرًي 

التي كانت تمقام يف بيوت األثرياء ؛ فهو كان عبارة عن بيت كبري بحديقة األزبكية 

بكافة وسائل الراحة بونابرت نفسه  أوامرزمود بناء عىل و  ،جار العطرية تحيطه األش

من  اوبحسب جانييت تاجر " كان عىل هذا املكان أن يشهد كثرًي  ،والرفاهية

 .؛ مغامرات بونابرت وجنوده الغرامية(10)املغامرات "

م ووصفه بأنه "كان 1800ذلك املرسح الذي تحدث عنه الجربيت العام أما     

عبارة عن محل يجتمع فيه أفراد الحملة كل عرشة أيام وكانوا يسمونه " بالكوميدي" 

يقضون به وقتهم ملدة أربع ساعات خالل الليل وال يدخلوه إال بتذكرة وزي رسمي 

وأن مرسح  ،فرمبا يكون هو مرسح القاهرة الذي أنيشء فيم بعد ،(11)مخصص "

 .ء ثورتا القاهرة الشعبيتني ضد الحملةاألزبكية األول املشار إليه قد تهدم أثنا

ويف ظل اعتمده عىل  ،م1805ومع تويل محمد عيل حكم مرص العام    

 ،والجيش الذي أنشأه ،يف إدارة وتنظيم الدواوين الحكومية املختلفة األوروبيني

أصبح يف مرص عدد متنامي الزيادة من األجانب املثقفني واملوظفني املرموقني 

الذين كان يهمهم وجود نوع من األماكن الرتفيهية "الكالسيكية " عىل قياس ما كان 

 .(12)يشهدوه يف بالدهم

عن تلك التي  اومضمونً  وعىل أثر ذلك اختلفت العروض املرسحية شكاًل    

إذ أصبح املمثلني من هواة املتعلمني  ،الفرنسية كانت تمقدم زمن الحملة

وكان يسبق العرض  ،واملوظفني األجانب املرموقني تحت إرشاف قنصلياتهم

كم أصبحت املسارح أكرث  ،املرسحي إلقاء قصيدة شعرية أو قطعة نرثية بليغة

وبوفاة محمد عيل وزيادة التدخل  ،(  13)وزمودت بالزخارف والديكورات  تنظيًم 

أتت إىل مرص العديد من الفرق  ،واعتمد خلفائه عىل الغرب ،األجنبي يف مرص

 .(14)اإليطالية واليونانية والفرنسية وغريها

وعىل سبيل املثال اهتم سعيد باشا بإقامة مجموعة من املسارح واملالهي    

بحدائق قرص القباري باإلسكندرية وكان يمقام فيها حفالت نهارية وليلية تعرض شتى 
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 التيعن حفاوته وترحيبه  بالجالية األوروبية  اوكان ذلك تعبرًي  ،فنون األوبرا والباليه

؛ إذ أصبح ، ومن هنا تم مأسسة وحوكمة املرسح(15)ساندته ورحبت باعتالئه العرش

والتنظيمية تحت إرشاف ورعاية السلطة الحاكمة  اإلداريةمؤسسة لها قوانينها 

 .نفسها

؛ مبعنى أن األشكال التعبريية الشعبية القدمية تم كم تم تغريب املرسح

ذيبها تجاهلها بحيث مل يفكر أحد يف كيفية تطويرها كبنية أدبية محلية ميكن ته

ساهم يف  ،وإمنا تم الرتويج للمرسح بهيئته ومضامينه األوروبية ،والتأسيس عليها

ومنها عاد العديد من املفكرين والطالب  ،ذلك البعثات التعليمية إىل أوروبا

ملنّي بحمس وإعجاب استثنايئ مبظاهر الحضارة الغربية ومتثالتها ومن  ،محم

 .(16)هؤالء كان املرتجم رفاعة رافع الطهطاوي

 ،ويف ظل سطوة وهيمنة هذه الثقافية الغربية نشأ املرسح األورويب يف مرص  

وهو ما حكم السريورة التاريخية لعديد من  ،بإزاحة كل ما سبقه باحتقار وسخرية

وعرقلة  ،وجودها إثباتوحرمانها من  ،وساهم يف تأخرها ،الفرق املرصية املحلية

ومن شواهده تأخر دخولها املسارح الخديوية التي أمنشئت للفرق  ،مراحل تطورها

  .األوروبية كحق احتكار ممنوح من األرسة الحاكمة

أما املرسح الشامي الذي أمنيشء يف مرص فال ميكن ألحد إنكار فضله ودوره 

نع مرسح مرصي محيل قاتهم فجمعة الشوام استطاعوا بفضل عال  ،املهم يف صم

وتعدد نطقهم للغات األجنبية أن يعربوا  ،ومهارات الذكاء االجتمعي الدبلوماسية،

وقدمتها فرقهم  ،ويرتجموا العديد من املرسحيات األوروبية الشهرية واملهمة

وكان أبرزهم وأسبقهم سليم النقاش ابن شقيق "  ،املرسحية التي أتت إىل مرص

ترجم مرسحية "البخيل" عن "موليري" وقام  مارون النقاش " التاجر واألديب الذي

 .(17)م عىل خشبة مرسح بسيط أعده يف منزله ببريوت1848بتمثيلها العام 

بالغرب حيث انترشت مدارس  اومن جهة أخرى كان الشام أكرث احتكاكً

التبشري األوروبية والجمعيات الثقافية التي كانت تقدم العديد من املرسحيات 

وافتتاح  ،والصحافة ،إدخال الطباعة يفكم أن الشام سبق مرص  ،الدينية والتعليمية

بها  حظواكلها مقومات ساهمت يف مكانتهم التي  ،(18)م1866جامعة بريوت العام 
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 ،يف مرص بعد تدفق هجراتهم جراء مضايقات السلطات الرتكية والدينية املتزمتة

وبالرغم من ذلك مل تسلم الفرق الشامية شأن نظريتها املرصية من استهجان 

وامتعاض الوسط املثقف النخبوي يف القاهرة أو عىل األدق "الصفوة املتفرنجة" 

فً  اأوروبيً  االتي كانت تريد مرسحً   .وّعدت كل ما خالفه "تخلف" ،اِصر
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 هوامش التمهيد

 
()   اختار الخديو إسمعيل هذه املنطقة بالذات ألنها تربط بني القاهرة القدمية والنيل، ومنطقة

يرجع تاريخها إىل عرص اململيك حيث اهتم بها األمري اململويك املعز االتابىك  األزبكية

م وأقام بها القصور والبساتني، وعندما جاءت 1475أزبك بن الظاهري وهو قد أنشاها عام 

                                              ً     م اتخذ نابليون بونابرت من قرص محمد بك األلفي مقر ا له 1798عام الالحملة الفرنسية 

             م                                        ً  نيس الذي كان ي سمى مبرسح "الجمهورية والفنون"، وأصبحت مكان ا وأقام فيها املرسح الفر 

سكنها الوايل العثمين وأصحاب الجاليات األجنبية يف  للتنزه والرتفيه، وبعد رحيل الحملة

مرص. ومع مرور الوقت طالتها يد اإلهمل، وكانت يف وقت الفيضان تتحول الربكة 

مكان ت الضالة، ومع استمرار اإلهمل تحولت إىل املوجودة بها إىل مكان يرتع فيه الحيوانا

جاء الخديو إسمعيل واهتم بها وأعاد بناءها وتزيينها من جديد  إىل أنالجرائم   م        ت رتكب فيه

ميت بحي اإلسمعيلية، وىف تقرير بريدسىل قنصل الواليات املتحدة يصف حي    م                                                             وس 

: "وقد استحالت اليوم إىل حدي قة عمومية رائعة الجمل ذات                         ً                           األزبكية بعد التجديد قائال 

ممرات رملية، وطرق ظليلة، ومروج خرضاء. ومم يأخذ فيها باأللباب، بحرية صناعية هي آية 

يف الجمل؛ وتحف بهذه الحديقة أبنية أخاذة املنظر منسقة عىل طراز واحد"؛ للمزيد انظر 

، مدبويلبة ، مكت2، ط1: تاريخ مرص يف عهد الخديو إسمعيل باشا، جاأليويبإلياس 

، 185، وجورج جندي وجاك تاجر: املرجع السابق، ص145-144م، ص1999القاهرة 

-89ص  ،م1959-1958، دار العرب، القاهرة 1ط : يف ربوع األزبكية،كيالينومحمد سيد 

، وسيد عىل إسمعيل: تاريخ املرسح يف مرص يف القرن التاسع عرش، الهيئة املرصية 106
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 الفصل األول

 املسارح الخديوية

 األورويب الناعم االحتاللوجه  

 

 النهضة األدبية والعلمية يف عهد الخديو إسامعيل

( نشأ املرسح املرصي بُحلته 1879-1863) يف عهد الخديو إسامعيل

متنوعة من املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي  الحديثة يف ظل طفرة

وعىل أثره  ،كانت تهدف يف األساس إىل تحديث مرص عىل النمط األورويب

وكل من كان يبحث  ،أصبحت مرص ِقبلة عديد من املفكرين واملثقفني والصحفيني

وائر وسائل د ت: "وانبعثعرب عن ذلك الشيخ محمد عبده قائاًل  ،عن مالذ أو متنفس

بأن  االعلوم واألعامل وأخذت تبذل يف سبل املتقدمات األتعاب واألموال طمعً 

ما لذ وطاب لدى زرعه يف الديار املرصية وإظهار  ،تجنى من مثر البذل واألتعاب

 .(1)ماله من املزية يف الساحة العزيزية الخديوية"

 ،(1854-1848) كام أُعيد فتح املدارس التي أُغلقت يف عهدي عباس األول

واهتم إسامعيل بفتح مدارس جديدة وأسس عدد  ،(1863-1854) وسعيد باشا

 ،والحقوق ،كانت نواة فكرة الجامعة كمدرسة املهندسخانةالتي  من املدارس العليا

كام افتُتحت يف عهده أول مدرسة للبنات  ،ومدرسة الطب والوالدة ،ودار العلوم

 .(2)التي أنشأتها "جشم آفت" ثالث زوجاتهوهي املدرسة السيوفية  1873العام

كام اهتم الخديو إسامعيل بالتعليم الفني من خالل تأسيس عدد من املدارس 

ة إىل إعادة ديوان عثات التعليمية إىل أوروبا، إضافالصناعية الثانوية، وأعاد إرسال الب

الشخصيات ، مبساهمة عدد من (3)املدارس أو ما ُسمى بنظارة املعارف فيام بعد

عدد من املؤسسات  نشئتوأُ ، (4)ورفاعة الطهطاوي ،عىل باشا مبارك املرموقة مثل
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م 1870و دار الكتب العام  ،م1863الثقافية الرتاثية مثل املتحف املرصي العام 

تم تأسيس عدد من الجمعيات العلمية واألدبية  اوأيضً  ،(5)عىل غرار كتبخانة باريس

م لخدمة العلوم الجغرافية والصناعة 1875مثل الجمعية الجغرافية الخديوية العام 

 .(6)والتجارة املرصية والتوسع الجغرايف نحو أفريقيا والبالد املجاورة لحدود مرص

 وبجانب تلك الجهود الرسمية كانت هناك جهود بعض العلامء واملهتمني

بالعلم والثقافة الذين ساهموا بإنشاء عدد من املؤسسات التنويرية منهم محمد 

ومن  ،م1868عارف باشا الذى أسس جمعية املعارف للنرش والتأليف العام 

خاللها طُبعت طائفة من أمهات الكتب يف التاريخ واألدب والفقه برعاية األمري 

وكان  ،محمد توفيق باشا، كام أُنشئت الجمعية الخريية اإلسالمية يف اإلسكندرية

من بني مؤسسيها عبد الله النديم بتمويل مايل من أحد أثرياء اإلسكندرية وهو سعد 

 .(7)الله بك حالبة

لصحافة تم إحياء مطبعة بوالق وإمدادها بكل ما هو جديد من ويف مجال ا

إىل إنشاء عديد من املطابع األهلية مثل مطبعة جمعية  إضافة، (8)آالت حديثة

 ،املعارف، واملطبعة القبطية، ومطبعة وادى النيل لصاحبها محمد أبو السعود

 .(9)ومطبعة روضة املدارس

علمية وأدبية وسياسية بجانب جريدة ما بني وقد تنوعت الصحافة املتخصصة 

دورية غري الصحف  28الوقائع املرصية، وظهرت صحف أخرى كثرية بلغ عددها 

 ،(10)فكان للصحافة دور بارز يف ظهور حراك فكرى ومجتمعي متميز ،األجنبية

طالت يد التجديد املؤسسة األزهرية من خالل إحياء علوم الدين يف إطار عرصي و 

 .(11)االجتهاد والقياسقائم عىل 

ضمن مرشوع تزيني وتجميل مدينة القاهرة السيام منطقة األزبكية العام و 

وأغدق عليها الخديو األموال ببذخ حتى  ،أُنشئت املسارح الخديوية ،م1867

 :وميكن تفصيل ذلك كاأليت .من العملة الفرنسية( ) ماليني الفرنكات ابلغت أحيانً 

 املرسح الكوميدي الفرنيس -1

 ،م1867نوفمرب  22وقد أنيشء ذلك املرسح بالطرف الجنويب باألزبكية يف 

يناير  4حيث تم االفتتاح يف مساء  ،اعرش يومً  واالثنييف مدة وجيزة مل تتعد الشهر 
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إياه  ام، وهو ما أثار تعجب املؤرخ إلياس األيويب حني تحدث عنه واصفً 1868

وُمزين بأبهى الرسوم والزخارف السيام تلك األماكن التي  ،بأنه كان شديد الفخامة

 .(12)ُخصصت للخديو واألمريات

وقد أراد الخديو إسامعيل أن يكون ذلك املرسح عىل غرار مرسح املنوعات 

ولذلك تم االتفاق مع  ،بباريس لتقديم العروض املتنوعة ما بني الكوميدي واألوبرا

أصل أمرييك للتعاقد مع ثالثني ممثل وهو مخرج فرنيس من " Manass "ماناس

"هيلني الجميلة" من تلحني "اوفنباخ  ()وممثلة من فرنسا، وتم االفتتاح بأوبرا

Jacques Offenbach" (1819-1880مؤلف موسيقى فرنيس من أصل برويس )م، 

ووىل  ،كثري من الشخصيات املهمة عىل رأسهم الخديو إسامعيل وحرض االفتتاح

، وبلغ من النجاح (13)وكبار موظفي الدولة وقناصل الدول األوروبية ،العهد توفيق

 .(14)األروقة الخالية من القاعةيف  درجة جعلت إدارة املرسح تضع املقاعد

إسامعيل بأمر املرسح من خالل  وميكننا أن نتبني مدى اهتامم الخديو

التقارير التي كانت تُرسل بصفة منتظمة عن عروض املرسحيات وأنواعها وحجم 

"درانيت  مثل ذلك التقرير املرسل من ،وأوصافهم ،وأسامء املمثلني ،نفقاتها

Draneht"()  النجاح املستمر للعرض املرسحى  ام واصفً 1870-1869عن موسم

 .Sarotta"(15)اإلعجاب ببطلة العرض" ساروتا  ا"فوست الصغري" ومبديً 

حيث كانت تبدأ يف  ،وكانت تلك العروض تُقدم مبواسم ومواعيد محددة

الرتباط الفرق باملواسم املرسحية يف أوروبا، وكان  اوتنتهي يف الربيع نظًر  ،الشتاء

إسامعيل يرُشف عىل املرسح بنفسه فيام يتعلق بالتمويل املايل  الخديو

والتجهيزات واختيار العروض والفنانني من ممثلني وراقصني وموسيقيني، وهو 

اهتامم عكس شغفه الشديد باملرسح حد احتسابه ضمن شئونه الخاصة التي ال 

ويتضح  ،جلهأو التقصري حتى لو بلغ األمر أن يقرتض املال من أ  اإلهاملتحتمل 

وبه ميزانية  ،" إىل رياض باشاDraneht"درانيت  ذلك من الخطاب الذي أرسله

: " فأرجو أن يُعطى إيّل يف أقرب وقت مرسحي األوبرا والكوميدي الفرنيس قائاًل 

 733116ممكن خطابات كريدى عىل البيت الذي يختاره سعادة وىل النعم مببلغ 

 (.16)الالزم إيّل يف أوروبا " اوماية وستة عرش فرنكً سبعامية ثالثة وثالثني ألف  افرنكً 
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وقد اهتمت بعض الدوريات املعارصة وقتئًذ بنرش أخبار املرسح الكوميدي 

فكانت تنرش أخباره  ؛به اكبرًي  االفرنيس مثل مجلة وادي النيل التي أولت اهتاممً 

كان  امللعب االوروباوى( وإن دل ذلك فإمنا يدل عىل أن املرسح) تحت ُمسمى

؛ ألن كل عروضه كان اوموضوعً  يف ذلك الوقت يُنظر إليه بأنه منتج أورويب شكاًل 

يقدمها الجوقات اآلتية من أوروبا، كذلك الروايات واملرسحيات كانت تُقدم 

 .(17)ومن وحي املجتمع الغريب ،بلغاتها األصلية

إسامعيل عىل حضور معظم العروض املرسحية التي  وقد حرص الخديو

ذكرتها مجلة وادي النيل التي  مثل تلك الحادثة ؛كانت ال تخلو من بعض النوادر

وجد يف الخلوة الخديوية املعدة لجلوس  (ذي الحجة 20) قائلة: " يف ليلة الجمعة

ة آلة نارية الذات الدوارية مبحل امللعب املسمى بالتياترو يف كريس الديار املرصي

واتضح فيام بعد أنها مل تكن مكيدة بقدر أنها كانت  ".....كانت قد اتخذت مكيدة.

التياترو" يك يحصل عىل مكافأة من ""ميناس" متعهد  محاولة ابتذاذ عابثة من

و تم الحكم عليه بالنفي من مرص هو والخواجة اليوناين  ،الخديو بخدعة أنه أنقذه

بالحبس مدة  اإليطايلكام عوقب الخواجة "تريقوز أناس"  ،املسمى"فرنسيس"

ومل ترث تلك الحادثة مخاوف الخديو باملرسح الذي أعقب الليلة التالية  ،(18)اعامً 

 .(19)املشهورين اإليطالينيبحضوره حفل موسيقى"للسنيورىس" أحد املوسيقيني 

" إىل Draneht"درانيت  وكان التجهيز للموسم الجديد يستلزم أن يسافر

ولالتفاق معهم عىل  ،الختيار ممثلني وممثالت الفرق بنفسه إيطالياباريس أو 

املادي من هؤالء يف سبيل موافقتهم  لالبتزازما تعرض  اوكثرًي  ،رشوط التعاقد

عدم وجود بديل ميكن االعتامد  إدراكهميف ظل  اخصوصً  ،املجيء إىل مرص

السيام  ،(20)م باذخ يف التعامل معهمولِمَّ اشتهر به الخديو إسامعيل من كر  ،عليه

املمثالت الحسناوات ليّنات الطابع
(21). 

م افتُتح املوسم املرسحي 1870 أكتوبر 20وم الخميس املوافق وىف ي

كان أولها مرسحية  ؛م باملرسح الكوميدي بثالثة عروض مختلفة1870-1871

ثم  ،بول" "كروك ثم مرسحية كوميدية باسم ،"املوافق واملخالف" قصرية باسم

 .(22)االختتام باملرسحية الغنائية "موال فرنتينو"
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وجود ما ُسمي بجورنال "لوبرجرام التياترات املرصية"  مام يلفت االنتباهو 

 هإصداراتوكان يُطبع مبطبعة الخواجة "دلبوس دموريث" باألزبكية، وتبني أن أول 

ووظيفته كانت نرش برنامج العروض املرسحية  ،كان مع افتتاح املرسح الكوميدي

وكتابة املقاالت النقدية والتوعية بفن املرسح يف ثوبه األورويب  ،ومواعيدها

ومن بعض إعالناته أمكن التعرف عىل أسامء بعض العروض املرسحية  ،الحديث

 التي حرص الخديو (23)وأرسار الصيف" -وجاووت ومينار ورشكائهام -منها " فرنندة 

إحداها بالتصفيق الحار يف  إسامعيل عيل حضورها وعرب عن مدى إعجابه

 .(24)للممثلني واملمثالت

للمرسح  األوركسرتام تقدم رئيس 1872 -1871وىف املوسم املرسحي 

" بطلب متكرر بشأن تعهده بإدارة Roosen. J. Aالكوميدي الفرنيس ويُدعى"

بتقديم موسم جيد يلقى قبول الخديو مبا لديه من قدرة  اواعدً  ،العروض املرسحية

وكوميديا  ،لقيادة وإدارة فرقة متنوعة ما بني أوبرا كوميدية واوبريتات صغرية وكبرية

ومن ذلك الطلب ميكننا معرفة كم هائل وثري من املعلومات الخاصة  ،()فودفيل

 .الكوميديباملرسح 

روسيني" هو حديثه املبارش إىل الخديو إال أن أهم ما يلفت االنتباه يف طلب "

يف إطار رشاكة  ،إسامعيل بصفته مالك خاص للمرسح وليس بصفته السياسية

كل يشء ]املرسح و " :إذ يقول مثاًل  ،اقتصادية غري عادلة وغري مجدية باملرة

الرشف امللكية وملحقاتها[ ستبقى يف ملكية الخديو وسرُيد يف حالة كاملة يف نهاية 

ويتضح  ،املرسحية التي من املمكن أن ُُتد ملوسم آخر إذا رغب الخديو" الرشاكة

بشكل جيّل منظور "روسيني" وأمثاله من األجانب الذين كانوا يتعاملون من منطلقه 

مع الخديو كحاكم شاب "مرسف" ينتمى إىل الثقافة الغربية الفرنسية بكليته ومن ثمَّ 

للحسابات الدقيقة فإّن  ا"وفقً  :وبكل ثقةإذ يقول  ؛انحيازه لألجانب بعطفه وبذخه

ُسيقدم  افرنكً  250.000النفقات ستكون أعىل من اإليرادات والفارق بينهام 

بكرمه يف حرمان مدينة القاهرة من صالة  -لن يرغب–كمنحة من الخديو الذي 

 .(25)عرض قوية يتمتع بها السكان املتحدثني باللغة الفرنسية "
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خاص باملرصوفات واإليرادات  ابندً  29الطلب عىل هذا وقد اشتملت مذكرة 

 90بــ  اوالشئون اإلدارية وعدد املرسحيات مقسمة عىل الشهور مبا يُقدر إجامليً 

وعدد أفراد الفرقة من املمثلني واملمثالت والعازفني وكذلك  ،امتنوعً  امرسحيً  اعرضً 

أما تكلفة املوسم  ،(26)أعداد األشخاص الالزمني لألعامل الخدمية املختلفة

 360.000حسب روسيني خالل ستة شهور فقد قُدرت بــــ اإلجامليةاملرسحي 

عىل أن يُدفع العجز الفارق من جيب الخديو  ،100.000مقابل إيراد  ،افرنكً 

 .(27)الخاص يف سبيل متعة الفرنسيني رعايا وفنانني !

الرشوط والبنود بقصد بعض يف  " طلبه مع التعديلفرباير أعاد "روسيني 8وىف 

 .(28)تخفيض النفقات إىل أقىص حد

 225000فرباير أعاد الطلب للمرة الثالثة مع طلب إعانة مالية قدرها  10 وىف

 20000طلبه أن تلك اإلعانة مقسمة إىل يف  ووضح ،260.000من  بداًل  افرنكً 

كام طلب إمداده باملالبس  ،إيجار اللوجات الخديوية افرنكً  25000 ،إعانة افرنكً 

 .(29)!نارة وإيجار القاعةمع اإلعفاء من مصاريف اإل  ،اوالديكورات واملعدات مجانً 

ومن تلك املذكرة ميكن التعرف عىل قاعة املرسح الكوميدي الفرنيس من 

 46، واأماميً  امقعدً  116واملقاعد مقسمًة إىل ( )خالل عرضه بيان عدد األلواج

درجة ثانية أي أن  الوجً  18درجة أوىل، و الوجً  18، وابنواًر  18و، اخشبيً  اكرسيً 

وقد  ،كام ورد يف دراسة فيليب سادجروف 234وليس  امقعدً  216بلغ  اإلجاميل

 كالتايل: ،قُسمت القاعة حسب الشخصيات واملكانة االجتامعية

 1لوج من الدرجة األوىل و 4لصاحب السمو وحرميه وحاشيته العسكرية  -1

 بنوار.

 بنوار. 1لإلدارة  -2

كرايس  6مقاعد أمامية، و 6بالنسبة للتذاكر املجانية )املمنوحة للفنانني(  -3

 بنوار. 1خشبية، و

 15، واخشبيً  الوجً  40، واأماميً  امقعدً  110وكان املتبقي للجمهور العام 

وكانت  ،"..من الدرجة الثانية. الوجً  18من الدرجة األوىل، و الوجً  14، وابنواًر 

The National Library and Archives of Egypt



 29 1919 ثورةرسح واملجتمع املرصي..من النهضة إىل امل

و  ،للكريس الواحد افرنكً  3و  ،للمقعد الواحد افرنكً  5التذاكر مقسمة بواقع أسعار 

للوج  افرنكً  15و ،للوج الواحد من الدرجة األوىل افرنكً  45و ،للبنوار افرنكً  35

 .(30)الواحد" من الدرجة الثانية

مل يُستجاب  "Roosen. J. A" قدمهاالتي  ويتضح أن تلك الطلبات املتكررة

وفيه بنّي  ،م1871 فرباير 19دّل عىل ذلك الخطاب الذي أرسله بتاريخ  ،لها

واجهته، والتي بسببها مل يُستجاب لطلبه ومنها التأخر الدائم يف التي  العراقيل

 ،(31)عمليات تجهيز األزياء واإلكسسوارات الخاصة بعروض املرسح الكوميدى

 .وتجارهاعمليات الغش والخداع من بعض مصممي األزياء غري 

 8000إيطاليا مببلغ  يفاألزياء الخاصة مبرسحية "قطاع الطرق" ُصنعت  فمثاًل 

وبالرغم من ذلك كانت سيئة الجودة  ،افرنكً  4500حني أن تكلفتها كانت يف  افرنكً 

وهو ما كان مصدر سخط  ،والكومبارس ،ال تصلح سوى لألدوار الصغرية والكورال

 "Laroltaوغضب كبار املمثلني واملمثالت ورفضهم الظهور بها مثال ذلك مدام" 

وهو ما يفرس أحد رشوط التعاقد التي  ،أرصت عىل رأيها وتبعها اآلخرينالتي 

باستثناء العروض  ،وضعت فيام بعد التي نصت عىل حضور الفنانني بأزيائهم

 .(32)اج إىل أزياء يصعب اقتناؤها بشكل خاصتحتالتي  املرسحية التاريخية

أن النية كانت منعقدة عىل دمج املرسحيني  "Roosen. J. Aويتبني من مذكرة "

خاصة بعد ارتفاع نفقات مرسح  اأو إغالق األخري ُتامً  (األوبرا والكوميدي) امعً 

ورأى  ،وهذا ما أوىص بعدم تنفيذه ،من الفرنكات امليونً  2.517.627األوبرا إىل 

مع إعادة تقديم  ،أن الحل املناسب هو تخصيص مصمم أزياء للمرسح الكوميدى

"قطاع الطرق" و" العني املفقوءة" و"هيلني  العروض املرسحية املتوافر لوازمها مثل

 .(33)الجميلة"

األخرية ميكن التعرف عىل نوعية وأسامء العروض  ومن مذكرة روسيني

املرسحية بتنوعها التي كانت تُقدم يف تلك الفرتة عىل املسارح يف القاهرة 

 ،دينوفا ،هيجونيوتو ،روبري الشيطان :فمن العروض الدرامية تلحني مايربري ؛وأوروبا

 ،ماكبث ،ينوفورتاديل ديست :ومن تلحني فريدي ،الدون كارلوس ،األفريقية ،الرسول

دي  ،لويز ميلر ،الدوق فوسكاري ،جان دارك ،سادكود ونوسور ،أفولدو
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 موىس ،أوتلو ،بكامء بورتيس ،دون جوان دو موزارت ،جون دميرتيال ،سومباردس

 .(لدونيزيت) بريتاين دي مالوى ،دون سيباستني ،محظية امللك ،لروسيني()

 ،ألبرين ،دون بيكتسفالو ،ومن عروض األوبرا الهزلية "تحفظات السيد برتيال

أما  ،"وال سيرنتو ،دون باسكاال ،نهاية كامونيس ،بواب السيد فرياري ،كوليميال

 ،دوسبريتو مالينيو ،كليوباترا ،مونت كريست ،عروض الباليه فمنها "الفالو

 ."وسوين إن ماسكيزا ،الكونتيسة ،وزارات باريس ،الجيوكاتوري

ولالطالع عىل النظام  ،وينها من قِبل املتعهدوملعرفة الفرقة التي كان مزمع تك

 :العام واألجور التقريبية لهذه الفرق ندرج الجدول التايل

 

 (1872-1871املرسح الفرنيس )موسم 

 نوفمرب إىل األول من أبريل 15من  (بيان بالنفقات العامة )املقرتحة

 فودفيل -مرسحيات هزلية –أوبريت 

 أدوار الرجال
الراتب الشهري 

 بالفرنك
 أدوار النساء

الراتب 

الشهري 

 بالفرنك

ممثل هزيل )أوبريت 

 (وفودفيل
1000 

خادمة هزلية )أوبريت 

 (وفودفيل
2000 

 1200 خادمة هزلية أوىل 2000 مغني أول صادح

 500 خادمة هزلية ثانية 700 ممثل هزيل أول

 500 عاشقة أوىل 750 ممثل أول هزيل شاب

 1000 دور أول إلمرأة لعوب 450 ممثل هزيل ثاين

 750 فتاة ساذجة 400 ممثل هزيل ثالث
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ممثل هزيل أول يقوم 

بدور العجائز )دور 

 (رأساميل نبيل

 400 عاشقة ثانية 700

ممثل هزيل ثاين يقوم 

بدور العجائز )دور 

 (شخص قبيح

 400 ثانية (امرأة لعوب )متأنقة 400

 400 فتاة ساذجة ثانية 650 عاشق أول شاب

 400 ممثلة مسنة 450 عاشق ثاين

أربعة مغنيني كورس 

 لألدوار الصغرية
 750 مربية أوىل مل يحتسب

 500 مربية ثانية  

  
أربعة مغنيات كورس لألدوار 

 الصغرية
 مل يحتسب

 

ميكن أن نستشف  ،ومن طبيعة األدوار املسندة إىل فناين الفرقة كام هو مبني

إذ تعكس منط العالقات  ،نوعية البنية املوضوعية لتلك العروض املرسحية

ال انشغال  ،تزاوج السلطة بالغواية ،األرستقراطيةالعاطفية بني أروقة وغرف القصور 

 .فامللك يذهب للمرسح يك يلهو ال ليغتم ،بقضية وال فكرة وال قصة حرب

أي مواسم قُدمت يف  بدليل عدم ذكره ،ومل يلق روسيني استجابة من الخديو

 ق النجاح املرجو حسب وصفكام انتهى املوسم بعدم تحقي ،فيام بعد

ومن هذه الطلبات املتكررة الستغالل املرسح الكوميدي نستنتج  ،(34)"درانيت"

 مروره بأزمات حقيقية ستتفاقم وتظهر جليا يف املواسم التالية.
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 ،م1874-1873 خالل موسم وقد توالت خسارات املرسح الكوميدي

الخاصة باملسارح التي ُسحبت بقروض استدانة  اإلنفاقبالرغم من ارتفاع معدالت 

، ويف املوسم التايل تعاقد درانيت مع فرقتني (35)ايجبسيان األنجلومن بنك 

 ،استبعد منهام كل املمثالت القدميات ،فرنسيتني للمرسح الكوميدي واألوبرا

وتوالت عدة مراسالت  ،عدم نجاح املوسم السابق بحسب رأيهيف  االاليت كّن سببً 

 .(36)بينه و بني القرص للطمئنة وكأنه يف مهمة حيوية قد تتوقف عليها الحياة

" الفرقة إىل مرص حيث ذكر "درانيتويف أحد خطاباته أكد عىل موعد وصول 

سبتمرب  25أن الفرقة سرتحل من مرسيليا بواسطة سفينة النقل الرسيع الوطنية يوم 

الالزمة إلقامة مراسم  تاإلعدادا إُتامعىل  اأول أكتوبر، وموصيً يف  م لتصل1873

ويف هذا املوسم  ،(37)الرتحيب االحتفالية لهم حني وصولهم ميناء اإلسكندرية

إلعجاب الخديو وولعه  انظًر  ؛افرنكً  14000زادت معدالت اإلنفاق مببلغ قدره 

 .(38)زيادة عىل مدة تعاقدها املنصوص عليها ايومً  14بفرقة الباليه واألمر باستبقائها 

تفاصيله وال ميزانيته عن يف  م ال يقل1875-1874وكان املوسم املرسحي 

إىل مبلغ ستة عرش ألف  إضافة ،االعام السابق حيث قُدرت مبليون ومائتي ألف فرنكً 

، وذلك بخالف املرصوفات األخرى الخاصة باملشرتيات (39)هإسرتلينييلريا 

ات جديدة كل موسم حفعىل سبيل املثال كان يتم رشاء لو  ،ورواتب العامل وغريه

 .(40)افرنكً  6560مرسحي بقيمة مالية ثابتة بلغت 

تسفر عن ربح سوى  ومن باب اإليرادات يتبني أن كل تلك النفقات الباهظة مل

يأمل  ،امناسبً  اماديً  ا"درانيت" مكسبً  وكان ذلك من وجهة نظر ،األف فرنكً  60

ذلك فكل يف  ، وال عجب(41)م1876-1875املوسم املرسحي التايل يف  تحقيقه

 املقام األول للخديويف  الدالئل تشري إىل أّن املرسح كان وسيلة ترفيهية خاصة

وطبقة الصفوة واألوروبيني وليست مؤسسة ربحية تقوم عىل مبدأ املكسب 

 .والخسارة

ذلك املوسم هو ظهور فرق آسيوية مثل تلك الفرقة يف  ولكن الالفت لالنتباه

 1قدمت يف التي  "Hes. Arr. Kav الصينية تحت قيادة مديرها" كاف. أر. هيس

أي أن  ،(42)اإسرتلينيً  اجنيهً 100" مقابل Zekeم اوبريت باسم "زيىك  1875مارس 
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 -وميكن تفسري ذلك ألمرين أولهام ،عىل الفرق األوروبية ااألمر مل يُعد مقترصً 

أنه  الثايناحتامل أن تلك الفرقة كانت مشهورة بعروضها الفنية الجيدة، واالحتامل 

تم اللجوء إليها كحل لصعوبة التعاقد مع الفرق األوروبية يف ظل الظروف املالية 

 الخانقة التي كانت ُتر بها مرص.

وقد بلورت هذه األزمة املالية نوعية ومعايري كل العروض املرسحية عىل 

من بينها  اتخذت إجراءاتاملرسح الكوميدي فيام بعد، واتضح ذلك من عدة 

وخفض تكلفة  ،وفسخ عقودهن بشكل نهايئ ،بعض راقصات الباليهاالستغناء عن 

 .(43)فقط اإىل مائة ألف فرنكً  ااألوبريت من مائة وثالثة وثالثون فرنكً 

م اهتمت إدارة املسارح 1876-1875وىف أثناء التجهيز للموسم املرسحي 

أوصت بعرض التي  وظهر ذلك يف االقرتاحات ،ببحث كيفية االقتصاد يف النفقات

ال تحتاج إىل عمل إكسسوارات وأزياء التي  بعض األوبرات واملرسحيات القدمية

واقتصار األمر عىل عمل بعض التعديالت والتجديدات بتكلفة قُدرت بــــ  ،جديدة

إسامعيل الذي أمر  مل تلق قبول الخديو اإلجراءاتإال أن تلك  ،(44)افرنكً  50000

التي  (45)برضورة التعاقد مع فرقه أوروبية كاملة دون االهتامم مبسألة عجز امليزانية

 .(46)ابلغت مليون ومائتي ألف فرنكً 

م تعرضت املسارح الخديوية 1877-1876وبدايًة من املوسم املرسحي 

مام أدى إىل ظهور مشاريع إنقاذ من  ،ألزمة حقيقية سواء من الناحية املالية أو الفنية

ومنها مرشوع "كامى  ،بعض مديري املسارح األوروبية للخروج من تلك األزمة

" مدير املرسح الكوميدي بباريس الذي طلب منحه امتياز Kami Dolod دولود

بجعلها نسخة من  ااألوبرا والكوميدي الفرنيس( واعدً ) إدارة املسارح الخديوية

 .(47)مسارح باريس

ويبدو أن كامي مل يكن مدركًا ُتاًما ملدى األزمة املالية التي كانت ُتر بها 

مرص متصوًرا أن الخديو إسامعيل ال زال مهتاًم مبثل تلك املشاريع يك يغدق 

"إذا رفع  :بل وبنفس املنظور األورويب النمطي قال اعليها األموال كام كان سابقً 

مبا يف ذلك إعانات هذه املسارح  اكً فرن 1.500.000صاحب السمو املبلغ إىل 
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فسيكون لديه مسارح شبيهه بأعظم مسارح أوروبا مع كل التنوع الذي ميكن تخيله 

 .(48)وستكون ُمرشِفه له أمام األجانب وأمام أوروبا "

وقد اقرتح كامي أن يتحول مرسح الكوميدى إىل مجرد مكان لربوفات عروض 

ألف  400أما تكلفة مرشوعه هذا فقد بلغت مليون و ،امن هدمه ُتامً  األوبرا بداًل 

مقابل  ،كام هو مبني من قوله 1.500.000كان يطمح إىل ارتفاعه إىل  افرنكً 

 ،اأسبوعيً ! قيمة تقديم خمسة عروض مرسحية افرنكً  200.000تحقيق إيراد 

وجدير بالذكر هنا أن أجور املمثلني كانت تُدفع وهم ال زالوا يف بالدهم وأثناء 

إىل تحمل الجانب املرصي نفقات كافة تنقالتهم حتى عودتهم  إضافة ،عطالتهم

 .(49)إىل بالدهم

إذ يبدو أن إدارة املسارح والخديو  ؛وعىل كل حال مل يلق طلب كامي قبوالً 

يف دفع املال وهو ما أدى إىل سخط الفرق  اوأكرث حذًر  ،أصبحوا أكرث تعقاًل 

وبناء عليه أُعيد النظر يف مسألة  ،(50)األوروبية وامتناعها عن املجيء إىل مرص

وتقدم إثر  ،تأجري املرسح الكوميدي إىل متعهدي املسارح إلدارتها بشكل منفصل

عن الفنانني  اومندوبً  ا" بصفته وسيطً Suaresفتح باب التقدم شخص يُدعى "

القدامى الذين وافقوا عىل مضض تقديم مجموعة من العروض الكوميدية فقط 

 ،األف فرنكً  150وذلك برشوط منها تقديم إعانة مالية قدرها  ،دون االوبريت

باإلضافة إىل اإلعفاء من مصاريف اإلنارة  ،اوتوفري كافة اإلكسسوار واملالبس مجانً 

 .(51)افرنكً  1000بالغاز طول مدة املوسم وقيمتها 

مل التي  ويف ظل تراكم الديون الخارجية ،ومل يلق ذلك الطلب هو اآلخر قبوالً 

 ،اتأزم األمر وأصبح أكرث سوءً  ،ذلك املسارحيف  ترتك أي مجال إال وأثرت عليه مبا

حيث قد أرسل حيدر باشا رئيس مجلس النظار إىل خريي باشا مندوب الخديو 

مرفق به خطاب من" درانيت" يطلب فيه رضورة املوافقة عىل تأجري املرسح  اطلبً 

 25من  بداًل  األف فرنكً  20" مببلغ Carrierالكوميدي إىل شخص يسمى"كارير

وكان ذلك بادرة األمل لظهور الفرق العربية عىل املسارح الخديوية  ،(52)األف فرنكً 

إذ تم التعاقد مع فرقة يوسف الخياط لتقديم موسم مرسحي  ،كبديل اضطراري

. ومن هنا يبدأ (53)م1879كامل عىل خشبة املرسح الكوميدى الفرنيس العام 
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منعطف مهم يف مسار املرسح املرصي العريب كمنافس ورشيك للمرسح 

 األورويب.

 مرسح األوبرا الخديوية -2

" للتاميز بينها وبني اإليطاليةوكانت تُسمى دار األوبرا الخديوية " باألوبرا 

املرسح الكوميدي الفرنيس، وهي من املؤسسات الثقافية التي أرشف عليها 

ثالث مرات يف  الخديو بشكل مبارش لدرجة أنه زار موقع بنائها بحديقة األزبكية

 األسبوعني األوليني، وقد ارتبط تاريخ إنشاء األوبرا باحتفاالت افتتاح قناة السويس

ظهر فيها الخديو أمام ضيوفه بصورة الحاكم املستنري الساعي نحو االستقالل التي 

 .(54)والرقي والتقدم الحضاري الغريب وليس مجرد وايل عثامين متخلف

إىل  تاإلعدادااف عىل أعامل البناء وكافة وقد أوكل الخديو مبهام اإلرش 

، ومهندس Petro Avoscany"()املهندس اإليطايل الشهري "برتو افوسكاىن 

أما  ،(55)" لتصميم الديكورات الخاصة بهاAdolph Varnol "أدولف فارنول الديكور

"، واملبنى Scala"سكاال  التصميم الهنديس للبناء الرئييس كان للمهندس اإليطايل

 Giovanni "جيوفاىن ساملون الخلفي للدار كان من تصميم املهندس

Salmon"(56)  ًالسكا دى ميالنو طراز أوبرا اوجاء الشكل املعامري محاكي"Alaska  

di Milano" (57)أوىل أوبرات العامل. 

وكانت كل األوامر الخديوية الصادرة تحث عىل رضورة االنتهاء بأقىص رسعة 

ولتحقيق ذلك بُنيت بالخشب باستثناء بعض األساسات  ،من إنشاؤها وإعدادها

 .(58)الخاصة بقواعدها لضامن متانتها وبقائها فرتة من الزمن

من أجل التأكيد عىل أهمية التعجل مع  اوإيابً  اوقد تعددت الخطابات ذهابً 

واتضح ذلك من التوتر  ،التزام الدقة يف اختيار كافة االكسسوارات واملعدات

"افوسكاىن" عىل  يشكو فيها عدم ردالتي  "درانيت" خطابات أحديف  الشديد

وعدم التزامه باملواعيد  ،م1869مايو عام  28و21و17و14و8خطاباته بتاريخ 

 .(59)خوفه الشديد من التأخري ابديً املحددة مُ 

وصاحب إنشاء دار األوبرا ترجمة وتعريب بعض املؤلفات والنوتات 

يف  األوربينيملساعدة الحضور غري  ،املرسحيةاملوسيقية الخاصة بالعروض 
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كام اهتم الخديو بتزويد األوبرا مبكتبة أدبية  ،(60)فهمها والقدرة عىل استيعابها

 اقرشً  9350تم طبعهم مبطبعة بوالق بقيمة  ،احتوت عىل ألف وخمسامئة كتاب

 .(61)وعرش فضة

أي أنها  ،م1869وقد افتتحت دار األوبرا الخديوية يف األول من نوفمرب عام 

ونقلت مجلة وادي النيل  ،(62)م1869نوفمرب 16يف  سبقت افتتاح قناة السويس

أخبار هذا االفتتاح الذي حرضه عدد كبري من الضيوف األوروبيني الذين جاءوا 

"لودوق دواوست" و"الدوشني اإليطايل الحتفاالت قناة السويس ومنهم األمري 

 ،اونجد من خالل التغطية الخربية أن املجلة كانت مهتمة جدً  ،() دووست زوجته"

بقول  ،بتوضيح مفهوم األوبرا االصطالحي كمعرفة مستجدة عىل العقل الجمعي

أوله يليها واو ساكنة ثم باء موحدة يف  بضم الهمزة) "التياترو املسمى باالوبريه :نإ 

 (63)األلحان املوسيقية("فارسية مفخمة أي ملعب التخليعات التصويرية املمزوجة ب

بل اقترص  ،ليلة االفتتاحيف  وجدير بالذكر أنه مل يتم تقديم أية عروض مرسحية

" ُخصص من أجل ُتجيد ومدح Kantana"كانتانا  األمر عىل نشيد غنايئ باسم

اليوم التايل من يف  " تم عرضهاRigoletto"ريجوليتو  أما أوبرا ،(64)الخديو إسامعيل

بل مل يكتمل عرضها بسبب الحريق  ،()وليس يوم االفتتاح كام هو شائع ،االفتتاح

 .(65)الذي شب من استخدام الغاز وتسبب يف فرار الحضور واملمثلني

قُدمت يف املوسم األول لدار األوبرا الخديوية التي  ومن العروض االوبرالية

القديم ملدينة " وهي قصة مأخوذة من التاريخ Samira Mays ميس"سمريا أوبرا

للدقة يف اختيار األزياء  انظًر  ،اكبرًي  اوقد حققت تلك األوبرا نجاحً  ،(66)بابل العراقية

من تاريخ مرص الفرعونية رمبا لتقارب الفرتة الزمنية بني  املستوحاةوالديكورات 

ثم اإلخراج الرائع حسب وصف درانيت بك، كام تألقت ممثالت  ،الحضارتني

 "Carrier "كارير " وراقصة الباليهGrossy"جروىس  السيام اآلنسةأدائها يف  الفرقة

 اقُدم تربعً  األف فرنكً  12"درانيت" بالفاتنة، وقد بلغ إيراد تلك األوبرا  وصفهاالتي 

وعىل باشا  ،وكان من حضورها األمري سعيد باشا ،إىل صندوق اإلعانة الخريي

 .(67)وبعض أفراد األرسة املالكة ومحمد توفيق وىل العهد ،وطوسون باشا ،رشيف
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بتقديم ما يقرب  ،م1870مارس  14يف  وانتهى ذلك املوسم املرسحي األول

ومل يكن ذلك النجاح بتكلفة  ،(68)حفلة قام بالتمثيل فيها أشهر فناين أوروبا 70من 

 .(69)ارنكً مليون ف 2.627.517هينة إذ بلغت قيمة مرصوفات املوسم األول بـــ 

وعىل  ،تكبدتها األوبرا يف املوسم األولالتي  لتلك التكلفة الباهظة اونظًر 

من شأنها تقليل التي  غرار مسار املرسح الكوميدي تم تقديم بعض املرشوعات

 Valentino ومنها مرشوع "فالنتينو اسبانيوىل ،النفقات مع االلتزام مبعايري الجودة

Spanoli وكان مرشوعه يتضمن تقديم  ،املسارح األوروبية" أحد مشاهري متعهدي

متنوع ما بني األوبرايل والرتاجيدي  ،خالل موسوم واحد فقط امرسحيً  اعرضً  80

 .(70)األف فرنكً  650.000والباليه بقيمة 

وعىل ما يبدو أن املرشوع مل يلق استجابة حيث يتبني من تقرير "درانيت" أن 

ومن األوبريات التي  ،امليون فرنكً  1.194.305ميزانية املسارح الخديوية بلغت 

قُدمت "المويت" و "مارته" و"لوكريسيا برجيا" و"دون جوىن" و"دون بسكواىل" 

، و"ال فورتيه" أي محظية امللك (71)و"هوجنو" و"جليوم تل" و"موييز" ،و"نورما"

ة لصالح الجرحى واملرىض من الحرب الفرنسي اقُدم إيرادها تربعً  ،وهذه األخرية

بأن تلك العروض كان يُعاد تقدميها مرة أخرى عىل  علاًم  ،الربوسية املشتعلة آنذاك

 .(72)مرسح قرص النيل الخاص بالخديو ومقربيه فقط

تاريخ األوبرا املرصية يف  م األشهر1872-1871ويُعد املوسم املرسحي 

حيث تم العرض األول ألوبرا عايدة تلك األوبرا الشهرية التي ألفها عامل املرصيات 

وموضوعها مستوحى من التاريخ  ،AugMariette."()(73) "أوجست مارييت

يف إطار حدايث يعكس توجهات وتوسعات مرص نحو الجنوب يف  ؛الفرعوين

بنت ملك الحبشة التي وقعت  تدور أحداثه حول قصة "عايدة" إنساينقالب درامي 

وتزداد وترية املرسحية  ،وبني "رادا ميس" قائد الجيش املرصي املنترص ،يف اآلرس

ببلوغها العقدة أو الحبكة الدرامية التي تعكس الرصاع اإلنساين ما بني العاطفة 

 .وصوت الضمري الذي ميليه الواجب الوطني

 150الشهري تلك األوبرا بقيمة  اإليطايل" امللحن Verdi وقد لحن "فريدي

من الذهب، مع احتكار حق ملكيتها وحرية عرضها عىل مسارح  افرنكً  فأل
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وقد ترجمها إىل  ،وأوبرات أوروبا بعد عرضها األول عىل مرسح األوبرا الخديوية

 .(74)والعربية أبو السعود أفندي محرر صحيفة وادي النيل بأمر مبارش من الخدي

أن مرسحية عايدة كانت ُمعدة من أجل افتتاح األوبرا عام  اومن الشائع تاريخيً 

م وهي معلومة غري صحيحة قد أثبتها صالح عبدون من خالل اطالعه عىل 1869

حيث وضح من  ؛" ومندويب الخديوVerdiفريدي " ُتت بنيالتي  املراسالت

خاللها أن تلك املراسالت بدأت بعد شهور من االفتتاح مام ينفي هذه املعلومة 

 .(75)اُتامً 

وتؤكد الوثائق الرسمية ما وصل إليه عبدون حيث يتبني من تواريخ املراسالت 

لعرض  ا" أن امليعاد الذى كان مقرًر Barrotو "باروت  "مارييت"  التي ُتت بني

الشتعال  الكنه تأجل نظًر  ،م1871عايدة بدار األوبرا الخديوية هو شهر يناير 

وبالتايل  ،وما ترتب عىل ذلك من صعوبة التنقل والسفر ،الحرب بني باريس وأملانيا

بها لالنتهاء من عمل  امارييت" من باريس حيث كان موجودً " صعوبة رجوع

وذلك حسب ما ذكره  ،واالستقرار عىل األلحان والنصوص ،الديكورات واملالبس

كامل  ام أي بعد مرور ما يقرب من عامً 1870أغسطس  28يف  بخطابه املُرسل

 .(76)عىل افتتاح األوبرا الخديوية

وقام بتمثيلها أشهر فناين  ،م1871ديسمرب  24يف  وكان العرض األول

الذين ذكرهم أبو السعود أفندي كالتايل: امللك رمسيس ملك مرص قام  ،(77)أوروبا

قامت بتمثيلها مدام جرويس،  الحبشةبتمثيله املوسيو كوسته، أمنرييس بنت ملك 

عايدة بطلة األوبرا قامت مبتثيلها مدام بوتزوين، راداميس قائد الحرس قام بتمثيله 

رئيس الكهنة الذي أمر بحكم اإلعدام قام بتمثيله  رامفيس ،املوسيو مونجيني

املوسيو ميديني، أما أمونارسو ملك الحبشة ووالد عايدة قام بتمثيله املوسيو 

 .(78)الييفي" فقد قامت بتمثيل شخصية تريموتيس كبرية الكهنة" ستيلري، أما مدام

تقديم أشهر األوبرات والعروض يف  وقد استمرت دار األوبرا الخديوية

املرسحية بواسطة أشهر الفرق والجمعيات التمثيلية األجنبية برعاية الخديو 

"جمعية الفنانني  ومن تلك الجمعيات التمثيلية عىل سبيل املثال ،إسامعيل
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-1872املوسم املرسحي يف  الدراميني الفرنسية" التي قدمت عروضها

 .(79)م1873

، (80)وُجددت كل موسم ،التوسعات والتعديالت بالدار اكام استمرت أيضً 

 ،مرص تأثرت باألزمة املالية الخانقةيف  ولكن دار األوبرا شأنها شأن كل املؤسسات

فيه عن بالغ أسفه لعدم  ادرانيت" معرًب " واتضح ذلك من أحد الخطابات املرسلة من

القدرة عىل تقديم أوبرا عظيمة مثل "االفريقان" ورقصات الباليه كاملوسم السابق 

االقتصار عىل أقل عدد ممكن من يف  كام أظهر حرصه الشديد ،م1873-1874

 .(81)كان مزمع التعاقد معها "التي  ممثلني وممثالت الفرق األوروبية

م بعد مطالبة الفرق األوروبية برفع 1879وظهرت تلك األزمة بوضوح العام 

مام نعكس عىل حدوث مزيد  ،األجور و تحمل الحكومة املرصية كافة مرصوفاتهم

ومع ذلك كانت  ،(82)ميزانية املسارح وعدم التمكن من سداد نفقاتهايف  من العجز

من املسارح الخديوية األخرى حيث استمر االهتامم بها من  ااألوبرا أوفر حظً 

 ،حكام األرسة العلوية وإن كان بشكل غري مبارش كام كان يف عهد إسامعيل

مواعيدها، وظلت أبوابها مفتوحة للفرق والجمعيات يف  فاستمرت مواسمها

 .األجنبية

م تم افتتاح موسم األوبرا بحضور الخديو 1880نوفمرب  5ففى يوم الجمعة 

يف  أما مدير املسارح ،وسط جم غفري من املتفرجنييف  توفيق والوزراء واألمراء

يعنيه مستوى ، إال أن توفيق مل Larose"(83)"الروز  ذلك الوقت فكان املوسيو

كام أصبحت املسارح الخديوية  ،وما إذا كانت جديدة أو قدمية ،العروض الفني

التي  () ضمن املحالت العمومية الخاضعة لسلطة وإدارة نظارة األشغال العمومية

 ،كان من حقها البت يف الرفض أو املوافقة عىل عروض املستأجرين واملتعهدين

" الفرنيس Baravh "بارافه لب املوسيوم عىل ط1882وقد وافقت يف العام 

 .(84)م1883الستغالل مرسح األوبرا حتى العام 

قد قدم متعهد يُسمي "ارنست ويلكنتسون  ؛اوجدير بالذكر ولألهمية أيضً 

Ernest Wilkinson"  لطلب "بارافه" وتأِت أهمية هذا  مامثاًل  اهذا العام طلبً يف

 فكرة مرشوع إنشاء مرسح عريب مرصي عىل غرار املرسح األجنبي الحتوائهالطلب 
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ومن أجله اقرتح عدة أفكار منها رضورة التعاقد مع  ،دار األوبرا ومرسح األزبكيةيف 

كام  ،مدرسني ومرتجمني لتدريب املمثلني الالزمني لتكوين تلك الفرقة العربية

مرسحية محلية مقابل  اماًل اقرتح إعطاء الفرصة للمؤلفني املرصيني أن يقدموا أع

 (.85)إعطائهم مكافأة مالية كتشجيع لهم إال أن املرشوع مل يلَق قبواًل 

 Boniبوين سوسكينو"" وSanti"سانتى  م تم التعاقد مع1884وىف العام 

Sowskino ممثل  90ليلة بواسطة فرقة متنوعة عددها  54إىل  36" لتقديم من

 .(86)وممثلة

إىل مرص كثري من الفرق األجنبية بواسطة متعهدي  وىف السنوات التالية وفد

 13يف  امرسحيً  اقدمت عرضً التي  كالفرقة الرتكية ،املسارح أو بترصيحات فردية

" واستمرت هذه الفرقة Pennekleonم تحت قيادة مديرها "بنكليون 1885أبريل 

 إبريل 13يف  اإلسباينالجوق  ا، وأيضً (87)م1898حتى عام  اتقدم عروضها سنويً 

" و"بوين سوسكينو Santi "سانتى وىف ذلك العام تم إعادة التعاقد مع ،(88)م1886

Boni Sowskino يف  إال أن األوبرا دخلت (89)م 1887_1886" لتقديم املوسم

إلعانة مالية من  ""بوين سوسكينو من طلب اوبدا ذلك واضحً  ،منحنى اإلفالس

ويف السياق ذاته كثفت  ،الحكومة من أجل سداد رواتب أعضاء الفرقة والعاملني بها

إلحراج الخديو ودفعه  ،بعض الصحف األجنبية من األخبار املتعلقة بتلك املسألة

من  إىل تعويض املمثلني وسداد مستحقاتهم املتفق عليها مع املتعهدين بداًل 

لينتهي األمر بإغالق األوبرا دون استكامل  ،ختلطةاللجوء إىل املحاكم امل

ودفع إعانة  ،بعدما تدخل الخديو توفيق بالفعل ،ورحيل الفرقة إىل بالدها ،املوسم

 .(90)األف فرنكً  35مالية بلغت 

العمومية موافقة مجلس النظار  األشغالطلبت نظارة  1887ويف العام 

 للتعاقد مع موسيو انظًر  (91)الستقدام إحدى الفرق الرتكية إال أن الطلب تأجل

 اعرضً  80الذي تحمل مسئولية استقدام فرقة فرنسية لتقديم  "kurdeكورديه "

تأمني كضامن لعدم تكرار ما حدث العام  األف فرنكً  20برشط دفع  امتنوعً  امرسحيً 

 ،السابق، مقابل تحمل الحكومة املرصية تقديم كافة املالبس والديكورات

 .(92)اباإلضافة إىل مصاريف اإلنارة مجانً 
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م قدمت الفرقة الفرنسية أول عروضها للموسم بحضور 1887نوفمرب  21وىف 

م 1887ديسمرب  26يف  توفيق وكبار رجال الدولة واألعيان، وتكرر ذلك الخديو

ولكن ذلك مل ، (93)" ايومً  80يف  حيث تم عرض مرسحية" الطواف حول األرض

مينع من انتهاء املوسم بنفس مشكالت املوسم السابق واضطرار "كورديه" لدفع 

 .(94)قيمة التأمني ورحيل الفرقة من مرص

تم التعاقد مع أكرب الفرق الفرنسية للخروج من تلك  م1888وىف العام 

 األزمات املتكررة واإلفالس الذي سيطر عىل األوبرا، ومن هذه الفرق كانت فرقة

" الفنان املشهور والذائع الصيت آنذاك لتقديم خمس لياِل مقابل Cocln"كوكلن 

أوبرات أوروبا، يف  ، ذلك األجر الذى كان يتقاضاه خالل ليلة واحدةاألف فرنكً  30

 .(95)ولكنه تنازل وخفض أجره من أجل حبه ملرص حسب ترصيحاته املعلنة

وحرص عىل حضور  ،بهذه الفرقة ابالغً  اوقد اهتم الخديو توفيق اهتاممً 

وقام  ،وسفراء وقناصل الدول ،وكبار رجال الدولة ،عروضها ومبعيته سيدات القرص

عن  امكافأة عىل سبيل التكريم للفرقة وتعبرًي  امرصيً  اجنيهً  100بدفع مبلغ 

 .(96)إعجابه

"كوكلن" تم التعاقد مع املمثلة  للنجاح العظيم الذي حققته فرقة اونظًر 

 "تيودور جالز ذائعة الصيت بوساطة املوسيو "Sarah Bernard"سارة برنار الفرنسية

Jlaser Théodor" كوكلن  مدير فرقة املوسيو"Cocln لتقديم عرش روايات خالل "

 .(97)م مع اإلعفاء من رسوم اإلنارة بالغاز1889شهر يناير 

 ، وكان أول عرض لها مرسحية"Sarah Bernard"سارة برنار وقد جاءت

 27يف  أما، (98)" بحضور زوجة الخديو ومبعيتها كثري من األمرياتVrovo"فروفو

 واملسيو ،توفيق ومعه رياض باشا رئيس مجلس النظار ديسمرب حرض الخديو

"دوبينى" قنصل فرنسا عرض مرسحية "أدريان  والكونت ،"كوياندر" قنصل روسيا

 .(99)لوكوفرور"

تم التعاقد مع الجوق العثامين الرتيك لتقديم مجموعة  اوىف ذلك العام أيضً 

وكوميديا باللغة  ،وفودفيل ،ودراما ،من العروض املرسحية املتنوعة ما بني أوبريت

إال أن هذا الجوق مل يستطع  (100)م1888الرتكية خالل شهري مارس وأبريل 
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مواصلة نشاطه بنجاح حيث تعرض ألزمة مالية أدت إىل طلبهم إعانة من الحكومة 

 .(101)املرصية

مرت بها األوبرا مل يتم التعاقد التي  للخسائر املتتالية واألزمات املالية اونظًر 

 مع أيًّ من متعهدي مسارح كام كان األمر، وتم عمل ما ُسمى بلجنة التياترات

الطلبات املُقدمة من كافة الفرق التمثيلية سواء األجنبية أو يف  املسارح( للبت)

 .(102)العربية من خالل دراستها وتقييمها

اختياراتها لهذه الفرق لتفادي تكبد يف  وحيطة اوكانت اللجنة أكرث حذًر 

، وذلك ما اتضح من فسخ تعاقدها ورفضها لطلبات االخزانة إعانات وخسائر مجددً 

 التعاقد مع فرقة موسيويف  رفضت االستمرار فمثاًل  ؛بعض الفرق حتى األجنبية منها

" اإليطايل بعدما حصلت عىل معلومات تحذيرية من شيخ مدينة Minade"ميناديه 

وأنها سوف تسبب خسائر جديدة، حتى أن  ،"نابويل" أكد فيها فشل هذه الفرقة

" الخاص باسرتداد التأمني الذي دفعه وبلغ Minadeاللجنة رفضت طلب "ميناديه 

 .(103)األف فرنكً  14

" الفرنيس بسبب ارتفاع Telvir"تايلفري كام رفضت عرض املوسيو

فكان يتم تقديم  ،للفرق بشكل فردىتم فتح الباب وعىل هذا النحو  ،(104)التكلفة

 Thomas "توماس هولدن املوسم بفرق متعددة للذين تم الترصيح لهم؛ مثل فرقة

Holden ]الذي قدم سلسلة من العروض املرسحية بالعرائس الخشبية ]األراجوز "

يناير  19وقد حرض الخديو توفيق أحد عروضه بتاريخ  ،م1890يناير  23إىل  8من 

 .(105)م1890

مثل  ؛السنوات التاليةيف  وتوالت الفرق والجمعيات األجنبية عىل دار األوبرا

 وفرقة"فرينوليت (106)م1890الفرنسية" "Armant Dutertreفرقة "ارماند ديرتتري 

 Vernolatفرقة"برس كورس ، و (107)م1892يونيو يف  " للموسيقى الوتريةBerthe 

Kaurs" جون دى برل وفرقة، (108)م1893أبريل 24يف" John De Perl "1895 ،م

 Troupeصاحب "جوق دراماتيك  "Sarkanza "رسكانزا وفرقة املسيو

Dramatique"(109). 
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 ،م1898املوسم يف  كام قدمت العديد من الفرق األجنبية عروضها املرسحية

 "Deon م نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص فرقة املدام" ديون1899واملوسم 

 "James Ashlo "جيمس الشلو ، وفرقة(110)التمثيلُوصفت برباعة التي 

" اإليطايل التي كررت مجيئها ملرص العام Novell"نوفيل  ، وفرقة(111)الكامريوين

 (.112)اإليطالية " Jianola وفرقة "جيانوال ،م 1903

وىف العقدين األول والثاين من القرن العرشين توالت الفرق والجمعيات 

فرقة جود  ؛انذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص أيضً األجنبية عىل دار األوبرا 

 Nuance"نانيس أونيل  " من جنوب أفريقيا وممثلتها الشهريةgood hopeهوب

Neil’O"(113)وجوق  ،اإليطاليةوجوق األوبرا  ،(114)، والفرقة اليونانية الحديثة

 .(115)م1901عام يف  الروايات الفرنسية وذلك

"  Société Artistique de l'Egypte"جمعية الفنون املرصية  وتم التعاقد مع

وبدأ عقد االمتياز  ،وهي جمعية اشتهرت بعروضها عىل مرسح زيزينيا باإلسكندرية

إىل عدة فرق أخرى  ، باإلضافة(116)م1906م إىل العام  1902الخاص بها من العام 

كونستانتى " ، وفرقة املسيو(117)م1902 سرتالينياأل كفرقة رشكة الفنيني 

 .(118)م 1904م وعام 1903" اليونانية عام Constantine Haristom رشيستوم

م 1904نوفمربيف  الفرنيس الذي عاد إىل مرص " Cocln"كوكلن وأيضا فرقة

وهو راتب رئيس  ،اوربح من لياِل التمثيل بدار األوبرا الخديوية ثالثة أالف جنيهً 

كامل حسب تقدير جريدة الرشق، كام تربع الخديو عباس  اعامً يف  الوزارة املرصية

يف  "كوكلن" إعانة مللجأ املمثلني الذي أسسه احلمي الثاىن بأربعني جنيهً 

 .(119)باريس

مثل  ؛م تم رفض بعض الطلبات املقدمة من بعض الفرق1907وىف موسم 

 الفرنسية "Anatol Bihar ، وفرقة "أناتول باهريPaul Monet"(120)"بول مونيه  فرقة

كان لها نشاط مبرسح األزبكية مام أدى إىل تدخل القنصلية الفرنسية بإعادة التي 

 .(121)طلبه إىل نظارة األشغال العمومية

" مرة Sarah Bernard "سارة برنار م جاءت إىل مرص فرقة1908وىف العام 

، وهكذا ظلت الفرق األجنبية (122)م1908أخرى ملدة أسبوع ابتداء من شهر نوفمرب 
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تتوافد عىل دار األوبرا من كافة الدول السيام فرنسا وإيطاليا واليونان ومل يتوقف 

وما ترتب عليه من صعوبة  ،مجيئها إال ألسباب طارئة كالحرب العاملية األوىل

 .(123)التنقل والسفر

قافة ويرجع التنافس الخاص بني الفرق الفرنسية واإليطالية إىل رواج الث

يُضاف إىل ذلك تفوق  ،حكام وأفراد األرسة العلوية الفرنسية التي حظيت باهتامم

أما نشاط الفرق  ،السيام فن املرسح عن أي دولة أخرى ،مجال الفنونيف  فرنسا

يف  اإليطالية ومنافستها للفرنسية يرجع لكونها أكرب جالية من بني الجاليات األجنبية

 .(124)اإلسكندرية

 األزبكيةمرسح  -3

عهد الخديو يف  أُنشئت باألزبكيةالتي  ومرسح األزبكية من املسارح الخديوية

نفس مكان مرسح "الجمهورية والفنون" الذي ُشيد أثناء الحملة يف  إسامعيل

، وقد صممه املهندس فرانس بتكلفة مالية بلغت نحو (125)م1798الفرنسية العام 

 .(126)افرنكً  59555

، ومن املؤسف عدم وجود وثائق (127)إنشائهانتهت مراحل  م1871وىف مايو 

م 1870العام يف  ولكن نُرجح أنه اُفتتح ،تخربنا مبيعاد افتتاحه عىل وجه الدقة

"اندريا جوان" الذي حصل عىل امتياز استغالله ملدة  بواسطة متعهده الخواجة

 . (128)افرنكً  3000مقابل إيجار سنوي قدره  ،ثالث سنوات

 Enricoم حصل عىل امتيازه الخواجة "انريكو سانتينى 1873ويف العام 

Santini (129)اثم ُجدد سنويً  افرنكً  5000" ملدة ستة أشهر مقابل مبلغ وقدره. 

 ،ملرسحي األوبرا والكوميدي ومل يكن االهتامم مبرسح األزبكية مامثاًل 

بني  وتنوعت ما ؛واتضح ذلك من نوعية العروض الفنية التي كانت تُقدم عليه

وعروض  ،واالسكتشات الفكاهية والبهلوانية ،الحفالت العسكرية املوسيقية

 .مبعنى أدق االحيوانات التي جعلت من هذا املرسح سريكً

تأخر  ّدل عىل ذلك ،وقد عاين مرسح األزبكية من األزمات املالية املستمرة

، ثم (130)م1877دفع اإليجار املستحق عن املوسم يف  الخواجة "انريكو" املتكرر
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 ،م إلعفائه من دفع اإليجار أو تخفيضه 1881الطلبات املتكررة منه منذ العام 

وكانت أسباب الخسارة متعددة منها ما هو متعلق بعمل بعض الصيانات للمرسح 

ومنها ما هو متعلق  ،مام نتج عنه تأخر تقديم العروض عن موعدها املحدد

إضافة إىل انتشار  ،م1882العام  اإلنجليزيباالضطرابات التي صاحبت االحتالل 

م مام أثر عىل الحالة العامة وحّد من الحركة  1883مرض الكولريا العام 

 .والتنقالت

ولذلك قد رأت نظارة األشغال العمومية رضورة إعفائه من دفع اإليجار 

خاصة أنه مل يحصل عىل أية إعانات مثل باقي محالت ومسارح األزبكية املستحق 

، إال أن ذلك (132)م 1885وهو ما وافقت عليه اللجنة املالية للعام ، (131)األخرى

م النتشار مرض 1888املوسم يف  حيث تكرر طلب اإلعفاء ،األمر مل ينته

الكولريا، وعدم القدرة عىل منافسة الفرقة اإلنجليزية العسكرية للموسيقى التي 

عىل  -جسيمة -ارمام أدى إىل أرض  اكانت تحتكر املرسح ملدة أربعة أيام أسبوعيً 

خاصة أن املقطوعات املوسيقية التي كانت تعزفها تلك  ،حد تعبري كاتب املذكرة

الفرقة القت استحسان الجمهور وجعلته يحجم عن الذهاب إىل العروض 

 .(133)املرسحية األخرى

م 1889يناير  9وبعد عدة مشاورات أرسلت نظارة األشغال العمومية بتاريخ 

ؤخذ من املوسيو سانتينى إال ألفي أال ي -" أواًل  لت فيها:ار قامذكرة إىل مجلس النظ

م وعىل هذه األجرة يستمر الدفع إىل انقضاء مدة 1888أجرة التياترو عن سنة  افرنكً 

آخر مدته خمس سنني  اعطى املوسيو املذكور امتياًز أن يُ -ا، ثانيً اتياز املذكور آنفً االم

م وهو اليوم الذي تنقيض فيه مدة امتيازه  1889سنة  يونيو اآلىت 30من  اابتدءً 

 .(134)" اتُدفع مقدمً  ام بأجرة سنوية قدرها ألف فرنكً 1894الحايل إىل أول يونية سنة 

 ،عىل الفرق األجنبية اوكان مرسح األزبكية شأنه شأن املسارح الخديوية حكًر 

ويجب التنويه إىل ندرة املصادر التاريخية التي نقف من  ،مع فارق املستوى الفني

 ،خاللها عىل أخبار العروض الفنية املتعلقة بهذا املرسح يف بواكريه حد االنعدام

 اإليطايل الذي قدم مرسحية باسم م تّرد أخباره مع الجوق1887ولكن منذ العام 

انتظار  يف النيال دى ماسيمو" ثم اختتم حفلته بفصل مضحك اسمه" أنا"

"ستوديا نتيه  ، وىف شهر نوفمرب من نفس العام كان يوجد جوق(135)العروسة"
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والذي قد أنهى  "بالجوق الطائر الصيت" وصفته جريدة القاهرةالتي  سبانيول"

 .(136)م1887نوفمرب 17يف  برنامجه التمثييل

 م قدم الجوق العثامين بعض املرسحيات منها مرسحية باسم1888وىف العام 

"االثنني جاويشية" ورواية كوميدية من فصل واحد باسم" بل اإلنسان مل يكن كامل 

 .(137)األوصاف"

بدفع  اواستمرت معاناة مرسح األزبكية حتى أن الحكومة كانت تتدخل أحيانً 

وعىل سبيل املثال دفعت  ،إعانات مالية لبعض الفرق لتقديم بعض العروض الفنية

يف  " للتمثيلTony Buron"توين بارون  للمسيو افرنكً  15077إعانة مالية قدرها 

 .(138)م1891املوسم املرسحي الخاص بصيف 

م جاءت الكثري من الفرق الفرنسية 1910إىل العام  1899ومنذ العام 

 فمثاًل  ،لتقديم بعض أعاملها عىل مرسح األزبكية واإلنجليزيةواإليطالية واليونانية 

" christien من الفرق الفرنسية التي قدمت بعض العروض الكوميدية فرقة "كريستني

" Alda Healson"الدا السون  والجوق الفرنيس بقيادة مدام ،(139)م1900العام 

 George "جورج بريج ، والفرقة الفرنسية الكوميدية بقيادة مسيو(140)م1901العام 

Berg لوط  ، والفرقة الفرنسية للمنوعات بقيادة مسيو(141)م1902" العام"Loth يف "

" العام Rooney "روين وجوق الكوميدي الفرنيس بقيادة مسيو، (142)م1904مارس 

"ميس م الذي قدم مرسحيات  1906، والجوق الفرنيس للتمثيل العام (143)م1905

و"يسقط نزهة" و"آنسة من عائلة مكسيم" يف  لنت" و"السيدة بنتاريو" و"شقراء

 .(144)الرجال" و"رصاصة نيويورك"

 ، وفرقة مسيوvariété"(145)"فريتيه  كام جاءت عدة فرق فرنسية أخرى مثل فرقة

" Galenzi. A "اندريه جالنزى وفرقة مسيو ،(146)م1907" العام Lublin"لوبالن 

إىل العام 1906املواسم الصيفية من العام يف  قدمت عروضهاالتي  للمنوعات

م 1910" العام Hugo Arditty ، كام رُصح لفرقة "هوجو ارديتى(147)م1909

، منها عرض خاص امتنوعً  ابتقديم مجموعة عروض بلغت خمسة وثالثون عرضً 

 .(148)بالبطولة الدولية للمصارعة
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كام ساهمت الفرق اليونانية املختلفة يف تقديم عدة عروض عىل مرسح 

منها الجوق اليوناين لتمثيل الروايات  ،خالل املوسم الشتوي ااألزبكية سنويً 

" Georges Langada، وفرقة "جورج النجادا (149)م1900املحزنة منذ العام 

، والجوق اليوناين (150)م1904قدمت عروضها منذ نوفمرب التي  اليونانية الجديدة

 .(151)م1905املوسم الشتوي العام يف  الوطني الذي قدم بعض العروض

الجمعية اإليطالية للميلودراما أما الفرق اإليطالية منها عىل سبيل املثال فرقة 

املوسم يف  والجوق اإليطايل، (152)م1900املوسم الشتوي عام يف  وقد مثلت

كوثاليانوس " ، وفرقة(153)م1902واملوسم الشتوي عام ،م1901الصيفي عام 

Panag Koutalianosموسم يف  عروضهاقدمت التي  " للروايات الهريقيلية

 .(154)م1904

قدمت التي  "Anglix Zento أما الفرق االنجليزية نذكر منها فرقة "زينتو

 ، وفرقة الدراما اإلنجليزية بقيادة املسيو(155)م1899شهر ديسمرب يف  عروضها

" وكانت تقدم عروضها املرسحية بانتظام بحد أقىص أربعة Bandnnam"باندنام 

 .(156)م1900أسبوع خالل شهري مارس وأبريل عام أيام من كل 

 Troupe" إىل تلك الفرق املتنوعة كانت هناك الفرقة األرمينية وباإلضافة

Dramatique Dlrmeninne"  جرمية شارع املسك  قدمت مرسحية باسمالتي"

" George Mlides، وفرقة "جورج مليدس (157)م1903ديسمرب  25يف  بباريس"

 الشهري" Leonidasفرقة "ليونداس  ا، وأيضً (158)م1905الساحر خالل شهر مارس 

مبلك الصرب" والطريف أن فرقته كان أعضاؤها الحيوانات األليفة من القطط "

مل يكن  ، وكدليل عىل أن مرسح األزبكيةمام يذكرنا بفرق القردايت (159)والكالب

 .عىل نفس املستوى الفني ملرسح دار األوبرا واملرسح الكوميدي الفرنيس

 مرسح السريك -4

جد السريك أو محل كان يو  ،بجانب املسارح الخديوية البارزة سابقة الذكر

يف  وذلك كام جاء ،نشئ بأمر من الخديو إسامعيل بحديقة األزبكيةالجمباز الذي أ 

مر كريم منطوقه هذه املقايسة الفرنساوي أ " م:1869مايو  5تلك الوثيقة بتاريخ 

مبحل الجنباز ]الجمباز[ باألزبكية مبعرفة فرانس بك  هائجراإ املقتىض  باألشغال
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بإدارة  م1869أكتوبر يف  . أما أول عروضه ُتت(160)"افرنكً  38.242 مببلغ

 .(161)الخواجة "تيودور رانىس"

بنتاميوم ]فن التمثيل االيحايئ[ أو السريك عبارة عن عروض يف  وكان التمثيل

 ومن أسامء تلك العروض ،التمثيل الصامت املعتمد فقط عىل اإلشارات الجسدية

ذكرتها مجلة وادي النيل " قفص الجسم البرشى الرعاش املضحك" و" رقص التي 

 .(162)األزهار" و" سباع جبال أطلس"

يعكس أما أشهر العروض فكانت مرسحية" الضيف" وهي عمل مرسحي 

كان يتمتع بها ضيوف الخديو التي  بوضوح مدى البذخ واإلرساف والحفاوة

 ،األزبكيةيف  فموضوع املرسحية عن خواجة يزور األهرامات ويتنزه ؛إسامعيل

وعىل الفور  ،ذلك أنه" ضيف" امربًر  ،ويتنقل من مكان إىل آخر دون دفع أي مثن

إياه  ومحماًل  ،درانيت برضورة وقفهعندما علم الخديو بالعرض اصدر منطوقه إىل 

 .(163)!هجوم الذي ُسيوجه إليه من أوروباتبعات النقد الالذع وال

 24"درانيت" بتاريخ  خطابيف  ثم نجد إشارة بسيطة عن السريك فيام بعد

م الذي يقرتح فيه عىل الخديو إسامعيل اختيار شخص يُسمى" ديفيد 1870يونيو 

 الذي يبدو أنه مل يعمر طوياًل  (164)امتياز إدارة السريك" إلعطائه David Jleomجليوم

 ،، كام رُفت خفراء الحراسة الخاصة به(165)حيث تم هدمه واالنتفاع بأخشابه

 .(166)وأُنهيت استحقاقاتهم املالية

جدير بالذكر هنا وللمناسبة أن بعض الفرق البهلوانية التي تعذر حصولها عىل 

كانت تقوم برتكيب ما ميكن تسميته بالسريك  ،تنقلها باألقاليم أثناءمرسح مستقر 

املتنقل وهو سريك بسيط من الخشب يتم تثبيته باألرض دون حفر لحني االنتهاء 

ثم يُعاد تفكيكه مرة أخرى مثل ذلك السريك الذي أقامته إحدى الفرق  ،من العرض

 .(167)م1869األجنبية مبيدان القائد إبراهيم باإلسكندرية العام 

 األبيدروم-5

بأمر من الخديو إسامعيل  اوقد أُنشئ األبيدروم أو ملعب الخيول أيضً 

"فرانس" مببلغ مليون ومائة ومثانية ومثانني ألف  باألزبكية بواسطة املهندس

يناير يف  أما افتتاحه كان عىل األرجح ،(168)اومثنامية واحد وتسعني قرشً 
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 ،ُتّت بهالتي  العروض، إال أنه تعذر الحصول عىل أية إشارة تخص (169)م1870

 ،ومل يعرث سوى عىل مجموعة من الوثائق الخاصة بالشؤون اإلدارية واملالية

ويُرجح أنه اُستخدم كمخزن الستالم وتخزين املالبس واإلكسسوارات وغريها من 

 .(170)مهامت مرسح دار األوبرا الخديوية

 مسارح اإلسكندرية -6

للفرق املرسحية األجنبية  املحوظً  انشاطً  اإلسكندريةوقد شهدت مدينة 

تركزت فيها الجاليات  لطبيعتها الثقافية والتاريخية والجغرافية التي ااملختلفة نظًر 

األجنبية املتنوعة السيام من بالد حوض البحر املتوسط مثل اإليطاليني 

إىل كون اإلسكندرية ميناء وصول ووداع الفرق األجنبية  إضافة ،(171)واليونانيني

والتي كانت تستكمل موسمها  ،اآلتية لتقديم عروضها باملسارح الخديوية بالقاهرة

وكان من أهمها مرسح  ،عىل مسارح اإلسكندرية عىل سبيل الرتفيه لجاليات بالدها

واملرسح العبايس ومسارح الحمراء والربداويز  Zizinia" ()الكونت دي "زيزينيا 

 .والهمربا

ونذكر  ،بتلك املسارح ونشاطها املتنوع ابالغً  اوقد اهتمت الصحف اهتاممً 

 :منها عىل سبيل املثال ال الحرص ومن عدة سنوات مختلفة التايل

بعض الفرق الجديدة  ءمجيم ورّد خرب عن  1884يناير  4جريدة األهرام  يف

إىل اإلسكندرية للتمثيل مبرسح "البوليتياما" مع دعوة الجريدة إىل الجمهور بأهمية 

من الذهاب إىل املالهي  واالستمتاع مبشاهدة عروض الفرقة بداًل  ،الحضور

 .(172)الليلية

م ّمدحت الجوق الفرنيس حيث 1894أكتوبر  29يف  أما جريدة لسان العرب

يف  مرسح "الربداويز" يواىل التمثيل كل ليلة بإبداع وإتقانيف  ذكرت أنه ال يزال

 .(173)وكلهم مرسورين من حسن ُتثيله وإلقائه" اوالناس تقبل عليه أفواجً  ،رواياته

"أميليا درافيا" واصفة إياها ى وجريدة اآلمال نرشت صورة ملمثلة إيطالية تسم

يف  الذي يواىل ُتثيل الروايات البديعة اإليطايلبأنها أشهر ممثالت الجوق 

تفننها وبراعة يف  وقد نالت هذه السيدة رسور الجميع وُتيزت ،املرسح العبايس

 .(174)اإللقاء واإلمياء
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 م1898أكتوبر  1يف  ذكرت جريدة الرقيب اوعن املرسح العبايس أيضً 

بتحول هذا املرسح املتقن والجميل إىل " ملعب خيل حيث جاء من البالد 

يف  اإليطالية جوق كبري من الالعبني والالعبات عىل ظهور الخيل وعىل الحبال

 .(175)الهواء يجيدون ألعاب تدهش األبصار"

كام ذكرت جريدة الجوائب املرصية أخبار وصول إحدى الفرق األجنبية  

مثيل عىل مرسح زيزينيا، ووجهت النقد الالذع بأسلوب ال يخلو إىل اإلسكندرية للت

مرص قائلة: " فقد ذكر الرشق األغر يف  من الحرسة لسيطرة األجانب عىل املسارح

مرسح زيزينيا قد وصلت الثغر هذين اليومني فسألها يف  أن جوقة التمثيل األجنبي

 اجنيهً  300فطلبت عالوة  ،املشرتكون إبدال رواياتها من الكوميدي إىل األوبرا

تدفعها بلدية التي  ، فيكون مبلغ املساعدةاجنيهً  500عىل املخصص لها وقدره 

خالل شهور قليلة، رب إن هذا التخصيص ظلم ال يف  اجنيهً  800اإلسكندرية 

 .(176)يعادله ظلم وأثره ال تفوقها أثره"

يناير  18عددها الصادر يوم يف  وعن مرسح الحمراء ذكرت جريدة وادي النيل

وما أضافه من  ،أجراها الخواجة" كونيليانو"التي  م اإلصالحات الجديدة1910

مقصورات ومقاعد جديدة، وكذلك استقدامه إحدى الفرق الفرنسية من الدرجة 

 .(177)األوىل

 نشاط الجمعيات واملؤسسات الخريية األجنبية

أُنشئت يف مرص مقترصة عىل ومل تكن املسارح الخديوية والخاصة التي 

بسلطة االحتكار من  اممنوحً  اوإمنا كانت حقً  ،نشاط الفرق األوروبية املحرتفة

أما عوائدها فكانت لصالح فقراء ومرىض  ،حكام األرسة العلوية ومبجانية كاملة

ومؤسساتها الخدمية واالجتامعية  ،ومنكوبيها يف الحروب الطاحنة ،أوروبا

بواسطة القنصليات ورؤساء الجاليات األجنبية يف مرص وكان ذلك  ،املختلفة

كانت  ؛وعىل سبيل املثال ،(178)، والفرنسية، والروسية وغريهاواإليطاليةكاليونانية، 

"جمعية فعل الخري النمساوية " تقدم حفالتها ملدة ليلتني بشكل سنوي عىل مرسح 

إسامعيل دون أجل  دار األوبرا لصالح فقراء أوروبا كمنحة معطاه من الخديو

 .(179)مسمى
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جمعية الرفق بالحيوان  ؛التي أخذت تلك املنحة اوكان من الجمعيات أيضً 

العسكرية التي قدمت عىل سبيل  اإلنجليزيةوالفرقة  ،(180)لتقديم الحفالت الراقصة

م لصالح  1904فرباير  9يف  حديقة األزبكيةيف  املثال حفلة رقص تنكرية

تقديم بعض العروض  املاسوينوكذلك رُصح للمحفل  ،(181)قومسيون التجار

، كام كان للجمعيات (182)املرسحية لصالح إقامة املؤسسات الخريية التابعة لهم

، وجمعية (183)الدينية عىل اختالفها حضور ملحوظ مثل جمعية التوفيق القبطية

 .(185)، والجمعية الخريية اإلرسائيلية(184)الروم الكاثوليك

أصبح  ،ظل التدهور الذي أصاب املسارح الخديويةوعىل أثر ذلك ويف 

أمام كل الجمعيات والنوادي والفرق املستقلة من هواة املمثلني  ااملجال مفتوحً 

ورمبا  ،يك يقدموا طلبات مامثلة إلقامة حفالتهم بحجة صالح املحتاجني والفقراء

رصت وفيها ق ،م 1900لجنة التياترات" العام ذلك هو ما يفرس صدور الئحة "

حق التمثيل املجاين باملسارح الخديوية عىل الجمعيات الخريية ذات  إعطاء

بينها وبني  ا_ الجمعيات املعرتف بها_ التي كان التعاقد قائً  الصالح العام باستثناء

الحكومة من قبل، كام نّصت عىل رفض أية طلبات يتم تقدميها من املدارس 

وبناء عليه رُفضت عدة  ،(186)اأو الجمعيات األدبية القبطية تحديدً  ،الصهيونية

مثل رفض طلب الجمعية الصهيونية العام  ؛طلبات قُدمت من الجمعيات واألفراد

ورفض طلب السيد رميوند كوبرات مندوب نقابة الصحافة األوروبية  (187)م1901

 .(188)1908العام 

ت املدارس الصهيونية والجمعيا ملاذا خصت لجنة التياترات نتساءلوهنا قد 

تنتمي إىل الدين التي  ؟ وما رضر تلك املؤسساتالقبطية بالرفض يف الئحتها تلك

غري اإلسالمي عىل الصالح العام؟ وماذا كانت تقصد لجنة التياترات مبعنى الصالح 

 العام الذي أقامت عليه ُحجة القرار؟

 ،ترشح دوافعها مذكرة توضيحيةالئحتها بيف الواقع مل تُلحق لجنة التياترات 

لكن يُحتمل أن يكون عدد الجمعيات الدينية غري اإلسالمية التي سبق التعاقد معها 

فرصة للجمعيات اإلسالمية أو االجتامعية املحلية التي  إعطاءكثرية مام استوجب 

أما فيام يخص املدارس الصهيونية فرُيجح أن ذلك  ،تعود بالنفع عىل املرصيني
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السيايس ضد الحركة الصهيونية التي كانت يف  الدبلومايسمن الرصاع  كان نوع

 .مهدها

تُستخدم ألغراض أخرى غري  اوجدير بالذكر أن املسارح الخديوية كانت أحيانً 

مثل تلك التي دعا إليها  ؛مثل إقامة محارضات دينية وخطابية ؛العروض املرسحية

م بهدف التوفيق بني األديان  1896جبارا" العام  األرشيمندس "خريسطفور

ويبدو أن بعض تلك املحارضات كانت تُقام بغرض  ،اإلبراهيمية بحد قوله

 ؛الحصول عىل إعانة مالية من الحكومة املرصية أو لجمع تربعات بشكل فردي

حيث يتبني عىل سبيل املثال من طلب "خريسطفور" تكرار عبارات الشكوى التي 

واستجداء التعطف عليه مقابل رسالته السامية من أجل رفعة الدين  ،ه وفاقتهتفيد فقر 

 .(189)ومؤمنيه والتوفيق فيام بينهم

 ،؟ وقد شهد األجانب كل هذا البذخ والكرم من آل بيت محمد عيلولِمَّ ال

إنكار دوره  اال ميكننهذا البذخ الذي  ،وكانت املسارح الخديوية إحدى شواهده

بشكل أو بآخر يف إزاحة بعض من مظاهر املجتمع القدمية التي كانت بحاجة إىل 

ولكن مل يكن سوى  ،التغيري والتطوير الذي جنت مرص مثاره عىل املدى البعيد

وهذا  ،بالرصاع مع الهيمنة األجنبية والعمل املستمر من أجل مزاحمتها فيام تحتكره

وكيف استطاعت الفرق املرسحية الشامية ثم  ،تيةما سيتضح عىل مدى الفصول اآل 

 ،يف ظل ظروف تاريخية غري عادلة امنافسً  ااملرصية أن تصنع لنفسها كيانً 

  .منعدمة ُتكنت من استغالل الفرصة وإدارتها مبهارة اوبإمكانيات شحيحة وأحيانً 
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 الفصل األولهوامش 

 
 . 4م، ص1876ديسمرب  30، يف 22( جريدة األهرام، السنة األوىل، عدد1)

 . 203ص ،م1987، دار املعارف القاهرة 4، ط1( عبد الرحمن الرافعي: عرص إسامعيل، ج2)

 . 207-201 ص ( نفس املرجع، 3)

يل كام تصوره الوثائق الرسمية، مطبعة دار الكتب، جورج جندي بك وجاك تاجر: إسامع (4)

 .126-125ص م، 1947القاهرة 

، وعبد املحسن طه بدر، املرجع السابق، 236( عبدالرحمن الرافعى: املرجع السابق، ص5)

 . 35، ومحروس منشاوى الجاىل، املرجع السابق، ص 33ص

 . 142( جورج جندي بك، وجاك تاجر، املرجع سابق، ص6)

، وعبد املحسن طه بدر: املرجع 247-244ص ( عبد الرحمن الرافعي: املرجع السابق، 7)

 . 32السابق، ص

-1805( عبد الحميد البطريق: عرص محمد عىل ونهضة مرص يف القرن التاسع عرش )8)

 . 147م، ص 1999(، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 1883

 . 37سابق، ص ( محروس منشاوى الجاىل: املرجع ال9)

 . 252-247ص ( عبد الرحمن الرافعي: املرجع سابق، 10)

 . 32( عبداملحسن طه بدر: املرجع السابق، ص11)

(الجنيه املرصي كان ) تقريبا يف تلك الفرتة؛ صالح عبدون: املرجع السابق،  ا    ً فرنك   25يعادل

 . 56ص

 . 292-291ص ( إلياس األيويب: املصدر السابق، 12) 

(األوبرا ) " كلمة إيطاليةOperaالفرنسية " يف  " يقابلهاOeuvre ومعناها عمل فني وىف اللغة "

                                       تؤدي مبصاحبة املوسيقي وفيها ميكن أن ت غني التي  العربية" اوبريت " وهي املرسحية

الكلامت طوال العرض حيث االعتامد عىل املوسيقى أكرث من الحوار بني الشخصيات 

بني الغناء  اه وتتطلب ان يكون املمثل عىل كفاءة متوازنة مالتعميق اإلحساس بالحوار ومعن

عنرص دون اآلخر. للمزيد انظر عزيز الشوان: األوبرا، الهيئة يف  والتمثيل وليس التفوق

، وفاطمة مويس: قاموس املرسح، 29-17ص م، 1988املرصية العامة للكتاب، القاهرة 

 . 211-209ص م، 1995ة ، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهر 1، ط1ج

 . 102-101ص ( فيليب سادجروف: املرجع السابق، 13) 

، بخصوص دعوات 5013-003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 14) 

الخديو، األعامل املرسحية، إىل  ديوان الخديو ليقدمإىل  مقدمة من مصلحة املسارح

 

The National Library and Archives of Egypt



 54 مرص النهضة

 
-1871موسم  فرنيسمع طلب الستغالل املرسح ال" Roosen. J. A" قدمهاالتي  املذكرة

 م. 1871فرباير 10يف  م، القاهرة1872

( درانيت " )Draneht مجال الطب، يف  " أحد الفرنسيني الذين استعان بهم محمد عىل باشا

إدارتها          ُ               وعندما أ نشئت املسارح توىل ،وكان ضمن معية سعيد باشا ثم الخديو إسامعيل

ذلك املنصب حتى رحل من يف  م، وظل1869ات الخديوية" عام وأصبح " مدير التياتر 

ُ                                        نفس العام الذي خ لع فيه الخديو إسامعيل؛ مجلة وادي النيل: يف  م أي1879مرص عام                 

-86ص ، وسيد عيل إسامعيل: املرجع السابق، 47م، ص1869أبريل  30، يف 33عدد

92 . 

، تقرير مرسل من " 5013-003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 15)

رياض باشا عن العروض الخاصة باملرسح الكوميدى إىل  " مدير التياترات Dranehtدرانيت 

 م. 1870فرباير  27 م، بتاريخ1870-1869ودار األوبرا للموسم  فرنيسال

، مراسالت من إدارة 5013-003513 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 16) 

الخديو بخصوص تقديم ميزانية للمسارح ومرشوع إعادة تنظيم املسارح، إىل  ملسارحا

سعادة رياض باشا، القاهرة إىل  ترجمة مكاتبة من جناب "درانيت بيك" مأمور التياترات

 .3/4م، وثيقة رقم 1870أبريل  8يخ بتار

 . 47م، ص1869أبريل  30، يف 33( مجلة وادي النيل: السنة الثالثة، عدد17) 

 . 134م، ص1869مايو  21، يف5( مجلة وادي النيل: السنة الثالثة، عدد18) 

 . 47م، ص 1869أبريل 30، يف 33( مجلة وادي النيل: السنة الثالثة، عدد19) 

، مراسالت من 5013- 003511 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 20) 

إىل  ك" بخصوص تقديم بعض األعامل املرسحيةإدارة املسارح الخديوية إىل" باروت بي

 م. 1873يونيو  11 الخديو إسامعيل، خطاب من "درانيت بيك" باريس بتاريخ

، مراسالت 5013-003517 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 21) 

بخصوص ترصيحات وعقود استغالل للسريك القومى وإنشاء كازينوهات، إدارة التياترات 

 م. 1870يونيو  24الخديوية، باريس بتاريخ 

 . 2م، ص1870أكتو بر  21، يف52 ( مجلة وادي النيل: السنة الرابعة، العدد22) 

 . 3م، ص1870اكتو بر  21، يف 52( مجلة وادي النيل: السنة الرابعة، عدد23) 

 . 2م، ص1870اكتو بر  24، يف 53( مجلة وادي النيل: السنة الرابعة، عدد24) 

( ) والتسلية، وهو مزيج من الرقص والغناء والحوار  الرتفيه               ُ             الفودفيل تعبري ي طلق عىل ملهاة

التي  والحركات املضحكة التافهة املوضوع، املحكمة التعقيد، الهزلية األسلوب، الفكاهي

إىل  ال تتحرج من إرسال النكات املقذعة، ويرجع تاريخ نشأة ذلك النوع من الفن املرسحي

املسارح يف  السنوات التالية للثورة الفرنسية مبارشة ثم انترشيف  الثامن عرش، أواخر القرن
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تظهر عادة التي  من بداية القرن العرشين وهو أشبه ما يكون باملنوعات الراقصة والغنائية،

تاريخ املرسح يف  الليلية. ؛ جالل محفوظ: الفودفيل املالهييف  بني الصخب والتهريج

، مطابع األهرام التجارية، قليوب مرص 1، أكادميية الفنون، ملفات املرسح املرصي

 م، ص ت. 2006

 املرسحي، املوسم 5013-003515( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود أرشيفي 25) 

 20، القاهرة بتاريخ الفرنيس" الستغالل املرسح Roosen. J. Aم، طلب "1871-1873

 . 3/14- 2/14 ص م، 1871يناير 

  نفس املصدر( 26) 

  نفس املصدر( 27) 

 م. 1871فرباير  8القاهرة بتاريخ ( نفس املصدر: 28)

قدمها التي  ، املذكرة5013-003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 29)

"Roosen. J. Aم. 1871فرباير 10" مع طلبه، القاهرة بتاريخ 

(  اللوج والبنوار ي ) ُ                   كانت مخصصة فقط للخديو ومعيته وكبار رجال التي  بهام املقصوراتقصد

 الدولة

قدمها التي  املذكرة، 5013-003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 30) 

"Roosen. J. Aم. 1871فرباير 10" مع طلبه، القاهرة بتاريخ 

 . 1/14، ص1871فرباير  19( نفس املصدر: القاهرة 31)

 ( نفس املصدر. 32)

 ( نفس املصدر. 33)

 ، باريس بتاريخ5013-003511 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 34)

 م. 1873يونيو 11

، مراسالت من 5013-003514 رشيفيعىل، الكود األ  وأرسة محمد( نفس املصدر، 35)

مكاتبة من "جناب رياض باشا بخصوص تكاليف أوبرا عايدة، ترجمة إىل  مصلحة املسارح

 م. 1869نوفمرب  27جناب "ايرام بك" بتاريخ إىل  درانيت بك "

ميالن بتاريخ ، 5013-003511 رشيفي( دار الوثائق القومية، أرسة محمد عىل، الكود األ 36)

 م. 1873يوليو  11

م، 1873سبتمرب  5، ميالن بتاريخ 5013-003511( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، 37)

  .3ص

، إدارة التياترات 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 38)

 م. 1874مارس 2 الخديوية، القاهرة بتاريخ
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، صادر إفادات األقاليم 19( دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، رقم الفيلم 39)

 . 62، ص18م، عمود1874أبريل  14ـ / ه1291صفر 27واملحافظات السايرة، بتاريخ 

صفر  15، بتاريخ 2002-001067 رشيفي( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، الكود األ 40)

 ، 131، ص131م، عمود  1877فرباير 28هـــــ /1294

، القاهرة بتاريخ 5013-003511 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 41)

 . 10، صم1875أبريل  21

 بتاريخ "، القاهرةHes. Arr. Kav"كاف. أر. هيس  ( نفس املصدر: إيصال دفع بإمضاء42)

" باروت بيك" القاهرة بتاريخ إىل  " Dranehtم، وخطاب مرسل من " درانيت  1875مارس 2

 .1875مارس  2

 م. 1875أبريل  21( نفس املصدر: القاهرة بتاريخ 43)

 ( نفس املصدر. 44)

، إدارة التياترات 5013-003515 أرشيفيئق القومية: أرسة محمد عىل، كود ( دار الوثا45)

" Vichy" من مدينة "فييش Barrot" باروت إىل  الخديوية، خطاب مرسل من " درانيت بك "

 م. 1875يوليو  14بفرنسا بتاريخ 

 16هـــ / 1292رجب  15، بتاريخ 19( دار الوثائق القومية: معية سنية عريب، فيلم 46)

 . 60، ص34م، عمود1875غسطس أ 

، مذكرة استغالل 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 47)

التياترات الخديوية بالقاهرة، " كامى دولود" مدير التياترو الوطنى للكوميديا، بتاريخ باريس 

 م. 1876يناير  2

  .نفس املصدر( 48)

 ( نفس املصدر. 49)

" Suares، برقية "5013-003511 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 50)

 م. 1877يناير  3باريس بتاريخ 

، خطاب مرسل من " 5013-003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 51)

 30 بتاريخ" بإيطاليا Oggebbio" باروت بيك" من مدينة "أوجيبيو إىل  " Dranehtدرانيت 

 م. 1877أغسطس 

، خطاب حيدر 5013-003511 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 52)

 . 17م، ص1878يناير  18خريي باشا القاهرة بتاريخ إىل  باشا رئيس مجلس النظار

 ، خطاب مرسل من2001-009613 رشيفي( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، الكود األ 53)

 م. 1878ديسمرب  19 خينظارة الداخلية إىل" باروت بك "، القاهرة بتار

 . 50-45ص ( صالح عبدون، املرجع السابق، 54)
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(برتو افوسكاىن" )Petro Avoscanyمرص يف إىل  الجنسية وأحد األجانب الذين جاءوا " إيطايل

قرص رأس التني  أعاملهمن و  ،عد من أشهر املهندسني وأمهرهم ُ ي  كان ، و عهد محمد عيل باشا

ا أهله لعقد باإلسكندرية، وبجانب خرباته املعامرية كان لدية من اللباقة والخربة السياسية م

وملوك أوروبا وبعض الحكام يف مع كبار الشخصيات وفناين العرص  صداقات متشعبة

 . 49-48 ص ؛ صالح عبدون: املرجع السابق، الرشق ومنهم الخديو إسامعيل 

إىل  ، مراسالت5013-003516لوثائق القومية، أرسة محمد عيل، الكود األرشيفي ( دار ا55)

مرسح األوبرا ومرسح األزبكية، القاهرة بتاريخ يف  ديوان الخديوى بخصوص أعامل التوسيع

 م. 1869يونيو  18

، الدار املرصية اللبنانية للنرش، القاهرة 1عرص إسامعيل، طيف  ( عرفة عبده عىل: القاهرة56)

 .70م، ص  1998

م، 1969، يف مارس 60مائة عام، عدديف  ( محمد بركات: مجلة املرسح، حكاية األوبرا57)

 .32ص

إىل  ، مراسالت5013-003516دار الوثائق القومية، أرسة محمد عيل، الكود األرشيفي  (58)

مايو  13مرسح األوبرا ومرسح األزبكية، يف  ديوان الخديوى بخصوص أعامل التوسيع

 . م 1869

 م. 1869يونيو  18نفس املصدر: القاهرة بتاريخ  (59)

، إدارة التياترات 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 60)

 . 3م، ص 1869يوليو  27الخديوية، بتاريخ باريس 

أكتوبر  6ــــ / ه1286رجب 1، بتاريخ 27( دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم 61)

 . 4، ص3م، عمود 1869

 . 99( عبد الرحمن الرافعي: املرجع سابق، ص62)

( من الضيوف الذين حرضوا ) حفل قناة السويس عىل رأس القائة كانت اإلمرباطورة  ا  ً يض  أ

اهتم الخديو إسامعيل بها لدرجة تشييده لها قرص عىل ضفاف التي  الفرنسية " أوجيني "

من  ا  ً يض  أ موقعه الحايل كان اسرتاحة لها، وكان يف  فندق مينا هاوس النيل، ويحتمل أن

عهد  "فردريك ويلهلم" ويل الحضور فرنسوا جوزيف إمرباطور النمسا وملك املجر، واألمري

بروسيا، واألمري هرني أخو ملك هولندا واألمرية قرينته، والسري" هرني إليوت" سفري انجلرتا 

ولعل األمري  واملسئولني وكبار الشخصيات من أوروبا ومرصباألستانة وغريهم من الوزراء 

عبدالقادر الجزائري كان أبرز املدعوين من العرب؛ عبدالرحمن الرافعى: املرجع السابق، 

 . 48، وصالح عبدون: املرجع السابق، ص100ص

 . 869-868 ص م، 1869نوفمرب  5، يف28( مجلة وادي النيل: السنة الثالثة، عدد63)

 . 53ح عبدون: املرجع السابق، ص ( صال64) 
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(أوبرا "ريجوليتو ) Rigoletto من تلحني " فريدي " Verdi "  وهى مأخوذة من مرسحية "امللك

" ومن الشائع أن تلك األوبرا Victor Hugoالشهري " فيكتور هوجو  فرنيسيلهو" للشاعر ال

أن أوبرا عايدة كان يتم  آمنتالتي  يوم افتتاح األوبرا، وهى نفس الدراساتيف  كان عرضها

غري صحيح كام  تجهيزها لالفتتاح ولكن تأخرت بسبب الحرب بني باريس وأملانيا وهذا

م، أما تلك الدراسات فنذكر منها 1872-1871عند التحدث عن موسم  ا         ً سيظهر الحق  

، ولكنه من الذين أثبتوا أن أوبرا عايدة مل تكن الفتتاح 53عبدون: املرجع السابق، ص صالح

، دار 3األدب العرىب الحديث، طيف  دار األوبرا، و محمود حامد شوكت: الفن املرسحى

، و رشدي صالح، املرسح العرىب، مطبوعات 18م، ص 1970الفكر العرىب، القاهرة 

، وعرفة 35، و محمد بركات: املرجع السابق، ص55م، ص1972الجديد، العدد الخامس، 

عبد املعطى شعراوي: املرسح املرصى أصله  ا ً ض  أي، و 70عبده عىل: املرجع السابق، ص

، و كامل الدين حسني: 56م، ص 1986وبداياته، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 

، 1992، ، الدار املرصية اللبنانية، القاهرة1مرص، طيف  املرسح والتغري االجتامعي

ملذكور مبجلة وادى عىل نفس الخرب ا               ً عارضت ذلك بناء  التي  ، ولكن من املراجع57ص

 . 73سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص النيل

 . 901-900 ص م،  1869نوفمرب  12، يف 29( مجلة وادي النيل: السنة الثالثة، عدد 65) 

 . 1285م، ص1870فرباير  17، يف 52النيل: السنة الثالثة، عدد وادى( مجلة 66) 

، خطاب من " 5013-003515 رشيفيالكود األ ( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، 67)

 م. 1870فرباير  27رياض باشا، القاهرة بتاريخ إىل  درانيت بك "مدير التياترات الخديوية

 . 51-50 ص ( صالح عبدون: مرجع سابق، 68) 

، األوبرا ميزانية 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 69) 

 م. 1870-1869موسم 

، طلب " فالنتينو 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 70) 

 م.  1870يناير  27م، و1870" القاهرة بتاريخ يناير Valentino Spanoli اسبانيوىل

، ترجمة مكاتبة 5013-003513 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 71)

م، 1870أبريل 8بتاريخ سعادة رياض باشا، إىل  "درانيت بيك" مأمور التياترو من جناب

 . 3/4وثيقة 

 . 3-2ص م، 1870أكتوبر  28، يف 54( مجلة وادي النيل: السنة الرابعة، عدد72)

( مارييت " )Mariette. Aug ( "1821-1880ولدم )  مدينة " بولون سري مري " بفرنسا وجاءيف 

للحصول عىل بعض املخطوطات القبطية والرسيانية القدمية  م1850مرص عام إىل 

مام جعله  غلبه شغفه واهتاممه باآلثار وخاصة املرصية باألديرة املرصية، ولكن املوجودة

احتوتها التي  مرص، واكتشف العديد من آثار وكنوز الحضارة املرصية يف         ً ميكث طويال  
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 لرثوات من حق فرنسا بالرسقة والنهبأرضها عرب أالف األعوام، لكن لألسف كانت تلك ا

قطعة  113عهد عباس حلمي األول عىل إهداء فرنسا يف  فعىل سبيل املثال تم االتفاق

م خالف  1851فرنسا عام إىل  ولكن كام ذكر جرجى زيدان أن "مارييت عندما عاد ،آثريه

استوىل عليها التي  الف قطعة متنوعة الحجم والوصف، غري تلك اآلثارآ ذلك بأخذه سبعة 

دا خالل حفر قناة السويس ِ                       الفرنسيني واإلنجليز عىل ح  ما أهداه  ا                   ً عهد سعيد باشا، وأيض  يف                       

"مارييت " إىل  الخديو إسامعيل مللكات وملوك أوروبا من جواهر وكنوز تاريخية، و لنعود

م حيث توىل إسامعيل حكم مرص وىف نفس العام أمر بتشييد 1863وبالتحديد عام 

ُ                            "مارييت" والذى ع رف بأنه عامل املرصيات " اآلثار إىل  ملرصي وأسند إدارتهاملتحف ا                

املرصية " ثم برز دوره وأشتهر بتأليفه مرسحية "عايدة"، وجدير بالذكر أن "مارييت" له العديد 

والسياحة والتاريخ وعلوم الرياضيات  من املؤلفات األخرى املتنوعة منها ما يتعلق باآلثار

، مطبعة الهالل 2القرن التاسع عرش، جيف  رية؛ جرجى زيدان: مشاهري الرشقوالفنون العسك

، و روبري سوليه: مرص ولع فرنيس، ترجمة لطيف فرج، 141-135ص م، 1922القاهرة 

 . 173-151 ص م، 1999الهيئة املرصية العامة للكتاب القاهرة 

 . 66( صالح عبدون: املرجع السابق، ص73) 

، مطبعة جرنال وادي النيل، 1باسم عايدة، ط املسامة: ترجمة االوبرية ( أىب السعود افندى74) 

 . 60-4ص م(، 1870هـــــ )1288

 . 65-52ص ( صالح عبدون: مرجع سابق، 75) 

، املصدر 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 76) 

 1870أغسطس  28بتاريخ  القاهرةب" بك"باروت إىل  السابق، خطاب " مارييت" من باريس

رياض باشا إىل  ، مراسالت من مصلحة املسارح5013-003514 أرشيفيم، وكود 

مايو  22القاهرة بتاريخ رياض باشا، إىل  بخصوص تكاليف أوبرا عايدة، خطاب "مارييت"

 م. 1871

 . 4-3 ص ( أبو السعود افندى: املصدر السابق، 77) 

 .4( نفس املصدر: ص78) 

، مراسالت من إدارة 5013-003512 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 79) 

املسارح الخديوية بخصوص النفقات املنرصفة عىل تجهيزات املرسح واقرتاح ُتثيل 

م، 1871أبريل  20بعض الروايات الدرامية الفرنسية عىل مرسح الخديوى، القاهرة بتاريخ 

 م. 1873أبريل  4و

 21هــ / 1288جامد أول 4، بتاريخ 27الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم  ( دار80)

، مجموعة 0019 -001545 أرشيفي، و املجلس الخصويص: كود 61م، ص1871يوليو 

مستشار املجلس الخصويص عام إىل  مكاتبات صادرة عن محافظ مرص ووكيل مرص
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هــ / 1290صفر  7وبرا بتاريخاأل يف  م، بخصوص مرصوفات إصالح1873هــــ / 1290

، خطاب من محمد 5013 -003516 أرشيفيم، و أرسة محمد عىل: كود 1873أبريل  5

م، 1873يونيو  30لقاهرة بتاريخ ، ابالقسنطينةعبد الجليل بك إىل  ذىك محافظ القاهرة

 بالقاهرة بنفس التاريخ.  إيطالياقنصل إىل  خطاب من محافظ القاهرة محمد زيكو 

، إدارة التياترات 5013-003515 أرشيفير الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود ( دا81)

يوليو  14 بتاريخ بفرنسا“ Vichy"فييش  " مدينة"باروتإىل  الخديوية، خطاب "درانيت"

 م. 1875

، خطاب "درانيت 5013-003511 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 82)

Draneht "  4م، ص1879ديسمرب  6باروت بك " القاهرة بتاريخ "إىل . 

 . 426م، ص1880نوفمرب  6، يف 182( جريدة املحروسة، السنة األوىل، عدد83)

( نظارة أو ديوان )عديد من الم حيث كانت تضم 1857العمومية تم إنشاؤها عام  األشغال

املصالح مثل السكة الحديد والتلغراف واملساحة واإلسكان والزراعة وميناء اإلسكندرية 

م تم 1914واآلثار وحديقة الحيوان وحديقة األسامك والرصف الصحي والري، وىف عام 

دار األوبرا إىل  نظارة بكلمة وزارة مع احتفاظها بكافة املهام السابقة باإلضافة استبدال كلمة

يوية ومرصد حلوان الفليك وأرصاد الظواهر الطبيعية األخرى، وقد شهدت تلك الوزارة الخد

م عندما صدر القرار 1999كان آخرها عام  عديدة مع تقلص اختصاصاتها كل مدى تعديالت

الجمهوري بشأن تسميتها وزارة املوارد املائية والري حيث اقترص اختصاصها بذلك األمر؛ 

 لكرتوين الخاص بوزارة املوارد املائية والريللمزيد انظر املوقع اال
http://www.mwri.gov.eg/Ar/history_1.html   

، أوراق طلب 403-037847 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 84) 

ح له ليلتني بالتياترو، ترجمة إفادة من املوسيو بارافه ترصيح الخواجة يوسف خياط بالسام

هذه يف  العمومية إلدارة تياترو األوبرا الخديوية األشغالنظارة إىل  م1882فرباير  12بتاريخ 

، تعريب إفادة من موسيو 0075- 033148 أرشيفياملوسم، ومجلس النظار والوزراء: كود 

األوبرا،  إدارة تياترورئيس مجلس النظار بشأن محمود باشا سامي إىل  بارافه باملحروسة

 م. 1882مارس  29بتاريخ 

، مرشوع " 4003-037847 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 85) 

م، 1883-1882ارنست ويلكنتسون " إلدارة التياترو الخديوى والفرنيس خالل موسم 

م يرغب 1882فرباير  21املوسيو "ارنست ويلكنتسون " بتاريخ الديوان من إىل  وإفادة واردة

 . يف فصل الشتاء اعطاه التياترات

، ترجمة 4003-022540 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 86) 

الخواجات سانتى وبوين سوسكينو إىل  بإعطاء تياترو األوبرا الخديوية قونرتاتو يختص

 ومجلس النظارم، 1884اكتوبر  27م، بتاريخ 1885ومارس شهري فرباير  لتشغيله مدة
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الطلب املقدم  بشأن األشغالنظارة إىل  ، مذكرة0075-033193 أرشيفيوالوزراء، كود 

من الخواجة "سانتى " يرغب فيه اخذ تياترو األوبرا مبرص إلجراء التشخيص  األشغاللنظارة 

 بواسطة مشخصني. 

، جوق تريك 4003-022545 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالقومية: ديوان ( دار الوثائق ال87)

م، القاهرة بتاريخ 1898مارس  10إىل  1885أبريل  12إلحياء ليال ُتثيلية بتياترو األوبرا 

 م. 1897مارس  2م، و1885أبريل  13

 . 2م، ص1886أبريل  13، يف 1392( جريدة املحروسة: العدد 88)

 . 4م، ص1886مارس 6، يف 859سنة الخامسة، عدد ( جريدة الزمان: ال89)

، يف 313، وعدد2م، ص1886ديسمرب  14، يف 304( جريدة القاهرة: السنة الثانية، عدد90)

 . 2م، ص1886ديسمرب  28، يف 316، وعدد 2م، ص1886ديسمرب 25

، بخصوص 0075-033156 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 91)

 استقدام إحدى الفرق الرتكية املرسحية للعمل عىل املرسح الخديوى. 

، يف 570، وعدد 2م، ص1887نوفمرب 9، يف 569( جريدة القاهرة: السنة الثانية، عدد92)

 . 2م، ص1887نوفمرب  12، يف 572، وعدد2م، ص1887نوفمرب 10

، يف 609، وعدد2م، ص1887 نوفمرب 23، يف 581( جريدة القاهرة: السنة الثانية، عدد 93)

 . 2م، ص1887ديسمرب  28

، 642، وعدد 2م، ص1888يناير  23، يف 630( جريدة القاهرة: السنة الثالثة، عدد 94)

 . 2م، ص1888فرباير6يف

 14، يف 297، وعدد 2م، ص1888يناير  12، يف 295( جريدة الصادق: السنة الثانية، عدد95)

 . 2م، ص1888يناير 

، يف 634، وعدد2م، ص1888يناير 25، يف 632هرة: السنة الثالثة، عدد( جريدة القا96)

 . 2م، ص1888فرباير1، يف 638، عدد2م، ص1888يناير28

، مذكرة 0075-033167 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 97) 

ة ايام، ترجمة العمومية بشأن إعطاء التياترو الخديوى ملدام سارة برنار مدة عرش  األشغال

أبريل 7، بتاريخ 655رئاسة مجلس النظار منرة إىل  العمومية األشغالمذكرة من نظارة 

 م. 1888

 . 2م، ص1888ديسمرب 23، يف 902( جريدة القاهرة: السنة الرابعة، عدد98) 

 . 1م، ص1888ديسمرب  27، يف 906( جريدة القاهرة: السنة الرابعة، عدد99) 

، أوراق 4003-036990 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالمية: ديوان ( دار الوثائق القو 100)

 األشغالبعض األعامل الخاصة باألوبرا، عقد امتياز تياترو األوبرا الخديوى بني ناظر 
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 3العمومية عبدالرحمن رشدي مع "سريول بنجليان" و"واليعاذر ميليكيان"، القاهرة بتاريخ 

 م. 1888مارس 

 مذكرة نظارة، 0075-033169 أرشيفية: مجلس النظار والوزراء، كود ( دار الوثائق القومي101)

مجلس النظار بخصوص العقد املربم بني الوزارة وآل سريول بإمداد املرسح األشغال إىل 

م، 1888أبريل  19 م، بتاريخ1888الخديوى باألوبرا ثالثني ممثل وممثلة باللغة الرتكية 

 . 2م، ص1888أبريل 4، يف 692، وجريدة القاهرة، السنة الثالثة، عدد م1888أبريل  22و

، بخصوص 0075-006682 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 102)

م، مذكرة املستشار 1888لتنوير تياترو األوبرا الخديوية  ا        ً كان مخصص   الذيحذف املبلغ 

 م. 1888أبريل  26املايل، بتاريخ 

، مذكرة بشأن 0075-033171 أرشيفيدار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود  (103)

م، ترجمة مذكرة من  1890مسألة فسخ القونرتاتو لألوبرا يف  رأى اللجنة املالية بطلب النظر

، 2-1ص ، 43م منرة  1890أبريل  27مجلس النظار بتاريخ إىل  العمومية األشغالنظارة 

 (. )قرارم 1890فسخ القونرتاتو مع الخواجة ميناديه يف  الية ومجلس النظارامل ورأى اللجنة

، 1126وعدد، 2م، ص1889ديسمرب  1، يف 1109( جريدة القاهرة: السنة الرابعة، عدد 104) 

 . 2م، ص1889ديسمرب  21يف 

، التامس 4003-022544 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 105) 

م، ولكن بداخل امللف 1890من السيد رستم كينج بخصوص تخصيص دخل لالوبرا 

يريد استئجار األوبرا لحفالت  األزبكية[عنوان: املسيو سانتى ]متعهد مرسح حديقة 

 القاهرة بتاريختوماس هولدن،  م لصالح 1890منه عام  28إىل  يناير 8خصوصية ابتداء من 

 . 2م، ص1890يناير 22، يف 1154لقاهرة، السنة الخامسة، عددم، وجريدة ا1890يناير  2

، أوراق 4003-037235 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 106) 

م، القاهرة 1890السيد ارماند ديرتتري يلتمس إحياء ليال ُتثيلية بتياترواالوبرا الخديوية 

 . 1890مارس  3بتاريخ 

، أوراق 4003-037221 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 107) 

تياترو األوبرا الخديوية يف  املوسيقى الوترية يريد إحياء ليلةيف  السيد" فرينوللت" فني

 م. 1892يونيو  18م، لجنة التياترات، القاهرة بتاريخ 1892

، بخصوص 4003-037224 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 108) 

م،  1895 أكتوبر 29السيد جون دى برل يلتمس إحياء ليلة ُتثيلية، لجنة التياترات، القاهرة 

 . 1895نوفمرب  4ومسودة لجنة التياترات، بتاريخ 
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، أوراق 4003-037228 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 109) 

م، 1895"رس كانزا" يلتمس إحياء حفلة برواية درامية عىل مرسح األوبرا الخديوية  السيد

 م.  1895أبريل  25م، و 1895أبريل  23لجنة التياترات القاهرة بتاريخ 

، أوراق من 4003-036709 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 110)

جمعية املساعي الخريية بتمثيل رواية تاريخية السيد إسامعيل عاصم املحامى صاحب 

عىل طلب مقدم من  يحتويولكن امللف  الوثائق[توثيق دار  ]هذاأدبية عربية بدار األوبرا 

 م. 1898 أكتوبر 19مدام "ديون" لتمثيل ست روايات باألوبرا الخديوية بتاريخ 

، أوراق 4003-036710 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 111)

 ُتثليني بتياتروطلب مقدم من الكاتب " جيمس الشلو " من أهايل الكامريون إحياء ليلتني 

 م. 1899يناير  11م، و1899يناير  3األوبرا الخديوية، لجنة التياترات بتاريخ 

، وجريدة 4003-036703 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 112)

، يف 10، وجريدة الراوى، السنة االوىل، عدد2م، ص1899فرباير 22، يف 4اآلمال، العدد 

 . 3م، ص1903فرباير  18

، بخصوص 4003-023170 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 113)

والقاهرة، اإلسكندرية يف  فرقة جود هوب واملمثلة " أونيل " تريد عرض مرسحيات لها

العمومية  األشغالم، ورد نظارة 1901اكتوبر  4خطاب مرسل من الفرقة، كيب تاون بتاريخ 

 م.  1901ديسمرب 20القاهرة بتاريخ 

، أوراق 4003-037806 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 114)

 م. 1901أبريل  27قاهرة بتاريخ طلب تقديم مرسحية االريستفني باللون اليوناين الحديث، ال

 . 2م، ص1901أكتوبر  27، يف 2098، العدد 21( جريدة االتحاد املرصي: السنة 115)

، أوراق 4003-036771 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 116)

 يحتوي ولكن امللف الوثائق[توثيق دار  ]هذام  1894طلب إعانة مالية ملرسح اإلسكندرية 

 الفنية املرصيةالعمومية مع مديري الجمعية  األشغالبني حسني فخري باشا ناظر  عىل عقد

املستشار املايل إىل  م، ومذكرة 1902أبريل  30ورشوط الالئحة التنفيذية، القاهرة بتاريخ 

 م. 1907 أكتوبر 20القاهرة بتاريخ 

، طلب من 4003-023815 أرشيفيد العمومية، كو  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 117)

يوليو 3م، و1902يونيو  28رشكة الفنيني االسرتاليني بتأجري مرسح األوبرا الخديوية، بتاريخ 

 م. 1902

، إفادات 4003-023814 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 118)

املسيو إىل  الترصيح بخصوص“فال مرسلة بني مدير تياترو األوبرا ومسيو "ميشيل 
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عروض مرسحية بتياترو األوبرا والرد باملوافقة، القاهرة  10"كونستانتى رشيستوم" لتقديم 

 م. 1904أبريل  13إىل  1903أبريل  18بتاريخ 

   2، ص1904نوفمرب  19، 359( جريدة الرشق، السنة الثانية، العدد 119)

، بخصوص 4003-023800 أرشيفي، كود العمومية األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 120)

 27م، بتاريخ 1907عروض مرسحية بتياترو األوبرا  " لتقديمطلب للمسيو "بول مونيه

 . 2م، ص1907سبتمرب 

، طلب من 4003-023818 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 121)

 29رواية عىل تياترو األوبرا، القاهرة املسيو" أناتول باهري"من الكوميدية الفرنسية بتمثيل 

 م. 1907مايو  6 بالقاهرة بتاريخم، امللحق الدبلومىس لفرنسا 1907أبريل 

 . 2م، ص1908اكتوبر29، يف 154( جريدة وادي النيل: السنة األوىل، العدد 122)

 وأحمد شمس، 3م، ص1914سبتمرب  10، يف 1712، عدد39( جريدة املحروسة: السنة 123)

، مركز جامعة القاهرة 3، طم(1923-1876مرص )يف  حجاجى: النقد املرسحيالدين ال

 . 15م، ص2001للطباعة والنرش، القاهرة 

(124) El Said Atia Abul Naga: Les sources Francaises du Theatre Egyptien (1870-
1939) ، Sned ،Alger 1972 ،pp. 69-71.  

 . 41( سيد عىل إسامعيل: املرجع سابق، ص125)

هـــ / 1286محرم 25بتاريخ ، 27( دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم رقم 126)

 . 100م، ص1869مايو 9

، اإلدارة العامة 5013-003516 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 127)

 م. 1871مايو25، القاهرة بتاريخ 5-162ملتنزهات وبساتني مرص، خطاب رقم 

، جواب من الجفالك 2002-001561الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي  ( دار128)

 . 128م، ص1870أبريل  7هــ / 1287محرم  6محافظة مرص بتاريخ إىل  السنية

، مكاتبات من 0019-001515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: املجلس الخصويص، كود 129)

الفجالة وترتيب عربية رش لرش كوبري  واىل املجلس الخصويص بشأن زراعة جنينة دايرة

ه، ومن ضمن وثائق ذلك امللف إيجار تياترو األزبكية النريكو سانتينى، 1290قرص النيل 

 م. 1873يوليو 1هــــ / 1290جامد أول 6بتاريخ 

ذوالقعدة  17، بتاريخ 2002-001106 أرشيفي( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود 130) 

 . 139، ص80م، عمود 1878فمرب نو 11هـــ /  1295

، مذكرة من 0075-033150 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 131) 

مجلس النظار بشأن طلب مسيو "انريكو سانتينى" مستأجر تياترو حديقة األشغال إىل ناظر 
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ألحداث الثورية، وقع عليه بسبب ا الذيإجراء الالزم ملنع الرضر يف  األزبكية وذلك للنظر

 م.  1884فرباير 2بتاريخ 

، طلب 0075-033153 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 132) 

قرش متأخرة 263، 42إعفاء مسيو "سانتينى" مستأجر التياترو الصغري من دفع مبلغ  األشغال

م، وُتت موافقة اللجنة  1885سبتمرب  20ــــ / ه1302ذي الحجة  18عليه، بتاريخ 

 م.  1885نوفمرب  11املالية بتاريخ 

، مذكرة 0075-033164 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 133) 

م، ترجمة مذكرة 1887بشأن إعفاء املوسيو " سانتينى" من دفع أجرة تياترو األزبكية  األشغال

سبتمرب  13بتاريخ ، 554رئاسة مجلس النظار منرة إىل  العمومية لاألشغامن نظارة 

 . 2م، ص1887

، ترجمة 0075-033177 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 134) 

 . 777م منرة 1889يناير  9مجلس النظار بتاريخ إىل  العمومية األشغالمذكرة من نظارة 

 . 2م، ص1887يوليو 10، يف 475الثانية، عدد : السنة جريدة القاهرة( 135) 

 16، 575، وعدد2م، ص1887نوفمرب  12، يف 175( جريدة القاهرة: السنة الثانية، عدد 136) 

 . 2م، ص1887نوفمرب 

 . 2م، ص1888مايو  28، يف 737( جريدة القاهرة: السنة الثالثة، عدد137) 

، أوراق عن 4003-038647 أرشيفيكود العمومية،  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 138) 

عمل العروض إلحياء يف  بارون " للمساهمة تويناملوافقة عىل املساعدة املالية للمسيو" 

 م. 1891مايو12ليلة بتياترو حديقة األزبكية، القاهرة بتاريخ 

، بخصوص 4003-038642 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 139) 

يح للمسيو " كريستيان" بتمثيل الروايات الكوميدية بتياترو جنينة األزبكية، القاهرة الترص

 م. 1899نوفمرب 6بتاريخ 

، بخصوص 4003-038649 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 140) 

بتياترو حديقة الترصيح للفرقة الفرنسية تحت إدارة "الدا السون" إلحياء ليال احتفالية 

 م. 1901فرباير  16م، القاهرة بتاريخ  1901أبريل  20أو  15األزبكية بداية من 

، أوراق 4003-038651 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 141) 

بخصوص الترصيح للفرقة الكوميدية الفرنسية تحت إدارة "جورج بريج" بتياترو حديقة 

 م. 1902يوليو  11 القاهرة بتاريخاسطة الجمعية الفنية املرصية باإلسكندرية، األزبكية وبو 

، بخصوص 4003-038644 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 142) 

حفلة إلحيائها  30إىل  20الترصيح للفرقة الفرنسية بقيادة مسيو "لوط" بإحياء ما يقرب من 

 م. 1904فرباير  23م، القاهرة بتاريخ  1904بتياترو األزبكية 
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، طلب 4003-036077 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 143) 

الترصيح للمسيو "روين دلرين" لتقديم ستة أو سبعة عروض بتياترو حديقة األزبكية، القاهرة 

 م. 1905أغسطس  7بتاريخ 

، أوراق 4003-036079 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 144) 

 فرنيسبخصوص مجموعة من اإلفادات ترى فيها النظارة ال مانع من مفاوضة الجوق ال

القاهرة املفتش " باستو" إىل  75م، وخطاب رقم 1906 أكتوبر 20 القاهرة بتاريخللتمثيل، 

 م.  1906أكتوبر  22 بتاريخ

، جوق " 4003-036082 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالديوان ( دار الوثائق القومية: 145) 

 م. 1906يونيو  20 القاهرة بتاريختياترو جنينة األزبكية، يف  فريتيه" يطلب التمثيل

، أوراق 4003-036084 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 146) 

دور لوبالن" بالتشخيص عىل مرسح األزبكية،  املسيو جالنزىإىل  بخصوص ترصيح

 م.  1907يناير  29بتاريخ  األشغالمسودة من نظارة 

، بخصوص 4003-036083 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 147) 

القاهرة الجمعة، يف  الترصيح للمسيو "جالنزى" بالتشخيص ثالثة أشهر باعتبار ثالثة روايات

متعهدة مرسح األزبكية بطلب ُتديد  "سانتينى" م، وطلب من مدام 1909مارس  25 ريخبتا

 .م1909أغسطس  7العقد بتاريخ 

، بخصوص 4003-036088 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 148) 

و جنينة تياتر يف  طلب من املوسيو "هوجو ارديتى" بتمثيل ثالثني أو خمسة وثالثني رواية

 م. 1910مارس  6 القاهرة بتاريخاألزبكية، 

، أوراق 4003-038648 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 149) 

بخصوص الترصيح للمسيو "فاسيل أرجليو بولو" مدير فرقة الروايات املؤثرة اليونانية إلحياء 

-038669 أرشيفيم وكود  1900ديسمرب  12، بتاريخ ليال احتفالية بتياترو حديقة األزبكية

يونيو  28 القاهرة بتاريخميثل الروايات املحزنة،  الذي، بخصوص الجوق اليوناين 4003

 م.  1902

، بخصوص 4003-038660 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 150) 

أبريل  23حديقة األزبكية، القاهرة، بتاريخ  يف طلب املسيو "النجادا " بإحياء أربعني ليلة

 م.  1904

، بخصوص 4003-036080 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 151) 

 6بتاريخ تياترو وجنينه األزبكية، القاهرة يف  الجوق اليوناين الوطنى بالتمثيلإىل  الترصيح

 م. 1905نوفمرب 
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، بخصوص الترصيح 4003-038643العمومية،  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 152) 

فرباير  27م، القاهرة بتاريخ 1900فرباير  28للمسيو "باروين" إلحياء ليلة مساء األحد 

 م. 1900

، الترصيح 4003-038656أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 153) 

 م. 1902فرباير  24بتياترو حديقة األزبكية، بتاريخ  اإليطاليةاية باللغة رو  60بتمثيل 

، بخصوص 4003-038663 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 154) 

الترصيح للمسيو "بارنارى كوثاليانوس " إلحياء ثالثة ليال بتياترو حديقة األزبكية، القاهرة 

 م.  1904 مارس 8بتاريخ 

، بخصوص 4003-038657 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 155) 

عرض مرسحي بتياترو  20لتمثيل ما يقرب من  اإلنجليزيةترصيح الترصيح لفرقة " زينتو" 

 م. 1899ديسمرب  9حديقة األزبكية، القاهرة بتاريخ 

، بخصوص 4003-038668 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 156) 

بقيادة املسيو "باندمان" بتمثيل أربعة روايات أسبوعيا بتياترو  اإلنجليزيةالترصيح للفرقة 

م، وبرقية مدام  1900فرباير  5حديقة األزبكية، خطاب "باندنام" فندق قرص إدين بتاريخ 

ديسمرب  30 القاهرة بتاريخين األمريية، " مدير عام املدن واملباPerry"بريى إىل  "سانتينى"

 م. 1899

، أوراق عن 4003-038633 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 157) 

إعطاء الترصيح ملدير الفرقة األرمينية لتشخيص رواية بالرومانية بتياترو حديقة األزبكية، 

ديسمرب  15بتاريخ  " اإلسكندريةام "سانتينىمدإىل  " غاريجيان-هـخطاب من مدير الفرقة " 

 م. 1903

، بخصوص 4003-036072 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 158) 

تياترو حديقة األزبكية، القاهرة يف  ليال 5أو  4طلب من املسيو "جورج مليدس" بتشخيص 

 م.  1905يناير  27بتاريخ 

، بخصوص 400-038631 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالية: ديوان ( دار الوثائق القوم159) 

الترصيح للمسيو "ليونداس " للتشخيص عىل تياترو حديقة األزبكية بالقطط والكالب، 

 م.  1905 أكتوبر 28يف  م، وتكرر الطلب1903ديسمرب  23القاهرة بتاريخ 

هـــــ / 1286محرم 24، بتاريخ 27( دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم 160) 

 . 100، ص28، عمود 955م، منرة 1869مايو 5

 . 784م، ص1869أكتوبر  15، يف 25( مجلة وادي النيل: السنة الثالثة، عدد161) 

 . 972م، ص1869ديسمرب  3، يف 32( مجلة وادي النيل: السنة الثالثة، عدد 162) 
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، إدارة التياترات 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 163) 

 م، 1869ديسمرب  26"تيودور رانىس " القاهرة بتاريخ إىل  الخديوية، خطاب "درانيت بك "

 . 6/1-6 ص

ت ، خطاب "دراني5013-003517 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 164) 

 م. 1870يونيو  24بك " باريس بتاريخ 

مالحظ إىل  ،2002-000762 أرشيفي( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود 165) 

 . 145، ص39385م، منرة  1872مايو 7 رقم“التياترات إفادة واردة من مسيو "تران 

 8 /ـــــ ه 1289ربيع  3مسيو "بورن " محاسبجى التياترات، بتاريخ إىل  ( نفس املصدر،166) 

 . 148م، ص 1872مايو 

، املصدر السابق، 5013-003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 167) 

موافقة "كولنتى بك " رئيس لجنة البلدية عىل إقامة مرسح خشبي مبيدان القائد إبراهيم، 

 (. 3م، للمزيد انظر ملحق رقم )1869أبريل  21اإلسكندرية بتاريخ 

هـــــ /  1286محرم  24، بتاريخ 27دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم  (168) 

 . 100م، ص1869مايو 5

، املصدر السابق، 5013-003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 169)

م، 1869ديسمرب  25" عن موعد افتتاح األبيدروم، القاهرة بتاريخ  Dranehtتقرير " درانيت 

 . 2ص

مالحظ إىل  ، صادر2002-000727 أرشيفي( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود 170)

 ،2002-001067، و7م، ص1877يناير  3هـــ / 1293ذي الحجة  18التياترات بتاريخ 

 . 64م، ص1877يناير  24هـــ /  1294محرم  10مدير التياترات، بتاريخ إىل 

 . 15: املرجع السابق، ص( أحمد شمس الدين الحجاجى171)

( مرسح "زيزينيا )Ziziniaمرص والذي شهد أمجاد كل الفرق يف  " يعد من أشهر املسارح

مدينة اإلسكندرية بناه املهندس افوسكاىن يف  االجنبية والعربية، ومن املعامل الشهرية

ً  عمل تاجر  ي الكونت اليوناين "دى زيزينيا " الذى كان مهندس دار األوبرا الخديوية لحساب  ا       

عهد سعيد باشا، ومرسح زيزينيا كان يف  اإلسكندرية، وقد بناهيف  لبلجيكا            ً للقطن وقنصال  

مصنع يف  تم إعدادهاالتي  يعد من أجمل املسارح آنذاك حيث كانت تغطيه الزخارف البارزة

 اندريا بوين مبدينة ميالنو االيطالية، أما قاعته فكانت تتسع أللفي شخص وقد آلت ملكيته

واستمر  ،بنك االنجلو ايجبسيان باإلسكندريةإىل  م1868بعد وفاة الكونت "زيزينيا " عام 

جريت                                                  ُ كبار الشخصيات مثل األمري طوسون واألمري يوسف كامل وقد أ   ِ   ق بل االهتامم به من

 باسم ئه                                       ُ       م ثم تم هدمه عقب الحرب العاملية األوىل، وأ عيد بنا 1882له عدة إصالحات عام 
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، و كامل الدين حسني: املرجع 49ويش؛ صالح عبدون: املرجع السابق، صمرسح سيد در 

 .56السابق، ص

 . 3م، ص1884يناير  24، يف 1850( جريدة األهرام: السنة الثامنة، عدد172)

 . 2م، ص1894أكتوبر  29، يف 77 ( جريدة لسان العرب: السنة األوىل، العدد173)

 . 2م، ص1899مارس 27، يف 32( جريدة اآلمال: السنة األوىل: عدد 174)

 . 304م، ص1898أكتوبر  1، يف 38( جريدة الرقيب: السنة األوىل، عدد175)

 . 1م، ص1903أكتوبر  27، يف 222( جريدة الجوائب املرصية: السنة األوىل، عدد 176)

 . 2م، ص 1910يناير  18، يف 530( جريدة وادي النيل: السنة الثانية، عدد 177)

، 4003-037847 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 178)

، 4003-037233و، 4003-037234و، 4003-037236و ،4003-037820و

 . 4003-023812و، 4003-023807، و6، ص4003-023803، و4003-037819و

 . 2، ص20( دار الوثائق القومية: ديوان املعية السنية عريب، فيلم 179)

  .4003-038659 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 180)

  .4003-036069 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالدار الوثائق القومية: ديوان  (181)

، 4003-036086 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 182)

 .4003-038634و

  .4003-038661 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 183)

 . 596، ص1896يناير  18، يف 19( جريدة املشري، السنة الثانية، عدد 184)

، وجريدة 4003-038661 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 185)

 . 637، ص1881ابريل  11، يف 180املحروسة، السنة الثانية، عدد

، 4003-023173 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 186)

 .5، ص4003-023806و

  .4003-037805 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالدار الوثائق القومية: ديوان  (187)

 .4، ص4003-023806 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالمية: ديوان ( دار الوثائق القو 188)

، خطابات 4003-014436العمومية، كود أرشيفي  األشغال( دار الوثائق القومية: ديوان 189)

العمومية بشأن طلبه  األشغالناظر إىل  مرسلة من القس االرشميندريث خريسطفور جبارة

 11م،  1896فرباير  29الخاص بإلقاء خطاب ديني بدار األوبرا الخديوية، القاهرة بتاريخ 

 م. 1896 أبريل 19وم،  1896مارس  8م،  1896مارس 
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 الفصل الثاين

 خلفاء مارون النقاش يف مرص

 

كانت فرق الشوام املرسحية مبثابة حجر األساس يف تأسيس املرسح 

بالرغم من وجود عدة مبادرات ومرشوعات سبقت ، املرصي مبعايري الحداثة

هذه املبادرات بالفردية أي أنها مل تكن برعاية الدولة وال وقد اتسمت ، مجيئهم

، ترجامت محمد عثامن جالل ولعل أهمها، ومل تكن ذي طابع تنظيمي، تشجيعها
، م1872ومرشوع املرسح الوطني الذي قدمه لويس فاروجيه ومحمد أنيس عام 
وطني يف  باإلضافة إىل الجهود التي قام بها بعض أفراد عائلة قطاوي إلنشاء مرسح

 : أما تفاصيل تلك املبادرات املهمة فهي كالتايل. مرص

 محمد عثامن جالل تترجام - أواًل 

وصفه الرافعي ، ( من مواليد بني سويف1898-1828محمد عثامن جالل )

تخرج من مدرسة القرص " واضع أساس القصة الحديثة يف األدب املرصي" بأنه

وتتلمذ عىل يد رفاعة رافع الطهطاوي لِمَّ ، ثم أكمل دراسته مبدرسة األلسن، العيني

اهتم برتجمة األعامل األدبية . كان لديه من ميول لدراسة الفنون واألدب والشعر

العيون اليواقظ يف األمثال " كان أولها كتاب باسم، األوروبية إىل اللغة العربية

العرب التحفة السنية يف لغتي " وكتاب" بول وفرجيني" ورواية، "واملواعظ

وكلها  (1)"األماين واملنية يف حديث قبول ورود الجنة" وكذلك، "والفرنساوية

 . مأخوذة من األدب الفرنيس

تم متثيلها بدار األوبرا و ،أما أول اإلشارات الخاصة بالروايات التي ترجمها 

م 1870نوفمرب  14يف عددها الصادر  الخديوية فقد رصدتها مجلة وادي النيل

وهى مرسحية تشبه مرسحية حالق " مزين شاويلة" وكانا مرسحيتني األوىل باسم

نوفمرب من  10تم متثيلها يف و  "ألف ليلة وليلة" بغداد املستوحاة من قصص الرتاث
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وهى كام وصفتها " البادوسيت" أما املرسحية الثانية فكانت باسم، نفس العام

من نوع األلعاب التياترية االفرنكية املعروفة عندهم باسم )باليت( وهو ": املجلة

نوع من الرقص عىل نغامت املوسيقى تتخلله حركات وإشارات وكالم بالرمز 

 .(2)"واإلمياء

جدير بالذكر أن املجلة مل تؤكد أن محمد عثامن جالل هو من قام برتجمة 

، يوقعنا يف موضع الشك مام" الظاهر" تلك املرسحيتني حيث استخدمت لفظ
... وتصفحنا قطعتي التياترو املرتجمتني من أصلهام باللغة االيطاليانية": فقالت

والظاهر أن الذي ترجمهام هو حرضة أخينا الفاضل محمد عثامن جالل أفندي 

وأما ما قيل ضمن مكتوب مأمور الضبطية من أن ، املرتجم اآلن بديوان الجهادية

إبراهيم املويلحي رصف ماله وأفكاره يف ترجمة وطبع العمدة الفاضل السيد 

مّن  اإذً ، (3)"ألعاب التياترات لقصد اطالع أبناء الوطن عىل هذا األمر البديع الحسن

ويُرجح أنها ملحمد ، ()؟هل محمد عثامن أم إبراهيم املويلحي، صاحب الرتجمة

تنفي ذلك يف  عثامن وبتمويل مايل من إبراهيم املويلحي خاصًة أن املجلة مل

 . أعدادها التالية

النكات وباب " كتاب باسم إلصدارم استعد محمد جالل 1871ويف العام 

بغرض نرشها حلقات ، تَضمن عدة مرسحيات مكتوبة باللهجة العامية" التياترات

ومل تُنرش منه ، إال أن ذلك الكتاب قد توقف، مسلسلة يف مجلة روضة املدارس

ويُرجح أن سبب التوقف هو " املنصوب للحكيم املغصوبالفخ " سوى مرسحية

إضافًة إىل ، الحساسية االجتامعية والرتبوية من صياغتها املكتوبة باللهجة العامية

 . (4)سياقها املوضوعي الخاص مبشكالت العالقة الزوجية

للروايئ " ترتوف" محمد عثامن بتمصري عدة روايات فرنسية منها رواية وقد قام

 ثم صدر له عدة كتب منها ،(5)"الشيخ متلوف" وأعاد تسميتها بــــ" موليري" الشهري

والنساء ، الشيخ متلوف": وكان األربع روايات" األربع روايات من نخب التياترات"

 . (6)"ومدرسة النساء، ومدرسة األزواج، العاملات

الروايات املفيدة يف علم " م باسم1893وقد صدر له الكتاب الثالث عام 

ثم ، "األكرب اإلسكندر"و" أفيجينيا"و" استري" احتوى ثالث مرسحيات هم" الرتاجيدة
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 مرسحية إسهاماتهوكانت أخر ، "الثقالء" الكتاب الرابع الذي تضمن مرسحية

 . (7)م1904التي طُبعت عام " املخدمني"

تلك الرتجمة التي قام بها أبو السعود أفندي  اومن الرتجامت املهمة أيضً 

كذلك الرتجمة التي قام بها ، كام سبقت اإلشارة يف الفصل األول" عايدة" ملرسحية

وإن كانت األخرية تُرجمت " وتيليامك" "هيلني الجميلة" رفاعة الطهطاوي ملرسحية

 . (8)لغرض تعليمي

 يف عمل بعض العروض املرسحية () مشاركة عائلة قطاوي-اثانيً 

 إىل مفتش البوليس بالقاهرة السيد" z" ُمرسل من املخرب ايف تقرير مهم جدً 

ذكر يف أول سطوره أن سكان القاهرة  م1871يناير  27بتاريخ " Nardiناردى "

امتالك مرسح يتناسب مع لغتهم وعاداتهم ولهجتهم يف  لديهم رغبة شديدة يف

التي قام بها بعض " يف الهند اإلسكندر" ثم ذكر التقرير عرض مرسحية، الحديث

لكون هؤالء الشباب من الهواه غري  اعرض مل يحقق نجاحً الشباب إال أن ال

، والفتقادهم املعرفة الكافية والخربة الالزمة، املدربني عىل العروض املرسحية
وبحسب التقرير فقد اقترص وعيهم الفني عىل قراءة بعض املرسحيات املرتجمة 

 . إىل اللغة العربية املنشورة باملجالت التي كانت تهتم باملرسح

الشوام يف فن املرسح بالتنويه إىل أن ما شجع  كام أكد التقرير عىل ريادة

، املرصيني عىل إنشاء مرسح وطني هي تلك املرسحيات التي ألفها أحد السوريني
، ثم ُعرضت عىل مسارح بريوت، وطُبعت ونرُشت باللغة العربية يف عدة نسخ

ونرجح أن املقصود به  ،ولكن مل يذكر كاتب التقرير اسم مؤلف تلك املرسحيات

إىل أن الالفت للنظر يف ذلك التقرير هو ما ذكره هذا املخرب من ، مارون النقاش

العام " الرشق" للمسارح العربية يف فندق يُسمي اأو اجتامعً  اانعقاد ما يشبه مؤمتًر 

 . (9)م1870

وقد جاء بالتقرير أن بعض أفراد عائلة قطاوي األثرياء هم الذين مولوا هذه 

وشجعوا الشباب الهواه الذين قاموا ، العروض املرسحية عىل حسابهم الخاص

حالق "و "املهد"و "دون جوان"؛ ومن العروض املرسحية التي قدموها، بالتمثيل

 . "اشبيلية
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أهم  اموضحً ، اقرتح كاتب التقرير رضورة إقامة مرسح عريب وبناء عىل ذلك

 : وقد أوجزها يف نقطتني، وإمكانية حلها، الصعوبات التي قد تواجهه

عدم وجود أشخاص لديهم القدرة والخربة الكافية لتكوين فرقة عىل دراية -1

 . فاقرتح االستعانة بفنانني من سوريا، بفن املرسح

عدم وجود نصوص ميكن تقدميها دون مواجهة مسألة امللكية الفكرية -2

القدرة عىل ابتكار لتلك النصوص يف ظل االفتقاد إىل مؤلفني محرتفني لديهم 

والذي يسرتعى االنتباه أنه شدد عىل أهمية نجاح ، روايات جديدة ميكن تقدميها

أنه من شأنه النهوض  امؤكدً ، ذلك املرشوع الذي وصفه بالحضاري األخالقي

ألنهم سينتقلون من أماكن الرقص الخليعة إىل ؛ السيام بسكان القاهرة، باملجتمع

يوقظ الفضائل املدنية التي ترشف األمة حسب و امكان يرتقي بهم أخالقيً 

 . (10)وصفه

 مرشوع محمد أنىس ولويس فاروجيه من أجل إنشاء مرسح وطني -اثالثً 

أوىل ومحمد أنىس هو ابن أبو السعود أفندي محرر جريدة وادي النيل 

أما لويس فاروجيه هو أحد معلمي مدرسة ، بفن املرسح الدوريات التي اهتمت

 وقد تقدما الطرفان مبرشوع إنشاء مرسح وطني يختلف شكاًل ، والصنائعالفنون 

عن املرسح األورويب يف مرص من خالل تأسيس مدرسة لتعليم الطالب  اوموضوعً 

وتزويد ، أسس وقواعد ونظريات فن املوسيقى واإلنشاد واألدب العريب وتدريبهم

كفاء مهمتهم انتقاء وخرباء أ، وجهاز إداري، تلك املدرسة مبكتبة أدبية ومرسح

كل ذلك مبيزانية قٌدرت بــ ، الطالب املتميزين يف فنون التمثيل والغناء والتأليف

مقارنًة مبيزانيات الفرق  ازهيدً  اوهو ما يُعد مبلغً ، (11)يف العام األف فرنكً  115

 . األجنبية كام أُشري إليه يف الفصل السابق

وبإسلوب ، هو لويس فاروجيهومن سياق نص مذكرة الطلب نكتشف أن كاتبه 

وفكر فلسفي راق يدرك جامل الفنون كوسيلة ملتعة ، ينم عن وعي فني خاص

أنه بانوراما حية للأمثورات ": يقول يف وصف املرسح، اإلنسان وتكوينه النفيس

... إنه املعبد املقدس للعظامء، فيه عاشقو الفنون الجميلة يلتقيومعبد ، اإلنسانية
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األغنياء ... هذا النوع من الرتبية الشعبية التي متتع الجميعكل األمم لديها 

 . "ةإنه املدرسة الساحرة التي تهذب طباعنا الفظ... والفقراء

يجمع ما بني االستنكار املضمر والرجاء حث فاروجيه الخديو  أسلوبويف 

 إسامعيل عىل رضورة قبول املرشوع وتشجيعه وأال يستبعد الشعب املرصي من

ولو بتخصيص قاعة صغرية بجانب املرسح  اطامعً ، عىل حد تعبريه" كرمهوليمة "

عىل أن ذلك املرسح الوطني الذي  امؤكدً ، الكوميدي تكون مقر الفرقة املرصية

 . يصبو إليه سيظل تحت إمرة الخديو وتحت إرشاف درانيت

" درانيت" وهو ما تبني من خطاب؛ اوبالرغم من ذلك مل يلق املرشوع اهتاممً 

أرسل لكم طيه مرشوع املرسح العريب الذي أعده السيد ":  خريي باشا قال فيهإىل

حدثت صاحب السمو عنه عدة مرات ومل يعطى حتى اآلن ، أنيس والسيد فاروجيا

أرجو منكم أن ، باهتاممكم مبرشوع هؤالء السادة أي رد يف هذا املوضوع علاًم 

 . (12)"رتأوا الوقت املناسبتتكرموا بعرضه مرة ثانية عىل صاحب السمو عندما ت

يف تاريخ املرسح  احقيقيً  اونرى لو كان نُفذ ذلك املرشوع لكان تغيرًي 

السيام أن صاحبي املرشوع كان لديهم ، اوعّجل من نهضته وتطوره مبكًر ، املرصي

الوعي الكايف الذي يسمح بإنشاء مرسح محيل عىل القواعد واملعايري النموذجية 

كام أنهام كانا متجاوزين للمفاهيم االجتامعية ، من العمل به بشكل اعتباطي بداًل 

التي كانت تحرم عمل املرأة السيام بالتمثيل إذ كان ضمن خطتهام االستعانة بست 

غري أنهام كانا مهتمني بالبناء الثقايف والفكري ، فتيات وتدريبهن بشكل محرتف

كانا عىل وعي  اأيضً ، هم ككوادر مرسحيةواللغوي للتالميذ الذين كان مزمع اختيار 

 -أوبرا  –فودفيل  –ميلودرامية  –درامية )بالفروق الفنية الفاصلة بني أنواع العروض 

وأال يجب إدخال األلحان واألغنيات إال يف نوعها املرسحي ، وهكذا (أوبريت

 . ااملناسب وهو ما أدركته الفرق املحلية متأخًر 

ولو كان تم هذا املرشوع لساهم يف انتعاش حركة الرتجمة األدبية وبدء 

وهو ما مل يحدث يف إشارة ، التأليف املرسحي املحيل بشكل مبكر إرهاصات

واضحة إىل مدى الظلم والتعسف الذي القاه املرصيني يف سبيل إقامة مرسح 

به تام وطني محيل يعرب عن أفكارهم ويعكس تطلعاتهم يف مقابل احتكار ش
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إال أن الرتحيب بالفرق الشامية ، لألجانب عىل كل مقدرات مرص املادية واملعنوية

ومجيئها إىل مرص والسامح لها بدخول املسارح الخديوية كان حدثا مهام ًحتى 

 . ااضطراريً  اوإن كان ترحيبً 

ومل يُسمح للفرق الشامية بتقديم عروضها عىل املسارح الخديوية إال بعد 

كذلك مل تكن إال ليال محدودة ، فرق األوروبية من مواسمها املتعاقد عليهاانتهاء ال

ومل تتعاقد عىل مواسم كاملة إال يف حاالت استثنائية بعد دخول املسارح الخديوية 

، يف منحنى اإلفالس والتدهور ورفض الفرق األوروبية الشهرية املجيء إىل مرص
طة تحول كربى يف تاريخ املرسح لذلك كانت الفرق الشامية احدى البدائل ونق

وانتقلت به من املرشوعات النظرية والرتجامت إىل عمل  اإذ جعلته واقعً ؛ املرصي

 . واقعي حيوي

 الفرق الشامية الكربى-رابًعا

 فرقة سليم النقاش-1

فرقة سليم النقاش  وقد أجمعت الدراسات التاريخية وأكدت عليها الوثائق أن

وقد سبق هذا املجيء ، م1876هي أول فرقة عربية تصل مرص يف ديسمرب عام 

م لحضور عرض أوبرا عايدة باللغة اإليطالية بدار األوبرا 1875يف أوائل عام  زيارته

ومن خاللها التقى بالخديو إسامعيل وعرض عليه تعريبها بعدما الحظ ، الخديوية

تنفيذ فكرته إذ قام بتعريب مرسحية عايدة وطبعها فور  ومل يتوان يف، شغفه بها

 . (13)رجوعه إىل بريوت ثم أهداها إىل الخديو

ثم طبعها " مي وهوراس" م قام بتعريب الرواية الرتاجيدية1868ويف العام 

وجدير بالذكر أن كل الروايات التي كانت تُعرب وتُنقل من اللغات ، 1875العام 

كان البد من تزويدها بأبيات من الشعر يك توافق الذوق األوروبية إىل العربية 

كام كان البد من ، العريب الذي كان مييل إىل الشعر والغناء أكرث من أي فن آخر

 . (14)وضع مقدمات للروايات يرشح فيها املعرب بعض دروس فن التمثيل ومناهجه

 بالعودة إىل سليم النقاش نجده أنه شخص اتسم بالذكاء إذ استغل كل

ويظهر ؛ إمكانياته ومهاراته االجتامعية للحصول عىل موافقة مجيء فرقته إىل مرص

اإلطراء والتمجيد لشخص الخديو إسامعيل يف افتتاحية كُلَّ من  أسلوبذلك من 
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وإهدائه األخرية للخواجة أنطونيادس أحد األجانب  ،"مي"و "عايدة" مرسحية

يعضده ويقف بجانبه لِمَّ كان ليجد من ؛ املشهورين املقيمني يف اإلسكندرية

ثم االعتامد عىل مسألة النسب املرتبط ، لألجانب من حظوة واهتامم لدى الخديو

 . بعمه مارون النقاش املعروف بأنه صاحب الريادة املرسحية يف العامل العريب

" الجنان" ومنها مجلة، وقد اهتمت الصحافة بأخبار الفرقة منذ البداية وساندتها

، م1875التي اهتمت بنقل استعدادات مجيئها إىل مرص يف خريف عام اللبنانية 
ومن املرسحيات التي تدربوا ، ومن خاللها نعلم أن عدد ممثيل الفرقة سبعة عرش

 . Molière "(15)ملوليري" البخيل"و ،"عايدة" عليها يف بريوت

فوائد " لسليم النقاش مقال تفصييل بعنوان "الجنان" كام أفردت مجلة

رشح فيه أهمية فن املرسح للمجتمع كمرآة عاكسة لكل  "الروايات أو التياترات

كام حدد سليم ؟ وكيف كان أداة لإلصالح والتنوير يف املجتمع األورويب، أحواله

إىل  االنقاش اإلطار واملحاور األساسية لفرقته وفنه الذي سيقدمه يف مرص مشرًي 

مدى التطور الذي وصلت إليه أوروبا يف فن التمثيل بسبب الخربة عرب سنوات 

 . (16)باإلضافًة إىل النفقات الكبرية التي تُنفق عليه ويف سبيله، طويلة من الزمن

خاص  اولديه الثقة يف أن الروايات العربية سيكون لها مذاقً  اكان سليم مؤمنً 

ألنها األنسب من ؛ ور العريب واملرصيوأفضل بكثري عندما تُعرض عىل الجمه

كام ألزم نفسه بتقديم مرسحيات تتفق يف املقام األول مع ، حيث العادات والتقاليد

، الذوق املرصي يف إطار لغة عربية فصحى مخففة تناسب اللهجة املرصية العامية
 . (17)مع االهتامم بالغناء والفكاهات األدبية

أنها كانت ، تي أرخت لفرقة سليم النقاشومن الشائع يف كافة الدراسات ال

ولكن الصحيح أن االتفاق كان عىل التمثيل باملرسح ، ستمثل يف دار األوبرا

 15م إىل  1875بدايًة من أول سبتمرب عام  ايومً  45ملدة ، الكوميدي الفرنيس

إال أن انتشار مرض الكولريا يف سوريا وتعطل املوانئ حال بني مجيء ، أكتوبر

النظر عن طلب  "إدارة التياترات" ولذلك رصفت، إىل مرص وثبوت التعاقدالفرقة 

باإلضافًة إىل ، سليم خاصة بعد أن أرسل اعتذاره الستحالة مجيئه إىل القاهرة

 . (18)وصول الفرقة األوروبية املتعاقد معها للمرسح الكوميدي
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فاستمر يف سوريا ، وقد ضاعت عيل سليم النقاش تلك الفرصة السانحة

أحد  "بطرس تيان" بقاعة متثيل أنشأها "مي"و "البخيل" وقامت فرقته بتمثيل مرسحية

فرقة سليم النقاش إىل  ءمجيحتى وردت أول إشارة إخبارية عن (19)لبنان وجهاء

مرص يف جريدة األهرام التي ذكرت أن الفرقة قد وصلت إىل مدينة اإلسكندرية 

 . (20)وقدمت عروضها عىل مرسح زيزينيا

من الطبيعي أن تهتم جريدة األهرام التي أسسها األخوين اللبنانيني بشارة كان 

باإلعالن عن نشاط الفرقة بصفتها فرقة ، م 1875وسليم تقال يف ديسمرب عام 

وأن ترصد تنقالتها ومواعيدها وحث الناس عىل متابعة وحضور عروضها ، لبنانية

كام كتب ، "الحسود السليط" رواية ثم، (21)"هارون الرشيد" التي كان أولها مرسحية

 "بحرضة الشاب النبيه الجليل والذيك" إياه االشيخ محمد عبده فقرة عن سليم واصفً 

، (22)وأن مجيئه إىل مرص أحد املظاهر الحضارية التي تُحسب للخديو إسامعيل
وتلك كانت لَفتة مهمة من رجل دين يتحدث عن الفن وممثليه بوصفه مظهر 

 . حضاري

توالت عروض الفرقة عىل مرسح زيزينيا باإلسكندرية وتنوعت ما بني وقد 

، وكان معظمها الروايات الفرنسية التي عربها مارون النقاش، (23)هزيل وتراجيدي
 . (24)"عايدة"و "الكذوب"و "مي"إضافًة إىل مرسحيات

كان ضمن فرقة سليم النقاش ، جدير بالذكر أن األديب السوري أديب إسحاق

إذ قال بطرس ، ومل يتعد عمرها الثالثة أشهر، هذه الفرقة مل تُعمر طوياًل إال أن 

أن سليم النقاش وأديب إسحاق جاءا إىل ": شلفون مدرب الفرقة املوسيقي

فدعاه سليم إىل تعليم الفرقة فن ، وكان يومئذ فيها، م 1876اإلسكندرية سنة 

ثم تركا التمثيل ليوسف  االتلحني عىل األنغام املرصية فعلمهم ثالثة أشهر مجانً 

 . (25)"الخياط واتجها إىل الصحافة وأصدرا جريدة التجارة

 فرقة يوسف الخياط -2

ساعده يف ذلك أنه ، وقد استطاع يوسف الخياط أن يُكمل مسار الفرق الشامية

وذلك ما يفرس تضارب املعلومات التاريخية الخاصة ، كان أحد ممثيل فرقة سليم

م أن 1906حيث ذكرت مجلة الشتاء العام ، السورية األوىل يف مرصبريادة الفرق 
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ت أول عروضه وكان ،يف مرص هو يوسف الخياط أول من أدخل فن التمثيل العريب

مؤلف  وإمنا سلبه سليم األولوية كونه" أبو الحسن املغفل "و "البخيل" املرسحية

، (26)تأليف النقاشنيوألن الروايات التمثيلية كانت حتى ذلك العهد من ، وكاتب
 . ولكن الحقيقة مل يتم العثور عىل أي مصدر آخر يؤكد تلك املعلومة

عىل " ُصنع الجميل" أما النشاط األول لفرقة يوسف خياط كان متثيل مرسحية

ثم نجد أن معظم الدراسات التاريخية ، (27)م 1877سبتمرب 29مرسح زيزينيا يف 

ذكرت أن الفرقة جاءت إىل ، مرصالتي رصدت تاريخ فرقة يوسف الخياط يف 

 الظلوم" وأن أول رواية قامت بتمثيلها هي رواية، م1879القاهرة يف مطلع العام 

منه  األنها أثارت سخط الخديو إسامعيل ظنً ؛ التي تسببت يف طرد الفرقة من مرص"

 . (28)وأنه املقصود بالظلوم، أنها تنتقد حكمه

ألن الفرقة انتقلت إىل القاهرة يف مطلع ؛ اإال أن هذه املعلومات خاطئة متامً 

وقد نقلت أخبارها جريدة مرص التي أكدت عىل أن الخديو كان ، م1878العام 

ولكن مل ، (29)كام أعجبه مستواها الفني وأداء ممثليها، دائم الحضور لعروض الفرقة

 . ويُرجح أنه كان مرسح الكوميدي الفرنيس، توضح عىل أي املسارح تم التمثيل

عادت فرقة يوسف الخياط إىل اإلسكندرية بعد االنتهاء من تقديم  وقد

ومن املرسحيات التي ، وقامت بالتمثيل عىل مرسح زيزينيا، عروضها بالقاهرة

وهي رواية كوميدية مكونة من ثالثة فصول اختتمت بها املوسم " الجبان" قدمتها

" بتمثيل روايةوقامت ، ثم عادت إىل القاهرة يف املوسم الشتوي، (30)الصيفي

 . (31)" اإلخوة املتحاربني

ديسمرب  19وكان الحدث األهم يف تاريخ الفرقة حصول يوسف الخياط يف 

عىل امتياز استغالل املرسح الكوميدي الفرنيس ملدة أربعة أشهر بدأت يف  1878

بواقع ثالثة عروض ، م 1879م حتى الثالثني من أبريل 1879األول من يناير عام 

حيث ذكرت ؛ م 1878نوفمرب  23وذلك ما أكدته جريدة التجارة يف ، (32)اأسبوعيً 

حصول الخياط عىل ترصيح املوافقة بالتمثيل عىل املرسح الكوميدي برشط 

كام تبني أن ، تقديم ثالث روايات عىل سبيل االختبار لقياس مستوى أداء الفرقة
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وإمنا  امل يكن طريدً ولكن ، م1878الخياط بالفعل سافر إىل سوريا يف نهاية العام 

 . (33)سافر عىل نية عودته مرة أخرى إىل مرص

التي حرضها " هارون الرشيد" وقد افتتحت الفرقة برنامجها التمثييل برواية

واستحوذت ، ونالت إعجابهم، (34)الخديو إسامعيل وكثري من األعيان والصفوة

املوظفني ورجال عىل قدر من اهتامم الخديو بدليل تكرار حضوره ومبعيته كبار 

وهو اهتامم اضطراري فرضته الظروف التي تعرضت لها املسارح مع ، (35)الدولة

 . األزمة املالية كام سبق توضيحه

فرباير 9املثار حولها الجدل قد مثلتها الفرقة يف  "الظلوم" أما مرسحية

هي رواية و ،م 1892وطُبعت يف العام ، وهى رواية كتبها سليم النقاش (36)م1879

 شاب يدعىو  "اسام" بني فتاة تسمى اجتامعية كالسيكية تحىك عالقة عاطفية

 "اسام" يف االذي يُعتقد بأنه ابن امللك يتدخل بينهام طمعً  "إسكندر" ولكن، "سليم"

هذا مل  "إسكندر" ثم يدور الرصاع ما بني الشخصيات حتى تُكتشف الحقيقة بأن

ويتدخل امللك يف ، بواسطة املُرضعةوأنه اُستبدل ، يكن ابن امللك الحقيقي

وموضوع املرسحية يف ، (37)إسكندرالنهاية لتحقيق العدل وتقبيح الظلم الذي فعله 

ألن امللك يتصف فيها ؛ عىل عدم طرد الفرقة كام هو شائع حد ذاته يُعد دلياًل 

الذي كان يعتقد أنه  "إسكندر" بالعدل حتى أنه استقبح ظلم أقرب األقربني إليه وهو

 . ابنه قبل اكتشاف الحقيقة

" طرد الفرقة من مرص هو استمرار نشاطها وتقدميها مرسحية اأما ما ينفي متامً 

مارس 9املوسم يف  إنهاءولكنها اضطرت إىل ، 1879يف فرباير " الخل الويف

النتشار  االضطراب األمن يف القاهرة نظًر  "مي وهوراس"بتمثيل رواية، م 1879

مظاهرات الضباط املرصيني واعتصامهم أمام ديوان املالية لتأخر رصف 

فسافرت الفرقة إىل اإلسكندرية واستأنفت تقديم عروضها عىل مرسح ، (38)رواتبهم

 . (39)زيزينيا

والتي تناول ، إن بعض الدراسات التاريخية السابقة التي أرخت لفرقة الخياط

وهذا ، (40)م1881كرت بأنه مل يعود إال يف العام بعضها خرب طرد الفرقة من مرص ذ 

 اخرًب ، م1880يونيو  11غري صحيح بدليل أن جريدة املحروسة نرشت بتاريخ 
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للحصول عىل املوافقة بالتمثيل عىل  اذكرت فيه أن يوسف الخياط قد تقدم بطلبً 

م مقابل دفع مبلغ 1880املرسح الكوميدي الفرنيس خالل املوسم الشتوي لعام 

وأن نظارة األشغال العمومية قد درست الطلب وكانت بصدد ، (41)األف فرنكً  160

كام وافقت عىل منحه حق التمثيل عىل املرسح الكوميدي ، (42)املوافقة عليه

م مع إعفائه من نفقات 1881السابع والتاسع من شهر نوفمرب العام الفرنيس ليلتي 

 . (43)اإلنارة وقيمة استئجار املالبس واالكسسوارات الالزمة

متكنّت فرقة يوسف الخياط من التمثيل عىل مرسح دار  اأيضً ويف هذا العام 

حيث ، األوبرا ألول مرة لتكون أول فرقة عربية تضع أقدامها عىل خشبة هذا املرسح

" والثانية باسم، " حفظ العهود" أبريل مرسحيتني األوىل باسم 11قدمت يوم السبت 

وكان من حضورها ، لصالح الجمعية اإلرسائيلية الخريية" تنىس أن تقفل الباب ال

 . (44)ناظر األشغال العمومية وعدد من األعيان والوجهاء

التي اعتادت  مل تتمكن من أخذ املوافقة 1883-1882ويف املوسم التايل 

لالضطرابات األمنية التي صاحبت  اعليها بشأن التمثيل باملسارح الخديوية نظًر 

لذا عادت الفرقة إىل ، (45)ومجيء قوات االحتالل اإلنجليزي، الثورة العرابية

ومتركز وجودها مبرسحي زيزينيا ، م1885- 1884اإلسكندرية يف موسم 

 "الظلوم"و "هارون الرشيد" متهاومن املرسحيات التي قد ،(46)والبوليتياما

ولعل تكرار متثيل الفرقة لرواية الظلوم يجعلنا نتسائل ملاذا تعيد ، (47)"الكذوب"و

 ؟! يف إيقاف نشاطها وطردها من مرص امتثيلها إذا سبق وكانت سببً 

، "مي وهوراس" وقد كثف يوسف الخياط عروضه عىل مرسح زيزينيا ومنها
واهتمت جريدة ، (48)"الكذوب"و، "الخل الويف"، "اندروماك" ،"شارملان"

عىل  اكام أشادت واثنت كثرًي ، املحروسة بنرش تفاصيل عروض الفرقة وبرنامجها

مشجعة الجمهور عىل الذهاب إىل مشاهدة عروضها التي يف ، مستواها الفني

ومن أسامء الفرقة الذين أجادوا ، وجهة نظرها ال تقل عن عروض الفرق األوروبية

أنطون خياط شقيق يوسف ؛ "اندروماك"و "شارملان"م يف الروايتني األخريتنيأدواره

ونجيب ، وحبيب مسك، الشيخ سالمة حجازي وكُلَّ من، الخياط مدير الفرقة

يف " العلم املتكلم" قد اختتمت نشاطه بروايةو ،(49)ونجيب انسطاىس، شكيب
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األوبرا  ثم انتقلت إىل القاهرة وقدمت بعض عروضها بدار، م1885مارس 

 . (50)الخديوية

م فتحت دار األوبرا أبوابها أمام بعض الفرق العربية التي كان 1885ويف العام 

، م1885مايو  5م إىل 1885أبريل 5خالل الفرتة من  من بينها فرقة يوسف الخياط
أيام السبت ، أن لياِل التشغيل يكون عددها مثانية عرش ليلة": ونص البند الرابع

برشط تحمله مصاريف اإلنارة ، (51)"والثالثاء والخميس من كل أسبوعواألحد 

لكن بعد عدة مفاوضات تم إعفائه من تلك املصاريف ، افرنكً  6700وتكلفتها 

وكذلك بعض الفرق العربية التي ، "بوين سوسكينو" أسوة بالفرق األجنبية كفرقة

 . (52)القبايننالت هي األخرى املوافقة مثل فرقة الشيخ أحمد أبو خليل 

" هارون الرشيد"و "الظلوم" مثلت الفرقة مرسحياتها الشهرية منها مرسحية

حتى اختتمت ، (53)بحضور كبار الشخصيات من األعيان وكبار موظفي الدولة

م  1886يف العام التايل ، (54)م1885مايو  9يف " عايدة" برنامجها بتمثيل رواية

فرقته عىل املسارح الخديوية بالرغم رُفض طلب يوسف الخياط الخاص بتمثيل 

إال أن  ،(55)خالل شهرين افرنكً  8000من تعهده بتحمل مصاريف اإلنارة وقيمتها 

، ذلك الرفض كان فرصة جيدة يك تتجه الفرقة بعروضها مرة أخرى إىل اإلسكندرية
حفظ " م بداية من طنطا التي مثلت فيها رواية1888ثم الطواف بأقاليم مرص العام 

ودمنهور ثم عادت إىل ، واملنصورة، ثم أكملت جوالتها مبدن الزقازيق، (56)"الوداد

 . (57)التمثيل باإلسكندرية عىل مرسح البوليتياما

حيث مل يّرد عن الفرقة أية  م كان نهاية فرقة الخياط 1899ويبدو أن العام 

تقديم بعض أخبار سوى أن الخياط تقدم إىل نظارة األشغال بطلب للموافقة عىل 

إال أن النظارة ، مل تُحدد العروض املرسحية مبرسح دار األوبرا ملدة عدة ليايل

وألول مرة وكإجراءات رقابية وأمنية اشرتطت عليه أن يقدم بيان بنوع وعدد 

وبعد ذلك الخرب مل يُعرث عىل أية معلومة خاصة ، (58)املرسحيات املراد متثيلها

 . (59)م1900اته العام بالنشاط التمثييل للفرقة حتى وف

The National Library and Archives of Egypt



 83 1919 ثورةرسح واملجتمع املرصي..من النهضة إىل امل

 القرداحيفرقة سليامن  -3

وميكن القول أن التجربة التي خاضها كُل من سليم النقاش ويوسف الخياط 

كانت كفيلة بتشجيع اآلخرين ممن لديهم اهتامم بفن املرسح خاصة من السوريني 

سليامن القرداحي الذي اختلفت اآلراء  ومنهم، يك يخوضوا تجربة مامثلة

خرستني " فهناك من يرى أن زوجته؛ حول بداية نشاطه املرسحيوانقسمت 

هي التي شجعته عىل تكوين فرقته بحكم أنها كانت مديرة املدرسة " القرداحي

وذلك الرأى استند عىل ، (60)القرداحية يف مرص وكانت مهتمة باملرسح املدريس

بجريدة مرص عن وخرب آخر منشور ، (61)م1879خربين نرُشا بجريدة التجارة العام 

أما الرأى اآلخر يرى أن  ،(62)الحفلة املدرسية السنوية الخاص باملدرسة القرداحية

 . (63)فرقته اكان أحد ممثيل فرقة يوسف الخياط ثم استقل عنها مكونً  القرداحي

كان له  القرداحيونرى أن الرأيني عىل صواب فال يوجد مانع أو تناقض من أن 

ويف ذات الوقت كان ، نشاط باملدرسة من خالل الحفالت املدرسية السنوية بها

بفرقة يوسف الخياط حتى حانت فرصة استقالله وتكوين فرقته الخاصة العام  ممثاًل 

 . م1882

، وقد القت الفرقة منذ البداية االهتامم الصحفي بأخبارها السيام جريدة األهرم
الذين حرصوا عىل  األثرياء ألدباء واملثقفني من صفوةكام حظيت مبساندة بعض ا

من حجز  القرداحيبل ومتكن ، (64)متويلها وحضور عروضها وكواليس تدريباتها

 إعطائهإضافًة إىل ، وأُعفى من نفقات اإلنارة، له بدار األوبرا الخديوية اسنويً  امكانً 

 . (65)اكسسوارات واألزياء مجانً اإل 

م قدمت فرقة القرداحي مثاين روايات عىل  1882وخالل شهر أبريل عام 

وهي من أشهر الروايات التي  "تليامك" مرسح دار األوبرا الخديوية بدأتها برواية

التي حققت  "الفرج بعد الضيق" ورواية، (66)كررتها الفرقة يف حفالتها ومواسمها

وحرضها شخصيات كثرية من الوزراء واألعيان والتجار وقناصل  اكبرًي  انجاحً  اأيضً 

زفاف عبلة إىل عنرتة التي " رواية اوأيضً ، (68)"فرسان العرب" ورواية، (67)الدول

ومنهم عرايب ناظر الحربية ، (69)حرضها الخديو توفيق ووزرائه ورجال حاشيته
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إىل  ثم سافرت، (70)والبحرية الذي طلب من الفرقة مد فرتتها ثالثة أيام أخرى

 . (71)اإلسكندرية لتقدم بعض املرسحيات التي مثلتها بدار األوبرا

وكان حضور الخديو  م1882يف املوسم  املموسً  انجاحً  القرداحيقد حقق 

ومن طلبه املقدم إىل نظارة األشغال ، يف انتشاره ودعمه اقويً  ادافعً  ومعيته للفرقة

وخمسة عرش ممثلة غري  بلغت ثالثني ممثاًل نعلم أن فرقته  1883العمومية العام 

لطلبه إعانة مالية قدرها  اوهو ما رآه القرداحي مسوغً ، العاملة اإلدارية والخدمية

كمساعدة من الحكومة لتشجيع املرسح العريب إال أن طلبه هذا  امرصيً  األفي جنيهً 

 . (72)قوبل بالرفض

ودار ، اما باإلسكندريةوقد متركز نشاط فرقة قرداحي ما بني مرسح البوليتي

م قدمت الكثري من املرسحيات 1886-1885ويف املوسم ، (73)األوبرا بالقاهرة

هارون ، يوسف الحسن، تليامك" الناجحة واملهمة يف مسارها بدار األوبرا ومنها

، محاسن الصدف، الجاهل املتطبب، زنوبيا ملكة تدمر، الرشيد أو غرام امللوك
 . (74)والباريزية الحسناء، اندروماك، املروءة والوفاء، سليم واسام أو حفظ الوداد

التي  "الظلوم" مثل رواية؛ وياُلحظ وجود أكرث من اسم للمرسحية الواحدة

ويف واقع األمر كان ذلك من ُسبل  "سليم واسام أو حفظ الوداد" تحول اسمها إىل

تحوير طفيف وخداعه بتغيري االسم مع ، التحايل عىل الجمهور لكرس حاجز امللل

يف بعض املشاهد أو تزويد املرسحية بعدة فواصل غنائية وذلك ملواجهة ندرة 

وعدم القدرة عىل تحمل ، النصوص العربية التي يصلح تقدميها كعروض مرسحية

أجور ترجمة النصوص األوروبية أو تعريبها يف ظل قوانني امللكية الفكرية املنظمة 

  .(75)لتدوالها

من تقديم بعض مرسحياتها بدار  القرداحيم متكنت فرقة  1886ويف العام 

ومن ، بجانب نشاطها باإلسكندرية، (76)األوبرا خالل شهري مارس وأبريل

ومحاسن الصدف ، شارملان؛ املرسحيات التي مثلتها الفرقة يف ذلك املوسم

ل حاشيته وهارون الرشيد وقد حرض الخديو توفيق ورجا، وعايدة، وبدائع التحف

 . (77)األخريتنياملرسحيتني 
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لحالة الكساد العامة التى  اذلك املوسم نظًر  اولكن مل تحقق الفرقة نجاحً 

فطالت ، م بسبب انتشار مرض الكولريا1888، 1887خالل عامي  طالت املرسح

وهو ما ، حتى بلغ األمر إىل حد عجزه دفع رواتب املمثلني القرداحيالخسارة فرقة 

أن ، املطرب الشهري عبده الحمويل عىل سبيل املساندة والدعماستدر عطف 

 . (78)تطوع بتقديم بعض الوصالت الغنائية دون أجر مع بعض العروض املرسحية

جنيها  400 القرداحيكام تدخلت نظارة األشغال العمومية ومنحت 

فنية ثم قامت برحلة ، (80)وبعد ذلك أكملت الفرقة موسمها باإلسكندرية، (79)امرصيً 

م واستعادت نشاطها بالقاهرة 1888 وعادت منها يف أبريل، إيل سوريا

 . (81)واإلسكندرية واألقاليم

م نجحت فرقة القرداحي يف تقديم بعض العروض  1889ويف العام 

ثم قامت بجولة بني األقاليم مثل طنطا ، (82)املرسحية عىل مرسح دار األوبرا

بسفرها إىل باريس لتعود يف نوفمرب عام وتجاوزت الحدود املحلية ، واملنصورة

 . (84)م يف مرص ما بني القاهرة واملحافظات1892وتكمل نشاطها عام ، (83)م1891

من  م1893وعىل أثر النجاح الذي حققه القرداحي متكن خالل العام 

 ااستئجار إحدى صاالت املحالت العمومية بحديقة األزبكية واتخذها مرسحً 

استمراريته يف التجوال ما بني مسارح اإلسكندرية وعواصم  بجانب، لفرقته مستقاًل 

 . (85)األقاليم الكربى

به يف القاهرة خطوة جيدة ساهمت يف  اخاصً  امرسحً  القرداحيوكان اتخاذ 

 1894كام شجعته يف املوسم التايل ، ارتفاع اسهم الفرقة من النجاح والشهرة

مبنطقة  يف اإلسكندريةومبساعدة الحكومة املرصية عىل تأسيس مرسح آخر 

، اجيدً  ومتكنت الفرقة من تقديم موساًم ، (86)شامل غرب مكتب الربيد باملنشية
 "اوتللو" ساهم يف ذلك اشرتاكها مع إحدى الفرق اإليطالية يف تقديم مرسحية

 . (87)واإليطاليةلشكسبري باللغتني العربية  "جرنال فينسيا" واسمها التجاري اآلخر

خالل ذلك  املرسحيات املتنوعة التي قدمتها فرقة القرداحيوياُلحظ من 

، (88)الرصاف املنتقم" ومن بينها، املوسم أنها اتجهت أكرث إىل املرسحيات املُعربة
مدرسة  ،(91)ربيعة ابن املكدم، (90)األمري حسن، (89)األخ الغادر واالبن الثائر
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ومرسحية ، (95)وجولييتروميو ، (94)استريا ،(93)الحرية أو قتل القيرص، (92)النساء

هذا وقد اختتمت الفرقة موسمها ، (96)صالح الدين األيويب لألديب نجيب حداد

بدعوة الخديو عباس حلمي الثاين لها للتمثيل برساي القبة ضمن االحتفاالت 

الخاصة بزفاف شقيقته يف إشارة واضحة ملدى النجاح الذي حققته لنيل حظوة 

 . (97)الخديو وثقته

م استمرت الفرقة يف تقديم 1900املرسحية التالية حتى العام ويف املواسم 

ومن بعض ، عروضها عىل مرسحي اإلسكندرية والقاهرة ثم التجول باألقاليم

 ،(99)"امللك النعامن"و ،(98)"العاشق املفلس"؛ م1896الروايات التي قدمتها العام 
م 1898العام كام شهدت يف ، (101)"محمد عىل باشا"و ،(100)"الخاتم املفقود"و

" ملكة رسور" كان أبرزهم املطربة؛ انضامم عدد من ممثلني وممثالت جدد

 . (102)"لبيبة" واملمثلة

للحصول عىل  األشغالبطلب إىل نظارة  القرداحيم تقدم 1900ويف العام 

، تعويض مادي مقابل هدم مرسحه باإلسكندرية أو بناء مرسح آخر له يف األزبكية
والجهات املختصة أن  األشغالوقد اتضح من الطلب والتقارير التي بني نظارة 

م أصبحت يف منحنى االنهيار واإلفالس وذلك ما 1897منذ العام  االفرقة تقريبً 

 القرداحيمن خطاب  كام نالحظ، يفرس ندرة األخبار الخاصة بها يف تلك الفرتة

وشكواه من سوء حظه وحالة ، الذي تقدم به للحكومة نربة االستجداء الشديدة

البؤس التي تجرعها السيام بعد هدم مرسحه باإلسكندرية الذي رصف فيه الدرهم 

له  االحكومة لتساعده من جديد بتشييد مرسحً  امستعطفً ، والدينار عىل حد قوله

للتمثيل مبرسح األزبكية الخاضع للحكومة أو تقديم  اباألزبكية أو إعطاءه ترصيحً 

 . (103)إعانة مالية

ومتت عدة مراسالت ما بني نظارة األشغال وديوان خديو ومجلس النظار 

حيث جاء يف حيثيات القرار الذي صدر ؛ لدراسة ذلك الطلب الذي انتهى بالرفض

قد باع املرسح إىل شخص يُسمي أمني بهجت منذ  القرداحيخديو أن اللديوان 

رمبا كان يراوغ الحكومة  القرداحيمام يجعلنا نستنتج أن ، (104)عامني من تاريخه

 . املرصية باالستعطاف والتبايك
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وبدأت مؤرشات سقوط الفرقة بوضوح من خالل طلب القرداحي العام 

واستمراره يف اسلوب ، الخاص بالتمثيل ليلة أو ليلتني يف األوبرا الخديوية م1901

أو كام أن طلبه ليلة أو ليلتني فقط بعدما كان يحصل عىل شهرين ، االستجداء

م يدل عىل مدى بؤس الحالة  1882كامالَ منذ بداية عهده بالتمثيل العام  موساًم 

 . (105)التي وصلت إليها فرقته ونجمها الذي أفل

باستثناء بعض األخبار  القرداحيويف السنوات التالية ندرت األخبار عن 

للتمثيل م 1907ثم سفره إىل شامل إفريقيا العام ، املتناثرة عن نشاطه يف األقاليم

بعض  امحققً  (106)واستقر بها ايف املغرب والجزائر وتونس التي أسس بها مرسحً 

ومنحه لقب بك يف " االفتخار" النجاح لدرجة جعلت باى تونس ينعم عليه بنيشان

بعد ذلك التكريم إذ وافته املنية يف  القرداحيومل يطل العمر ب، (107)م1909فرباير

 . (108)م1909مايو  5

إىل فرقة أحمد أبو خليل القباين البد من االعرتاف بأهمية فرقة وقبل االنتقال 

القرداحي حيث ميكن القول إنها كانت خطوة مهمة يف تاريخ املرسح العريب ألنها 

وجعلت للبذرة الجديدة التي نرثها كُل من سليم النقاش والخياط ، رسخت وجوده

عىل حق الدخول إىل كام استطاع منذ البداية أن يحصل ، جذور ممتدة يف األرض

يرجع إليه الفضل يف  اوأيضً ، عىل األجانب ااألوبرا الخديوية التي كانت حكًر 

دخول عنارص جديدة من املرصيني ليكونوا هم عامد املرسح املرصي فيام بعد 

 . (109)وكان أبرزهم الشيخ سالمة حجازي

الفرقة هو مسألة التدهور الذي أصاب ويثري الدهشة أما ما يدعو إىل التوقف 

، غري توتر العالقة بني القرداحي وأصحاب السلطة يف مرص، ورسيع مفاجئبشكل 
ولكن يُحتمل أن ، ويف واقع األمر مل نعرث عىل أية أخبار تفرس لنا تلك اإلشكالية

كان لها يد يف ذلك السيام بعد توطد عالقة القرداحي  اإلنجليزيإدارة االحتالل 

 . بالخديو عباس حلمي الثاين املعروف مبساندته للحركة الوطنية

كان ميكن استغالله ببساطة يف  امبهًر  اكام أن فرقة القرداحي حققت نجاحً 

توجيه الرأي العام خاصة بعدما اتجهت إىل متثيل الروايات التاريخية املعربة مبا 

غري أن القوى الدينية املحافظة حاربت فرقة ، كثرية سياسية إسقاطاتله من تحم
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القرداحي بدعوى نرشه الفساد وتهديد قيم املجتمع مبخالفة تعاليم الدين السيام 

وبرصف النظر عن اسلوب االستجداء الذي ، بعد انضامم العنرص النسايئ للفرقة

باملناسبة كان منط الحديث السائد وهو ، اتبعه القرداحي يف مخاطبته رجال السلطة

وبرصف ، املتبع يف ذلك الزمن للحصول عىل املراد باملداهنة أو االستعطاف

يف مسألة بيع مرسح اإلسكندرية للحصول عىل مرسح آخر  مراوغتهعن  االنظر أيضً 

مبساعدة الحكومة إال أن مسار الفرقة خارج مرص والنجاحات التي حققتها تدل 

ومل يكن تدهورها ناتج ، وتعرضت ملضايقات يف مرص، تعسف ماعىل أنها القت 

 . عن ضعف مستواها الفني

 فرقة أحمد أبو خليل القباين -4

وهو قد جاء إىل مرص ، ومل يسلم القباين من تلك املضايقات بشكل أو بآخر

والقباين ، م مبساعدة سعد الدين حالبة أحد تجار اإلسكندرية األثرياء1884العام 

وكان عىل اتصال وثيق مبدحت باشا وايل ؛ بنشاطه املرسحي يف سوريا امعروفً كان 

لبعض الوقت إىل أن  ادمشق الذي ساعده يف تكوين فرقة مرسحية القت نجاحً 

حاربها مشايخ الشام ووشوا به عند السلطان العثامين بحجة أن املرسحيات التي 

لتي تنرش الفتنة والرزيلة هي رضب من املجون والخالعة ا" تعرضها فرقة القباين

وُمنع فن التمثيل يف ، وعىل هذا النحو توقفت الفرقة، "وما تأباه النفوس العفيفة

 . (110)سوريا بشكل عام

عىل مرسح " أنس الجليس" وقد قدمت الفرقة أول عروضها املرسحية

ثم توالت العروض بالتناوب ما بني مرسحي زيزينيا ، (111)الدانوب باإلسكندرية

 (113)"عفة املحبني"و "نفخ الريب" مرسحيات، ونذكر مام قدمته، (112)والدانوب

واستأجر القباين مرسح ، م1884ثم انتقلت إيل القاهرة يف أكتوبر ، (114)"عنرتة"و

البولتياما الذي قدمت عليه الفرقة نفس املرسحيات التي ُعرضت عىل مسارح 

 . (115)اإلسكندرية

شجع القباين عيل أن يتقدم بطلب هو  اواستطاعت الفرقة أن تحقق نجاحً 

م للترصيح لهام بتمثيل خمسة عرش ليلة بدار 1884وعبده الحمويل يف نوفمرب 

عيل أن ُيقتطع جزء من اإليراد ، امقسمة بحد أقيص ثالثة ليال أسبوعيً ، األوبرا
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كام طلبا إعفائهام من رسوم اإلنارة ، لصالح جمعية املقاصد الخريية املرصية

، متت املوافقةو ،ع إعطائهام كافة األدوات واملعدات الالزمة للتمثيلبالغاز م
افتتحتها الفرقة ، (116)م1885يناير عام  6ديسمرب إىل  6وُحددت املدة من بداية 

بحضور بعض الشخصيات املهمة من األعيان والوزراء ، بتمثيل رواية عايدة

ورياض ، د باشاوإبراهيم أحم، ومنهم األمري حسني باشا؛ وموظفي الحكومة

 . (117)باشا

ففي ؛ م مل تكن أحوال الفرقة مستقرة1888، 1887، 1886وخالل األعوام 

وإمنا ، م مل تّرد أية أخبار تدل عىل نشاطها بالقاهرة أو اإلسكندرية1886العام 

ثم أخبار متناثرة ما بني سفر ، (118)اقترص تواجدها عىل األقاليم مثل طنطا واملنصورة

والتمثيل عىل مرسح الدانوب ، آخر اوالعودة إىل مرص حينً ، اسوريا حينً القباين إىل 

 . (119)باإلسكندرية

م عادت فرقة القباين إىل الظهور وقدمت بعض 1890 – 1889ويف املوسم 

لباب " ومن الروايات التي قدمتها، خالل شهري يناير وفرباير مرسحياتها بدار األوبرا

ثم سافرت إىل اإلسكندرية الستكامل موسمها إىل نهاية  (120)"مرتيدات"و، "الغرام

 . (121)العام

وكان ما مييز القباين عن غريه هو االهتامم باملناظر والديكورات وعملية 

إضافًة إىل ، والتوسع يف مسألة االستعانة بالعنرص النسايئ، اإلخراج املرسحي

ولذلك ، ايئ يف مرصاهتاممه باملوسيقى فيعود إليه الفضل يف رواج املرسح الغن

لتقديم فصلني من الغناء أثناء العرض املرسحي ويف " ليىل" استعان باملطربة

وكان انضامم العنرص األنثوي إيل الفرقة لها أثره البالغ يف تحقيق مزيد ، (122)نهايته

كام حرص عىل متثيل ، (123)من النجاح رغم عدم توافق ذلك مع العادات والتقاليد

املعربة واملؤلفة املستمدة من الرتاث والتاريخ العريب ومنها ما فرقته للمرسحيات 

وأحرزت فرقة القباين ، "والدة بنت أحمد املستكفي بالله" مثل مرسحية؛ ألفه بنفسه

أغرى القباين بتقديم طلب إىل  اباهًر  ابفضل تلك التجديدات التي متيزت بها نجاحً 

فرقته بدار األوبرا خالل شهري فرباير نظارة األشغال التمس فيه املوافقة عىل متثيل 

إال أن النظارة قد اشرتطت تقديم بعض الضامنات املالية ، م1889ومارس العام 

 . (124)وإرسال بيان بأسامء الروايات ونوعيتها
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ومسألة تقديم الضامنات املالية ميكن فهمها يف إطار األزمة املالية التي 

أما اشرتاط كتابة بيان بأسامء ، ةتعرضت لها املسارح الخديوية يف تلك الفرت 

بعمل الرقابة اإلدارية عىل املصنفات  فهو عمل أشبه، املرسحيات املراد متثيلها

بحيث تكون هذه الروايات ال متس السياسة أو تُخل بعادات وتقاليد ؛ احاليً 

ولكن ملاذا متت ، يف املسارح اوهو ما فرس تدخل نظارة الداخلية كثرًي ، املجتمع

م بدون تلك الرشوط يف حني طُلبت من 1889العام  القرداحياملوافقة عىل طلب 

بعالقاته الطيبة  اكان متاميًز  القرداحيوهو األمر الذي يؤكد أن ؟! الخياط والقباين

 . مع السلطات الحاكمة سواء سلطة الخديو أو االحتالل إىل أن انقلبت عليه

، متثيلها باألوبرا يببيان الروايات التي كان ينتو ومن خطاب القباين الخاص 
أنس : وعددها ستة عرش رواية نتعرف عىل أسامئها وهويتها املوضوعية كالتايل

والدة بنت ، الحاكم بأمر ابن العباس، عاقبة الصيانة وغايات الخيانة، الجليس

، مي وهوراس، عايدة، الخل الويف، امللك مرتيدات، جميل وجميلة، املستكفي
تاج ، االنتقام، ناكر الجميل، األمري محمود، نتيجة املعروف، يعنرتة العبسى

وكام هو واضح كلها أعامل كالسيكية ما بني مرتجم ، (125)مجنون ليىل، الرسور

 . ومعرب وهي نفسها العروض التي ظلت الفرق تقدمها عىل مدار وجودها يف مرص

مل ترد أية أخبار عن الفرقة ويُرجح أن طلب القباين مل يلق االستجابة حيث 

وإمنا متركزت يف ، م تفيد بتقدميها عروض مرسحية بدار األوبرا1890العام 

ومن الالفت لإلنتباه والجيد اهتامم الفرق الشامية ، (126)مسارح شارع عبد العزيز

وحرصها عىل تقديم عروضها باألقاليم السيام عندما كانت دار األوبرا توصد أبوابها 

إذ بعد انتهاء موسم فرقته بالقاهرة سافر إىل ؛ وهذا ما فعله القباين ،يف طريقهم

 . (127)الوجه القبيل وقدم مرسحياته باملنيا والفيوم

إذ رمبا ، م انقطعت أخبار فرقة القباين1893، 1892، 1891ويف األعوام 

، بتمثيل الفرقة يف طنطا 1894 يف أواخر العام إىل أن ظهر، (128)عاد إىل سوريا
ثم عاد إىل اإلسكندرية وقدمت فرقته بعض  (129)م1895وبقائه بها إىل يناير 

التياترو " وحني عاد إىل القاهرة استأجر مرسح، القرداحيعروضها عىل مرسح 

 . (130)"املرصي
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حيث ؛ م هو املوسم األبرز يف السنوات األخرية لفرقة القباين1896كان العام 

يف تأسيس مرسح خاص يف سوق الخضار بالعتبة  ()ساعده عبدالرازق عنايت 

أحمد أبو : منهم، ضمت كبار املمثلني آنذاك وأنفق عىل تأسيس فرقة، الخرضاء

 . (131)سليامن حداد، القرداحيسليامن ، مريم سامط، لبيبة مايل، العدل

، أما شكل املرسح فكان بالغ البساطة يشبه إىل حد كبري السريك الشعبي
إال ستائر بسيطة يتم تغيريها حسب املشهد فإن كان قرص الخالفة وديكوراته ما هي 

، وإذا كان البحر فالستارة زرقاء، وإن كان العرس فالستارة حمراء، فالستارة خرضاء
 . (132)وإن كان السجن فالستارة سوداء

ديسمرب  30وواصلت فرقة القباين نشاطها بنجاح يف اإلسكندرية حتى

قاهرة من أجل افتتاح مرسحها الجديد يف يناير ثم انتقلت إىل ال، (133)م1896

وبلغت شهرتها إىل درجة ، اناجحً  واستطاعت أن تقدم موساًم ، (134)م 1897

وقد لبى ، جعلت أهايل حلوان يطلبون من القباين التمثيل بحلوان أسوة بالعاصمة

 . (135)آخر بها اطلبهم وحقق نجاحً 

وكان أخر ما قدمته ، باألقاليمواستمرت الفرقة يف تقديم عروضها املرسحية 

ومن املؤسف أن يف ذلك العام احرتق مرسح القباين ، م1900جولتها باملنيا العام 

إذ سافر إىل سوريا وانقطعت ، ومعه أُسدل الستار عىل فرقته، احتى أصبح رمادً 

 . (136)صلته باملرسح

أصبح وقد كان القباين نقطة مضيئة يف تاريخ املرسح املرصى الغنايئ الذي 

وذلك بشهادة امللحن كامل الخلعى ، الشيخ سالمة حجازى نجمه الالمع فيام بعد

بطريق من  اومن أجل مزاياه أنه كان خصيصً ": معه قائاًل  االذي عارصه وعمل أيضً 

طرق الغناء وتفرد بها تفرد القمر يف السامء فكان بعد انتهاء كل رواية يلقى من 

القطع املوسيقية شذورا تنزو لها األكباد ويتعرك لحسن وقعها الفؤاد حتى احرزت 

 . (137)"جزيلة وفضائل جليلة امرص من اقامته فيها فنونً 

 فرح إسكندرفرقة -5

ولكن ، (138)فرح من ممثيل فرقة القباين منذ أن كانا يف سوريا إسكندروكان 

ورأى ؛ فرح املستقلة يف مرص إسكندراختلفت الدراسات حول تاريخ بداية فرقة 
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أن البداية كانت  سيد عيلورأى  ،(139)م1891كانت يف العام  أن البداية محمد نجم

ومضمونه أن ، عىل الخرب الذي ورد بجريدة الوطن ام مستندً 1888يف العام 

حدث وفاة  مستغاًل " جمعية املساعي الخريية القبطية" اختلس اسم فرح إسكندر

منها مبرسح  بداًل " النجاة يف الصدق" ومثلت فرقته مرسحية، أحد أعضائها

بجريدة مرص خاص  1889مايو  22كذلك ُوجد خرب آخر جاء يف ، (140)األزبكية

لصالح جمعية منتزه النفوس " الربج الهائل" بنشاط الفرقة يف الفيوم ومتثيلها رواية

وضمن ما ذكره الخرب أن الشيخ سالمة حجازي واملمثلة ميليا كانا ، الخريية األدبية

 . (141)من أعضاء الفرقة

فرح قد  إسكندر فام املانع من أن يكون ؛ ونرى أن وجهتي النظر عىل صواب

ثم استقر عىل ؟، استقل بفرقة مرسحية محدودة حني كان يعود القباين إىل سوريا

م حني متكن من تأسيس مرسحه الخاص بشارع 1891تكوين فرقته املستقلة عام 

حني ذكرت ذهاب إسكندر إىل أبيها  ويؤكد ذلك ما كتبته مريم سامط، عبد العزيز

تم االتفاق و ،باملال يف إنشاء مرسح خاص الذي كان أحد التجار األثرياء ملشاركته

 . (142)يف مشوارها الفني إسامعيل عاصم الذي ساند الفرقة املحاميبينهام بوساطة 

ملتقى " بتمثيل رواية م 1891وقد افتتحت الفرقة مرسحها يف أبريل عام 

ثم واصلت نشاطها مبزيد من ، (143)والقت قبول واستحسان مشاهديها" الخليفتني

ساهم يف ذلك بشكل رئيس انضامم الشيخ سالمة حجازي ، والشهرةالتألق 

عىل ؛ وعدد آخر من مشاهري املمثلني واملمثالت يف تلك الفرتة ومنهم ،(144)إليها

، والشيخ حامد املغريب، والشيخ صديق، ومحمود حجازي، وأحمد عزت، وهبة
 . (145)ولبيبة مىل، ومريم سامط

عدد من األدباء واملثقفني والوجهاء املرموقني  إسكندركام ساند فرقة 

ومنهم عىل باشا رشيف رئيس مجلس الشورى الذي ساهم يف  اوسياسيً  ااجتامعيً 

 ،تأسيس مرسح الفرقة من خالل تربعه بقطعة األرض التي أُقيم عليها املرسح
 . (146)"صدق اإلخاء"و ،"هناء املحبني" إسامعيل عاصم مؤلف مرسحياتو

ملموًسا سواء عىل مرسحها الخاص أو عىل  احققت الفرقة نجاحً وعىل أثره 

أو مسارح اإلسكندرية ، مرسح حلوان الذي حرض الخديو توفيق بعض عروضه
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كام شاركت الفرقة يف املناسبات املهمة مثل زفاف نعمت هانم  ،(147)واألقاليم

 ،(149)واحتفاالت عيد الجلوس الخديوي، (148)شقيقة الخديو عباس حلمي الثاىن
ملك ، محاسن الصدف، الربج الهائل": ومن أشهر املرسحيات التي قدمتها

، شهداء الغرام، الظلوم، غرام وانتقام، الرجاء بعد اليأس، ثارات العرب، املكامن
وصالح الدين ، هاملت، عايدة، أبو الحسن املغفل، تليامك، مغاور الجن

  .(150)األيويب

ثابتة ومستقرة عكس الفرق الشامية وقد متكنت الفرقة من السري عىل خطى 

م 1905إىل  1891يف مسارها الفني خالل الفرتة من  ءيشومل يتغري ، األخرى

سوى هدم املرسح الخاص بها يف شارع عبدالعزيز وإعادة تأسيسه وتوسعته العام 

، يك يتناسب مع ذلك النجاح الذي بلغته حيث ُزود باملقاعد األنيقة، م1899
 . (151)من الغاز واإلنارة بالكهرباء بداًل ، هجةوالديكورات املُب

فرح من  إسكندر يف حرمان فرقة  اجوهريً  اوكان هذا املرسح الخاص سببً 

دخول مرسح األوبرا الخديوية ملدد طويلة عىل شاكلة القرداحي والخياط والقباين 

وأقىص حد ممكن ، حيث كان يتم الترصيح له بليلتني فقط؛ وهو ما أثار استنكاره

تم رفض  م أو رمبا من قبل1902 من العام ابل أنه بدءً ، كان خمس روايات

" وتفسري ذلك بحسب وجهة نظر، الترصيح للفرقة بدخول األوبرا عىل اإلطالق

، كان ميتلك مرسح خاص يّدر عليه الكثري من املال إسكندرأن " لجنة التياترات
ووصفته ، طلبه املتكررولذا رفضت ، وليس بحاجة إىل مساعدة أو مسارح أخرى

 . (152)" محانقة" بأنه

عىل اهتامم الصحف وثنائها  فرحإسكندر عىل صعيد آخر استحوذت فرقة 

نذكر منها عىل سبيل املثال ال ؛ وساندها العديد من األدباء والشعراء، وتشجيعها

 : ومن عدة سنوات مختلفة كالتايل، الحرص

عن  الصاحبها عبدالله النديم خرًب م جاء يف مجلة األستاذ 1893أبريل  4يف 

مع تقديم الثناء واملديح ألداء الفرقة " محاسن الصدف" متثيل الفرقة لرواية

م مدحت جريدة لسان العرب الفرقة ورأت  1894ديسمرب  14ويف ، (153)وممثليها

 . (154)أن يف مقدرتها منافسة الفرق األوروبية
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املديح والثناء ُمظهرة م اتبعت جريدة املشري أسلوب  1896مايو  9ويف 

مارس  18أما جريدة األخبار يف ، (155)إعجابها باملناظر والديكورات واإلعدادات

فرح من حق التمثيل بدار األوبرا ثم  إسكندر م استنكرت حرمان فرقة  1898

هل من رضر عىل الحكومة لو أذنت لجوق متقن محبوب كجوق " : طرحت سؤاال

ثم تابعت الجريدة بعدة مقاالت ؟، فرح أن ميثل يف األوبرا الخديوية فنديأ  إسكندر

 . (156)وهاجمت الحكومة جراء موقفها الرافض، أخرى أثنت فيها عىل أداء الفرقة

، (157)منها جريدة الرأي العام؛ وعىل نفس املنوال سارت الكثري من الصحف
 (161)،وصدى األهرام، (160)وجريدة اللواء، (159)وجريدة البصري (158)وجريدة اآلمال

وجريدة ، (164)الراويومجلة ، (163)وجريدة املرصاد، (162)املرصيوجريدة االتحاد 

من املقاالت التي يصعب  اوالكثري جدً ، (166)ومجلة الهالل، (165)املحروسة

إال أن بعض الصحف كان لها رأي آخر مثل جريدة الجوائب ، حرصها وذكرها

" بالضعيف الهازل" التمثيل يف مرصاملرصية التي خالفت كل هؤالء ووصفت 

 . (167)الذي ال يستحق مساعدة

فرح حني  إسكندر م كان بداية النهاية لفرقة 1905وميكن القول بأن عام 

واستعاضه ، وقرر تكوين فرقة جديدة مستقلة، عنها حجازيانفصل الشيخ سالمة 

 امكانً وأفردت له الصحف ، (168)ورحمني بيبس، باملطربني أحمد الشامي إسكندر 

لنرش مادة فنية وترويجية باسمه تحدث فيها عن جهوده يف االرتقاء بفن املرسح يف 

 . (169)مرص

ويف ظل عدم وجود بديل  إسكندر وعىل أثر انفصال حجازي عن فرقة 

برتكيزه إىل املرسحيات الدرامية التي  إسكندر توجه ، يضاهيه يف شهرته ومتيزه

فرقته للمشاهد التمثيلية  إتقانوحرص عىل ، ميكن االستغناء عن عنرص الغناء بها

 ماري، (170)الطواف حول األرض، اإلفريقية؛ ومام قدمته، عىل حساب الغناء

ولكن مل  (173)فاجعة االنتقام الدموي، (172)صاحب معامل الحديد، (171)تيودور

يف وضع غري  م1913إىل العام  1906تستطع الفرقة الصمود وأصبحت منذ العام 

 . (174)غياب وعودةمستقر ما بني 

 

The National Library and Archives of Egypt



 95 1919 ثورةرسح واملجتمع املرصي..من النهضة إىل امل

 الفرق الشامية الصغرى واملغمورة- خامًسا

وكانت الفرق الشامية السابقة هي الفرق الكربى التي ُحظّيت بالحضور 

ولكن كانت هناك فرق أخرى ميكننا ، الجامهريي الواسع وباالنتشار يف مرص

جاء إىل فرقة سليامن حداد الذي ؛ كان منها عىل سبيل املثال، تسميتها باملغمورة

ثم بدأ مشواره ، م بدعوة من بطريرك طائفة الروم الكاثوليك1887 اإلسكندرية العام

، املرسحي من خالل اشرتاكه مع الفرق الكبرية مثل فرقة يوسف الخياط
 . (175)فرح إسكندر و ، القرداحيو 

 كام استطاع، فرقة تحت قيادته او يف بعض السنوات استقل حداد بنفسه مكونً 

 ،(176)م1893ترصيح بالتمثيل بدار األوبرا الخديوية خالل عامي  أن يحصل عىل
ومن أهم ، وتنقلت فرقة حداد ما بني القاهرة واإلسكندرية واألقاليم، (177)م1895و

شهداء و ،(178)1894صالح الدين األيويب بالزقازيق العام ؛ املرسحيات التي قدمتها

 . (180)"موينيه وروزينيا"و ،"معرض الشبان"و ،(179)الغرام

بجوق الرسور " وغري فرقة حداد وجدت فرقة ميخائيل جرجس أو ما يُعرف

متركز نشاطه يف األقاليم بالوجهني و ،(181)م1899إىل  1887الذي بدأ منذ العام 

 . (182)البحري والقبيل

والجوق الدمشقي الجديد الذي ، (183)و كان جوق مراد رومانو وأنطون خياط

والجوق الشامي أو جوق ، (184)باإلسكندريةكان يقدم عروضه عىل مرسح الدانوب 

وجميع هذه الفرق ، (185)1908كامل أفندي من الفرق التي استمرت حتى العام 

، كانت متثل نفس مرسحيات الفرق الكربى مع تقديم بعض الفصول املضحكة
 . (186)والنوادر اللطيفة ما بني الفصول

، املرصي الشوام لتمصري املرسح بدخول العنرص وعىل هذا النحو مهد

يف انتشار املرسح يف إطاره ومفهومه  ايُضاف إىل ذلك أن فرق الشوام كانت سببً 

وندرة املصادر ، وتحملت تبعات ذلك من انتقادات مجتمعية ودينية، الحديث

وحتى ، مبتدئوكافة أخطاء التجربة التي يقع فيها كل ، ورصاعات السلطة، التمويلية

الخاصة كان الشوام أحد أعمدتها الرئيسية  يف حالة استقالل املرصيني بفرقهم

غري أن الشوام هم من أمدوا املرسح املحيل ، سواء بالتمثيل أو الغناء أو التأليف
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 رجاالً " وتحملوا مهانة النظرة املجتمعية املشينة ألهل التمثيل، بالعنرص النسايئ

ه كأحد متلكه مرص وتعتز بوجود احقيقيً  اإىل أن أصبح املرسح مرصيً "" ونساء

 .دعائم القوى الناعمة يف منطقة الرشق
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هوامش الفصل الثاين

 
، وجاك تاجر: حركة الرتجمة مبرص 262-261ص( عبدالرحمن الرافعي: املرجع السابق، 1) 

 . 104-103 صم، 1945خالل القرن التاسع عرش، دار املعارف، القاهرة، 

 . 3-2 صم، 1870نوفمرب  14، يف 58عدد ( مجلة وادي النيل: السنة الرابعة، 2)

 ( نفس املصدر. 3)

() ( هو من أرسة املويلحي؛ وهى أرسة عربية1906-1846إبراهيم املويلحي )أصولها من "  م

، وكان جده السيد إبراهيم املويلحي من كبار موظفي الحكومة  حد ثغور الحجازأ املويلح " 

لألدب واألدباء، أما ابو إبراهيم املويلحي فقد كان من  يف عهد محمد عىل، وأشتهر مبيله

ي وقد ظهر اهتامم إبراهيم املويلح ،بصناعة الحرير وتجارته  مرص الذين اشتهروا أثرياء

خالل مشاركته ملحمد عارف يف تأسيس جمعية املعارف إلحياء أمهات الكتب  باألدب من

العربية، ثم اشرتك مع محمد عثامن جالل يف اصدار جريدة " نزهة األفكار" التي مل يصدر 

من تالميذ جامل  ا        ً وكان أيض  توقفها ، ين فقط، ثم صدر أمر الخديو إسامعيل بعدد منها إال 

 . 261-260ص. للمزيد انظر؛ عبدالرحمن الرافعي: املرجع السابق،  الدين األفغاىن

 . 105-100ص( سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، 4)

(5) Hoda Wasfy: Le Miroir Egyptien, editions du quai jeanne laffitte, Marseille 
1984, pp. 259-269.  

، 1( محمد عثامن جالل: األربع روايات من نخب التياترات، املطبعة العامرة الرشفية، ط6)

، وللمزيد انظر محمد يوسف نجم: املرسح العريب دراسات 1م، ص1890 القاهرة مايو

 . 345-9صم، 1964 لبنان-بريوتونصوص، محمد عثامن جالل، دار الثقافة 

 . 95( سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص 7)

، 129: املرجع السابق، صوجاك تاجر، 124( فيليب سادجروف: املرجع سابق، ص8)

 . 58وعبداملحسن طه بدر: املرجع السابق، ص

(هي عائلة مرصية يهودية ترجع أصولها إىل )  من أفرادها يف عدد قرية " قطا" شامل القاهرة، برز

التاسع عرش وحتى النصف األول من العمل السيايس واالقتصادي يف مرص منذ أواخر القرن 

القرن العرشين، أما أبرز أفرادها فكان أليشع حيدر قطاوى وابنه يعقوب الذي متكن من 

الحصول عىل امتيازات من الحكومة للقيام بأنشطة تجارية، وكان يعقوب أول مرصي يهودي 

حكم عباس يحصل عىل لقب " بك"، كام شغل منصب ناظر " الخزانة" ]املالية[ يف فرتة 

م(، ثم احتفظ بذلك املنصب خالل حكم سعيد باشا والخديو 1854-1849باشا األول )

 إسامعيل. للمزيد انظر املوقع اإللكرتوين:
 http://www.faroukmisr. net/farouk-economy. htm  
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مرسل من ، تقرير 5013 -003022 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل: كود 9)

 م.  1871يناير  27"، القاهرة يف  "Nardi" إىل مفتش البوليس Zالعميل " 

 ( نفس املصدر. 10)

، مرشوع مرسح 5013-003515 رشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، الكود األ 11)

 . 11-1ص، 15م، وثيقة رقم 1872 سمار  15قومي، القاهرة يف 

، إدارة التياترات 5013 -003515 أرشيفي( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود 12)

 م. 1872 أبريل 20يف ، القاهرة، 1656الخديوية، خطاب رقم 

 . 126( سيد عىل إسامعيل: املرجع سابق، ص13)

 م. 1875، املطبعة الكلية، بريوت، 1( سليم النقاش: مقدمة رواية مي، ط14)

 . 443-442صم، 1875ن: مجلد يوليه وأغسطس، يوليه ( مجلة الجنا15)

 . 523-519صم، 1875( مجلة الجنان: مجلد يوليه وأغسطس، أغسطس 16)

 ( نفس املصدر. 17)

أغسطس  29 /هـ1292رجب  28، 19( دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم 18)

 . 95م، ص1875

 . 695-694صم، 1875 أكتوبر 15( مجلة الجنان: الجزء العرشون، يف 19)

 . 4م، ص1876ديسمرب  16، يف 20عدد : جريدة األهرام( 20)

 . 4م، ص 1876ديسمرب  23، يف 21عدد ( جريدة األهرام: 21)

 . 4م، ص1876ديسمرب  30، يف 22عدد ، األوىل( جريدة األهرام: السنة 22)

(23) Jeannett Tagher: op.cit, p.209.  
 . 132سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص  (24)

 . 18-17ص، 1906نوفمرب 1، يف2عدد ، 15( مجلة الهالل: السنة 25)

 . 43م، ص1906يناير 1، الجزء األول، يف األوىل( مجلة الشتاء: السنة 26)

، دار بريوت، م(1914-1847( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث )27)

 . 103صم، 1956لبنان، 

، 141ت، ص القاهرة د.( جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، الجزء الرابع، دار الهالل، 28)

: املرجع السابق، ومحمد مندور، 130 – 129 صويعقوب. م. لندوا: املرجع السابق، 

بوتتسيفيا:  ألكسندر، ومتارا 230سادجروف: املرجع السابق، ص وأيضا فيليب، 30ص

، الدار 1بك: تاريخ املرسح عرب العصور، ط ومجيد صالح، 155ص  املرجع السابق،

السابق، يوسف نجم، املرجع  الرأى محمد؛ وقد خالفها يف 101، ص 2002الثقافية للنرش، 

  م.1879مارس  9، 11عدد عىل أساس الخرب الذي نرش يف جريدة مرآة الرشق،  104ص
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يناير 31، يف 31عدد و ، 4م، ص 1878يناير  9، يف 28عدد ( جريدة مرص: السنة الثانية، 29)

 . 10م، ص1878

 . 4م، ص1878مارس  2، يف 83عدد ( جريدة األهرام: السنة الثانية، 30)

 . 104( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص31)

من ، خطاب مرسل 2001-009613 أرشيفي( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، كود 32)

م، لالطالع عىل صورة نص 1878ديسمرب  19" باروت بك"، القاهرة الداخلية إيل نظارة

 الخطاب املرسل مع العقد انظر. 

 . 2م، ص1878 نوفمرب 23، يف 120عدد ( جريدة التجارة: السنة الثانية، 33)

 . 1م، ص 1879يناير  2، يف 131عدد ( جريدة األهرام: السنة الثالثة، 34)

 . 4م، ص1879يناير  18، يف 62عدد ( جريدة الوطن: السنة الثانية، 35)

 . 13م، ص1879فرباير 7، يف 32عدد ( جريدة مرص: السنة، الثانية، 36)

 م. 1902، املطبعة التجارية، اإلسكندرية 2( سليم خليل النقاش: رواية الظلوم، ط37)

 . 4م، ص1879مارس  8، يف 69دد ع( جريدة الوطن: السنة الثانية، 38)

يناير  1م. نقال عن مجلة الشتاء، 1879مارس  29، يف 11عدد ( جريدة مرآة الرشق: ال39)

 . 43م، ص1906

، 104( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص40)

لكاتب العرىب، رائد املرسح العرىب، دار ا حجازي: الشيخ سالمة الحفنيومحمد أحمد 

 . 135، وسيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص 63م، ص1968القاهرة 

 . 248م، ص1880يونيو  11، يف 100عدد ، األوىل( جريدة املحروسة: السنة 41)

 . 330م، ص1880أغسطس 3، يف 137عدد ، األوىل( جريدة املحروسة: السنة 42)

، طلبات 4003-037847 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 43)

 . الكوميديمقدمة من يوسف خياط لتقديم ليلتني بالتياترو 

 . 637م، ص1881أبريل  11، يف 181عدد ( جريدة املحروسة: السنة الثانية، 44)

، بخصوص 4003-037847 أرشيفيالعمومية: كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 45)

طلب مقدم من عبدالله النديم ويوسف الخياط لتقديم روايات عربية بالتياترو الفرنساوي 

 م، انظر نص الطلب يف.  1882 أبريل 11الصغري، يف 

 . 105( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص46)

، وجريدة األهرام: السنة 3م، ص1885يناير  8، يف 1202عدد ( جريدة املحروسة: 47)

 . 4م، ص1885 ريناي 16، يف 2118عدد التاسعة، 

 . 1م، ص 1885يناير 29، يف 1205عدد ( جريدة املحروسة: 48)
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فرباير  19، يف 1208عدد ، و 1م، ص1885فرباير  12، يف 1207عدد ( جريدة املحروسة: 49)

 . 1، ص1885فرباير  26، 1209عدد . و 1، ص1885

 . 1م، ص1885مارس  12، يف 1211عدد ( جريدة املحروسة: 50)

، رشوط 4003-037913 أرشيفيالعمومية: كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 51)

مارس  9يف عن الحكومة املرصية،  ا    ً نائب   رشدياالتفاق بني يوسف خياط وعبدالرحمن 

 . 2م، ص1885

العمومية لرئاسة مجلس النظار،  األشغال من نظارة  242( نفس املصدر: ترجمة مذكرة منرة 52)

 . 1م، ص1885مارس  17يف 

 11، يف 2187عدد ، و 2م، ص1885أبريل  4، 2181عدد ( جريدة األهرام: السنة التاسعة، 53)

 . 3م، ص1885أبريل 

 . 2م، ص 1885 مايو 9، يف 2211عدد ( جريدة األهرام: السنة التاسعة، 54)

 . 2م، ص1888أبريل  17، يف 1396عدد ( جريدة املحروسة: 55)

 . 2م، ص1888مايو  30، يف 739عدد ( جريدة القاهرة: السنة الثالثة، 56)

 . 1م، ص1888يوليو  6، يف 336عدد ( جريدة الصادق: السنة الثانية، 57)

 . 3م، ص1889أكتوبر  28، يف 1086عدد ( جريدة القاهرة: السنة الرابعة، 58)

 . 105( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص59)

م، 1926مارس  24، يف 20عدد سنة، مجلة روز اليوسف،  40( عمر وصفي: التمثيل منذ 60)

 . 140عن سيد عيل إسامعيل: املرجع السابق، ص    ً نقال   14ص

 . 140( سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص61)

 . 2م، ص1879يوليو  4، يف 53عدد ( جريدة مرص: السنة الثالثة، 62)

 23م، ص1928يناير  9، يف 15عدد ( توفيق حبيب: تاريخ التمثيل العريب، مجلة الستار، 63)

 . 140نقال عن سيد عيل إسامعيل: املرجع السابق، ص

 . 2م، ص1882مارس  10، يف 1342عدد لسادسة، ( جريدة األهرام: السنة ا64)

، سليامن 4003-037847 أرشيفيالعمومية: كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 65)

مايو  25م، يف 1882الخديوية قرداحى يلتمس تقديم مثاين روايات عىل مرسح االوبرة 

  انظر. األشغال من نظارة  يم، لالطالع عىل نص طلب القرداح1882

 . 2م، ص1882أبريل  15، يف 1369عدد ( جريدة األهرام: السنة السادسة، 66)

 . 3م، ص1882أبريل  18، يف 1372عدد ( جريدة األهرام: 67)

 . 2م، ص1882أبريل  21، يف 1375عدد ( جريدة األهرام: 68)

عدد ، وجريدة املحروسة: 2م، ص1882 لأبري 24، يف 1377عدد ( جريدة األهرام: 69)

 . 25م، ص1882 لأبري 25، يف 1128عدد ، و 23م، ص1882 لأبري 24، يف 1127
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عدد ، و 35م، ص1882مايو  1، يف 1133عدد ( جريدة املحروسة: السنة السادسة، 70)

 . 37م، ص1882مايو  2، يف 1134

مايو  26، يف 1154عدد ، و 48م، ص1882مايو  9، يف 1140عدد ( جريدة املحروسة: 71)

 . 78م، ص1882

، طلب مقدم 4003-037847 أرشيفيالعمومية: كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 72)

العمومية للترصيح له بالتمثيل يف املرسح  األشغال نظارة  إىل يمن سليامن قرداح

 الكوميدي. 

 . 4م، ص 1886مارس  6، يف 859عدد ( جريدة الزمان: السنة الخامسة، 73)

 . 109( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص74)

، ترجمة مذكرة 0075-033162 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء: كود 75)

 م. 1887أبريل  21، يف 511رئاسة مجلس النظار منرة  إىلالعمومية  األشغال من نظارة 

 27، يف 4003-037872 أرشيفيالعمومية: كود  األشغال ة: ديوان ( دار الوثائق القومي76)

  م1886  مارس

 5، يف 372عدد ، و 2م، ص 1887فرباير  27، يف 367عدد ( جريدة القاهرة: السنة الثانية، 77)

 24، يف 389عدد ، و 3م، ص1887مارس  12، يف378عدد . و 3م، ص 1887مارس 

 12، يف 396عدد . و 2م، ص1887مارس  30، يف 394عدد ، و 2م، ص1887مارس 

 . 3م، ص1887أبريل 

 . 3م، ص 1887أبريل  26، يف415عدد ( جريدة القاهرة: 78)

، ترجمة مذكرة من نظارة 0075 – 033162( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، 79)

 م. 1887مايو  5، يف 511رئاسة مجلس النظار منرة  إىلالعمومية  األشغال 

 . 110( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص 80)

 . 3م، ص1888أبريل  30، يف 3104عدد ، 12( جريدة األهرام: السنة 81)

، أوراق 4003-022548 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 82)

 م. 1889فرباير  3 م، يف1889 – 1888بخصوص طلب لتشغيل األوبرا 

 . 110( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص83)

  149( سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص84)

 . 152-150 ص( نفس املرجع: 85)

، إفادة مرتجمة بشأن 4003-036062العمومية،  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 86)

 م. 1900ديسمرب  13م، يف 1900سنة  يسليامن قرداح

 31، يف 79عدد م، و 1894أكتوبر  13، يف 64عدد ، األوىل( جريدة لسان العرب: السنة 87)

 . 2م، ص1894أكتوبر 
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 . 2م، ص 1895يناير  4، يف 133عدد ، األوىل( جريدة لسان العرب: السنة 88)

 . 19م، ص 1895يناير  12، يف 140عدد ( جريدة لسان العرب: 89)

 . 37م، ص1895يناير  23، يف 149عدد ( جريدة لسان العرب: 90)

 . 69م، ص 1895مارس  7، يف 181عدد ( جريدة لسان العرب: 91)

 . 61م، ص1895مارس  2، يف 185عدد ( جريدة لسان العرب: 92)

 . 161م، ص 1895مايو  9، يف 231عدد ( جريدة لسان العرب: 93)

 . 177م، ص 1895مايو  18، يف 239عدد ( جريدة لسان العرب: 94)

 . 185م، ص 1895مايو  23، يف 243عدد ( جريدة لسان العرب: 95)

  .137 -136صم،  1895فرباير  21، يف 17عدد ، األوىل( جريدة املشري: السنة 96)

فرباير  15، يف 11وج، 396م، ص1895يناير  15، يف 8: السنة الثالثة، جمجلة الهالل( 97)

  .436م، ص1895

 . 2م، ص 1896يناير  24، يف 445عدد ( جريدة لسان العرب: السنة الثانية، 98)

 . 2م، ص 1896فرباير  8، يف 458عدد ( جريدة لسان العرب: 99)

 . 2م، ص1896فرباير  27، يف 473عدد ( جريدة لسان العرب: 100)

 . 2ص م، 1896مارس  26، يف 495عدد ( جريدة لسان العرب: 101)

  3م، ص1898سبتمرب  14، يف 609عدد ( جريدة األخبار: السنة الثالثة، 102)

، بخصوص 4003-036062 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 103)

 . جنينة األزبكيةعن طلب ببناء مرسح عىل  يقرداح فنديأ عريضة مقدمة من سليامن 

م، والنص 1900ديسمرب  23( نفس املصدر: إفادة مرتجمة بشأن سليامن القرداحى بتاريخ 104)

لإلفادة املرتجمة بشأن سليامن قرداحى ومطالبته بتعويض عىل املرسح الذي تم  األصيل

، 644، ج0069-014174 أرشيفيم، ووثائق عابدين: كود 1900هدمه باإلسكندرية 

 م، للمزيد انظر. 1901يناير  24 ، بتاريخ393خطاب منرة 

، رفض 4003-037914 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 105)

طلبات مقدمة من أجواق متثيلية ومن أفراد وجمعيات وخالفه بخصوص إحياء حفالت 

 [. يمرسحية بتياترو األوبرا الخديوية ]وهو ملف يتضمن طلبات كثرية كان منها طلب القرداح

 . 112-11 ص( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، 106)

  .2م، ص1909فرباير  4، يف 9389عدد ، 34( جريدة األهرام: السنة 107)

 . 3م، ص 1909مايو  14، يف 9471عدد ( جريدة األهرام: 108)

 . 2م، ص 1915سبتمرب  6، يف11478عدد ( مريم سامط: مذكرات ممثلة، األهرام، 109)
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: كتاب املوسيقى يكامل الخلع ومحمد، 171رزق: املصدر السابق، ص ي( قسطند110)

، ويوسف أسعد داغر: مصادر 137م، ص 2000، القاهرة، مدبويل، مكتبة 2، طالرشقي

 . 643م، ص1956، منشورات جمعية أهل القلم، لبنان، 2الدراسات األدبية، ج

 . 3م، ص1884 يونية 23، يف 1974عدد ( جريدة األهرام: السنة الثامنة، 111)

 . 160( سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص112)

 . 3م، ص 1884 يونية 25، يف 1976عدد ( جريدة األهرام: السنة الثامنة، 113)

 . 3م، ص 1884 يونية 26، يف 1977عدد ( جريدة األهرام: السنة الثامنة، 114)

أكتوبر  21، يف 2046عدد ، و 3م، ص 1884 رأكتوب 14، يف 2040عدد ( جريدة األهرام: 115)

 . 3-2صم، 1884أكتوبر  24، يف 2049عدد و ، 3م، ص1884

، أوراق 4003-022540 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال دار الوثائق القومية: ديوان  ( 116)

 26م، يف 1884و األوبرا الخديوية بتأجري املمثلني أحمد ابو خليل وعبده الحمويل بتياتر 

 م، لإلطالع عىل نص الطلب املقدم لألشغال العمومية. 1884نوفمرب 

   3-2صم، 1889يناير  31، يف 2131عدد ( جريدة األهرام: السنة التاسعة، 117)

أبريل  5، يف 1398عدد ، و 3م، ص1886مارس  5، يف 1377عدد ( جريدة املحروسة: 118)

مايو  13، يف 1416عدد ، و 2م، ص1886مايو  11، يف 1414عدد ، و 1م، ص1886

 . 3م، ص1886

  .118- 117 ص( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، 119)

 . 184م، ص 1889يناير  26، يف 58عدد ( مجلة اآلداب: السنة الثانية، 120)

 . 286م، ص 1889بريل أ  27، يف 71عدد ( مجلة اآلداب: السنة الثالثة، 121)

 . 526م، ص1889نوفمرب  30، يف 100عدد ( مجلة اآلداب: السنة الثالثة، 122)

، 1133عدد ، و 2م، ص1889ديسمرب  28، يف 1132عدد ( جريدة القاهرة: السنة الرابعة، 123)

 . 2م، ص1889ديسمرب  29يف 

، أوراق 4003-022549 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 124)

العمومية عىل طلب أحمد أبو  األشغال م، رد نظارة  1899-1888بخصوص تشغيل األوبرا 

 م.  1889سبتمرب  14خليل القباين يف

 . 22- 21صم، 1889سبتمرب  19( نفس املصدر: بتاريخ 125)

 4يف، 1138عدد ، و 2م، ص1890يناير  1، يف 1136عدد ( جريدة القاهرة: السنة الرابعة، 126)

 . 2م، ص1890يناير  5، يف 1139عدد ، و 2م، ص 1890يناير 

، سلسلة توثيق املرسح املرصي، املركز 1( املرسح املرصى: تقديم حسن عطية، ج127)

 . 128-122 صم، 1997القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية، القاهرة 
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 بعة الرغائب، القاهرةوما قيل يف تأبينه، رشكة مط حجازي( جورج طنوس: الشيخ سالمة 128)

 . 36م، ص 1917

، 114عدد ، و 4م، ص1894ديسمرب  5، يف 109عدد ، األوىل( جريدة لسان العرب: السنة 129)

 . 4م، ص1894ديسمرب  11يف 

 . 119( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص 130)

( خري وصف لعبد الرازق عنايت قد جاء يف ) كتاب جورج طنوس حيث قال: " عبدالرازق بك

 عنايت أحد شهداء التمثيل ورافعي مناره إذا عد الذين نهضوا بالتمثيل العرىب يف مرص. . .

كان هذا الفقيد الجليل عىل جانب كبري من العلم والرثوة، بدأ حياته العملية بخدمة العلم يف 

وإذا شئنا أن نرسد مآثر املرحوم  ارس. . .وزارة املعارف فعني مفتشا للوادي، ثم مفتشا للمد

عبدالرازق بك عنايت عىل التمثيل العرىب يف هذه الديار لضاق بنا املقام فقد دفعه شغفه 

بالفن، إىل أن يطلب من وزارة املعارف إقالته من منصبه وكان مفتشا عىل املدارس اذ ذاك 

ملرحوم عبد الرازق عنايت بك كان ليتفرغ لخدمة التمثيل بكل قواه. وابلغ من هذا كله ان ا

ً  مشهور   منها عرشات األلوف من الجنيهات عىل املسارح والجوقات التمثيلية  فأنفقبرثوته  ا    

غري نادم وال آسف ثم هو الذي كان له الفضل يف تشييد دار التمثيل العرىب من جديد 

 عنايت[والذي كانت تربطه به عالقة نسب حيث كان زوج ابنة  حجازيسالمة  ]للشيخ

 . 36وإنشاء جوقة عكاشة " جورج طنوس: املصدر السابق، ص

 ( نفس املصدر. 131)

 . 31، مكتبة اآلداب القاهرة، د. ت، ص العريب( محمود تيمور: طالئع املرسح 132)

، وجريدة املشري 2م، ص1896ديسمرب  29، يف 120عدد ، األوىل( جريدة األخبار: السنة 133)

 . 975م، ص1896ديسمرب  30، يف 115عدد 

 . 996م، ص 1897يناير  16، يف 117عدد ( جريدة املشري: السنة الثالثة، 134)

 . 3م، ص1897نوفمرب  9، يف 775عدد ، 11( جريدة الفالح: السنة 135)

سبتمرب  6، يف 11478عدد ، 40( مريم سامط: مذكرات ممثلة، جريدة األهرام، السنة 136)

 . 2م، ص1915

 . 139: املصدر السابق، صيمحمد كامل الخلع( 137)

ومحمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب  ؛172رزق: املصدر السابق، ص ي( قسطند138)

 . 180وسيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، ص  ؛126الحديث، املرجع السابق، ص

 . 126( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص139)

 . 105، املرجع السابق، صاملرصيعن: املرسح        ً م، نقال  1888 يونية 16( جريدة الوطن، يف 140)

 . 181-180ص( سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، 141)
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 سأغسط 20، يف 11461عدد ، 40( مريم سامط: مذكرات ممثلة، جريدة األهرام: السنة 142)

 . 2م، ص 1915

 . 2م، ص1891أبريل  25، يف 4006عدد ، 15( جريدة األهرام: السنة 143)

 . 3م، ص1891أكتوبر  22، يف 4153عدد ، 16( جريدة األهرام: السنة 144)

 . 172رزق: املصدر السابق، ص  ي( قسطند145)

 . 5-4 ص( محمود تيمور: املصدر السابق، 146)

 . 185-182 ص( نفس املصدر: وسيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، 147)

 18، 69عدد ، و 557م، ص  1896يناير  11، يف 68عدد ( جريدة املشري: السنة الثانية، 148)

 . 567، ص1896يناير 

م، 1900مارس  15، يف 12، وج379م، ص1900يناير  15، يف 8( مجلة الهالل: السنة الثامنة، ج149)

  .2م، ص 1903سبتمرب  5، يف 2507عدد ، 28، وجريدة املحروسة: السنة 379ص

 . 10-9 صمود تيمور: املصدر السابق، ( مح150)

 . 2م، ص1899 ديسمرب 26، يف 6619عدد ، 24( جريدة األهرام: السنة 151)

، جوق 4003-016314 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 152)

، 4003-016320 أرشيفيم، وكود 1904فرح إلحياء ليلة متثيلية لكل عام حتى  إسكندر

م، 1897مارس  25فرح، بتاريخ  إسكندرمن أعضاء جوق  حجازيطلب مقدم من محمود 

 . العمومية األشغال ولالطالع عىل بعض نصوص هذه الطلبات املقدمة لنظارة 

 . 773م، ص 1893أبريل  4، يف 33، جاألوىل( مجلة األستاذ: السنة 153)

 . 2م، ص 1894ديسمرب  14، يف 117عدد ، األوىل( جريدة لسان العرب: السنة 154)

 10، يف 104عدد ، و 689م، ص1896مايو  9، يف 82عدد ( جريدة املشري: السنة الثانية، 155)

 . 987م، ص1897يناير  9، يف 116عدد ، و 888م، ص 1896أكتوبر 

، يف 471عدد ، و 3م، ص 1898مارس  18، يف 469عدد ( جريدة األخبار: السنة الثانية، 156)

 3، يف 676عدد ، و 3م، ص1898سبتمرب  8، يف 604عدد ، و 3م، ص 1898مارس  21

 . 3م، ص 1898ديسمرب 

، 14عدد ، و 108م، ص 1893نوفمرب  3، يف 26عدد ، األوىل( جريدة الرأى العام: السنة 157)

 . 109م، ص 1899مايو  6يف 

 . 4-3صم، 1899يونيو  7، يف 89عدد ، األوىل( جريدة اآلمال: السنة 158)

 . 2م، ص1900أبريل  12، يف 784عدد ( جريدة البصري: السنة الثالثة، 159)

، 227عدد و ، 3م، ص 1900 أغسطس 19، يف 224عدد ، األوىل( جريدة اللواء: السنة 160)

عدد و ، 2م، ص1900أغسطس  23، يف228عدد ، و 2م، ص 1900أغسطس  22يف 

 . 2، صم 1900أغسطس  26، يف 231عدد ، و 2م، ص1900أغسطس  24، يف 229

 

The National Library and Archives of Egypt



 106 مرص النهضة

 
 . 2-1 صم، 1900أكتوبر  4، يف 280عدد ، األوىل( جريدة صدى األهرام: السنة 161)

 . 2م، ص1901مارس  21، يف 2036عدد ، 21( جريدة االتحاد املرصي: السنة 162)

 . 2م، ص1902أغسطس  10، يف 194عدد ( جريدة املرصاد: السنة الرابعة، 163)

 . 2م، ص1903أكتوبر  3، يف 2511عدد ، 28( جريدة املحروسة: السنة 164)

 . 3م، ص1903أغسطس  23، يف 165عدد ، األوىل( جريدة الراوى: السنة 165)

 . 354م، ص1897يناير  1، يف 9( مجلة الهالل: السنة الخامسة، ج166)

 . 1م، ص1903نوفمرب  7، يف232عدد ، األوىل( جريدة الجوائب املرصية: السنة 167)

 . 3م، ص 1905نوفمرب  11 ، يف844عدد ( جريدة الجوائب املرصية: 168)

عدد ، و 3م، ص 1905أكتوبر  2، يف 809عدد ( جريدة الجوائب املرصية: السنة الثالثة، 169)

 . 3م، ص1905أكتوبر  20، يف 852

 . 3-2صم، 1905نوفمرب  11، يف 844عدد ( جريدة الجوائب املرصية: السنة الثالثة، 170)

 . 438م، ص 1905نوفمرب  15، يف 14عدد ، األوىل( مجلة رسكيس: السنة 171)

 . 3م، ص1905ديسمرب  4، يف 860عدد ( جريدة الجوائب املرصية: السنة الثالثة، 172)

 . 162-161صم،  1906يناير 1، يف 1، جاألوىل( مجلة الشتاء: السنة 173)

 . 132-131 ص( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، 174)

 . 168( نفس املرجع: ص175)

، أوراق 4003-022553 أرشيفيالعمومية، كود  األشغال ( دار الوثائق القومية: ديوان 176)

بخصوص طلب متثيل خمس روايات يف تياترو األوبرا الخديوية من الخواجة سليامن 

  .774م، ص1893أبريل  4، يف 33، جاألوىلم، ومجلة األستاذ، السنة 1893يناير  2الحداد، بتاريخ 

 1895يناير  5، بتاريخ 0075- 033186 أرشيفي( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود 177)

 . 91م، ص 1895مارس  21، يف 194عدد ، األوىلم، وجريدة لسان العرب: السنة 

 . 2م، ص1894أغسطس  17، يف 15عدد ، األوىل( جريدة لسان العرب: السنة 178)

 . 2م، ص1904نوفمرب  15، يف 355عدد ( جريدة الرشق: السنة الثانية، 179)

 . 2م، ص1911سبتمرب  19، يف 3112عدد ، 31( جريدة االتحاد املرصى: السنة 180)

 . 172- 171ص( سيد عىل إسامعيل: املرجع السابق، 181)

 . 169( محمد يوسف نجم: املرسحية يف األدب العريب الحديث، املرجع السابق، ص182)

عدد ، وللمزيد أيضا 2م، ص 1886فرباير  12، يف 1371عدد ( جريدة املحروسة: 183)

عدد ، و 2م، ص1886مارس  2، يف 1376عدد ، و 2م، ص1886فرباير  26، يف 1375

عدد ، و 2م، ص 1886يوليو  1، يف 1455عدد ، و 2م، ص1886يونيو  17، يف 1444

 . 2م، ص 1886يوليو  7، يف 1459

 . 2م، ص 1896فرباير  15، يف 464عدد ( جريدة لسان العرب: السنة الثانية، 184)
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، وجريدة 2م، ص1896يناير  15، يف 437عدد ( جريدة لسان العرب: السنة الثانية، 185)

 . 3م، ص1899 يونية 1، يف 84عدد ، األوىلاآلمال: السنة 

العرب:  يدة لسانوجر، 2م، ص1886فرباير  23، يف 1374عدد ( جريدة املحروسة: 186)

 . 3م، ص1896يناير  24، يف445عدد السنة الثانية، 

The National Library and Archives of Egypt



 

 

 الفصل الثالث

 من الشيخ سالمة إىل الريحاين

 ؟ كيف متَّصر املرسح 
 

وبنفس درجة االهتامم املامثلة لقضايا التحرر  إذا أمعنا النظر مبوضوعية

والتحرر االجتامعي من مخلفات العادات والتقاليد ، الوطني من قبضة االحتالل

، فصول تلك القضايا سنجد أن عملية متصري املرسح أحد أهم، واألفكار البائدة
أو الذات ، ونوع من أنواع الكفاح االجتامعي الشعبي سواء من طرف الذات الفاعلة

كام سنجد يف عملية التمصري تلك كافة انعكاسات العقل ، املوجه لها الفعل

يشء أشبه باملخاض يف سبيل رؤية ذاته عىل الوجه ، الجمعي وتطلعاته وقتئذ

كانت مبثابة معمل ، ي السبيل إلعادة متثيل الواقعوكانت خشبة املرسح ه، املراد

 اومن يعقوب صنوع مرور  ، القياس واالختبار ملا استطاع املجتمع بلوغه من تغيري

إىل املهدية والريحاين والكسار يتجسد بناء  بسالمة حجازي وجورج أبيض وصوال  

 . القصة

 التاريخية حول ريادة مرسح يعقوب صنوع  اإلشكالية -أوال  

 إيطالينيالقاهرة من أبوين يف  م(1912-1839لد يعقوب صنوع روفائيل )و 

ومتكن والده من التدرج يف ، إىل مّص اإليطالينيكانا ضمن املهاجرين  إرسائيليني

 االسلك الوظيفي واإلداري الذي اعتمدت عليه األرسة العلوية إىل أن أصبح مستشار  

أي أن أرسة يعقوب متتعت مبكانة ، باألمري أحمد يكن حفيد محمد عىل باشا اخاص  

 . (1)اجتامعية مرموقة ساهمت يف مساره التعليمي واملهني
أرخت لتاريخ التي  (3)واألجنبية( 2)وقد أجمعت عديد من الدراسات العربية

واستندت  ،م1870املرسح املّصي أن يعقوب صنوع هو رائده ومؤسسه العام 
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، اته املنشورة بصحيفته أبو نظارةتلك الدراسات بشكل أسايس عىل إحدى محاور 
 . (4)وفيها ذكر أنه أنشأ "تياترو عريب للمّصيني" امتد وجوده إىل عامني

أما املصدر الثاين لتاريخ مرسح يعقوب صنوع كانت خطبة ألقاها بجمعية 

مقال يف  ودونها "جاك شييل" أحد أصدقائه، م 1902تعاون األفكار بباريس العام 

وفيها ، اونرُش بصحف يعقوب صنوع أيض  ، م1906" العام بعنوان "موليري مّص

 : جاءت فيه التايلالتي  ومن أهم النقاط رشح تفاصيل نشأة وماهية ذلك املرسح
 1870مقهى موسيقي بحديقة األزبكية العام يف  ذكر صنوع أنه أنشأ مرسحه

ح وموهبته وأنه مل يكتف بحب املرس ، بالفرق اإليطالية والفرنسية يف مّص امتأثر  ، م

" Molière " و"موليريJuldoniيف التمثيل وإمنا اهتم بدراسة مرسح "جولدوىن 

ثم توسط له خريي باشا لدى ، أوروبايف  " رواد املرسحSheridanو"رشيدان

وكان أول عرض قدمه عبارة عن ، إنشاء مرسحه هذا الخديو إسامعيل للموافقة عىل

ناح الحريم " حرضه كبار الشخصيات جيف  أوبريت من فصل واحد بعنوان "مغامرة

وجمهور كبري بلغ ، والوزراء ورجال الحاشية الخديوية، من الدبلوماسيني األوربيني

 . (5)!عدده ثالثة آالف متفرج
استدعى أن  اباهر   اجامهريي   اوبحسب صنوع استطاعت الفرقة أن تحقق نجاح  

ثم دعاه ، من الصبيان الصغار يضم إىل فرقته فتاتني تقومان باألدوار النسائية بدال  

ولبى صنوع ، الخديو إسامعيل بعد أربعة شهور إىل مرسحه الخاص بقّص النيل

يف  " الغندورو، "آنسة عىل املوضة": الدعوة إذ قدمت فرقته ثالث مرسحيات هي

 . و"الرضتان " وجميعها كوميديات ذات مغزى اجتامعي، القاهرة"
التي قدمتها فرقته قد نالت إعجاب أن تلك العروض ، اوبحسب صنوع أيض  

باستثناء مرسحية "الرضتان" التي أثارت حفيظته ألنها ضد تعدد ، واستحسان الخديو

، ولذا نصحه أصدقائه بحذفها من برنامجه التمثييل، االزوجات وكان الخديو مزواج  
، ومل ينتقص ذلك من مكانة صنوع لدى الخديو الذي منحه لقب "موليري مّص"

 . (6)"الرائد املرسحي الفرنيس Molièreوليري أسوة "مب
واصلت الفرقة نجاحها حتى أنه كتب ، ونستمر مع ذكريات صنوع وعىل لسانه

، بخالف ما ترجمه إىل اإلنجليزية، اثنتان وثالثون مرسحية خالل عامني فقط
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مام كان ، الخديو وحاشيته معظمها حرض وبلغت عروض فرقته املرسحية املئات

ارة غرية بعض األوروبيني الذين وشوا به بحجة أن مرسحياته ذات مدلول مدعاه إلث

وعىل أثره صدر أمر الخديو بإغالق مرسح صنوع العام ، سيايس معارض

هل كان قارص الفهم ؟ ولكن أمل يحرض الخديو مرسحيات فرقة صنوع، (7)م1872

دلول ما كان إىل ذلك الحد الذي يتخذ فيه قراره بناء عىل فهم اآلخرين ملغزى وم

 ؟!يشاهده ويراه هو بنفسه بل وأثار إعجابه الشديد
ال زلنا مع رسدية صنوع الذي نرُش له مرسحية "موليري مّص وما يقاسيه" العام و 

وكُتب عىل غالفها "رواية متثيلية هزلية بقلم الشيخ يعقوب صنوع املشهور  1913

 مهداه من صنوع إىل، ة "شاعر امللك ومؤسس التياترات العربي املّصيبأيب نظارة 

سبيل يف  وفيها أكد عىل جهوده املضنية التي بذلها، صديقه "فيليب دى طرازي"

وأصبحت تلك املرسحية مبثابة املصدر ، (8)تأسيس مرسحه حتى أغلقه الخديو

املقدس بالنسبة للباحثني الذين أرخوا مرسح يعقوب صنوع دون أن يضعوا يف 

 . مذكرات شخصية تخضع ألهواء كاتبها الذاتيةاعتبارهم أنها ال تعدو مجرد 
م ظهرت دراسة حديثة لسيد إسامعيل دعت إىل إعادة  2001العام يف  ولكن

واستندت تلك الدراسة عىل حجج ، النظر يف تاريخ مرسح صنوع ومسألة ريادته

 : منطقية وجيهة ومنها
للفرتة عدم وجود أية وثائق رسمية أو دوريات أو دراسات معارصة  – أوال  

وذلك ال يتناسب مع حجم الشهرة والنجاح ، الخاصة بصنوع تحدثت عن مرسحه

 . الجامهريي والنخبوي الذي بلغته مرسحيات فرقة صنوع كام ذكر
_ عدم وجود تاريخ محدد لتأسيس ذلك املرسح أو إغالقه واالكتفاء اثاني  

ة أوامر معلنة عدم العثور عىل أي اوأيض  ، م 1872 – 1870بتحديده ما بني عامي 

ويواجه األمر الخديوي ، تثبت منح الخديو إسامعيل لقب "موليري مّص" لصنوع

 . الخاص بإغالق املرسح نفس اإلشكالية
تجاوزت التي  كالم صنوع عن عروض الفرقةيف  املبالغة الشديدة-اثالث  

وحضور ، مرسحية خالل عامني فقط 32وعدد املرسحيات البالغ عددها ، املئات
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مّص وقتئذ يستوعب هذا يف  شخص ملرسحه يف حني مل يوجد مرسح 3000

 . العدد املبالغ فيه
جريدة يف  وبعض األخبار املتناثرة، نقدت الدراسة املقاالت األجنبية -ارابع  

وجريدة الوقائع املّصية عن وجود مرسح عريب ، نرُشت باألستانةالتي  الجوائب

وأثبتت الدراسة أن "جمس ، باألزبكية لشخص يُدعى "جمس اإلنجليزي"

 . "باسم "جمس سانوا اي أُشتهر أيض  اإلنجليزي" شخص آخر غري يعقوب صنوع الذ
وجول باربيه" ألنهام كانا من أصدقاء ، كام انتقدت الدراسة مقال "جاك شييل

وبالتايل مطعون يف ، واعتمدا عىل كالم صنوع، املقربني يعقوب صنوع

 "Saturday Reviewيف جريدة "الساتر داى ريفيو" أما املقال املنشور، مصداقيتهام

، أي بعد سفر صنوع إيل باريس، م1879العام يف  أثبت سيد إسامعيل أنه كُتب
أسوة "ببانش االنجليزي" الذي اشتهر  العريبكام أن املقال يتحدث عن بانش 

وهنا نضيف أن الصحف والتقارير األجنبية كانت ، بلعب القراقوز وفن خيال الظل

فحني تذكر " بانش العريب " نرجح ، نضبطة يف استخدام املصطلحات واألوصافم

هذا بجانب حجج أخرى قوية ، أنه كان أحد السوريني الهواة وليس املّصيني

استوجبت وضع تاريخ يعقوب صنوع كمؤسس للمرسح املّصي كإشكالية مهمة 

 . (9)للبحث
ىل املنطق والصواب وذلك وبناء عليه نُرجح أن الدراسة الحديثة هي األقرب إ

 : من خالل عدة مالحظات وأسئلة البد من طرحها
جديرة باالهتامم  إشكاليةندرة املصادر التي تشري إىل مرسح صنوع تُعد  –أوال  

فلامذا مل ، والتقيص يف ظل ما ذكره يعقوب من الشهرة والنجاح الذي حققه مرسحه

بلغت عروضها املئات واهتم بها  التي تنرش الدوريات املعارصة أخبار هذه الفرقة

وحتى لو افرتضنا أن الصحف مل تنرش أخباره ألن الخديو غضب ؟ الخديو بنفسه

 ؟ فأين أخبار الفرقة والخديو راِض عنها 1872العام يف  وكان هذا األمر، عليها
وقد سبق ، الفرنيس الكوميديذكر صنوع بأن الفرقة مثلت باملرسح  -اثاني  

 اومل تذكر أي  ، باملرسح الذي اقتّص عىل الفرق األجنبية فقط عرض النشاط الفني

من التقارير املرفوعة إىل الخديو عن أي عرض مرسحي عريب أو أجنبي تضمن 
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إضافة  إىل أنر املرسح الكوميدي مل يتسع ، اسم صنوع ومرسحياته املشار إليها

 . كام ذكر صنوع 3000وليس  امتفرج   216سوى لــ 
ب أعضاء الفرقة سواء الشباب أو الفتاتني اللتني قال إنه كون أين ذه– اثالث  

كان من الطبيعي أن يظهروا مع الفرق الشامية السيام بعد النجاح  ؟منهام الفرقة

 . الذي ذكره صنوع
تلك الفرتة كانت تعاين من الندرة كام سبق يف  إن النصوص املرسحية -ارابع  

د الكيل عىل املرسحيات املرتجمة من وكان االعتام، وأرشنا لعدم وجود مؤلفني

فلامذا مل تفكر الفرق التي ، مرسحية 32وكام قال صنوع أنه ألف ، األدب األورويب

وملاذا مل تهتم الصحف بتلك ؟ خلفته يف أن تُعيد متثيل تلك املرسحيات

، مبرسحيات محمد عثامن جالل ابالغ   احني اهتمت اهتامم  يف  املرسحيات
وفرح أنطون كأوىل محاوالت لتأليف مرسحيات نابعة ، حامىوإسامعيل عاصم امل

ولو افرتضنا أن الفرق املرسحية هذه نأت بنفسها عن ؟، من املجتمع املّصى

فقد ، من بطش السلطة بناء عىل صحة إغالق مرسح صنوع امرسحيات صنوع خوف  

 جاءت فرتات أكرث حرية وكانت تُقدم فيها مرسحيات ذات مغزى سيايس واجتامعي

إعادة متثيلها مثلام يف  فلامذا مل تفكر أية فرقة اكام سنوضح الحق  ، ناقد والذع

 ؟ فعلت مع مرسحيات جالل
وكان ، تشكيك الباحثني والُكتاب أنفسهم الذين أرخوا ملرسح صنوع -اخامس  

" املصدر الرئييس لتلك األخبار هو : مقاله أنيف  ذكرالذي  أبرزهم أنور لوقا

محارضة شاملة دعته إىل يف  ثم فصل تلك الذكريات... .يعقوب صنوع نفسه

واملحارضة األخرية مبا حوته من .... م 1902إلقائها جمعية تعاون األفكار سنة 

والحق أن جميع من حاولوا ، التفاصيل سجل مثني عن حياة هذا املرسح وموته

، ة النادرةالكتابة عنه قد استمدوا معلوماتهم مام تيرس لهم من فقرات تلك املحارض 
غري أن ندرة هذا النص ال ينبغي أن تدفعنا إىل تصديق كل ما جاء به ناسني أنه من 

وأنه ، كان يعنيه أن يكتسب برواية جهاده وتجديده شهرة وتعظيام  الذي  إنشاء الرجل

وال ينبغي أن ..... حديث شيخ عن أيام شبابه قد تتعرث ذاكرته فيستعني بالخيال

أحاط بها يعقوب صنوع بزوغ التي  الحديث الطيل هالة الروعةتبهرنا من خالل هذا 

 . (10)مرسحه "
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، وهى الطلب املقدم من عبد الله النديم؛ هذه الوثيقة املهمة –اسادس  
م إىل نظارة األشغال العمومية للحصول عىل تّصيح  1882ويوسف الخياط العام 

" إىل اآلن : حيثياتهوجاء ضمن  ،الفرنيس الكوميديبتمثيل فرقتهام عىل املرسح 

مل تُشكل فرقة مّصية تتقدم بني األمة املّصية بلغتها املالوغة واصطالحاتها 

هذا العام تُشخص فيها روايات يف  املعروفة ولهذا عزمنا عىل تقديم أربعني ليلة

وهنا السؤال الذي يطرح ، (11)تناسب الزمان وأهل املكان بالعبارة العربية املّصية "

هل ، مرسحية باللهجة املّصية من قبل 32كر صنوع أنه ألفر ومثرل أمل يذ ؛ نفسه

وزن عبدالله النديم وهو الذي كان يُعترب أحد أهم الشخصيات يف  يُعقل أن شخصية

الطلب أنه إىل اآلن مل تُشكل يف  املتعلمة واملثقفة مل يعلم بفرقة صنوع يك يكتب

كن مّصية أمل تعرض وإن مل ت ؟أمل تكن فرقة صنوع مّصية؟! فرقة مّصية

 ؟ مرسحياتها باللهجة العامية " املالوغة" عىل حد تعبري النديم والخياط
" إىل مفتش البوليس بالقاهرة بتاريخ Zهذا التقرير املرسل من العميل " -اسابع  

أن يكون لهم مرسح يف  أشار فيه إىل رغبة أهايل القاهرةالذي  م1871يناير  27

والسؤال هنا أمل ، (12)، وتقاليدهم وافق مع عاداتهمخاص بهم يتحدث بلغتهم ويت

م والتي ذاع صيتها  1870تأسست العام التي  يعلم كاتب هذا التقرير بفرقة صنوع

وهل هناك مداراه من ذكر صنوع حتى لو كانت  ؟!وبلغت عروضها املئات

وهل ؟!، تقرير رسي إىل مفتش البوليسيف  مرسحياته تيُسء إىل الخديو وحكمه

صنوع مل تكن مّصية وطنية ليستحث يف التقرير عىل رضورة تكوين فرقة  فرقة

 ؟!مّصية وطنية

وقد وجهت بعض الدراسات املهتمة بتاريخ األدب املرسحي يف مّص 

، جهودها نحو إثبات وجود مرسح صنوع معتمدة عىل بعض أعداد جريدة الجوائب
سرت "جيمس سنوا" التي تضمنت بعض األخبار املتعلقة بشخص انجليزي يُدعى م

(James Sanua) م الذي قيل فيه1872مايو  29منها عدد ، مدير التياترو العريب :
ماي مقابلة طويلة أثنى فيها عىل مسرت جامس  11ووارد كتاب االيجيبت بتاريخ "

سنوا مدير التياطرو العريب الثناء الجميل يف جملة ما قاله فيها أن املومأ إليه أنشأ 

ت عند الجميع موقع االستحسان فاملأمول أن الخديو املعظم خمس روايات وقع

 . (13)" يشمله مبزيد عناية
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سيد إسامعيل  ونرى أن هذا ليس بدليل كاِف السيام بأن الدراسة التي قام بها

إذ رمبا يكون ، أن "جمس سنوا " شخصية مختلفة عن يعقوب صنوع أثبتتقد 

ومتكن من ،  الذين أُقيموا يف مّصأو السوريني اإلنجليزاألول هذا أحد األجانب 

بعروض الهواة من املمثلني  اهتمتامتالك أحد املحالت الرتفيهية باألزبكية التي 

العرب واملّصيني مثل هؤالء الذين تحدث عنهم كاتب التقرير املشار له بالعميل " 

Z" . 
الجدلية املثارة حول تاريخ مرسح يعقوب صنوع قد  اإلشكاليةوياُلحظ أن 

آخر يف منحنيات فكرية سياسية إذ حاول البعض إظهار املسألة  اذت مسار  أخ

ال أحد  ويف الواقع، وكأنها رصاع حول تهويد الثقافة املّصية وتراثها من عدمه

أثرى تاريخ الصحافة املّصية  امتميز   ايستطيع إنكار دور يعقوب صنوع كونه صحفي  

ولكن ، كان ينرشها بصحفهالتي  ةبكتاباته الالذعة والساخرة واملحاورات القصري 

، يُرجح حسب ما تم عرضه أن مسألة ريادة صنوع املرسحية أصبحت محل شك
وحتى يتسنى ذلك البد من الحصول عىل ، الشك الذي يستوجب البحث من جديد

ونقرتح يف هذه الدراسة عىل ، ميكن من خاللها إعادة النظرمصادر تاريخية جديدة 

ترجمة بعض الوثائق الفرنسية املوجودة بالوحدة  اإلشكاليةك الباحثني املهتمني بتل

األرشيفية "أرسة محمد عيل" السيام املتعلق منها بحفالت قّص النيل يف عهد 

الخديو إسامعيل حيث ذكر صنوع أنه قدم بعض املرسحيات الخاصة للخديو 

 . ضمن هذه الحفالت
 حجازيالشيخ سالمة م تاريخ تأسيس فرقة 1905ومن صنوع ننتقل إىل العام 

ملا نتج عن  اتاريخ املرسح املّصى نظر  يف  ليكون ذلك العام نقطة تحول

العقدين األول والثاين من القرن العرشين يف  املتغريات االجتامعية والفنية

بشكل تدريجي بطيء مبساهمة مؤلفني  وانعكست عىل تطور الفن املرسحي

ّصية مستمدة من البيئة املحلية مثل مّصيني أو متمّصين ألفوا للمرسح روايات ع

وإبراهيم ، ومحمد لطفي جمعة، ومحمد تيمور، وفرح أنطون، إسامعيل عاصم

 . رمزي
بعض األثرياء واملهتمني بالنضال الوطني ضد االحتالل وفئة  ملؤازرةكام كان 

املتعلمني واألدباء دور بارز ومؤثر يف تقدم الفن املرسحي يف مّص بصبغته 
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واالقتصادي ، ومن هؤالء العائلة التيمورية؛ اء بالتمثيل أو بالتمويلاملحلية سو 

، وعبدالرحمن رشدي، األخوين يوسف وإسامعيل وهبيو ، محمد طلعت حرب
ولعل أهم تطور حدث ، وجورج طنوس وغريهم، ومحمد فاضل، وزيك طليامت

كان ظهور فرقة جورج أبيض التي تخصصت يف الرتاجيديا واملرسح األورويب 

حتى ظهرت فرق نسائية مثل  اومحوري   فعاال   اكام أصبح للمرأة دور  ، كالسييكال

 . وبديعة مصابني، فرقة منرية املهدية
وقد تعددت األلوان الفنية للمرسح املّصي وخرج من اإلطار الواحد إىل 

وميكن ، لتطورات الظرف التاريخي ومتغرياته االجتامعية والسياسية االتنوع تبع  

 : ق وفق كل نوع متثييل كالتايلتقسيم الفر 
 . فرق املرسح الغنايئ -1
 . فرق املرسح الرتاجيدي والكوميدي " األخالقي " -2
 . فرق مرسح الفودفيل "والفرانكو آراب " -3

 فرق املرسح الغنايئ – ثاني ا

 فرقة الشيخ سالمة حجازي -1

، كان الشيخ سالمة حجازي هو املرتبع عىل عرش فرق املرسح الغنايئ
ألنه ؛ وقد أُطلق عليه لقب " الشيخ "، ن رواده بعد أحمد أبو خليل القباينم اورائد  

وُوصف بأنه كان " ذو صوٍت ، بأحد املساجد باإلسكندرية اللقرآن ومؤذن   اكان قارئ  

 ومل مينعه تدينه من حب املرسح والشغف بالعروض املرسحية، شجٍي جميل "

إىل أن نصحه بعض أصدقائه من ، يةاإلسكندريف  كانت تقدمها الفرق األجنبيةالتي 

فأستجاب حجازي ، اصغري   االسوريني أن يخوض تجربة التمثيل حتى وإن كان دور  

ثم تنقل بني الفرق الشامية كافة حتى بلغ ، للنصيحة وانضم إىل فرقة سليامن حداد

 . (14)فرح إسكندرأوجه وتألقه مع فرقة 
واالستقالل ، فرح إسكندر م قرر حجازى االنفصال عن 1905وىف فرباير عام 

دفعه إىل ذلك الرغبة يف الحصول عىل عائد مادي يتناسب مع ، بفرقة تحمل اسمه

بل أن حجازي شكرل ، (15)إسكندرنجوميته التي أصبح عليها وهو ما مل يوفره له 
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، من باب املساندة والتضامن إسكندرفرقته من املمثلني الذين انشقوا معه عن 
ذي ستحققه الفرقة الجديدة باالعتامد عىل رصيد حجازي من لتوقعهم بالنجاح الو 

حسني ، أحمد فهمي، محمود حبيب، "أحمد فهيم أبو العدل؛ ومنهم، الشهرة

منيس ، عبد املجيد شكري، عمر وصفي، محمود رحمي، محمد بهجت، حسني

وردة ، مريم سامط، ومن املمثالت "لبيبة مانليل، وعبد العزيز خليل"، فهمي

 . (16)ومايتل نجار"، وجراسيا، وميليا ديان، ملظ استاىتأ ، ميالن
 20حيث قدمت ، وكانت أوىل عروض فرقة حجازي عىل مرسح األزبكية

وبفضل صوت حجازي املميز ومهاراته ، (17)1905خالل شهر أبريل  اعرض  

إذ بلغ إيراد ؛ جيدة تإيراداوجني ، اإلدارية متكنت الفرقة من تحقيق نجاح كبري

 أما عروض الفرقة فقد كانت نفس املرسحيات القدمية، اجنيه   200 احدةالليلة الو 

ومنها "صالح الدين األيويب " و" شهداء الغرام " أو روميو ، إسكندرقدمتها مع التي 

 . (18)ورواية جديدة باسم " اليتيمتني"، و" السيد"، و"حمدان "، وجولييت"
، دالرزاق عنايتويف نفس العام أسس حجازي مرسحه الخاص مبساعدة عب

وأطلق ، ملدة أربع سنوات امّصي   اجنيه   1100حيث استأجر "تياترو فريدى " بقيمة 

 ومتيز حجازي باستمرارية تجديد فرقته شكال  ، (19)عليه "دار التمثيل العريب"

من خالل التعاقد كل فرتة مع ممثلني ومطربني هواه ومشاهري جدد  اوموضوع  

ىل حرصة عىل متابعة أخر مستجدات املوضة يف إضافة  إ، أوالد عكاشة ومنهم

، األزياء واملعدات واملناظر وتقنيات اإلضاءة والديكورات الخاصة باملسارح
 . (20)بأنه كان يستورد بعضها من إيطاليا واإلرشاف عىل اختيارها ورشائها بنفسه علام  

، أما من ناحية املوضوع فقد اهتم بتجديد ألحان املرسحيات القدمية
ومخارج ، ريب ممثيل وممثالت الفرقة عىل التصحيح اللغوي للكلامتوتد

وضبط تعبريات لغة الجسد ، وإجادة فنون اإللقاء، وكيفية النطق الصحيح، األلفاظ

 . (21)مبا يتناسب مع كل دور
ألفراد الفرقة عدا تخصيص بعض إيراد  اشهري   اومن الناحية اإلدارية وضع راتب  

واقتّصت عىل متثيل ثالثة ، غيري مواعيد العمل املعتادةكام قام بت، الحفالت لهم

لياِل فقط يف األسبوع حتى يتسنى ألفراد الفرقة أخذ قسط كايف من الراحة 
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ووضع ، كام حرص عىل أناقة الشكل الخارجي ملرسحه وفرقته، (22)واالسرتخاء

األطعمة حظر الدخول ب؛ الئحة مبحاذير كان عىل الجمهور االلتزام بها ومنه

، حظر دخول املشاغبني أو وقوف الباعة الجائلني أمام املرسح اوأيض  ، املسلياتو 
من تصوره عن فن املرسح ونظرته إليه كفكر يسمو بالروح ويُلزمها  اوكان ذلك نابع  

 . (23)بالتهذب والرقي يف تذوقه واالستمتاع به

وقد تنوعت أعامل حجازي الغنائية ما بني غناء السالمات واملارشات 

وجميعها كُتبت باللغة العربية الفصحى ، لخديوية التي كان يسرتيض بها الخديوا

دام "و، "واحفظ لنا يا ربنا مليكنا العباس"، " أرشق اإلسعاد من أفق املعاين"؛ ومنها

كام قدم عديد من املوشحات ، لنا الخديو دوام رب الندى والنوال " وغريها

ايئ الخفيف املسمى "بالطقطوقة" الذي ظهر يف النوع الغن اوالقصائد الغنائية وأخري  

هذا وقد بلغ عدد األعامل املرسحية ، املالهي الليلية خالل أوائل القرن العرشين

مرسحية منها بعض النصوص القدمية مثل  76التي لحن حجازي أغانيها وجددها 

 . (24)وصالح الدين األيويب وغريها الكثري، وعايدة، الظلوم
م 1905أغسطس يف  (فرقة حجازي )دار التمثيل العريبوقد أُفتتح مرسح 

ثم توالت العروض الناجحة ، Shakespeare  (25) " لشكسبريHamletبرواية "هاملت

، تسبا، الجرم الخفي، صاحبة الرشف، بائعة الخبز، " الرس املغطى: للفرقة ومنها
صالح  ،ابن الشعب، ثارات العرب، مطامع النساء، اللص الرشيف، عواطف البنني

 . (26)وعايدة "، الربج الهائل، الدين
كانت الرواية ، اأو نقد   االقت اهتامم الصحف سواء مدح  التي  ومن الروايات

" التي أثنت  Iskandar Dumasدمياس  إسكندراملرتجمة " ابن الشعب " للفرنيس "

 . (27)عىل أدائها جريدة اللواء وحثت الجمهور عىل رضورة مشاهدتها
 كانت "تسبا" املرتجمة من األدب الفرنيس "لفيكتور هوجو انيةوالرواية الث

Victor Hugo وكانت ، قام بدور البطولة فيها مريم سامط، " وهى رواية اجتامعية

يف مسار تطور املرسح يف مّص حيث االهتامم  اجديد   اهاتني الروايتني مسلك  

، لطرب والشعرمن االعتامد الكيل عىل جذب الجمهور با بالنص املرسحي بدال  
، لدار األوبرا الخديوية اقوي   امنافس   (حتى أصبحت دار التمثيل )مرسح حجازي
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وأصبح مكان التقاء الكثري من الشخصيات العامة والصحفيني واملثقفني لدرجة 

واضطرار إدارة ، ال يتسع لألعداد الغفرية التي كانت تقصده اجعلت املرسح أحيان  

األروقة والجوانب يف  ووضعها، قاهي املجاورةالفرقة لالستعانة مبقاعد امل

 . (28)الخالية
وبالرغم من ذلك النجاح والصيت الذي حققه مرسح حجازي إال أنه مل يسلم 

التي  إذ أن رواية "ابن الشعب"؛ من النقد وانقسمت اآلراء حول ما كان يقدمه

وعدم التوفيق انتقدتها جريدة الرشق من حيث أداء الفنانني ، مدحتها جريدة اللواء

كان هذا النقد يف حد ذاته يُعد من عوامل االرتقاء ، (29)يف اختيار وتوزيع أدوارهم

سواء من الناحية الفنية البحتة أو ، بفن املرسح يف مّص والسري به نحو النضج

من االنتقادات التي ُوجهت ملرسح حجازي  فمثال  ؛ اإلطار التنظيمي واإلداري

الفرقة مل يُوزع عىل الحضور يك يتعرفوا عىل أسامء بخصوص التنظيم أن برنامج 

وأن الروايات املقدمة مل تُطبع مثلام كانت تفعل دار األوبرا ، وأدوار ممثيل الفرقة

واملسارح األوروبية حتى يتسنى للناس قراءة النص األصيل من أجل استيعابها 

 . (30)واالندماج الواعي مع أحداثها
هتاممها بنقد فرقة حجازي بدأت تهتم برشح ونجد أن الصحافة ومن خالل ا

أنواع التمثيل املرسحي ومناهجه داعية إىل تخصص كل ممثل أو ممثلة يف نوع 

عىل رضورة  اوشددت أيض  ، مرسحي محدد سواء تراجيدي أو فودفيل أو ميلودراما

الفصل بني التخصصات الوظيفية اإلدارية بحيث يكون للفرقة مدير إداري عىل 

وعابت عىل حجازي جمعه بني مهام ، لكفاءة واملهارة املالية واإلعالميةدرجة من ا

 . (31)واإلداري، واملغني، واملمثل، واملؤلف، واملرتجم، املعلم
أنه كان  يُذكر، وفيام يخص النقد الفني ألداء ممثيل وممثالت فرقة حجازي

دى املشاهد التي مل تبيك املمثلة يف إح فمثال  ؛ يخلو من الحيوية واملنطقية اأحيان  

إىل درجة كانت تجعل املشاهد  اأو انخفاض الصوت أحيان  ، كانت تستدعي بكاؤها

كام أن األداء الحريك يف بعض املشاهد ، يشعر وكأنه يف عرض بانتوميوم صامت

يف إحدى املرسحيات تم إطالق الرصاص عىل  مثال  ؛ مل يتناسب مع الحدث

كجلمود الصخر حسب وصف الناقد  وبقي، البطل ولكنه مل يتحرك من مكانه

 . (32)داوود نقاش
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سواء  م 1909وقد تواىل نجاح فرقة حجازي منذ تكوينها حتى أواخر العام 

إضافة  إىل إحياء بعض ، (33)عىل مرسحها أو مرسح األوبرا أو اإلسكندرية واألقاليم

 املناسبات الثقافية واألدبية مثل احتفال مجلة رسكيس مبناسبة مرور عام عىل

وكذلك املناسبات ، (34)تأسيسها بحضور عدد من األدباء والشعراء والصحفيني

حفالت  اوأيض  ، (35)الرسمية املهمة مثل عيد الجلوس السلطاين بحديقة األزبكية

 . (36)نادي املدارس العليا الخريية بدار األوبرا
عروضها املرسحية املعنية باألداء التمثييل أكرث من يف  كام جددت الفرقة

العروض الغنائية من خالل تقديم عدد من املرسحيات العّصية مثل " القضية 

ساعد عىل ذلك ازدهار ، (37)وصاحب معامل الحديد"، سارقة األطفال، املشهورة

؛ والعالقات الودية التي كانت تربط بني حجازي وروادها، حركة التعريب والرتجمة
 افظ إبراهيم ُمعرب رواية " ماكبثوالشاعر ح، ومنهم زيك مابرو معرب رواية "تسبا "

Macbeth (39)وجورج طنوس معرب رواية " كيف يُنال الدستور "، (38) " لشكسبري ،
وأنطون الجميل ُمعرب رواية وفاء ، (40)فياض معرب رواية "عواطف البنني" وإلياس

 . (41)العرب أو "السمؤال"
ية كخطوة وكان من طموح حجازي أن ينافس األجانب يف ملكية مرسح األزبك

قيمته من  ارافع  ، 1907ولذلك دخل مزاد امتيازه عام ، يف سبيل متصريه الكامل

وظل مرسح ، مل يُرىس عليه وبالرغم من ذلك، (42)امّصي   اجنيه   300إىل  120

 . م 1910باسم مدام "سانتينى" حتى العام  ااألزبكية مستأجر  
 علام  ، امل أفريقياوقد تجاوز نجاح فرقة حجازي نحو بالد الشام ومنطقة ش

خالل موسم الصيف سواء لالسرتخاء والراحة أو  اعىل السفر سنوي   ابأنه كان حريص  

صيف يف  وكانت أوىل رحالته، للبحث عن وجوه أنثوية جديدة تُضم إىل الفرقة

 . (43)م1906
أُصيب حجازي مبرض " الفالج " أي  م 1909وىف رحلة الشام األخرية العام 

إذ بعدما رجع ، وكانت تلك أول عرثة يف انحدار الفرقة، قه األيرسالشلل الكامل بش

وقام بتأجري دار التمثيل ، من الشام أجربه املرض عىل اعتزال الفن واملكوث مبنزله

النفضاض أعضاء الفرقة من حوله  اكافي   وذلك كان عامال  ، إىل إحدى فرق السريك
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، هو مصدر رزقهم الوحيد إذ كان التمثيل، وبحثهم عن حل للخروج من املأزق
 وزيك فكونوا فرقة باسم "رشكة التمثيل العريب" بقيادة أوالد عكاشة "عبد الحميد

 . (44)وعبد الله"
، احتياج إىل املال وكان يف، ام تعاىف الشيخ جزئي  1911-1910وىف املوسم 

من أن ، "خري للناس أن يقولوا أىن مت رصيع فني: وبحال من التأثر واألمل قال

وأعاد ، ولذا عاد إىل مرسحه بدار التمثيل العرىب، ولوا إين مت اشتهى الخبز "يق

وبعد عودته أنهى إيجار دار التمثيل ، وقام برحلته املعتادة إىل الشام، تكوين فرقته

آخر ُسمي "تياترو دى باري" واتحدت معه فرقة أوالد  اواتخذ مرسح  ، العريب

 . (45)عكاشة
املرسحيات املُعربة الجديدة مثل "عربة  وقدمت الفرقة املتحدة بعض

و"تبكيت ، و"الكابورال سيمون " ترجمة فؤاد سليم، (46)و"النسيم العاشق"، األبكار

كام ظهرت مواهب غنائية جديدة مع الفرقة يف ذلك ، الضمري" ترجمة إلياس فياض

وملزيد من اجتذاب الجمهور قدمت الفرقة ، مثل " الشيخ حامد املغريب"، املوسم

 ()بعض املنوعات األخرى بجانب العروض املرسحية كاالسكتشات الفكاهية 

ومن هنا يُستدل عىل أن الفرقة ، (47)ووصالت الرقص الرشقي، القصرية املضحكة

السيام بأن حجازي عمود الفرقة الرئيس مل يعد يف لياقته ، مل تعد كسابق عهدها

اء مقطوعات غنائية متقنة البدنية التي كانت تسمح بتقديم أدوار بطولة أو أد

 . باملستوى الذي أُشتهر به عند جمهوره
وانضم إليه الشيخ ، م ظهر عىل الساحة الفنية جورج أبيض 1912وىف العام 

قدمتها التي  وقام حجازي بتلحني كافة املرسحيات، وأوالد عكاشة حجازيسالمة 

ثم ، أدراج الرياحأنفقوها التي  إال أن الفرقة فشلت وذهبت األموال، فرقة أبيض

 ام واستقل حجازي من جديد "بتياترو دى باري" مقدم   1913العام يف  تفككت

وأنهت الفرقة موسمها ، مع فواصل من املقطوعات الغنائية، مرسحياته القدمية

 . (48)بالتجوال بني األقاليم
م استطاعت 1914العام يف  ورغم أفول نجم فرقة حجازي وانحدارها إال أنها

حيث سافرت إىل شامل أفريقيا لتقديم بعض ؛ بعض مثار مجدها املايض أن تجني
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 اشديد   اوإكرام   اوالقى حجازي تعاطف  ، الحفالت بتونس واملغرب ملدة ثالثة شهور

من األرسة الحاكمة يف تونس حيث دعاه الباي إىل تقديم بعض العروض املرسحية 

حضور عموم الحكام والوزراء ب فقدمت الفرقة رواية "صالح الدين األيويب"، بقّصه

من  الثاينوأنعم الباي عىل حجازي بالنيشان ، واألعيان والحاكم الفرنيس وزوجته

بنيشان  إداري الفرقة عيل يوسفو ، كام كرم املمثل حسني حسنى، درجة "أوفيسيه"

 . (49)من الدرجة الرابعة
نح هو وكان ذلك لفتة طيبة أثارت انتباه الخديو عباس حلمي الثاين أن مي 

، من الدرجة الرابعة لحجازي بعد عودته إىل مّص مبارشة املجيدياآلخر الوسام 
ليكون إجابة التساؤل الذي طرحته إحدى الدوريات قبل ذلك بشهور بعنوان "وأين 

يف  مطالبة الحكومة املّصية بتكريم الرجل الذي خدم فن التمثيل؟ وسام الشيخ"

 . (50)مّص
تم التعاقد بني حجازي وجورج أبيض لتكوين م  1914وىف أواخر سبتمرب 

ونُظم العمل فيام بينهام ، وأبيض" حجازيباسم "جوق  فرقة مشرتكة فيام بينهام

أي يُخصص لكل ؛ ملدة ثالثة لياِل يف األسبوع عىل أن يكون العمل باملساهمة

وقُسمت ليلة ، (51)يف الليلة اقرش   35وقد بلغ متوسط السهم ، األسهمممثل عدد من 

 . (52)اوليله ضمتهام مع  ، وليلة ألبيض، لحجازي
سطع نجمها فيام التي  وقد ضمت الفرقة املتحدة عديد من الوجوه الجديدة

، عباس فارس، حسن ثابت، فؤاد سليم، محمود رضا، مثل "زىك طليامت، بعد
نظلة و ، األختني رسينا وماري إبراهيم، صالحة قاصني، استايت أملظ، حسن فائق

يف ، ومن املرسحيات العّصية الجديدة التي اتجهت إليها هذه الفرقة ،(53)مزراحي"

"رواية مّص الجديدة" لفرح ؛ سبيل تجديدها ومجاراة مقتضيات زمنها االجتامعي

والحاكم بأمر الله للمؤلف إبراهيم ، قلب املرأة ملؤلفها لطفي جمعةو ، أنطون

 . (54)رمزي
وقامت بتقديم عروض ، جاحواستطاعت الفرقة املتحدة من تحقيق بعض الن

م لصالح مساعدة طلبة 1916يناير يف  مرسحية للحفلة الخريية الكربى بدار األوبرا
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وشيخ ، رواق الشام باألزهر بحضور جم غفري من األدباء وأهل الثقافة والفكر

 . (55)والشيخ محمد بخيت مفتي الديار املّصية، اإلسالم سليم البرشي
ذاك االتحاد بني حجازي وأبيض حيث أطلت  مل يطل عمر ذلك النجاح وال

وعانت ، بظاللها القامتة عىل الحياة (1918-1914الحرب العاملية األوىل )

وعىل أثره دب ، (56)، الكالسيكية حالة من الكساد التام ااملسارح وخصوص  

 . (57)م1916سبتمرب يف  الخالف بني أعضاء الفرقتني وانفصال
وأعاد تشكيل ، جازي قدر ما استطاعصمد ح، م1917-1916وىف املوسم 

و" تياترو دى ، متنقلني بني مسارح "الكورسال"، فرقة جديدة ممن اختاروا البقاء معه

الغانية ، وقدموا عدة مرسحيات جديدة منها "قسوة الرشائع و" تياترو عباس"، باري"

، نالولدين الرشيدي، العذراء املفتونة، شقاء العائالت، فقراء باريس، والحارس
ثم ، (58)وكلها مرسحيات معربة ذات مغزى اجتامعي عّصي، الربيئة املتهمة "

ولكن مل يشأ القدر أن ، م1917أول أكتوبر يف  توجهت بعروضها إىل األقاليم

أكتوبر  4لوفاة الشيخ سالمة حجازي صباح يوم الخميس  اتُكمل برنامجها نظر  

 . (59)م1917
، مهم من تاريخ املرسح املّصيوبوفاته أُسدل الستار عىل جزء ميضء و 
فن املرسح الغنايئ وإن مل يجيد يف  وبحسب محمد تيمور كان الشيخ سالمة قامة

يف  ومل يتعلم الفن، ءبيشومل يبخل عليه ، ولكنه أنفق عليه من عمره وماله، التمثيل

" وكانت ، من نوع خاص اوملحن   ابل كان منشد  ، ولكن تعلمه بالتجارب، املدارس

، للجحيم سمعت منه عزف الجن اتوافق املواقف املرسحية فإذا لحن لحن  ألحانه 
يف  دخلت اديني   اوإذا لحن لحن  ، شممت منه أريج الحب اغرامي   اوإذا لحن لحن  

 .(60)نفسك الهيبة والجالل إذا سمعته"
 فرقة أوالد عكاشة -2

عبد و  زىكو  ومن الشيخ سالمة حجازي ننتقل إىل أوالد عكاشة "عبدالله

إذ كانت بداية عهدهم بالتمثيل ؛ تالميذه وورثته كام كان يُطلق عليهم، يد"الحم

بدأ ذلك الطريق الذي  الوقوف عىل خشبة املرسح معه السيام عبدالله األخ األكرب

ثم انضم إىل فرقة حجازي ، فرح إسكندرويُحتمل أنه كان ضمن فرقة ، قبل إخوته
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البداية عىل الوقوف مع يف  اه مقتّص  وكان دور عبدالل، م1905بعد االنفصال العام 

 ثم أدى بعض األدوار الصغرية، جوقة اإلنشاديف  الشيخ حامد املغريب وحجازي

يف  كذلك اشرتك،، بعض املرسحيات مثل مرسحية "صالح الدين األيويب"يف 

وسنحت له ، متثيل بعض الفصول املضحكة مع املونولوجست "محمد ناجي"

واستمر ، مرسحية "اليتيمتني"يف  أحد أدوار البطولة حني أسند له حجازي الفرصة

 . (61)م 1909الفرقة حتى العام يف  عبدالله
وبداية ظهورها ، م نقطة تحول يف تاريخ فرقة أوالد عكاشة 1909كان العام 

كفرقة مستقلة باسم "رشكة التمثيل العريب" بشارع عبدالعزيز وبتمويل مايل من 

د من جمع شتات الفرقة التي تفككت بعد مرض إذ كان الب، عبدالرزاق عنايت

وقدموا ، تحت لواء عبدالله عكاشة وإخوته زىك وعبد الحميد املفاجئحجازي 

والعجز ، ثم انهارت لسوء اإلدارة، انفس عروضهم القدمية دون تجديد ملدة عام  

 . (62)املايل
 م سارت فرقة أوالد عكاشة عىل خطى 1914وىف األعوام التالية حتى عام 

يف  العريببدار التمثيل  حجازيغري ثابتة ما بني استقالل إىل عودة لفرقة سالمة 

ثم االنفصال مرة أخرى مكونني فرقة ، م1911مايو  إىل 1910الفرتة من أكتوبر 

وقدموا عدة مرسحيات هزلية ، الجديد" بالتعاون مع عزيز عيد العريبباسم "الجوق 

باستثناء مرسحية واحدة جديدة وهي ، (63)قدمية عىل مرسحي عباس واألزبكية

 . (64)ثم سافرت الفرقة الستكامل موسمها بسوريا، "القضية املشهورة"
يف  ابعد الرجوع من رحلة سوريا اتخذت فرقة أوالد عكاشة مرة أخرى مرسح  

فرح  إسكندرشارع عبدالعزيز بالقاهرة وُسمي "بالتياترو املّصي" بالتعاون مع 

كام استعانوا باملرتجم ، هم أعضاء فرقة الشيخ سالمةوانضم إلي، وأخيه توفيق

وياُلحظ أن فرقة أوالد عكاشة ، والكاتب إلياس فياض الختيار مرسحيات الفرقة

تبني ذلك من خالل تعاقدهم مع متعهد مالبس ، اهتمت باملظهر دون املضمون

عىل  كانت تركزالتي  كام اتضح من أسلوب اإلعالنات، األوبرا الخديوية "كريينى"

أما تجديد عروضهم املرسحية ، املناظر والديكورات املؤثرة ذات األلوان البهيجة

ولذلك مل تحقق الفرقة النجاح املنشود الذي كان ميكن ، (65)اكاد أن يكون معدوم  

 . أن يقيها من السقوط
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مارس يف  وقد اتحدت فرقة أوالد عكاشة مع الشيخ سالمة حجازى من جديد

ولكن عادوا ، وانضم لفرقة جورج أبيض، عنهم عزيز عيد بعدما انفصل، م1912

وىف فرباير ، (66)وانفصلوا عن الشيخ سالمة من جديد متنقلني من مرسح إىل آخر

 12بدار األوبرا الخديوية  ام انضم أوالد عكاشة إىل جورج أبيض وقدموا مع  1913

، " و"األفريقية"وكانت عروضهم من الخزينة املرسحية القدمية مثل "عايدة ، (67)ليلة
وأكملوا موسمهم ، اواحد   اثم انضم الشيخ سالمة إليهم وأصبحت الفرق الثالثة كيان  

 . (68)سوريايف  املرسحي
وبدأت فرقة ، بعد رحلة سوريا عادت الفرقة املتحدة إىل ثالث فرق منفصلة

، حيث كونوا فرقتهم من جديد؛ أوالد عكاشة مرحلة قد يكون عنوانها االستقرار
، محمود حبيب، أحمد فهيم، محمد بهجت، ن من أعضائها " عزيز عيدوكا

 . (69)ومريم سامط، فيكتوريا مويس
السيام باألوبرا  اناجح   واستطاعت فرقة أوالد عكاشة الجديدة أن تقدم موسام  

، (70)م 1914الخديوية حيث عرضت ثالث مرسحيات جديدة خالل شهر مارس 
ياد " وموضوعها عن فتح بالد األندلس ولكن أما املرسحيات فكانت " طارق ابن ز

كل ليلة  يأيتإذ ؛ يتندر بها الصحفينيالتي  مل يُعرف كاتبها حتى أصبحت من النوادر

" : ثم يرد عىل نفسه قائال  ؟ " أتعرف من أنا: شخص من الجمهور ويقول للصحفي
قدر" للمؤلف واملرسحية الثانية كانت " القضاء وال، أنا كاتب رواية طارق ابن زياد "

، " ترجمة ومتصري الشاعر خليل مطران Edward Nblokhاإلنجليزي "ادوارد نبلوخ 
وُعرضت عىل مسارح لندن وباريس ، وموضوعها مقتبس من قصص ألف ليلة وليلة

أما الرواية الثالثة فكانت " نعيم ابن حازم " ،، م ولكنها مل تلق قبوال  1912العام 

 . (71)وهي رواية تاريخيه مستوحاة من العّص العبايس () للكاتب عبد الحليم دوالر
وقد أشادت جريدة املحروسة بالفرقة وخصت بالثناء بعض ممثليها ومنهم " 

وزيك عكاشة الذي نعتته بخفيف ، ومحمود بهجت، محمود حبيب وأحمد فهيم

 . (72)وعزيز عيد مدير الفرقة ومخرجها "، الظل
عىل الفرقة حسب تعبري األديب  احسن   وكانت تلك املرسحيات الثالث فأال  

رغم  املحوظ   امحمد تيمور إذ بعدها قاموا برحلة فنية إىل سوريا وحققوا نجاح  
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فرقة جورج أبيض مثل انفصال عزيز عيد عنهم ولكن استعاضوا عنه ببعض أفراد 

ومن فرقة الشيخ سالمة حسني ، وأحمد حافظ، وعبد املجيد شكري، حسن ثابت"

ثم اتخذوا مرسح دار التمثيل العريب بعد هدمه وتجديده ، براهيم"وماري إ ، حسني

 . (73)م 1917لفرقتهم حتى العام  امقر  
كام قامت الفرقة بتمثيل عدد ال بأس به من املرسحيات الجديدة العّصية 

م الذي 1915-1914م منها موسم  1917إىل  1914واملتنوعة خالل الفرتة من 

، ذات نجالء العني، شهادة امليت، بريد ليون، بزقدمت فيه مرسحيات "بائعة الخ
، شمس الصباح، ورقة اآلس ،اورلندة الحسناء ملكة بولونيا، عفرية، ألجل الرشف

بنات الشوارع وبنات الخدور" واألخريتني و ، صالح الدين ومملكة أورشليم

 . (74)للمؤلف فرح أنطون
أنها اجتذاب من شالتي  بجانب تلك املرسحيات استعانت ببعض األساليب

، توحيدهو ، ومنرية املهدية، لزيك عكاشة الجمهور مثل تقديم الوصالت الغنائية
، وكذلك تقديم الفصول املضحكة بواسطة املونولوجيست محمد كامل املّصي

وعروض الفرقة ، "بالسينام توغراف" املسامةباإلضافة  إىل عروض الصور املتحركة 

 . (75)اليابانية لأللعاب البهلوانية
م استعانت الفرقة العكاشية من جديد 1917، 1916، 1915وىف األعوام 

يف  أخرج لها عدة مرسحيات جديدة من نوع الفودفيل الذي سادالذي  بعزيز عيد

"القرية الحمراء " بجانب و، "اليد السوداء "و، ومنها " مّصع الزباء"، تلك الفرتة

 الرغم من ذلك مل تصمد طويال  وب، (76)مرسحياتها الغنائية والرتاجيدية األساسية

شأنها شأن كل الفرق الكالسيكية أمام طغيان املرسح الهزيل حد خلو قاعة 

" حسب وصف مجلة األدب اصفصف   اوكأنها "قاع   امرسحها من الجمهور متام  

 . (77)والتمثيل

، م انتهى عقد إيجار الفرقة ملرسح دار التمثيل العريب 1917وىف العام 
بدار “ض املرسحية الجديدة مثل " القرصان و" االتجار بالزواج فقدمت بعض العرو 

والجتذاب الجمهور قامت ، األوبرا الخديوية ملدة ثالثة أيام خالل شهر فرباير
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ثم انتقلت إىل ، (78)جميع عروض الثالثة أياميف  بتخفيض مثن التذاكر ملن يشرتك

 . (79)اإلسكندرية واألقاليم كاملنصورة والفيوم
م مبساندة االقتصادي محمد  1917الحظ فرقة أوالد عكاشة العام وقد حالف 

، ضمن حركة التمصري التي تبنتها حركة النضال الوطني يف تلك الفرتةطلعت حرب 
وحقق طلعت رغبة حجازي التي مل يستطع بلوغها أال وهي مزاحمة األجانب يف 

ظارة األشغال وبحسب جريدة األهرام قد اتفق طلعت مع ن؛ ملكية مرسح األزبكية

 املدة خمسة عرش عام   امّصي   اجنيه   180العمومية عىل تأجري ذلك املرسح بقيمة 

برشوط منها التزام ، أال وهى فرقة أوالد عكاشة العريبرشكة ترقية التمثيل لصالح 

الرشكة املذكورة بتجديد املرسح وتزويده باألدوات واإلصالحات الالزمة بتكلفة 

اي  مّص اجنيه   1800بلغت 
(80) . 

صدر مبناسبة تجديد مرسح األزبكية العام الذي  ونجد أن الكتاب التذكاري

عنها إسامعيل  اأُبرم بني الحكومة املّصية نائب  الذي  تضمن وثيقة العقد، م1983

وعبدالله وزىك عكاشة عن رشكة ، العمومية كطرف أول األشغالرسي باشا وزير 

ليست  اإليجارأن مدة  ص البند الثاينواتضح من ن، التمثيل العريب كطرف ثاين

ه، اوإمنا خمسني عام  ؛ كام ذكرت جريدة األهرام اخمسة عرش عام   : وهذا نصر
سنة من تاريخ  50لرشكة ترقية التمثيل العريب ملدة  ا"ترخص الحكومة امتياز  

املادة الخامسة من هذا العقد وذلك عن يف  محرض االستالم املنصوص عليه

هو عليها اآلن التي  تياترو حديقة األزبكية بالحالةاملحل املعروف ب

 . (81)"ومبلحقاته
ويتبني من ذلك العقد املذكور أن رشكة التمثيل العريب تلك مل تكن مبباركة 

طلعت فقط وإمنا حازت مبساندة ورعاية بعض رجال املال اآلخرين الذين كانوا 

ملاذا حظيت فرقة  نتساءلولنا أن ، باشا مدكور قعبد الخاليف عباءة طلعت ومنهم 

أوالد عكاشة بهذه املنحة الثمينة بالرغم من االنتقادات الفنية التي كانت موجهة 

ودنو مستواها عن فرق مرسحية مّصية أخرى كانت تعارصها مثل فرقة جورج ، إليها

  ؟وغريهمأبيض والريحاين ورشدي 
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عكاشة ببعض  تكمن اإلجابة يف أوارص العالقات الودية التي جمعت عبدالله

ثم توجهات املانحني األخالقية والفكرية وعىل ، (82)أعيان القاهرة املرموقني

الذين رأوا أن فرقة أوالد عكاشة هي مرياث الشيخ سالمة ؛ رأسهم طلعت حرب

ة الكالسيكية عكس الفرق األخرى حجازي بصفته االجتامعية والدينية املحافظ

ال ينتمى إىل عادات وتقاليد  اأوروبي   اأدب  التي كانت تقدم ، " يف نظرهماملتفرجة"

كالريحاين وعزيز عيد  اهزلي   اأو تلك التي كانت تقدم مرسح  ، املجتمع املّصي

يحث عىل الخالعة واملجون حسب فكرهم الذي كان يرى أن املرسح وسيلة فنية 

 ؛وليس غاية للمتعة الحسية املجردة، بالفكر والسمو اإلنساين واالرتقاءلإلصالح 
يُضاف إىل ذلك انحياز الذوق العام يف تلك الفرتة إىل املرسح الغنايئ أكرث من 

ومل يوجد من الفرق ، املرسح الرتاجيدي النيصر املعتمد عىل التمثيل بشكل كيل

املرسحية الغنائية ما ينافس فرقة أوالد عكاشة وقتئذ إال فرق نسائية كفرقة منرية 

ها عىل تلك املنحة يف ظل الفكر املجتمعي املهدية التي كان من املُحال حصول

 . املحافظ الذي كان ينكر عمل املرأة فام بالنا بعملها كمغنية ومالكة فرقة مرسحية
وبالعودة إىل مسار فرقة أوالد عكاشة ونشاطها املرسحي خالل األعوام 

عرض مرسحياتها القدمية بجانب يف  نجد أنها استمرت م 1920، 1919، 1918

، ملرشان واملطران، ومنها " أنجو مار املتوحش؛ حيات الجديدةبعض املرس 
 . (83)واملرأة الفاتنة عىل عدة مسارح كاألوبرا وبرنتانيا

أُفتتح مرسح األزبكية بحضور عديد من األدباء واملفكرين  م1920ويف العام 

ومنهم الشاعر خليل ُمطران الذي ألقى خطبة مطولة عن تاريخ ، ونخبة املثقفني

ذلك العمل أنه مّصي بأياِد مّصية يف  مّص اختتمها بأن أجمل مايف  حاملرس 

أن جلر الذين بنوا هذا املعهد ، آخر يرسكم فيام اعتقد ا" بقى أن أذكر لكم شيئ  : قائال  

ولهذا ، فيه مّصيون محض مّصيون ءيش]مرسح األزبكية[ وزينوه ووضعوا كل 

هم ففي ذلك من التنشيط للحركة أرجو أن متنحوا عالمة رضاكم طائفة الذين اذكر 

 . (84)االقتصادية الوطنية وللرباعة الصناعية األهلية ما ال يخفى "
لكن لو أعدنا النظر إىل فرقة أوالد عكاشة من الناحية الفنية لوجدنا أنها كانت 

ولعل أبرزهم األديب محمد ، مثار جدل بني بعض األدباء والنقاد الذين عارصوها

وبأن ، حيث وصفهم بأنهم جاهلني ألرسار الفن، االذع   ام انتقاد  تيمور الذي انتقده
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حني أنهم مغرورين ال يف  أصواتهم ال تصلح إال للغرف املغلقة وليس املسارح

والوجه ، وال ميلكون إال الكالم املعسول الظريف، أو نصيحة ايتقبلون نقد  

مثل زيك وقد وافقه يف الرأي الكاتب وامل، (85)البشوش الجتذاب الجمهور

طليامت كشاهد ومعارص لهم والذي أسامهم )بالثالثة الشطار( الذين ينطبق عليهم 

 . (86)املثل الشعبي " قرياط بخت وال فدان شطارة "
رأى األديب محمود تيمور أن فرقة أوالد عكاشة ال ميكن  اعىل النقيض متام  

، بيضاء اد  ألنها من وجهة نظره " أسدت إىل التمثيل ي؛ إغفال دورها املميز
وقت عصيب كان يعاين املرسح الكالسييك فيه من يف  وتسلمت راية التمثيل

ثم أن مرسح ، كام أن "اإلخوة العكاشيون" كانت لديهم أصوات حسنة، الكساد

حديقة األزبكية كان مسار تحول فني للفرقة حيث جددت معه عروضها 

م هو تشجيع أما عبدالرحمن صدقي فقد رأى أن أفضل حسناته، (87)ونضجت

 . (88)مواهب التأليف والتلحني املرسحي
 فرقة منرية املهدية -3

ومن وجوه املرسح الغنايئ أو ما ُسمي باألوبريت منرية املهدية املُلقبة بــ " 

تاريخ املرسح املّصي يف  ونقطة تحول مهمة، مميز ا افني   اوجه   ()سلطانة الطرب"

بل ، مّصية تقف عىل خشبة املرسح إذ أنها أول ممثلة؛ من الناحية االجتامعية

ومتحدية كل ، وكونت فرقة باسمها ضاربة عرض الحائط بالعادات والتقاليد السائدة

 . (89)األقالم الساخرة واملنددة
وكانت بداية عهد منرية بالفن والغناء من مقاهي األزبكية مبساعدة ودعم 

 حجازيالمة امللحن كامل الخلعى وقدما بعض املقطوعات الخاصة بالشيخ س

ومنها أغنية " إن كنت يف الجيش فادعى صاحب العلم " وهي إحدى أغنيات 

لفت انتباه الصحافة  املحوظ   اوحققا نجاح   ،مرسحية صالح الدين األيويب

 . (90)والجامهري لصوتها وأداؤها املميز
 اانضمت منرية إىل فرقة عزيز عيد وجاء إعالن الفرقة معرب   1915ويف العام 

وجدير بالذكر أنها بدأت مشوارها التمثييل ، " كأول ممثلة مّصية " حتفاء بهاعن اال 
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الفصل الثالث من مرسحية يف  حيث قامت بدور "وليم"؛ بتأدية أدوار الرجال

 . (91)صالح الدين األيويب""
م استقلت منرية بفرقة حملت اسمها وهي فرقة " جوق الست 1916وىف يناير 

اطها مبرسح "باتيه مّص" حيث كان أول عرض لها منرية املهدية " وبدأت نش

وقدمت ما بني الفواصل بعض ، مرسحية "أنس الجليس" أو "هارون الرشيد "

وإمنا ، ومل تكتِف منرية بنشاطها داخل القاهرة، القصائد واملونولوجات الغنائية

 انتقلت مثل الفرق األخرى إىل اإلسكندرية واألقاليم سواء باسم فرقتها أو باسم

 . (92)الجمعيات الخريية
وحملت املهدية إرث قدوتها الفنية سالمة حجازي وطافت متنقلة بفرقتها من 

وبذكاء متكنت أن تحصد ، مرسح إىل آخر تقدم عروضه املرسحية القدمية وأغانيه

غري أنها ، (93)إعجاب جمهورها واستحسانه بصفتها وريثة الشيخ ولصوتها املميز

وامتلكت من مهارات الذكاء االجتامعي الذي ، ة وثوريةكانت تتمتع بشخصية قيادي

ساعدها يف عقد عديد من العالقات الودية مع شخصيات ذات نفوذ سيايس 

إال أن هذا ، جدير بالذكر أن املهدية كانت تقوم بتمثيل دور الرجال، واجتامعي

تها مرسحياتها الجديدة التي قدميف  النجاح شجعها عىل جرأة القيام بدور النساء

 . (94)1918عىل مرسحها املستقل بدار التمثيل العريب العام 
وكان عامد فرقتها الجديدة الكاتب فرح أنطون واملؤلف محمد يونس 

وزكريا ، وسيد درويش، ودواد حسني، وامللحنني محمد الخلعى، ()القايض

بتمويل مايل ، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد القصبجي، ورياض السنباطي، أحمد

، وتنوعت عروضها املرسحية بني األوبريت، ها ومدير أعاملها محمود جربمن زوج
 . (95)واألوبرا كوميك التي يغلب فيها الغناء عىل الحوار النرثي

كام حرص معاونوها عىل اختيار املرسحيات التي تكون أدوار البطولة فيها 

" تاييس" و، " George Bizet ومنها " كارمن" للمؤلف الفرنيس "جورج بيزيه، إلمرأة

قصة مستوحاة من الريف  واألخرية، " و"أدنا"Anatol Fransألناتول فرانس

وهي كلها مرسحيات مقتبسة ، و"توسكا" (97)"روزينا"و " كارمنينا"و، (96)اإلنجليزي

 . (98)من األوبريتات األوروبية تم متصريها
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 فرق املرسح الرتاجيدي-الث  ثا

 جورج أبيض -1

دي تلبية للمتغريات التي شهدها الحراك وجاءت مرحلة املرسح الرتاجي

ومنها رغبة الوسط الثقايف يف رضورة وجود ، املرسحي يف مّص يف تلك الفرتة

وهو ما يفرس الهالة ، مرسح مّصي يجاري املرسح األورويب يف عّصيته ومناهجه

وكان الظرف التاريخي يف ، باعتباره رائد هذا النوع ()التي أُحيط بها جورج أبيض

بداية من مساندة الخديو عباس حلمي الثاين باعتباره ضمن  اأبيض متام   صالح

وكانت بداية لقاء ، لتطلعاتها اإليها ومشجع   االنخبة املثقفة الوطنية التي كان منحاز  

حني كان األخري يرتأس حضور حفلة أحد الجمعيات  1904جورج بالخديو العام 

هذا ، (99)الربج الهائل " بطولة أبيضوكان ضمن برنامجها عرض مرسحية " ، الخريية

الدور الذي منحه فرصة السفر إىل باريس يف نفس العام عىل نفقة الحكومة 

املّصية لتعلم دروس التمثيل بشكل أكادميي عىل يد املمثل الشهري "سيلفان " 

 . (100)مبعهد" الكونرس فتوار"
ثيل بدار للتم مّص ومبعيته فرقة فرنسية م عاد أبيض إىل1910وىف العام 

وكأنه سيقدم ، يف ظل ترحيب سخي من الصحافة والوسط األديب، األوبرا الخديوية

آخر مل تراه مّص من قبل وهو ما نلتمسه من عناوين األخبار التي تتبعته ونعتته "  افن  

 . (101)بأول ممثل رشقي"
نعلم نبأ وصول فرقة ، ومن مقال" النهضة التمثيلية الكربى" بجريدة وادي النيل

أبيض الفرنسية ومتثيلها رواية " شارل السابع " عىل خشبة مرسح الحمراء 

يف  ثم ومن خرب آخر بجريدة األخبار بعنوان " جورج أبيض، (102)باإلسكندرية

نعلم بتمثيله رواية " لويس الحادي عرش " بحضور ، األوبرا املمثل املّصي النابغة

 التي علقت آماال   مجلة الهاللثم نجد ، (103)الخديو والوجهاء واألعيان واألدباء

مع الحث ، واصفة إياها بأنها أيقونة نهضة التمثيل العريب، كبرية عىل فرقة أبيض

باستحياء التلميذ أمام معلمه أن يهتم أبيض بإخراج مرسحيات عربية بجانب 

 . (104)عروضه الفرنسية
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ويبدو أن أبيض كان يشعر مبدى جسامة اآلمال املُعلقرة واملسئولية املُلقاة 

فيه كافة  اوموضح   مفصال  ، لذلك تقدم مبرشوع إىل الخديو عباس، عىل عاتقه

وارتكزت فكرته ، مّص من وجه نظرهيف  من شأنها النهضة بفن املرسحالتي  الُسبل

وهو مرشوع يشبه إىل حد ، فهعىل تأسيس" مدرسة للدراما املّصية " تحت إرشا

، كبري املرشوع الذي طرحاه محمد أنيس وفاروجيه من قبل عىل الخديو إسامعيل
 : ومن أهم املقرتحات التي وردت به اآليت

مهمتها تأليف ، إنشاء جمعية تضم كتاب ومؤلفني من العرب واملّصيني -1

وتويل اختيار  ،وترجمة روايات جديدة تتناسب مع عادات وتقاليد املجتمع العريب

 . وتوزيع أدوار املمثلني واملمثالت حسب قدراتهم وكفاءاتهم
عمل لجنة تنفيذية قوامها من أهل الثقافة والفكر الحديث مهمتها اإلرشاف  -2

 . عىل املرشوع وتقييمه
انتقاء مجموعة من الهواة املوهوبني يف فن التمثيل وتدريبهم مبعايري  -3

 . ف عليها وقتئذأحدث قواعد الفن املرسحي املتعار 
رضورة االستعانة بأحد فرق الكوميديا الفرنسية من الدرجة األوىل إلحياء  -4

لتكون مبثابة تدريب عميل خاص بتلك املدرسة ، م1912-1911املوسم 

 . األف فرنك   50بتكلفة قدرها ، املقرتحة
وبالفعل قد أُرسل مرشوع أبيض بتوصية من مجلس النظار تحمل دالالت 

بوصف املرشوع "انطالقة  ورة إىل الخديو للعرض واتخاذ الالزمالجدية والرض 

ولكن عىل ما يبدو مل يُستجاب له ليبقى ، (105)إيجابية " تستحق الدعم والتشجيع

دلر عىل ذلك ، مجرد أمنيات مل تتحقق مثل باقي املشاريع واالقرتاحات السابقة

حه إعانة مالية قدرها فيها من االشكوى التي قدمها أبيض إىل مجلس النظار ملتمس  

 الستدعاء فرقة فرنسية تساعده يف تعليم وتدريب الفرقة املّصية افرنك   5.000

 . (106)كان يديرها بجهوده الذاتيةالتي 
 ابل ووجهت نقد  ، م ملساندة أبيض1911الصحف العام يف  وتتابعت األخبار

خىل عن كام يبدو أن الخديو عباس ت، للحكومة املّصية عىل تقصريها االذع  

، (107)سوى من عبدالرزاق عنايت امالي   ومل يجد أبيض متويال  ، مساندته ورعايته
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كانت تضيق الخناق عىل التي  ونعتقد أن ذلك كان بضغط من السلطات اإلنجليزية

مرسحية مبعناها  اترى أنر ليس من مصلحتها أن متتلك مّص فرق  و ، الخديو

آلف من خالله املمسكني مبلف اإلصالحي وتكون نقطة ارتكاز عمل مجتمعي يت

يتبني ذلك من الحملة الصحفية شديدة اللهجة ضد املستشار ، القضية الوطنية

والتي مل تهدأ حتى ، "Walden Gorstاملايل اإلنجليزي السري "الدن غورست 

وهو ما ، لفرقة أبيض امّصي   اقررت اللجنة املالية إعطاء إعانة قدرها ألف جنيه  

 . (108)اجزئي   ااعتربته الصحف نّص  
التامس  م وافقت نظارة األشغال العمومية عىل 1912-1911وىف املوسم 

ملدة عرش ليايل خالل شهر أبريل برشط  (109)جورج بالتمثيل عىل مرسح دار األوبرا

ومساندة الوسط  ومبؤازرة، (110)-نتهاء الفرقة األجنبية من موسمهاتقدميها بعد ا-

كان أبرز أعضاؤها التي  املّصية الجديدة الصحفي والثقايف قدم أبيض بفرقته

ومحمد بهجت" نفس الروايات ، وفؤاد سليم، وعبد الرحمن رشدي، عزيز عيد"

 . (111)م ولكن باللغة العربية1910قدمها العام التي  الفرنسية
وبعد تلك العروض أصبحت مساندة الوسط الثقايف ألبيض مرشوطة 

ت الصبغة املّصية التي تعكس ونصوحة برضورة تقديم فرقته للمرسحيات ذا

إذ نجده ، وهو ما مل يستطع جورج تحقيقه، (112)تطلعات وقضايا املجتمع املحلية

يف تقديم املرسحيات األوروبية الكالسيكية سواء  ام مستمر  1912يف العام التايل 

"  Sophoclesلسوفوكليس  اباألوبرا أو مرسحي برنتانيا وعباس ومنها "أوديب ملك  

و" لويس ، و"عطيل" لشكسبري ترجمة الشاعر خليل مطران، أنطون ترجمة فرح

" ترجمة Casimir de Lavigneالحادي عرش" للشاعر الفرنيس " كازمري دى الفيني 

و"  ثم جددت الفرقة عروضها بتقديم مرسحية " مضحك امللك "، إلياس فياض

لساحرة " و"ا، ا" ترجمة إلياس فياض أيض  Victor Hugoاألحدب" "لفيكتور هوجو

وكذلك روايات محمد عثامن جالل ، " ترجمة فرح أنطونSardo للكاتب " ساردو

 . (113)" جريح بريوت " للشاعر حافظ إبراهيمو، " Molièreاملرتجمة عن "موليري
، لدرجة تفككها اذريع   وعىل هذا النحو مل يصمد أبيض وفشلت فرقته فشال  

بل أن نظارة ، (114)ُمنيت بهاالتي  روتخيل عبدالرازق عنايت عنها عىل إثر الخسائ
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العمومية رفضت التّصيح للفرقة بتقديم موسم الشتاء التايل بدار األوبرا  األشغال

 . (115)بحجة إجراء بعض اإلصالحات الداخلية بها
إنر أبيض قد واكب بحكم دراسته مناهج وتطورات املرسح األورويب ولكنه مل 

ومل يستطع توظيف دراسته ، فيها مرسحه يجاري متغريات بيئته املحلية التي نشأ

هذه بحيث تتواءم مع رغبات الجمهور املُلحة عىل رؤية ذاته عىل املرسح بهمومه 

مل يقدم أبيض سوى األدب ، وقضاياه وحياته املجتمعية بشكل َسلس وواضح

األورويب الكالسييك املستورد من الخارج الذي حمل معه أفكار وفلسفات مل 

غري أن زيك ، الجمعي ومل يستسغها الرتباطها بثقافة وأرض محتليه يستوعبها العقل

طليامت نفسه أحد أعضاء فرقة أبيض قد أقر بعدم فهمه لذلك الفن الذي قدمه 

 ،(116)ولكنه تبناه ملجرد "أن النقاد كانوا يقولون هذا هو التمثيل الحديث املثايل "
د ضالته يف املرسح الهزيل وقد وج، للفكاهة والطرب اكام أنر الجمهور كان محب  

 . الذي قدمه الريحاين والكسار وعزيز عيد وغريهم
عدة اتحادات مع الفرق يف  أبيض إىل االندماج وبعد هذا الفشل اضطر

م إال أنه انفصل عنهم واستقل من 1913املعروفة كفرقة أوالد عكاشة املوسم 

ي برنتانيا ثم مبرسح (117)باألقاليم بعض مرسحياته القدمية اجديد مقدم  

كام متكن من الرجوع إىل التمثيل بدار األوبرا الخديوية بحصوله ، (118)والكورسال

قدم فيها  (119)ليلة بعد انتهاء الفرق األجنبية من موسمها 12عىل املوافقة بتمثيل 

مرسحياته القدمية إضاف ة إىل أربع مرسحيات جديدة وهي "الرشف الياباين" تعريب 

و"قيّص كليوباترا " تعريب ، " تعريب نقوال رزق اللهو"روى بالس، فؤاد سليم

 . (120)و"اإلميان" تعريب صالح بك جودت، إبراهيم رمزي
وقد اهتمت جريدة املحروسة بنقل أخبار تلك العروض مع تقديم النقد الفني 

حرضها الخديو عباس وصفق للممثلني أكرث التي  لها خاصة رواية "الرشف الياباين"

التي  (121)من جديد بتقديم الدعم واملعونة للفرقة ان إعجابه وواعد  ع امن مرة تعبري  

ويف محاولة جدية ، أكملت موسمها عىل خشبة مرسح "برنتانيا" و"كازينو دى باريز"

وجيدة من أبيض ملعالجة االنتقادات املوجهة إليه قدمت فرقته مرسحية يف ذلك 

هي مرسحية مهمة و  (122)لفرح أنطون"، مرسحية "مّص الجديدة 1913املوسم 

م اتحد جورج مع 1914وىف سبتمرب ، ضمن سياقها اسيتم الحديث عنها الحق  
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واستمر ذلك االتحاد حتى ، الشيخ سالمه فيام يُعرف بجوق "أبيض وحجازي"

 . م كام سبق التوضيح1916سبتمرب 
م قدم جورج عديد من  1920العام  إيل 1917 وخالل الفرتة من العام

العّصية التي فرضها التنافس مع الفرق األخرى ومنها نذكر  املرسحيات الجديدة

و"دخول الحامم مش زى خروجه" ، و"الضحايا"، و"العرائس"، "املمثل كني"

، و"العرثة األوىل"، و"الشعلة"، و"تيمورلنك"، و"شارل السادس"، إلبراهيم رمزي
 الكوميديإضاف ة إىل إعادة التعاون مع فرقة ، (123)و"دزرائييل"، و"فريوز شاه"

والقيام بالعديد من الجوالت الفنية ، (124)م 1918فرانسيز الفرنسية خالل العام 

 . (125)باألقاليم وبالد الشام وشامل أفريقيا
 فرقة عبد الرحمن رشدي -2

كان عبد الرحمن رشدي أحد املحاميني املثقفني الذين غامروا بانضاممهم 

القية ال يجب عىل الرشفاء العمل كُشبهة أخ الذي كان يُنظر إليه، إىل عامل املرسح

وتعود عالقة رشدي بالتمثيل إىل تاريخ تكوين جورج أبيض لفرقته العام ، به

 . (126)ضمت كثري من هواة التمثيلالتي  م1912
وتكوين فرقة ، م قرر رشدي االنفصال عن فرقة جورج أبيض1917وىف العام 

"مخرج الفرقة : أعضاؤها وكان من بني، مستقلة به باسم " رشكة التمثيل العريب"

، ومن الوجوه الجديدة محمد فاضل، وإسرت شطاح، وإميليا ديان، عمر وصفي
وبشارة ، وأحمد بشارة، وسليامن نجيب وزيك طليامت، ومحمد عبد القدوس

 . (127)ومحمود رضا "، واكيم
مبسارح برنتانيا والكورسال  م1918-1917وقد أحيت الفرقة موسمها األول 

وعت يف عروضها ما بني الرتاجيدي والكوميدي املرتجم واملعرب من ون، واألوبرا

و"النائب ، و"املوت املدين"، السجن"يف  ومنها "عرشين يوم؛ األدب األورويب

، القفص ملحمد تيمور"يف  و"عصفور، "مدرسة النميمة"و، "دوران دوران"و، هالري"
، س املرشقة"و"الشم، و"الرداء األحمر"، و" طريدة األرسة "لحسني رمزي

 . (128)""توسكاو
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تقديم مرسحياتها يف  م استمرت الفرقة1920-1919وىف املوسم التايل 

قدمتها " مرسحية التي  ومن املرسحيات الجديدة، بتشجيع ومؤازرة الوسط الثقايف

، و"املحامي املزيف" تعريب عبد الرحمن رشدي، البدوية " للمؤلف إبراهيم رمزي
، (129)" تعريب إلياس فياضIskandar Dimasمياسوالضمري الحي "السكندر د

ثم انتقلت إىل ، ويف ذلك املوسم مثلت الفرقة مبرسح "الكونكورديا" باإلسكندرية

 . (130)م1920الصعيد يف يناير 
بل ونالت إعجاب ، املموس   اوقد استطاعت فرقة رشدي أن تحقق نجاح  

ت مرسحية "ىف سبيل السلطان فؤاد الذي دعاها للتمثيل مبرسح قّص عابدين فعرض

، حيث مل تستمر الفرقة؛ للغاية اولكن كان عمر ذلك النجاح قصري  ، (131)الفن"
 . (132)واإلخراج والعجز املايل، وأنحل عقدها بسبب سوء اإلدارة

ا  فرق املرسح الفودفييل-رابع 

أما فيام  () وسنكتِف يف ذلك الجزء بالوقوف عىل أهم فرق املرسح الهزيل

بالفصل  اوتأثره باملجتمع والنقد الذي ُوجه إليه فسيتم توضيحه الحق  يتعلق بتأثريه 

 الخامس

 فرقة عزيز عيد -1

أجمع كثري من األدباء السيام الذين عارصوا املرسح الهزيل عيل أن عزيز عيد 

وكانت رؤيتهام تستوجب ، (133)هو مؤسسه األول بالتعاون مع املرتجم أمني صدقي

واستدعاء النوع التمثييل ، لكالسييك الغريبرضورة الخروج من نطاق املرسح ا

 املرسحي الذي ميكنه استيعاب اللهجة املّصية مبصطلحاتها العامية البسيطة

ة أحيان  و  وعىل ، ويتناسب مع الذوق العام الذي مييل للفكاهة وخفة الظل، االفجر

 وهذا النحو قررا محاكاه "الفودفيل" الفرنيس الذي اشتهر به الكاتب " جورج فيد

Georges Feydeau (") . 
العمل بأحد يف  كان عزيز عيد من هواة التمثيل وزميل نجيب الريحاين 

كام تشاركا نفس امليول الفنية حتى أنهام كانا ميثالن ، البنوك الزراعية بالصعيد

وأصبحا يتنقالن من فرقة إىل ، بعض املشاهد أثناء عملهام وهو ما أدى إىل طردهام
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مع الفرق  احيث عمل مخرج  ؛ عيد سبق الريحاين يف الشهرةولكن عزيز ، أخرى

 . (134)من اسكندر فرح إىل جورج أبيض االشهرية بدء  
وكان من أشهر ممثليها اإليطايل "استفان ، م أسس عيد فرقته1904ويف العام 

 وبشارة واكيم وقدموا مرسحيتي "بال نشيت"، وشاب فرنيس اسمه "كلود" روستي"

 1908 -1907املوسم يف  ثم ظهر عزيز عيد، (135)لغة الفرنسية"األب ليونار" بالو

م باسم "الجوق العريب الجديد" وقدموا عدة مرسحيات عىل مسارح القاهرة 

، االبن الخارق للطبيعة""و، "ليلة الزفاف"و، (136)منها " رضبة مقرعة"؛ واإلسكندرية
 . (137)ثم ترك عيد مجال التمثيل واتجه إىل اإلخراج

ين واستقال بفرقة مرسحية ُسميت ظهر عيد مع الريحا  م 1915ويف العام 

أبيض وكان ممثليها ممن انشقوا عن فرقة "، (138)العريب" الكوميديجوق "

، وحسن فايق، واستفان روستي، وأمني صدقي، هعطاالل" مثل أمني وحجازي
واستغلوا فرصة فراغ مرسح "برنتانيا" ملدة ، وروز اليوسف، وعبداللطيف جمجوم

، "" و" عندك حاجة تبلغ عنهوقدموا عليه مرسحيات "خيل بالك من إمييل، أيام ثالثة
ومتكنت الفرقة من تحقيق نجاح جامهريي ملموس ، و"مدموزايل جوزيت مرايت"

 . (139)خاصة  بوجود روز اليوسف التي أحرزت لقب "الفودفيلية الحسناء "
حيث استأجر  و بعد انقضاء الثالثة أيام فكر عيد يف "املرسح املكشوف"

حتى أنر ، وكانت عبارة عن صالة مكشوفة بال مقاعد، صالة "باتيناج" بشارع الفجالة

وقدمت ، (140)إعالن الفرقة نوه إىل رضورة حضور كل شخص ومعه مقعده الخاص

متشيش كده  ست ما جديدة وهي "يا مرسحية إضاف ة إىل؛ الفرقة نفس مرسحياتها

حسني و ، وأمني عطا الله نجيب الريحاين وكان من ممثيل الفرقة، (141)عريانة"

محمد و ، أمني صدقيو ، حسن فايقو ، استفان روستيو ، منيس فهميو ، رياض

كان التي  منرية املهديةو ، صالحة قاصنيو ، عبد الحليم دوالرو ، صادق املقرطم

ُحلت الفرقة ، ومع مجئ فصل الشتاء، نجاح الفرقة لتميزها بالغناءيف  لها دور كبري

 . (142)ن ميولها يك تستأجر مرسح آخر غري تلك الصالة املكشوفةومل تجد م
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م تشاركت فرقة عيد مع فرقة أوالد عكاشة 1916-1915ويف املوسم الجديد 

واقتسام اإليراد مناصفة ، بدار التمثيل العريب بحيث يكون لكل فرقة ليلة بالتبادل

 . (143)م1916س مار يف  حيث انفصال ومل يستمر ذلك الحال طويال  ، فيام بينهام
تقديم املرسحيات الفودفيلية سواء بفرقته أو باالندماج يف يف  وقد استمر عيد

 ومتثيال   اأهم مرسحياته إخراج   م الذي قدم فيه1920الفرق األخرى حتى العام 

، (145)و"دخول الحامم مش زى خروجه  إلبراهيم رمزي، (144)وهي "القرية الحمراء"
تم التي  القفص" ملحمد تيموريف  "عصفورو، ومرسحية "عبد الستار أفندي"

 االوبريت الشهري "العرشة الطيبة"و ، (146)عرضها باالشرتاك مع فرقة منرية املهدية

ا وهى رواية غنائية مقتبسة من الرواية الفرنسية "اللحية  ملحمد تيمور أيض 

ولحنها سيد درويش بتمويل مايل من ، ووضع أزجالها بديع خريي (147)الزرقاء"

ومل يظهر عزيز ، ثم مرسحية "فريوز شاه" مع جورج أبيض، (148)لريحايننجيب ا

 . (149)م1923عيد مرة أخرى إال مع فرقة رمسيس عام 
 . فرقة نجيب الريحاين -2

كانت فرقة نجيب الريحاين متثل أيقونة العّص الذهبي للمرسح الفودفييل 

كان الريحاين و ، (150)حتى أن بعض النقاد وصفوه بالتاجر الذيك الذي ال غبار عليه

ثم انتقل من فرقة إىل ، (151)م1908بجمعية " ترقي التمثيل العريب " عام  ابارز   اعضو  

فكانت البداية الحقيقية له ، م 1915أخرى حتى استقر بفرقة عزيز عيد العام 

 . (152)اومعرفته جامهريي  
وتحمس لطلب أن ، ولكن الريحاين ما لبث أن شعر بعلو شأنه داخل الفرقة

وهذا ما واجهه عزيز عيد بالرفض فكان انفصاله عن ، و امتيازات خاصةيكون ذ

، ووقع الريحاين جراء قراره فريسة للضنك والجوع، (153)م1916الفرقة يف مايو 
عرض عليه الذي  إىل أن التقى مصادفة يف أحد املقاهي بزميله استيفان روستي

وعىل ، "Abbaye des Rosesالعمل بأحد املالهي الليلية وهو "اآلبيه دى روز 

الفور وافق الريحاين واتفقا عىل تقديم اسكتشات قصرية تشبه فن " خيال الظل" 

أنقذ  ضخام   اوبحسابات تلك الفرتة كان يُعد ذلك مبلغ  ، الليلةيف  اقرش   40مقابل 

 . (154)الريحاين من الفقر
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قدمها الريحاين بذلك امللهى التي  وميكن تقييم العروض أو االسكتشات

ها عمل تجاري بحت ال ميت للفن بِصلة إذ مل يكن سوى تسلية رخيصة لرواد بأن

 اإليحاءاتمن نوع " سرتبيتز" املعتمد عىل  تلك املالهي من األجانب واألثرياء

له جمهوره، (155)الجنسية وبالتايل ، وانخفضت إيرادات امللهى، ومبرور الوقت مر

وبدافع الخوف ، ة الفقر من جديدباإلفالس والعودة إىل دائر  االريحاين مهدد   كان

وهو عبارة عن اسكتشات ، والرغبة يف االستمرار ابتدع ما ُسمي بفن "الفرانكو آراب"

من اللهجة  اولغته خليط  ، دقيقة 20فكاهية ال تتجاوز مدة العرض الواحد منها 

وذلك ملراعاة ، املّصية العامية واللغات األجنبية سواء اإلنجليزية أو الفرنسية

 . (156)واق ولغات مرتادي امللهىأذ

ت الفكاهية هو عمدة كفر البالص وكان محور موضوع هذا االسكتشا

 ثم ينغمس، هذا العمدة الساذج الذي يأِت إىل العاصمة لبيع القطن، كشكش بك""

وكانت أول تلك العروض ، جيبهيف  يّصف عليها كل ماالتي  ملذاته الحسيةيف 

 (157)باسم " تعالييل يابطة"

شجعه عيل تطوير وتجويد شخصية "كشكش  اكبري   احقق الريحاين نجاح   وقد

وحامته املسامة " أم ، بك" حيث زاد عدد شخصيات العرض فأصبح للعمدة عشيقة

وتوالت العروض املرسحية من ذلك النوع باللهجة  وخادمه "زعرب"، شولح"

، و"هز ياوز" ،املشمش"يف  كام هو واضح من أسامؤها مثل "بكرة، العامية الِّصف
 . (158)و" كٌل بعضك"، "خليك تقيل"و

لالستقالل  1917وعىل أثر نجاح الريحاين اتفق مع صاحب امللهى يف العام 

وعىل ، " Theatre la Renaissance "الرنسانس أطلق عليه اسم، مبرسح خاص به

، فلم يعد العمدة القروي الساذج واملرسف؛ خشبته تطورت شخصية " كشكش بك"
 (159)باريس"يف  مثل "كشكش بك؛ يطوف العامل حكيام   صبح رجال  وإمنا أ 

بني الريحاين والكسار يف إطار  الطيف   اودار تنافس  ، (160)و"وصايا كشكش بك"

حيث أصبحت أسامء عروضهام مستمدة من تلك ، فكاهي وُمشوق للجمهور

و"الِحدق  ،(162)و"أيوه والله ال آه"، (161)مثل مرسحية " إبقى قابلني"؛ الحالة التنافسية

 . (164)" أم أربعة وأربعني"و (163)يفهم "
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وانضم إليه ، م افتتح الريحاين مرسحه الجديد "االجبسيانة"1917وىف سبتمرب 

أما املرسحيات فكانت عىل ، (165)واملمثل حسني رياض، املرتجم أمني صدقي

وقد حايك  ،(167)و"أم بكري"، (166)نفس النمط السابق مثل مرسحية "أم أحمد"

منط املرسحيات االستعراضية املعتمدة عىل الغناء والرقص من منافسه  الريحاين

وقدموا ، ثم ضم إليه بديع خريي، (168)استعان بالشيخ سيد درويشو ، عىل الكسار

و" ، و" قولوا له "، و" لو "، ومنها " َحامر وحالوة "؛ مجموعة مرسحيات استعراضية

ها بالعامية املألوفة املستمدة من وكانت أغاني، (169)و"العرشة الطيبة "، و"رن"، إش"

وكانت من متثالت املد الثوري العام ، واقع الحياة املّصية وبسيطة اللحن والقافية

ورسعة ، الشارع املّصييف  ارتفاع رصيد الريحاينيف  مام ساهم، م1919

  .(170)وحب عامة الشعب له ولرفاقه، انتشاره
 فرقة مصطفى أمني وعىل الكسار -3

أبرزها ، وسارت عىل نهجه فرق مرسحية أخرى، صدر إلهامكان الريحاين م

 اله وحققت نجاح   اقوي   افرقة مصطفى أمني وعىل الكسار التي أصبحت منافس  

ذو  وممثال   احيث كان مصطفى أمني مطرب  ؛ ايوازي نجاحه إن مل يكن يفوقه أحيان  

وجورج ، مةثم فرقة الشيخ سال ، من خالل اشرتاكه مع الفرق الشامية القدمية خربة

"مارسيل"  الفصل املضحك مع أحمد فهيم الفار حتى استعانت به امقدم  ، أبيض

م لتقديم 1916" أواخر العام Casino de Parisمديرة ملهى "كازينو دى باريز 

 "Abbaye des Roses ملنافسة ملهى "اآلبيه دى روز، فصول متثيلية غنائية محلية

  .(171)كان يعمل به الريحاينالذي 
وقدما أول مرسحية هزلية ، انضم عىل الكسار إىل فرقة أمني 1917 العام ويف

، وكان انضامم الكسار نقلة مهمة يف تاريخ فرقة أمني ،(172)باسم "زقزوق وظريفة"
واقتسم معه ، سحب البساط من تحت أقدام الريحاين اقوي   وبفضله قدمت موسام  

راضات "الريفو" املبهجة حيث متيز مرسح الكسار باستع، الجمهور واإليرادات

وتنوع ، واألضواء الساطعة املُلونة، املميزة بإيقاع الرقصات الرسيعة الجامعية

 . (173)الديكورات واملناظر
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كام أن الفرقة قدمت العديد من العروض بالتعاون مع بعض الفرق الفرنسية 

وكان مع مصطفى أمني وعيل ، كانت تأيت إىل مّصالتي  واإلنجليزية الشهرية

، لينا إيديال، الكسار مجموعة أخرى من املمثلني املتمرسني منهم " حلبي فوده
ومن ، (174)سيد إسامعيلو ، محروس النمس، فؤاد صربي، صالحة قاصني

و"بعد ، (176)"بطلوا ده واسمعوا ده"و، (175)""طظ ياعاشور قدموهاالتي  املرسحيات

و"الرضورة لها  (178)و"راحت السكرة وجات الفكرة"، (177)ما شاب ودوه الكتاب"

سان يف  و"الصيف ،(180)"اليد الخفيفة"و، (179)دلع دلع طلع النهار""و، أحكام"

و"حسن أبو عيل  ،(183)و"الدكتور املزيف"، (182)و"اليل وقع يتصلح"، (181)ستيفانو"

 . (185)" خد يل بالك بس"و، (184)رسق املعزة "
نموذج كام قدم عىل الكسار شخصية الرببري "عثامن عبد الباسط" عىل نهج ال

وإن اختلف التوجه االجتامعي لكل من ، الفني لشخصية "كشكش بك"

وأصبحت موضوع ، كام طور الكسار هو اآلخر من شخصية الرببري، الشخصيتني

ومن تلك ، عىل الريحاين وشخصيته "كشكش بك " ارد  ، عديد من مرسحيات الفرقة

"الرببري ، (187)"مونت كارلويف  "الرببري، (186)باريس"يف  املرسحيات " الرببري

 . (190)مؤمتر استوكهلم"يف  و"الرببري، (189)اليابان"يف  "الرببري، (188)الفيلسوف"
وكالعادة عندما شعر الكسار بأنه محور نجاح الفرقة استقل بفرقة خاصة به 

بالقرب من مرسح  أي، شارع عامد الدين الشهرييف  عىل مرسح "املاجستيك"

 وكان االفتتاح، الريحاين أمني صدقي بعد تركهوانضم إليه ، الريحاين "االجبسيانة"

ثم قدما العديد من املرسحيات ، (191)" 14م مبرسحية " قضية منرة  1919يناير يف 

 . ( "193)"فلفل"و (192)الجديدة مثل عقبال عندكم"

 (194)إطار فكاهي كام أرشنايف  واشتعلت املنافسة بني الريحاين والكسار

"أحالهم"  عىل مرسحية االوة رد  حيث كانت مرسحية الريحاين حامر وح

عىل مرسحية الريحاين "  ارد   (196)"قلنا له" ثم قدم الكسار مرسحية، (195)للكسار

حملت نفس املعنى مثل " دى يف دى التي  وغريها من املرسحيات، قولوا له"

 . (200)"وفهموه"، (199)"وراحت عليك" ، (198)"ولسه"، (197)"
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عددها املنتقدين التي  رغم مساوئهونرى أن كل من الفرانكو آراب والفودفيل 

فقد ألهب حامسة الكثريين ، الراكدة املياهإال أنه كان مبثابة الحجر الذي أُلقى يف 

للكتابة عن املجتمع املّصي إلبراز مشكالته وكيفية مواجهتها بشكل أفضل 

ويكفي الريحاين والكسار أنهام نجحا يف ، وأنسب إىل عاداته وتقاليده وواقعه

واستطاعا أن يصال إىل قلوب العامة ، من عباءة املرسحيات القدميةالخروج 

ويؤسسا قاعدة شعبية غريت من نظرتها إىل الفن وأهله ألنهام عكسا مظاهر الحياة 

وذلك ما سيتم تفصيله يف الفصل ، الواقعية بإشكالياتها مبا تواءم مع طبيعة فاعليها

 . الخامس
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 الفصل الثالث

 
 . 77األدب العريب الحديث، املرجع السابق، صيف  محمد يوسف نجم: املرسحية (1) 

، املطبعة 1أهم هذه الدراسات كاأليت: فيليب دى طرازي: تاريخ الصحافة العربية، ج (2)
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 . 243-240 صم،  2008
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سيد عىل إسامعيل: محاكمة مرسح يعقوب صنوع، الهيئة املّصية العامة للكتاب، القاهرة  (9)

مّص يف  ، وللمزيد أيضا انظر سيد عىل إسامعيل: مسرية املرسح363-27 ص، 2001

 . 570-501 ص، 2003، الهيئة املّصية العامة للكتاب، القاهرة 1، ج1900-1935

 . 57-53صبق، أنور لوقا: مرجع السا (10)

، طلب عبدالله 4003-037847 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالدار الوثائق القومية: ديوان  (11)

 11العمومية للتمثيل باملرسح الكوميدى بتاريخ  األشغالالنديم ويوسف الخياط لنظارة 
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، تقرير مرسل من 5013-003022 يفيأرشدار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل، كود  (12)
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، الشيخ 4003-036073 رشيفيالعمومية، الكود األ  األشغالدار الوثائق القومية: ديوان  (17)

 صم،  1905فرباير  18، 12سالمة حجازي يطلب تشخيص عرشين ليلة، القاهرة بتاريخ 

 (. 13، انظر ملحق رقم )1-3

 . 43-42 صفاضل: املصدر السابق، محمد  (18)

 . 306-305صم،  1905سبتمرب  15، يف 10عدد مجلة رسكيس: السنة األويل،  (19)

 . 45محمد فاضل: املصدر السابق، ص  (20)

 نفس املصدر.  (21)

 نفس املصدر.  (22)

 . 101محمد احمد الحفنى: املرجع السابق، ص (23)
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م، املصدر 1905سبتمرب  15، ومجلة رسكيس: يف45محمد فاضل: املصدر السابق، ص (26)

 . 306السابق، ص 
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ِ                                      نادي املدارس العليا مبّص إلحياء ليال  بواسطة جوق الشيخ سالمة حجازي باألوبرا                                 

 . 3م، ص1907مايو7الخديوية لصالح ضحايا الحريق، القاهرة يف 

 . 46محمد فاضل: املصدر السابق، ص  (37)

 . 621م، ص 1906فرباير  15، يف 20عدد مجلة رسكيس، السنة األويل،  (38)

 . 3م، ص 1908 أكتوبر 13، يف 9296عدد ، 33يدة األهرام: السنة جر (39)

 . 2-1صم،  1909فرباير  23، يف 252عدد ، األوىلجريدة وأدى النيل: السنة  (40)

 . 2م، ص1909يناير  26، يف 14عدد ، 34جريدة املحروسة: السنة  (41)

، بخصوص 4003-036057 أرشيفيالعمومية، كود  األشغالدار الوثائق القومية: ديوان  (42)

مناقصات لتأجري مرسح حديقة األزبكية، طلب مقدم من الشيخ سالمة حجازى اىل جناب 

َ  م، ورد "ري  1907سبتمرب  30املسرت " فري باتريك "           Rey 12" وكيل النظارة للمدن واملباين 

 م. 1907اكتوبر 

، 9477دد ، و ع 2م، ص1906يونية  15، يف 8585، عدد31جريدة األهرام: السنة  (43)
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( االسكتش )عهد " يف  من املرسحية الطويلة، ابتدعه اإلنجليز هو مشهد مأخوذ الفكاهي

م( حني حرم التمثيل فاتجه املمثلون إىل متثيل بعض الفصول 1660-1642كرومويل" )

يف  القصرية املأخوذة عن املرسحيات الشهرية بطريقة فكاهية مضحكة كرتفيه عن أنفسهم

 . 102-101صالخفاء؛ للمزيد انظر فاطمة مويس: املرجع السابق، 

، دار صادر بريوت، د. ت، 2األدب العرىب الحديث، جيف  محمد يوسف نجم: املرسحية (47)

 . 44-43ص
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، 39م، وجريدة املحروسة: السنة  1914فرباير  1، يف عددمجلة رسكيس: السنة الثامنة،  (50)

 . 3م، ص1914أغسطس  29، يف1703عدد

، 2011نجيب الريحاين: مذكرات نجيب الريحاين، دار كلامت للنرش والتوزيع، القاهرة،  (51)

 . 54-53ص

 . 3م، ص1914سبتمرب  30، يف1729، عدد39جريدة املحروسة: السنة  (52)

 نفس املصدر .  (53)

 . 68محمد فاضل: املصدر السابق، ص (54)

 . 3م، ص1916يناير وأول فرباير 15، يف 2و1مجلة رسكيس: السنة التاسعة، عدد (55)

 . 3م، ص 1915أكتوبر 1، يف 2034، عدد40جريدة املحروسة: السنة  (56)

 . 131بق، صمّص، املرجع السايف  سيد عىل إسامعيل: مسرية املرسح (57)

 . 69-68صمحمد فاضل: املصدر السابق،  (58)

 . 9جورج طنوس: املصدر السابق، ص (59)

، مطبعة االعتامد، القاهرة، 1، ط2محمد تيمور: مؤلفات محمد تيمور )حياتنا التمثيلية(، ج (60)

 . 130م، ص1922

 . 204-203صنفس املصدر:  (61)

 . 4م، مصدر سابق، ص1915 سبتمرب 21يف  مريم سامط: مذكرات ممثلة، جريدة األهرام، (62)

مّص، املؤسسة املّصية العامة للتأليف واألنباء يف  السيد حسن عيد: تطور النقد املرسحي (63)

 . 157-156صم، 1965والنرش، القاهرة، 

 . 205محمد تيمور: املصدر السابق، ص  (64)

، ومجلة الزهور: 3صم، 1911سبتمرب  28، يف 814عدد ، 16جريدة املحروسة: السنة  (65)

 . 326-325صم،  1911، يف أكتوبر 6السنة الثانية، عدد

 . 159-158صالسيد حسن عيد: املرجع السابق،  (66)
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عن املرسح املّصي، تقديم وتحليل         ؛ نقال  3، ص1913مارس 12جريدة مّص: يف (67)

، ، املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية، القاهرة6محسن مصيلحي، ج

 . 114-113صم، 1998

 . 207محمد تيمور: املصدر السابق، ص (68)

 . 163، والسيد حسن عيد: املرجع السابق، ص 208محمد تيمور: املصدر السابق، ص  (69)

 . 5م، ص1914مارس  21، يف 1569عدد ، 39جريدة املحروسة: السنة  (70)

(عبد الحليم دوالر الشهري باسم عبد الحلي )املصارعة، ولكنه يف  الدويل املّصي بطل مّص م

أوقات فراغه وقدم عدة كتابات آنذاك ومن أشهر أعامله يف  كان ميارس التأليف والكتابة

م؛ سعاد أبيض: جورج أبيض أيام 1917اوبريت " فريوز شاه " الذي قدمه جورج أبيض عام 

 . 113م، ص1991    ُ                                                      لن ي سدل عليها الستار، الهيئة املّصية العامة للكتاب، القاهرة 

 . 5م، ص1914مارس  25، يف 1572جريدة املحروسة: عدد  (71)

 نفس املصدر.  (72)

 . 209-208صمحمود تيمور: املصدر السابق،  (73)

 . 166، والسيد حسن عيد: املرجع السابق، ص209محمد تيمور: املصدر السابق، ص  (74)

 . 167السيد حسن عيد: املرجع السابق، ص  (75)

 . 210ر السابق، ص محمد تيمور: املصد (76)

 . 12م، ص1916، يف أبريل 1مجلة األدب والتمثيل: ج (77)

-1917؛ نقال عن املرسح املّصي، موسم 4م، ص 1917فرباير  1جريدة األفكار: يف  (78)

م، تقديم لطفي عبد الوهاب، املركز القومي للمرسح واملوسيقي والفنون الشعبية، 1918

 . 45م، ص 2001القاهرة 

 . 211مور: املصدر السابق، ص محمد تي (79)

 . 4م، ص1917مايو  13، يف 12085، عدد 42جريدة األهرام: السنة  (80)

للمرسح واملوسيقي والفنون الشعبية،  القوميسمري عوض: مرسح حديقة األزبكية، املركز  (81)

 . 19-18صم، 1983القاهرة، 

يناير  7ريدة األخبار ، يف أمني عطالله : بني املمثلني واملمثالت أخالق وعادات ، ج( 82)

 . 1، ص 1912

، وللمزيد من األخبار انظر: املرسح املّصي، 211محمد تيمور: املصدر السابق، ص (83)

 م، املرجع السابق. 1918-1917موسم 

 . 472م، مصدر سابق، ص1921فرباير 1، يف 5، عدد29مجلة الهالل: السنة  (84)

 . 201-200صمحمد تيمور: املصدر السابق،  (85)

 . 16-10 صزيك طليامت: ذكريات ووجوه وقصص من املرسح، املصدر السابق،  (86)
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 . 54-53 صمحمود تيمور: املصدر السابق،  (87)

 . 55عبدالرحمن صدقي: املصدر السابق، ص (88)

( " اسمها الرسمي زكية حسن منصور ، تنتمي إىل أرسة متواضعة يرجع جذورها إىل قرية  )

م وتوىف والدها وهي 1885راهيمية مبحافظة الرشقية ، ولدت العام مهدية" التابعة لإلب

كانت متزوجة من أحد املالك اإلقطاعيني التي  رضيعة فتولت تربيتها أختها الكربى

ذلك العهد ولكنها مل يف  باإلسكندرية، وكانت منرية من الفتيات الاليت ذهنب إىل املدارس

قتداء بالشيخ سالمة حجازي. للمزيد انظر؛ رتيبة تكمل تعليمها، وشقت طريقها إىل الغناء ا

، دار الرشوق، القاهرة 1مّص قبلها وىف زمانها، طيف  الحفنى: السلطانة منرية املهدية والغناء

 .87-83 صم، 2001

 . 90نفس املرجع: ص (89)

 . 174محمد تيمور: املصدر السابق، ص (90)

، 6عن املرسح املّصي: ج      نقال   3-2صم، 1915أغسطس  25جريدة األخبار: يف  (91)

 . 269املرجع السابق، ص

عن         م نقال  1916يناير  15، وجريدة البصري: يف3م، ص1916يناير 5جريدة املنرب: يف  (92)

    16، املركز القومي للمرسح، د. ت، ص7املرسح املّصي: ج

 . 12مجلة األدب والتمثيل: املصدر السابق، ص (93)

 22م، واملقطم: يف 1918مارس  20م، واألخبار: يف1918مارس  18جريدة البصري: يف  (94)

م، املرجع السابق، 1918-1917عن املرسح املّصي: موسم         م نقال  1918مارس 

  22-220ص

( ( محمد يونس القايض )ولد بقرية النخيلة التابعة ملركز أبو تيج محافظة 1969-1888 ) م

ري بيونس القايض، ووالدته السيدة أسيوط، وهو من أرسة عريقة فوالده هو يونس احمد الشه

عائشة الحريري من أعيان القاهرة، ومحمد القايض تاريخه حافل بالوطنية إذ كان مقربا من 

كان من أشهرها نشيد التي  الزعيم مصطفى كامل واهتم بتأليف املرسحيات واالوبريتات

دده الطالب حبي وفؤادي " وتلحني سيد درويش وكان هذا النشيد ير  "بالدي بالدي ليك

م عقب 1978م، كام اختاره املوسيقار محمد عبد الوهاب عام 1919ثورة يف  والجامهري

معاهدة كامب ديفيد ليكون النشيد الوطني ملّص للمزيد انظر املوقع االلكرتوين: محمد 

 . 115و سعاد أبيض: املصدر السابق، ص، /http://ar.wikipedia.org/wiki يونس القايض 

 . 185-176 صمور: املصدر السابق، محمد تي (95)

 نفس املصدر  (96)

 . 50عبدالرحمن صدقي: املصدر السابق، ص (97)

 . 43-42صمحمود تيمور: املصدر السابق،  (98)
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(( جورج الياس ابيض )ولد1959-1880  )مدرسة "الفرير" ثم انتقل يف  بريوت وتعلميف  م

تخرج عمل " تلغرافجي " أي عامل مرحلة البكالوريا ، وبعدما يف  إىل مدرسة الحكمة

ُ                                رشكة السكة الحديد الفرنسية ببريوت ، وع رف منذ صغره بحبه للتمثيل، و قد يف  تلغراف                                    

حفله تخرجه يف  بعض الحفالت املدرسية وخاصةيف  ظهرت موهبته من خالل مشاركته

ىل مرسحية "الدراهم الحمراء "، وبعدما توىف والده قرر الرحيل إيف  حيث شارك بدور

مبحطة سيدي  ا                                                              اإلسكندرية ليعيش مع عمه، وتقدم ألحد الوظائف الحكومية فعمل ناظر  

م ، ولكنه مل ينس موهبته وحبه للتمثيل فكان دائم االهتامم بحضور 1899جابر العام 

فرح والشيخ سالمة  إسكندركانت تقدمها الفرق الشامية وخاصة فرقة التي  املرسحيات

بعض الحفالت الخريية الخاصة مبدرسة " الفرير " و " سان يف  حجازي، كام كان يشرتك

                            ُ            م وجدير بالذكر أن جورج كان ي نظر إليه عىل  1904مارك "  حتى أتته الفرصة فاستغلها العام 

مّص ولقي فيها الرعاية والشهرة، وخاصة يف  أنه  " مّصي وطني " وليس لبناين فقد عاش

م؛ للمزيد انظر سعاد أبيض: املصدر 1932بعد حصوله عىل الجنسية املّصية العام 

العمومية، كود أرشيفي  األشغال، و دار الوثائق القومية: ديوان 57-25 صالسابق، 

، بخصوص طلبات مقدمة من مدرسة الفرير لتقديم حفالت خريية بدار 036701-4003

 م. 1899ديسمرب  5األوبرا، القاهرة، بتاريخ 

 . 2م، ص1904يونيو  11، يف7973، عدد 29جريدة األهرام: السنة  (99)

، ومجلة الزهور: 4م، ص1904يوليو  29، يف 262جريدة الرشق: السنة األويل، عدد  (100)

 . 67م، ص1910أبريل  1، يف2السنة األويل، ج

 . 65م، ص1910أبريل  1، يف 2مجلة الزهور: ج (101)

، يف 595، وعدد 2صم، 1910أبريل  1، يف 593جريدة وادي النيل: السنة الثانية، عدد  (102)

 . 2، ص1910أبريل  14

 . 3م، ص1910أبريل  12، يف 76جريدة األخبار: عدد  (103)

 . 464م، ص1910مايو  1، يف 8، عدد18مجلة الهالل: السنة  (104)

، مذكرة مقدمة 0075-034870دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي  (105)

بيض يطلب تعيينه مديرا للتياترات الخديوية العربية ملجلس النظار من موسيو جورج ا

م، خطاب مجلس النظار ومرفق معه طلب جورج أبيض اىل الخديو عباس حلمي 1911

م، لالطالع عىل طلب جورج املقدم إىل نظارة 1910أبريل  27الثاين، القاهرة، بتاريخ 

 (. 14انظر ملحق رقم ) األشغال

، مذكرة املالية 0075-033190لنظار والوزراء، كود أرشيفي دار الوثائق القومية: مجلس ا (106)

إىل مجلس النظار بخصوص الشكوى املقدمة من جورج أبيض الخديو يطلب فيها منحه 

 م. 1910مايو  19الستجالب فرقة الكوميدي فرانسيز، القاهرة، بتاريخ  ا      فرنك   5.000
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 . 1م، ص 1914مارس 21، يف 1569، عدد 39جريدة املحروسة: السنة  (107)

، وجريدة 2م، ص1911أبريل  20، يف 10061، عدد 36جريدة األهرام: السنة  (108)

، وجريدة االتحاد املّصي: 3م، ص1911أبريل  21، يف 685، عدد 36املحروسة: السنة 

م، 1911أبريل  27، يف 3070، وعدد 2م، ص1911أبريل  23، يف 3069، عدد 3السنة 

 . 2ص

، طلب 0075-033189مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي  دار الوثائق القومية: (109)

م مع منحه 1912-1911املوسيو جورج ابيض اخذ امتياز تياترو األوبرا الخديوية موسم 

 . 2م، ص1911فرباير  26، القاهرة بتاريخ 64جنيه، خطاب رقم  000، 2إعانة مالية قدرها 

، مرجع سابق، 6املرسح املّصي، جنقال عن  6م، ص1912يناير  30جريدة الوطن: يف  (110)

 . 42ص

 . 438-436صم،  1912أبريل  1، يف 7، عدد20مجلة الهالل: السنة  (111)

، وعدد 2م، ص1912أبريل  3، يف 10362عدد نفس املصدر، وجريدة األهرام:  (112)

، 3166، عدد 31، وجريدة االتحاد املّصي: السنة 2م، ص1912أبريل  17، يف 10372

أبريل  18، يف 981، عدد 37، وجريدة املحروسة: السنة 1م، ص1912أبريل  12يف

، ومجلة الزهور: السنة الثالثة، 2م، ص1912أبريل  23، يف 985، وعدد 2م، ص1912

 . 156-152 صم، 1912، يف مايو 3ج

، 47-45ص، ومحمود تيمور: املصدر السابق، 134محمد تيمور: املصدر السابق، ص (113)

، و 89، وسعاد أبيض: املصدر السابق، ص48در السابق، صو عبدالرحمن صدقي: املص

وأيضا محمد كامل الدين: جورج ابيض والتمثيل الرتاجيدي مقال منشور مبجلة املرسح، 

، وفؤاد دوارة: املرسح العريب بني النقل 48-47 صم، 1969، يف أكتوبر 67عدد 

م، 1988يناير  15، الكويت يف 18مجلة العريب، الكتاب  توالتأصيل، سلسلة إصدارا

 . 74-73ص

 . 4م، مصدر سابق، ص1915سبتمرب  21مريم سامط: مذكرات ممثلة، يف (114)

، مكاتبة من 0075-033191دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي  (115)

العمومية بشأن طلب مسيو أبيض إعطائه تياترو األوبرا ملدة شهرين، القاهرة، بتاريخ  األشغال

 م. 1912يونيو  13

 . 28زيك طليامت، املصدر السابق، ص (116)

 . 5م، ص1914فرباير  1، يف 1528، عدد 39جريدة املحروسة: السنة  (117)

 . 7م، ص1914فرباير  7، يف 1533جريدة املحروسة: عدد  (118)

 21، يف 1569، وعدد 5-4صم، 1914مارس  12، يف 1561جريدة املحروسة: عدد  (119)

 . 1م، ص1914مارس 
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 . 6م، ص1914مارس  25، يف 1572جريدة املحروسة: عدد  (120)

 31، يف 1577، وعدد 5-4صم، 1914مارس  29، يف 1576جريدة املحروسة: عدد  (121)

 . 4م، ص 1914مارس 

 1، يف 1680، وعدد 5م، ص1914يوليه  23، يف 1672جريدة املحروسة: عدد  (122)

 . 3م، ص1914أغسطس  15، يف 1691، وعدد 5م، ص1914أغسطس 

، ومحمد كامل الدين: 286-283، 140- 137 صمحمد تيمور: املصدر السابق،   (123)

، وسعاد أبيض: املصدر 49-48صجورج أبيض والتمثيل الرتاجيدي، املرجع السابق، 

 . 116-115صالسابق، 

-1917عن املرسح املّصي: موسم         م نقال  1918نوفمرب  25جريدة املقطم: يف  (124)

 . 299ع السابق، صم، املرج1918

، ومحمد كامل الدين: جورج أبيض 158-153 صسعاد أبيض: املصدر السابق،  (125)

 . 49واملرسح الرتاجيدي، املرجع السابق، ص

، وفاطمة اليوسف: ذكريات مذكرات، 147-136صمحمد تيمور: املصدر السابق،  (126)

 . 65م، ص 2008الهيئة املّصية العامة للكتاب، القاهرة 

م، 1917مايو  28، وجريدة املنرب: يف 49الرحمن صدقي: املصدر السابق، ص عبد (127)

 . 129م، املرجع السابق، ص 1918-1917عن املرسح املّصي: موسم       نقال   2ص

م، 1917نوفمرب  29، وجريدة األفكار: يف 155-154صمحمد تيمور: املصدر السابق،  (128)

م، وجريدة 1918أبريل  1دد م، وع1917ديسمرب  27م، وعدد 1917ديسمرب  13وعدد

م، املرجع 1918- 1917عن املرسح املّصي: موسم          م، نقال  1918أبريل 1مّص يف 

، عدد 44، وجريدة األهرام: السنة 224- 223، 201-200، 194، 188 صالسابق، 

 . 2م، ص1918أبريل  22، يف 12428

طالب، املركز  م، تقديم أسامة أبو1920-1919املرسح املّصي: املوسم املرسحي  (129)

 . 488، 468صم، 2002القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية، القاهرة 

 . 3م، ص1920يناير  18، يف 3، عدد18جريدة االكسربيس: السنة  (130)

 . 50عبد الرحمن صدقي: املصدر السابق، ص (131)

  .46، ومحمود تيمور: املصدر السابق، ص67فاطمة اليوسف: املصدر السابق، ص (132)

( لالطالع عىل املزيد من األخبار واإلعالنات الخاصة بهذه الفرق انظر السلسلة الوثائقية )

 م. 1920-1919م، وموسم 1918-1917، وموسم 7، وج6املرسح املّصي: ج

، و مجلة األدب والتمثيل: املصدر السابق، 51عبدالرحمن صدقي: املصدر السابق، ص (133)

، ومحمود تيمور: املصدر 162، 117صسابق، ، ومحمد تيمور: املصدر ال10-9ص
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 ، وفاطمة رشدي: كفاحي21-20، وفاطمة اليوسف: املصدر السابق، ص23السابق، ص 

 . 26م، ص1971املرسح والسينام، دار املعارف مبّص يف 

( جورج فيدو )Georges Feydeau(1862-1921 كاتب مرسحي فرنيس أشتهر بتأليف )م

ل" من أهم أعامله "الصياد، شامبنيون رغم أنفه، سيدة مكسيم، املرسحيات من نوع "الفودفي

خىل بالك من إمييل، الديك الرومي، ياست مامتشيش كده عريانة وغريها"؛ نجوى عانوس: 

 . 22م، ص 1989املرسح الضاحك، كتاب الهالل، القاهرة، يف أكتوبر 

 . 30-22 صفاطمة رشدي: املصدر السابق،  (134)

 . 26نفس املصدر: ص (135)

 . 2م، ص1907نوفمرب  26، يف 1284جريدة الرشق: السنة الخامسة،  (136)

 . 2م، ص1908فرباير  7، يف 1340جريدة الرشق: عدد (137)

 . 4م، ص1915يونية  8، يف 11389، عدد 40جريدة األهرام: السنة  (138)

 . 30فاطمة رشدي: املصدر السابق، ص (139)

  .49-48صفاطمة اليوسف: املصدر السابق،  (140)

 . 3م، ص1916فرباير  5، يف 2136، عدد41جريدة املحروسة: السنة  (141)

 . 50فاطمة اليوسف: املصدر السابق، ص (142)

 . 54-53صنجيب الريحاين: مصدر سابق ،  (143)

 . 32فاطمة رشدي: املصدر السابق، ص (144)

 . 166محمد تيمور: املصدر السابق، ص (145)

 . 35وفاطمة رشدي: املصدر السابق، ص، 71محمود تيمور: املصدر السابق، ص (146)

 . 93نجيب الريحاين: املصدر السابق، ص (147)

-60، وفاطمة اليوسف: املصدر السابق، ص38-36صفاطمة رشدي: املصدر السابق،  (148)

 . 54، وعبدالرحمن صدقي: املصدر السابق، ص63

 . 39-38، 34صفاطمة رشدي: املصدر السابق،  (149)

 صم، 1969، يف مايو 62د عباس صالح: مجلة املرسح، عدد سعد الدين وهبة وأحم (150)

45 ،48 . 

 . 3م، ص1908مايو  27، يف 9177جريدة األهرام: عدد  (151)

 . 55نجيب الريحاين: املصدر السابق، ص (152)

 نفس املصدر.  (153)

 . 57-56نفس املصدر: ص (154)

 . 297، ص2006هرة، عىل الراعي: مرسح الشعب، الهيئة املّصية العامة للكتاب، القا (155)
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، 118، ومحمد تيمور: املصدر السابق، ص59نجيب الريحاين: املصدر السابق، ص (156)

، 50، ومحمود تيمور: املصدر السابق، ص23وفاطمة اليوسف: املصدر السابق، ص

 . 52وعبدالرحمن صدقي: املصدر السابق: ص

 . 60نجيب الريحاين: املصدر السابق، ص (157)

نوفمرب  24، يف 2372، عدد 41، وجريدة املحروسة: السنة 66نفس املصدر: ص  (158)

 . 5م، ص1917يناير  27، يف 11980، عدد 42، وجريدة األهرام: السنة 1م، ص1916

 . 5م، ص1917فرباير  4، يف 11988، عدد 24جريدة األهرام: السنة  (159)

 . 2م، ص1917أبريل  23، يف 12065جريدة األهرام: عدد  (160)

 . 5م، ص1917فرباير  9، يف 11993هرام: عدد جريدة األ  (161)

 . 5م، ص1917فرباير  14، يف 11998جريدة األهرام: عدد (162)

 . 5م، ص1917مارس  15، يف 12027جريدة األهرام: عدد  (163)

 . 5م، ص1917أبريل  15، يف 12058جريدة األهرام: عدد  (164)

 . 71نجيب الريحاين: املصدر السابق، ص (165)

 . 5م، ص1917أكتوبر  30، يف 12257، عدد 43هرام: السنة جريدة األ  (166)

 . 5م، ص1917ديسمرب 2، يف 12288جريدة األهرام: عدد  (167)

، وعبدالرحمن صدقي: املصدر السابق، 77نجيب الريحاين: املصدر السابق، ص (168)

 . 54ص

 . 92-79صنجيب الريحاين: املصدر السابق،  (169)

 10، يف 19، وعدد 3م، ص1919يوليو 6، يف 16عدد، 17جريدة االكسربيس: السنة  (170)

، ويحيي حقي 53، وعبد الرحمن صدقي: املصدر السابق، ص2م، ص1919أغسطس 

 . 47، 40م، ص1969، يف مايو 62والفريد فرج: مجلة املرسح، عدد 

 . 172-171 صفاطمة مويس: املرجع السابق،  (171)

كز القومي للمرسح واملوسيقي ، املر 2سيد عىل إسامعيل: مرسح عىل الكسار، ج (172)

 . 5م، ص2006والفنون الشعبية، القاهرة 

، 12055، وعدد5م، ص1917مارس11، يف 12022، عدد 42جريدة األهرام: السنة  (173)

 . 5م، ص1917أبريل  12يف 

 . 5م، ص1917أبريل  30، يف 12072عدد جريدة األهرام:  (174)

 . 5م، ص1917يناير 6، يف 11962جريدة األهرام: عدد  (175)

 . 5م، ص1917يناير  14، يف 11967عدد جريدة األهرام:  (176)

 . 5م، ص1917يناير  25، يف 11978جريدة األهرام: عدد  (177)

 . 5م، ص1917فرباير  16، يف 12000جريدة األهرام: عدد  (178)
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 . 5م، ص1917أبريل  30، يف12072جريدة األهرام: عدد  (179)

 . 5م، ص1917يونيو 2 ، يف12110جريدة األهرام: عدد  (180)

 . 5م، ص1917يونيو  14، يف 12118، عدد 43جريدة األهرام: السنة  (181)

 . 4م، ص1917سبتمرب  25، يف 12228جريدة األهرام: عدد  (182)

 . 4م، ص1917ديسمرب  8، يف 12294عدد جريدة األهرام:  (183)

 . 2م، ص 1917ديسمرب  17، يف 12303جريدة األهرام: عدد  (184)

 . 2م، ص1917ديسمرب  24، يف 12305يدة األهرام: عدد جر (185)

 . 5م، ص1917أبريل  16، يف 12059، عدد 42جريدة األهرام: السنة  (186)

 . 4م، ص1917سبتمرب  26، يف 12229، عدد 43جريدة األهرام: السنة  (187)

 . 4م، ص 1917أكتوبر  17، يف 12246جريدة األهرام: عدد  (188)

 . 2م، ص1918فرباير  16، يف 12362، عدد 44نة جريدة األهرام: الس (189)

 . 2م، ص1918مايو  17، يف 12452جريدة األهرام: عدد  (190)

 . 2م، ص1918ديسمرب  17، يف 12664عدد ، 44جريدة األهرام: السنة  (191)

 . 2م، ص1919مارس 4، يف 12737، عدد 45جريدة األهرام: السنة  (192)

 . 2م، ص1919يوليه 3، يف 12853، عدد 45جريدة األهرام: السنة  (193)

، وجريدة 148زيك طليامت: ذكريات ووجوه وقصص من املرسح، املصدر السابق، ص (194)

 . 3م، ص1919أغسطس  10، يف 19، عدد17االكسربيس السنة 

 . 2م، ص1919يوليو  16، يف 12866جريدة األهرام: عدد  (195)

 . 3صم، 1919أكتوبر  21، يف 12954جريدة األهرام: عدد  (196)

 . 2م، ص1919يوليو  22، يف 12872جريدة األهرام: عدد  (197)

 . 2م، ص1919أغسطس  13، يف 12894جريدة األهرام: عدد  (198)

 . 2م، ص 1920يونية  9، يف 13148، عدد 46جريدة األهرام: السنة  (199)
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 الفصل الرابع

 حني أصبح املرسح مؤسسة

 

نقصد انتقاله من حالة االرتجالية غري  ،وحينام نعني أن املرسح أصبح مؤسسة 

املحكومة بقانون إىل حالة خضوعه للسلطة االنضباطية مبا تعكسه من رؤى 

أي أن مأسسة املكان ال تعني كيانه املادي وإمنا سياسات  ،وأفكار وسياسات

وكام سبق عىل مدى الفصول السابقة أن املرسح  ،القامئني عليه واملوجهني له

بقرار فوقي نابع من رأس السلطة ولذلك مل يوجد يف فرتة تلك  تحول إىل مؤسسة

ومل تكن هذه  ،مثل املسارح املنسوبة للخديو االدراسة مسارح ميكن دراستها إداري  

السلطة مستقلة وإمنا أخضعت وبحكم الخربة ومؤثرات الظرف التاريخي 

جانب الذين االجتامعي مؤسساتها ومن ضمنها املسارح لسلطة من ابتكروها أي ال 

 .أداروها لصالحهم ابدورهم ومنطقي  

ومبرور الزمن وبفضل الفاعلني االجتامعني املحليني تحرر املرسح من  

وأصبح يف متناول فئات أخرى من املجتمع دفع بها الحراك الوطني  ،سلطويته

لذلك سنجد أن كافة القوانني والسياسات التي حكمت املرسح كمؤسسة  ،العام

.هي انعكاس لل  سياسات العامة التي مرت بها مرص وقتئذ 

 كيف أصبح املرسح مؤسسة 

وقبل العروج إىل رسد تاريخ املرسح كبناء مؤسيس منظم يف عهد الخديو  

داب الخاصة بقوانني ال " آرتني بك" إسامعيل وتابعيه، البد من اإلشارة إىل نرشة

بصفتها  1847باإلسكندرية العام العامة واالنضباط فيام تعلق باملرسح اإليطايل 

 ،باكورة العمل املرسحي املنظم يف مرص، وقد انطويت تلك النرشة عىل ستة بنود

يف مجملها ألزمت ممثيل وموظفي املرسح اإليطايل بحسن الترصف واللياقة يف 
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أما  ،وإال كانت عاقبتهم السجن بعد نهاية العرض املرسحي ،التعامل مع الجمهور

ومعاقبة املخالف الطرد والحرمان من  ،مته بالهدوء وعدم التدخنيالجمهور فألز 

ولضامن تنفيذ ذلك ألزمت اإلدارة العليا بقبول تعيني  ،دخول املرسح مرة أخرى

بأن تلك القوانني  علام   ،مثانية من رجال الرشطة لحفظ النظام وتنفيذ بنود الالئحة

املرسح اإليطايل بصفته لذا عومل  ،كانت هي نفسها املعمول بها يف أوروبا

 .(1)واختص بتلك القوانني وحده اأوروبي  

قد سبق وأرشنا أّن دار الوبرا  ،أما بالنسبة للمسارح الخديوية بصفتها املرصية 

الخديوية واملرسح الكوميدي ومرسح الزبكية كانت خاضعة لسلطة وإرشاف 

 اوكام مر بنا أيض   ،للخاصة الخديوية ابل كانت تابعة مالي   ،الخديو إسامعيل مبارشة

لتلك املسارح، وكان من مهامه مسؤولية اختيار الفرق  امدير  " درانيت بك" أنه عني

وإرسال التقارير الدورية للخديو لخذ املوافقة والترصيح  ،املرسحية الجنبية

نات واعتامد امليزانيات السنوية وأذو  ،الالزمة كالتعاقد معها اإلجراءات باتخاذ

 .(2)الرصف

واإلنشائية  (،الدفرتية)كام كانت تلك املسارح تخضع من الناحية اإلدارية  

  :وكانت وظائفها بالتحديد التايل ،(3)"محافظة مرص" إىل

 ،تسجيل وتقييد املرصوفات واإليرادات وامليزانيات السنوية بالدفاتر -1

البنك "و "،ايجبيسيان النجلو" وتنفيذ أوامر التحويالت البنكية وبالساس بنيك

، ومتابعة تبادلها بني الجهات املختصة أهمها نظارات املالية (4)"النمساوي

 .(5)والداخلية

 .(6)رصف رواتب املوظفني والعاملني ورجال المن -2

، ومعامالت إنهاء (7)متابعة شؤون العاملني من حيث عملية التسجيل  -3

وإدارة ملفات املوظفني  (8)الخدمة والرفت واإلجازات الداخلية والخارجية

 .(9)الجانب واملتابعة مع قنصلياتهم

 ،(10)إدارة كافة املشرتيات الخاصة باملسارح مثل مواد البناء والخشب -4

، باإلضافة إىل تسديد (11)وآالت اإلنارة والقمشة الالزمة للديكورات واملالبس

 .(12)واستالم البضائع واملعدات املستوردة ،رسوم الجامرك
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وإعداد  ،وإجراء عمليات الجرد واإلحصاء ،عىل املخازن اإلرشاف -5

وعمليات ترتيب وحفظ فواتري  ،(13)الكشوف البيانية الخاصة مبحتواها وموظفيها

والتخلص من الصناف التالفة والقدمية سواء بالبيع أو بطرق  ،البيع والرشاء

 .(14)أخرى

 للمسارح" التحتيةالبنية " عام نسميه الن اأيض   كانت محافظة مرص مسئولة -6

 .(16)واإلرشاف عىل اإلنارة (15)مثل توصيل املياه

كام كانت مسئولة عن القيام بأعامل تزيني وتجميل الحدائق املحيطة  -7

وإدارة عقود العمل والعطاءات  ،كذلك عمل الزخارف والنقوش والكتابة ،باملسارح

 .(17) وغريهممع العامل والصناعيني سواء النجارين ومقاولني البناء والنقاشني

واإلرشاف عىل  ،(18)إدارة عمليات التأمني والحراسة اوكان من مهامها أيض   -8

 .(19)سالمة منشآت املسارح من الحريق والتلف

وقد تبدلت الجهات اإلدارية والتنظيمية بعد الزمة املالية التي تعرضت لها  

ويف ظل استحالة بقاء املسارح يف رعاية  ،مرص وانتهت بعزل الخديو إسامعيل

انتقلت إدارتها من الناحية الترشيعية إىل مجلس النظار  ،الخاصة الخديوية

القرارات النهائية الخاصة يف  إذ كان هو الجهة املنوط بها البَت (؛الوزراء)

واعتامد عقود االمتياز  ،بترصيحات املوافقة عىل متثيل الفرق باملسارح الخديوية

والتصديق عىل القرارات املتعلقة بشؤون املوظفني  ،إليجارات ومنح اإلعاناتوا

وما يرتتب عليه من  ،والعامل مثل تحديد درجات الرتقي الوظيفي بدار الوبرا

 .(20)مستحقات مالية وتقديرات معنوية

وكانت نظارة الشغال العمومية هي جهة التنفيذ التي انتقلت إليها  

ومن خالل مذكرة ُمرسلة من نظارة الشغال إىل مجلس  ،مرصاختصاصات محافظة 

ميكننا التعرف عىل بعض املوظفني البارزين بدار الوبرا مع مستحقاتهم  ،النظار

 " ،باسكوال كيلمنتي" عىل رأسهم مدير املسارح الخديوية ،الشهرية أو السنوية

زيد باستمرار حتى  ثم ،(21)1887العام  امرصي   اجنيه   420الذي بلغ راتبه السنوي 

 .(22)م1899العام  امرصي   اجنيه   600بلغ 
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الذي ُعني " فيكتور بيلور" كان املوسيو، ومن املحاسبني واملراقبني املاليني 

ثم زيد حتى بلغ  ،(23)امرصي   اجنيه   144م براتب سنوي بلغ  1885سبتمرب  1 يف

عىل النيشان " بيلور" م حصل1910وىف العام  ،(24)1893العام  اجنيه   192

أُحيل إىل املعاش  1913وىف يناير  ،لكفاءته الوظيفية ااملجيدى الخامس تقدير  

، ولذلك تقدمت نظارة الشغال بطلب إىل ابعد خدمة استمرت ستة وعرشين عام  

" بالجميل اله وعرفان   اتقدير  " الرابع املجيديمجلس النظار تطلب فيه منحه النيشان 

 .(25)-مذكرة العرض بحسب ما جاء يف نص  -

" بريول؛ "اومن موظفي املسارح الخديوية الذين ميكن التعرف عليهم أيض   

ثم  ،م1886منذ العام  امرصي   االتي بلغ راتبها السنوي جنيه   كاتبة مخزن دار الوبرا

 مالحظ مرسح دار الوبرا اوأيض   ،(26)كعالوة تشجيعية 1892العام  اجنيه   12زيد 

م بعقد عمل مؤقت ملدة 1909الذي بدأ عمله بالدار العام  ،" بابينى أنطونيو"

 .(27)امرصي   اجنيه   120براتب سنوي قدره  ام ُعني رسمي  1911وىف العام  ،عامني

وياُلحظ مدى التفاوت البنّي يف مستحقات املوظفني والعامل السيام  

الذين بلغت  ،من خالل معرفة رواتب الخفر عىل سبيل املثال ،املرصيني منهم

 2400ثم زيدت بعد التامسات وتوسالت عديدة إىل  ،اقرش   200 ماهيتهم السنوية

ونجد أن هذا التفاوت الشاسع هو سمت عام كان يندرج  ،(28)1906العام  اقرش  

 فمثال   ؛ولكن ليس مبقدار ما عاناه العامل املرصي ،اتحته العامل الجنبي أيض  

 ،تعويضية أو معاشية إجراءاتبسبب مرضه دون أية " الروز" رُفت العامل الجنبي

العام  اسنوي   اقرش   6244لغ حيث ب ،ولكن كان راتبه أضعاف راتب املرصي

 1886مع الوضع يف االعتبار مراعاة الفارق الزمني الظريف بني  ،(29)م1886

 يف تقدير الراتب. 1906و

 لجنة التياترات )املسارح(

بالتوازي مع  ،1887تعرضت له املسارح العام وعىل أثر العجز املايل الذي 

وانهيال التامساتها عىل نظارة  ،حالة الزخم التي أحدثتها الفرق الجنبية واملحلية

الشغال العمومية من أجل التمتع مبزايا التمثيل عىل املسارح الخديوية من 
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لجنة " قررت النظارة تشكيل هيئة مستقلة ُسميت ،إعفاءات وإعانات ورواتب سخية

 ستة نقاط رئيسية كالتايل:يف  وحددت اختصاصاتها" التياترات

 .إعادة النظر يف امليزانيات الخاصة باملسارح -1

كام أُسند إليها إدارة  ،إدارة شؤون العاملني باملسارح الخديوية ومراقبتهم -2

 .(30)ملفات التعيني والرفت بشكل كامل

 عىل تنفيذها.سّن اللوائح الداخلية الخاصة باملسارح واإلرشاف  -3

تحديد واختيار الطلبات وااللتامسات املقدمة من الفرق املرسحية   -4

  .وّسن الرشوط الالزمة ،والفراد املتعهدين

انتقاء الطلبات وااللتامسات املقدمة من الجمعيات واملؤسسات  -5

 .الخريية

اإلرشاف عىل تنفيذ جميع رشوط االلتزام أو االنتفاع باستخدام املسارح   -6

 .(31)ومراعاة تنفيذ لوائح الرقابة واالشرتاطات المنية ،هاوملحقات

 اإلصالحات والتجديدات ملنشآت املسارح

وبالرغم من الظروف املالية التي تعرضت لها املسارح الخديوية عىل طول  

إال أن القامئني عىل إدارتها باختالفهم مل يتوانوا يف  ،تاريخها الخاص بتلك الدراسة

أي ظرف عن مبارشة أعامل الصيانة واإلصالحات والتجديدات الخاصة بها بشكل 

ونجد االهتامم البالغ بعملية اإلنارة  ،سواء من الناحية املعامرية أو الفنية ،حريص

إلصالحات دار الوبرا كام الزمت التوسعات وا ،بالغاز وكيفية تأمينها ضد الحرائق

م تم التعاقد مع 1871وعىل سبيل املثال يف العام  ؛منذ تشيدها بانتظام سنوي

براتب شهري قدره " ذكارليل" القائم بأعامل الدهان والنقاشة باملسارح الخديوية

إلمتام بعض النقوش مبرسح دار الوبرا، واستمر عمله خالل الفرتة من  األفي فرنك  

 .(32)م1872أبريل  30إىل م 1871 يوليو 1

، 29سقف دار الوبرا بقيمة يف  م أُجريت بعض الرتميامت1873وىف العام 

 م تم التعاقد مع املهندس1873مايو  2، وىف (33)()بارة فضية  31و اقرش   721

وىف العام التايل خضعت  ،(34)إلجراء بعض التوسعات بدار الوبرا" افوسكاىن"
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أُجريت يف  كام ،(35)م1876استمرت حتى سبتمرب  الدار لعمليات الزخرفة التي

 ،(36)بعض اإلصالحات مبرسحي دار الوبرا والكوميدي الفرنيس 1880العام 

م مدى االهتامم البالغ بعملية التأمني ضد الحرائق 1881من العام  اوياُلحظ بدء  

مام تسبب يف وفاه كثري من  ،مبدينة فيينا بالنمسا وقتئذ" برينج" الحرتاق مرسح انظر  

إلضاءة دهاليز مرسح  افرنك   4860ميزانية بلغت  اعتمدتالشخاص، وعىل أثره 

 .(37)دار الوبرا بالزيت لتسهيل عملية إخالء املكان إذا حدث الحريق

م جرّت عدة مشاورات بني نظارات الشغال العمومية 1884وىف العام 

إلجراء بعض  اقرش   655. 39ميزانية بلغت ومجلس النظار واملالية العتامد 

واُستكملت  (38)الرتميامت واإلصالحات الخاصة مبفروشات وموبيليات دار الوبرا

، وجدير (39)امرصي   اجنيه   1531 اإلجامليةوبلغت قيمتها  ،م1885يف العام التايل 

 .(40)العامة بالذكر أن تلك العامل كانت تُطبق وفق نظام العطاءات املعلنة

م ذكرت جريدة القاهرة أن الحكومة املرصية قررت 1887وىف العام  

إلنفاقها عىل بعض اإلصالحات  امرصي   اتخصيص مبلغ ستة آالف جنيه  

 ،(41)والتجديدات الرضورية بدار الوبرا وعىل رأسها مسألة التأمني ضد الحرائق

فنانني تم عمل بعض الرتميامت الخارجية والداخلية بغرف ال م1888ويف العام 

وياُلحظ بوضوح ضخامة املبلغ املذكور بجريدة القاهرة  ،(42)الخاصة بدار الوبرا

 .خاصة يف وقت كان تعاين فيها املسارح الخديوية من الكساد كام سبق رشحه

بل كان  ،ويتبني من الوثائق الرسمية أن املبلغ املشار إليه مل تبالغ فيه الجريدة

م أصبحت مسألة التأمني ضد الحرائق شأن 1890فبدء  من العام  ؛للزيادة قابال  

السيام بعد احرتاق املرسح الهزيل بباريس  ،احيوي ال يُستهان به مهام تكلف مادي  

وعىل هذا النحو متت  ،الرواحيف  م وما نتج عنه من خسائر مؤسفة1888العام 

لبحث  ،عدة مراسالت بني نظارات الشغال العمومية ومجلس النظار واملالية

بني  تراوحتمن الغاز، بتكلفة  ومناقشة مرشوع إنارة دار الوبرا بالكهرباء بدال  

 .(43)امرصي   اجنيه   8.000 – 6.000

 هموبعد املباحثات التي دارات تشّكلت لجنة مكونة من عدة أشخاص   

بالتعاون مع " باسكوال كيلمنتي"و " ،امليجر بيش"و " ،فنيك باشا"و " ،بلوم باشا"
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وقد أسفرت نتائجها عن أن مرشوع اإلنارة بالكهرباء بلغت تكلفته  ،نظارة الداخلية

لتلك التكلفة املرهقة وقتئذ ويف ظل _ حالة  اونظر   ،امرصي   اجنيه   13.500النهائية 

طلبت اللجنة أن يُنفذ املرشوع عىل مرحلتني ملدة  الكساد والعجز املايل _

 .(44)عامني!

يستحق أن  اإذ   ،ولن تلك امليزانية ضخمة واملرشوع كبري بالنسبة إىل ظرفه

 اإلشكالية؟نسهب فيه ونرى كيف تم التعامل مع تلك 

كانت الجهات املختصة واملنوطة بتنفيذ املرشوع عىل إدراك بأن  امبدئي   

لكنها يف نفس الوقت نظرت  ،تكلفة املرشوع متثل عبء كبري عىل امليزانية العامة

إلمتام  امرصي   اجنيه   1500لذلك اعتمدت مبلغ  ،إليه بعني الرضورة التي ال تؤجل

أنابيب ومضخات إطفاء رشاء معدات التأمني الرضورية بشكل عاجل مثل تركيب 

وإعداد منافذ كثرية يف جوانب صاالت دار الوبرا لتيسري عمليات خروج  ،الحريق

ثم ُجزئ املبلغ عىل امليزانية العامة بتخصيص  ،الجمهور يف حال حدوث حريق

 .(45)اسنوي   اجنيه   1000

 مرشوع اإلنارة بالكهرباء عىل رأس أولويات القامئني ويف العوام التالية ظل

 اجنيه   4000بل وأُعدت ميزانية جديدة بتكلفة أقل بلغت  ،بإدارة املسارح الخديوية

وكانت الرشكة الوىل  ،، و تقدمت خمس رشكات أوروبية لتنفيذ املرشوع(46)امرصي  

" املسيو بوال تشك" ، والثانية رشكة" كونتينتال أديسون" رشكة فرنسية تُدعي

ائية الملانية، والرابعة رشكة اإلنارة العمومية باإلسكندرية، و الثالثة رشكة الكهرب

 .(47)بفينا" كوفلسيك وينزو ورشكاؤهام" بباريس، و الخامسة رشكة الخواجات

ونُفذ املرشوع بواسطتها لعدة أسباب " كونتينتال" عىل رشكة وقد وقع االختيار 

 وخربة الرشكة بعملهاشهرة  -اثاني   ،موافقتها عىل التكلفة املالية الخرية -منها: أوال  

إنارة صاالت االستقبال يف  تجربة الرشكة الناجحة -اثالث   ،املسارح الوروبيةيف 

القاهرة الذى وعد بإنهاء املرشوع خالل شهرين يف  برساي عابدين وتواجد وكيلها

 .(48)فقط

وجدير بالذكر أن من أثار اإلنارة بالكهرباء زادت قيمة اإلعانات املمنوحة من  

ووفق تقديرات  ؛%50 اأحيان  الحكومة املرصية إىل الفرق املرسحية بنسبة بلغت 
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إىل  430م زيدت اإلعانة من 1893للموسم املرسحي  نظارة الشغال العمومية

 .(49)امرصي   اجنيه   640

بل وظلت مسألة  ،والتجديدات بدار الوبرا خاصةومل تتوقف اإلصالحات  

مرشوع اإلنارة بالكهرباء  إمتامالتأمني ضد الحرائق من الولويات الثابتة بالرغم من 

الذي استلزم متابعة كل تقنيات الجهزة الوروبية الحديثة إلطفاء الحرائق 

وشات باإلضافة  إىل استمرار عمليات تجديد الثاثات واملفر  ،(50)ورشائها

والديكورات السيام املخصص منها لفراد الرسة العلوية وأهل الصفوة من 

وهو ما كان مصدر انتقاد دائم من بعض  ،(51)ورجال السلطة والعيان الوروبيني

السيام أن ( 52)ّعدت تلك العامل من باب البذخ واإلرساف املبتذلالتي  الصحف

يف ظل مجتمع كان يعاين من الفقر  دار الوبرا مل تكن مؤسسة ربحية تدر ماال  

 .(53)والديون

هو  ،وكان أهم مشاريع التجديد الخاصة بدار الوبرا التي طُرحت وقتئذ 

إىل  حيث أسندت الحكومة املرصية ؛1901العام  امرشوع توسيعها الذي بدأ فعلي  

مهمة زيارة أهم مسارح أوروبا للتعرف عىل أهم  يأحد أفراد عائلة قطاو 

وما لبث أن  ،(54)بلغتها واتخاذ الخطوات الالزمة ملجاراتها!التي  املستجدات

تكون أوسع وأجمل من  اتطورت املسألة إىل اقرتاح مرشوع بناء أوبرا جديدة متام  

باملهندسني  1905ويف سبيل ذلك أُستعني العام  ،الوبرا الخديوية القدمية

إال أننا مل نعرث  ،(55)املرشوعلتنفيذ " Helmerهيلمر" و" Fellnerفلرن " املعامريني

يف تلك  اعىل أية مصادر أو دراسات تاريخية معارصة تفيد أو تؤكد بتنفيذه واقعي  

 الفرتة.

ومل تقترص اإلصالحات وال سيام مسألة التأمني ضد الحرائق عىل املسارح  

حيث وضع املجلس  ؛مسارح اإلسكندرية الخاصة االخديوية وإمنا طالت أيض  

م 1901البلدي الئحة تنظيمية جديدة للمسارح واملحالت العمومية منذ العام 

عمل حاجز  -اثاني  من الغاز،  استخدام الكهرباء بدال   -أوال  تضمنت عدة رشوط منها: 

حديدي للفصل بني املرسح والبهو العمومي للوقاية من وصول الحريق للجمهور، 

زيادة عدد  – ارابع  يدة لتيسري عملية خروج الجمهور، تركيب أبواب عد - اثالث  
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رضورة تواجد رجال  - اخامس  مضخات ومواسري املياه الخاصة بإطفاء الحريق، 

 .(56)املطافئ مبعداتهم يف وضع االستعداد الدائم أثناء فرتات تقديم العروض

بالكهرباء وعىل هذا النحو متت إنارة مرسح زيزينيا أهم مسارح اإلسكندرية 

ثم أصبح أمر إنارة املسارح  ،م1905، وبشكل كيل العام (57)م1895العام  اجزئي  

ويُعاقب  ،عىل أصحاب املسارح الخاصة امفروض   ابالكهرباء رضورة حتمية ورشط  

عىل سبيل املثال نجد أن املجلس البلدي باإلسكندرية اهتم  ؛عليه من ال يستوفيه

وطالب " ألفونس" بالكهرباء لصاحبه الخواجة" يفلبرج إ " وراقب عملية إنارة مرسح

برضورة استجالب مهندس كهرباء مختص للتأكد من سالمة إعدادات اإلنارة 

خاصة أن عدد مرتادي ذلك املرسح تجاوز اللف  ؛وتطبيق املعايري املطلوبة

 .(58)شخص

 عقود االمتياز

واالمتيازات ومن خالل عقود االمتياز ميكن التعرف عىل عديد من الرشوط  

ومزيد من تفاصيل النظام اإلداري الذي حكم املرسح بصفته  ،املمنوحة

التي  وعقود االمتياز تلك ظهرت بشكل خاص عىل أثر الحالة السيئة ؛املؤسساتية

ويُقصد باالمتياز  ،أواخر عهد الخديو إسامعيليف  بلغتها املسارح الخديوية

ء الجنبية أو املحلية للمسارح استئجار بعض مديري الفرق أو متعهديها سوا

 ،حيث كان يوجد عقود مدتها موسم مرسحي كامل ؛الخديوية لفرتات زمنية متفاوتة

قد تصل إىل عدة سنوات  اوأخرى ملدة شهر أو شهرين، وعقود طويلة الجل نسبي  

الهدف  ،وكان لتلك العقود جميعها إطار عام من البنود املشرتكة فيام بينها ،متتالية

 .منها حفظ حقوق كل من الحكومة والطرف الخر صاحب االمتياز

وهي  ،وميكن رصد تلك البنود ومالحظتها من خالل عدة مناذج مختلفة 

متعهد املسارح " بارافه" وعقد، (59)م1878كالىت: عقد يوسف الخياط العام 

، (61)م1884العام " بوين سانتينى وسوسكينو" ، وعقد(60)م1882الفرنىس العام 

العام " سانتى بوين" ، وعقد(62)م1884وعقد أحمد أبو خليل القباين العام 

وعقد الجمعية الفنية املرصية  ،(64)م1888، وعقد الفرقة الرتكية العام (63)م1886

 .(65)م1902العام 
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اشرتكت فيها تلك النامذج من العقود فيمكن التي  أما نوعية الرشوط العامة

 :رئيسية كالتايلعدة نقاط يف  حرصها

االلتزام بتحديد مدة الترصيح لصاحب االمتياز وفق رشوط نظارة الشغال   -1

 .اأسبوعي  العمومية بحد أقىص أربعة أيام 

االلتزام بتحديد عدد ونوع العروض املرسحية سواء كانت أوبرا أو  اأيض   -2

 ...إلخ.كوميدي أو عروض هزلية

وكان يُشرتط مراعاة حق استخدام الجمعيات الخريية للمرسح أثناء مدة   -3

 .امتيازه إذا رصحت لها الجهات املختصة

االلتزام بتأمني املرسح وكافة منشآته وملحقاته الداخلية والخارجية وما   -4

توقيع املتعهد  ؛مع أخذ كافة الضامنات الالزمة ومنها ،تحتويه من مرافق ومعدات

وكان يُحظر الخروج  ،مبحتوياتهاستالمه املرسح وكشوفه البيانية  عىل إيصاالت

يخص املرسح أو استخدام أدوات مل يُتفق عليها دون ترصيح من الجهة  ءيشبأي 

تم  ءيشاملتعهد بدفع التعويضات يف حال تلف أو نقصان أي  إقراراملسئولة، مع 

 .استالمه

 ،املمنوحة من الحكومة املرصية واإلعفاءاتااللتزام بقيمة اإلعانات  -5

 .وعدم تقديم طلبات بزيادتها ،وتحديد مراحل دفعها يف حال إذا كانت نقدية

أو املبيت فيه تحت  اخاص   اكان يُحظر استخدام املرسح أو ملحقاته سكن    -6

 أي ظرف.

االلتزام بتخصيص املقصورات لحضور الخديو وحرمه وأرسته ورجال  -7

وتخصيص رُشف الدرجة الوىل لفراد الرشطة ورؤساء البوليس ومندويب  ،الدولة

وعدم احتساب تلك  ،رشكات الغاز والكهرباء ليتسنى رؤية كافة اتجاهات املرسح

 الماكن ضمن خطط السعار.

 .االلتزام بتحديد أسعار الدخول وعدم جواز زيادتها بعد االعتامد -8
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لوحات يف  التي كانت توضع ،مسارحااللتزام برشوط الالئحة الداخلية لل  -9

يف  ممرات الدخول أويف  أماكن تضمن رؤية كافة الفراد لها سواءيف  يتم تعليقها

 غرف الفنانني.

 ،االلتزام بدفع الغرامة املنصوص عليها يف حالة مخالفة تلك اللوائح -10

 .لصالح صندوق الفنانني

كافة  د أن تتضمنااللتزام بشكل لوحة اإلعالنات املتفق عليها وكان الب -11

 ،ومنها تحديد مدة العرض ؛بيانات الفرق املرسحية التي يرُشف عليها املتعهد

 .وقيمة أسعار الدخول ،وعدد أسامء أفراد الفرقة وأسامء املرسحيات

 ابات   اوكان مُينع منع   ،االلتزام مبدة العقد املنصوص عليها املنصوص -12

ويف حالة اإلخالل بأي بند من  ،فتنازل املتعهد لي طرف آخر مهام كانت الظرو 

 .بنود العقد كان من حق الحكومة فسخه دون اسرتداد املتعهد لية مبالغ مدفوعة

م 1902املؤرخ بعام " بالجمعية الفنية ملرص" وبالنظر إىل العقد الخاص

وذلك لسباب  ،نالحظ بعض االختالفات يف بنود االلتزام واالمتيازات املمنوحة

 ،تلك الجمعية ذات تاريخ فني معروف منذ عهد الخديو إسامعيلأن -أوال  منها: 

طول مدة العقد بالنسبة إىل  -اثاني   ،اإلسكندريةيف  وذات نشاط مرسحي واسع

العام يف  حيث كان ملدة أربعة مواسم مرسحية متتالية تنتهي ،العقود الخرى

ديد من الشخاص أنها كانت تُعترب مؤسسة مرسحية كربى يديرها الع -اثالث  م، 1906

يف  وميكن رصد تلك االمتيازات وااللتزامات .(66)وتتعاقد مع فرق متنوعة وعديدة

 عدة نقاط كالتايل:

 االمتيازات- أوال  

استخدام واستغالل كافة الدوات وامللحقات الخاصة يف  حق الجمعية -1

بعد مبرسح دار الوبرا واملحالت املحيطة حوله برشط االلتزام بفتحها فرتة ما 

 .وتحمل مسئولية زيادة النفقات الخاصة بالعاملني ،الظهر

فسخ العقد بعد انتهاء الفرتة الوىل إذا واجهت خسائر يف  حق الجمعية -2

 .مالية أدت إىل عجز امليزانية بشكل ال ميكن تحمله
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 ،امرصي   اجنيه   3000التزام الحكومة مبنح املتعهد إعانة نقدية قدرها  -3

كانت تُدفع له  ،ضامن حكومي يف حال خسارة الجمعية ايه  جن 1000باإلضافة إىل 

الُخمس الثاين بعد  -2 ،الُخمس الول بعد العرض الثالث -1عىل النحو التايل 

الُخمس  -4 ،الُخمس الثالث بعد العرض الواحد والثالثون -3 ،العرض السابع عرش

وذلك  الُخمس الخامس بعد آخر عرض -5 ،الرابع بعد العرض الخامس والربعني

التي  ال يتم إال بعد شهادة مندويب الحكومة بالتزام الجمعية بتنفيذ كافة التعهدات

يُدفع بعد  انّص عليها العقد، والجزء الخاص املتعلق بالضامن املايل اللف جنيه  

 تأكد مندويب الحكومة من رحيل الفرقة إىل أوروبا نتيجة عجز مايل !.

غري  ،اخاص   اتقديم بعض العروض التي تدر عليها ربح  يف  الجمعيةحق  -4

 االعروض املتفق عليها بالعقد برشط عدم تجاوزها عرشة عروض وأال تكون عرض  

 أول.

التزام الحكومة املرصية باملثول أمام املحاكم املختلطة للنظر يف أي   -5

 .(67)قضايا تتعلق بتنفيذ بنود العقد املنصوص عليه

 االلتزامات-اثاني  

التزام الجمعية بدفع نفقات املرافق الخاصة مبرسح دار الوبرا طول مدة  -1

أو اشرتاك  ،للموسم الواحد امرصي   اجنيه   400سواء اإلنارة بالكهرباء بقيمة  ،التعاقد

 .تُدفع بواسطة نظارة الشغال العمومية اشهري   افرنك   50بقيمة  املياهرشكة 

التزام الجمعية بتقديم عروض مرسحية ناجحة من شأنها اجتذاب   -2

الجمهور وكسب رضاه من خالل انتقاء الفرق وفنانيها ونوعية العروض وتنظيمها 

 .اجيد  

التزام الجمعية بتحمل كافة التبعات الناتجة عن حاالت الظروف الطارئة   -3

يف حالة ثورة أو  او مؤقت  أ  اواإلذعان لوامر إغالق املرسح سواء نهائي   ،مثل الحرب

يستحيل التي  كارثة طبيعية أو انتشار وباء أو حريق وغريها من السباب املامثلة

 .(68)معها استمرار التمثيل
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م 1904إال أنها يف فرباير  ،وبالرغم من االمتيازات املمنوحة للجمعية الفنية

 اعرتضت فيها عىل الحفالت الراقصة ،تقدمت بشكوى إىل نظارة الشغال العمومية

لنها  ؛الفرنسية واإليطالية يف الوبرا الخرييتنيكانت تقيمها الجمعيتني التي 

ثم  ،بحسب الشكوى كانت تعطلها ملدة يومني، وبالتايل كانت تؤثر عىل أرباحها

اقرتح مدير الجمعية الفنية أن تُلغى حفالت الرقص من دار الوبرا أو تأجيل عرضها 

ولكن قوبل اقرتاحه بالرفض من مندويب لجنة  ،بعد انتهائها من املوسم املرسحي

لن تلك الحفالت الراقصة كانت مصدر الربح الرئيس لهاتني  ؛التياترات

 .(69)الجمعيتني

وضعتها نظارة التي  من الولويات "الوبرايل" وكانت مسألة رضاء الجمهور

تعاقدها مع الفرق أو متعهدي املسارح، ومل ال؟ فإن يف  الشغال ولجنة التياترات

 ،الحكم عىل قيمة العمل ونجاحهيف  الجمهور هو العامل الرئييس واملحوري

ويتضح ذلك من عدة دالئل منها الشكوى التي أرسلها بعض الفراد الذين حرضوا 

وعىل وجه الرسعة  ،بعض عروض الجمعية الفنية، عربوا فيها عن استيائهم منها

برضورة  -1أرسلت نظارة الشغال العمومية إىل الجمعية الفنية مذكرة تُخطرها فيها: 

اطالع  -2 ،رواية 45إىل  35وسم من امليف  تُعرضالتي  زيادة عدد الروايات

تعقدها الجمعية مع الفرق الجنبية التي  النظارة عىل العقود واالتفاقات املختلفة

التزام الجمعية بتدريب الفرق املرسحية املتعاقد معها عىل  -3 ،لتقييمها الفني

الوبرا لضامن جودة العرض وكسب رضاء يف  عروضها مبرسح زيزينيا قبل العرض

 .البد وأنه كان جمهور صفوة املجتمع جمهور؟!. ولكن أي (70)مهورالج

وقد اشرتطت لجنة التياترات يف اإلعالن الخاص باملوسم املرسحي  

م عىل املتعهدين، أن يوضحوا نوعية العروض املرسحية ومدى 1908-1909

 ،التزامهم بجودتها، غري االلتزام بتقديم عدد معني من املرسحيات عرض أول

القاهرة يف  الجهة الرئيسية ؛ثالث جهاتيف  وجدير بالذكر أن الطلبات كانت تُقدم

املقام يف  وهكذا ظل التعاقد. (71)وىف باريس، وميالنو بإيطاليا ،إىل مدير املسارح

متعهدي املسارح الجانب إىل أن جاءت الحرب  االول مع الفرق الجنبية وأيض  

 .(72)م1918-1914العاملية الويل 
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 اإلعانات النقدية واإلعفاءات-ثالث ا 

واإلعانة كام هو مفهوم من لفظها تعني املساعدة حيث كانت تُقدم للفرق أو  

حالة حدوث عجز مايل يف ميزانيتها يستحيل معه استكامل يف  متعهديها

حالة عدم وفاء املتعهدين يف  عىل حقوق املوظفني والفنانني اوحفاظ   ،(73)املوسم

، (75)الظروف الطارئة مثل الثورات وانتشار الوبئة وغريهايف  خاصة ،(74)بالتزاماتهم

باإلضافة إىل إتاحة  ،أما اإلعفاءات فتمثلت يف اإلعفاء من دفع مرصوفات اإلنارة

 .(76)ااملالبس والديكورات وكافة الدوات الالزمة للعرض املرسحي مجان  

 م أي 1882ولنبدأ بعام  ،وقُدرت تلك اإلعانات بحسب الظرف االقتصادي

فرتة كانت مرص تعاين فيها من أزمة الديون واضطرابات يف  عهد الخديو توفيقيف 

الحكومة املرصية ملتزمة بدفع إعانة مالية وكانت  ،سياسية وأمنية صعبة للغاية

بوقفها  اإال أنها أصدرت قرار   اسنوي   امخصصة للمسارح قدرها تسعة آالف جنيه  

ويف نهاية العام خصصت للموسم  ،(77)واكتفت بتقديم اإلعفاءات ،ذلك العام

من احتياطي  امرصي   ام مبلغ قدره سبعة آالف جنيه  1883-1882املرسحي 

 .(78)امرصي   اامليزانية العامة التي كانت تبلغ آنذاك خمسني ألف جنيه  

-1884املوسم يف  لكن تراجعت الحكومة املرصية مرة أخرى عن اإلعانة

وعىل أثر الكساد  ،(79)م واكتفت بتقديم اإلعفاءات1886-1885وموسم م 1885

اضطرت الحكومة  ،الذي تعرضت له املسارح الخديوية عقب انتشار مرض الكولريا

 .(80)1886بنهاية عام  اجنيه   600إىل تقديم إعانة إضافية قيمتها 

 ام خصصت نظارة الشغال العمومية مبلغ ستة أالف جنيه  1887ويف العام 

، كان لسليامن قرداحى نصيب منها عندما حصل (81)إعانة مالية للمسارح امرصي  

وبالرغم من ذلك استمرت حالة الكساد مام أثار  ،(82)اجنيه   400عىل مبلغ الــ 

برضورة  ،م1888استياء املستشار املايل وأرسل قراره إىل مجلس النظار العام 

فال  "؛ غري مرشفة" إلغاء املبلغ املخصص إلعانة املسارح لنها أصبحت عىل حالة

باإلضافة  إىل تحمل  ،امرصي   اجنيه   3500معنى أن تلتزم الحكومة املرصية بدفع 

ثم  ،من أجل مسارح ال يحرضها الجمهور ،مرصيف  نفقات إقامة الفرق الجنبية
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 قديم اإلعانة من خالل أسهم يتم اإلعالن عنهاتيف  طرح فكرة أن يساهم الجمهور

 .(83)من وجود تلك املسارح ااكتتاب عام ما دام هذا الجمهور منتفع  يف 

 ،بالطبع كانت فكرة املستشار املايل غري واقعية وبنت ضغط الظرف اللحظي

وىف العوام التالية التزمت الحكومة بدفع اإلعانة املالية ضمن مخصصات 

، وبالنظر إىل نصوص من حق الفرق الجنبية ومتعهديها اوكانت غالب   ،املسارح

العقود نجد فارق كبري بني الِفرق العربية والِفرق الجنبية فيام يخص اإلعانات 

وجدل ثائر وكان ذلك محل استياء  ،أما مسألة اإلعفاءات فكانوا فيها سواء ،املالية

باينت الراء ومل تأت عىل وترية م، لكن ت1914يف الصحافة املرصية حتى العام 

 وذلك ما سنوضحه من خالل عدة مناذج لعوام مختلفة كالتايل: ،واحدة

م عندما ذكرت جريدة القاهرة الخرب الخاص باإلعانة املالية 1886العام  يف

بل رأت أنها  ،طالبت مبنح الفرق العربية إعانة مامثلة اوهو مبلغ الستامئة جنيه  

م مبقال 1887، ووافقتها جريدة الصادق عام (84)فرق الجنبيةالحق بها وليس ال

رأت فيه أن تلك اإلعانة هي  "واإلعانة السنويةالوبرا الخديوية " تحت عنوان

منافع عامة تكون ذات قيمة خاصة يف يف  اغتصاب لرثوة البالد التي يجب رصفها

 امقتضب   اخرب   م ذكرت1891، أما جريدة الوطن العام (85)ظل تعرث مرص االقتصادي

للجنة  اعن قرار مجلس النظار بإعطاء اإلعانة املالية وقدرها ستة أالف جنيه  

 .(86)التياترات دون تعليق منها بالسلب أو اإليجاب

ومع استمرارية هذه السياسة املنحازة لألجانب علت وترية االستياء 

 م مطالبة1894واالستنكار بوضوح عىل صفحات جريدة لسان العرب عام 

مجلس النظار أن يف  املجلس البلدي باإلسكندرية والحكومة املرصية متمثلة

 واستمرت حملتها الرشسة ،(87)ينظروا بعني العطف إىل الفرق العربية أسوة بالجنبية

العام التايل رغم اعرتافها بعيوب التمثيل العريب الذى وصفته بأنه أشبه بتمثيل يف 

حال أفضل، يف  لكن البد من رضورة االهتامم به وتدعيمه ليكون ،القراقوز البدايئ

وتعيني لجنة فنية  ،وعىل أثره وعد املجلس البلدي بتقديم إعانة للفرق العربية

مل  الكن كانت إعانة زهيدة جد   ،اإلسكندرية للتقييم وكيفية توزيعهايف  خاصة

 .(88)اتتجاوز املائة جنيه  
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مام كان  ،اسليامن قرداحي تلك املائة جنيه  م ُمنحت فرقة 1896وىف العام

ولكن بلهجة أخف ِحدة عن ذي قبل  ،مدعاه ملواصلة جريدة لسان العرب هجومها

 .(89)اُمطالبة بتنفيذ الوعد الحكومي بزيادة اإلعانة وتقديرها بألف جنيه  

انتقادها من خالل عرضها لوجه يف  اوكانت جريدة املحروسة أشد وضوح  

التي  وعند الحديث عن مخصصات املسارح ،م1896امليزانية العامة عام إنفاق 

اعتربت ذلك من اإلرساف والسفه السيام أنه عائد  ،امرصي   ابلغت مثانية آالف جنيه  

ثم طالبت الحكومة بتوزيع تلك الموال بالعدل وإعطاء حق  ،عىل الفرق الوروبية

 .(90)الفرق العربية

وذلك الرصاخ استجابة من الحكومة التي سارت ومل تلق كل تلك النداءات 

-1897وجاء تقسيم امليزانية املخصصة للمسارح للموسم  ،عىل نفس نهجها

 5000-2إعانة ملرسح اإلسكندرية،  امرصي   اجنيه   1000-1م كالىت: 1898

صيانة وإصالحات  امرصي   اجنيه   1000-3لدار الوبرا الخديوية،  امرصي   اجنيه  

 .(91)هو واضح مل تَرد أي إشارة خاصة بإعانة الفرق العربية بالدار، وكام

فلم تجد الصحف وسيلة سوى مامرسة مزيد من الهجوم والضغط عىل  

" م بعنوان 1901عام  االتحاد املرصي نرشت مقاال   نجد أن جريدة مثال   ؛الحكومة

ربية واصفة الحكومة بالبُخل والُشح تجاه الفرق الع" الحكومة والفنون الجميلة

آخر  ، ومقاال  (92)ومطالبة إياها بتنفيذ وعودها لتدعيم املرسح العريب املرصي

أشارت فيه إىل سوء اإلدارة " الجواق العربية ومكانتهايف  نحن وهم مقال" بعنوان

حني يرُصف لها يف  صارت عليها دار الوبراالتي  والحالة املُزرية من وجهة نظرها

وكان الوىل بذلك الفرق العربية واملرصية  ،فائدة عامةالالف من الجنيهات دون 

 .(93)بالرغم من مستواها املتواضع

 نرشت مقاال   م حيث1903وياُلحظ تباين الراء من خالل جريدة الرشق عام  

وأبرزت فيه املساوئ  ،هاجمت فيه الفرق العربية" الجواق العربية واإلعانة" بعنوان

عدم التزام بعض  ثم أشار كاتب املقال باستياء إىل ،كانت تقع فيهاالتي  اإلدارية

دون تحديد اسمها واكتفى بتعميم  ،الفرق بزمان ومكان العروض املرسحية املُعلنة

حرمان هذه الفرق من يف  وبناء  عليه كان يرى أن الحكومة لديها الحق ،حكمه
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ورأت أن اإلعانة مهمة لتدعيم  الرأي، ولكن جريدة الهرام عارضته (94)اإلعانات

 .(95)التمثيل العريب ورفع شأنه برشط تدقيق النظر يف تحديد مّن يستحقها

هجومها ومعارضتها الدامئة للدفاع عن حق الفرق يف  واستمرت الصحف

حيث نرشت جريدة املحروسة  ؛الدعم واملساندة مثل الفرق الجنبيةيف  العربية

وضحت فيه أن االستياء ليس من اإلعانة املُقدمة " العريبالتمثيل " بعنوان مقاال  

توزيعها وهو ما يؤثر بالتبعية عىل تدهور يف  للفرق الجنبية لكن من افتقاد العدل

من طغيان  بدال نرش اللغة العربية وإصالح املجتمعيف  التمثيل العريب الذى يساعد

 نرشت مقاال  التي  الهرام جريدة الرأي، ووافقها (96)املرسح الجنبي غري املناسب

 .(97)" أُذن املستشار املايليف  التمثيل العريب كلمة" بعنوان

ولكن بلهجة أقوى وأشد مثل ذلك  ام ظل ذلك الهجوم قامئ  1914وىف العام 

الداب وإهاملها: ينفق عىل الوبرا مثانية " املقال الذي نرشته جريدة الهرام بعنوان

، ثم هجوم جريدة املحروسة (98)التمثيل العريب بقرش واحدأالف جنيه ويّضن عىل 

للتمثيل  اجنيه   7251" كان يحمل معناه من عنوانه املسمى االتي ذكرت خرب  

إعانات التمثيل مبدأ " آخر بعنوان ثم مقاال  " ،(99)الفرنيك وال يشء للتمثيل العريب

 الذي اختتمته بسؤالو " إعانة الجنبي دون الوطني واملال يُدفع من جيوب الوطنني

 .(100)"أين نصيب التمثيل العريب أيها املنصفون؟"

التي  وجاءت بواكري االستجابة عىل ذلك الضغط بحكم الظروف الطارئة

م وما ترتب عليه من 1918-1914فرضتها اضطرابات الحرب العاملية الوىل 

حيث وعدت اللجنة املالية بالجمعية  ،صعوبة مجئ الفرق الجنبية إىل مرص

خاصة وأن التمثيل أصبح مصدر معيشة هذه  ،الترشيعية االهتامم بتلك املسألة

 .(101)الفرق

م خفت االهتامم الصحفي بتلك القضية وشحذ كل 1915من العام  اوبدء  

الذي فرض نفسه بقوة " الفودفيل" أسلحته ملواجهة الفن املرسحي الجديد أال وهو

مرص يف  احة، وكان مسار جدل كبري وواسع بني معظم الدوريات الصادرةعىل الس

عىل أخالق  اجديد   احيث كان من وجهة نظر معظمهم أنه ميثل خطر   ؛وقتئذ

 .(102)املجتمع ويجب محاربته
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 لوائح وقوانني إنشاء املسارح الخاصة والفرق

 قوانني إنشاء املسارح الخاصة  -1

م أرسل القنصل اإليطايل إىل وزارة الخارجية شكوى بسبب 1872العام  يف

الخاص بالقنصلية " ألفريي" القرار الصادر من ضبطية اإلسكندرية بشأن إغالق

وهو ما أثار  ،لنه كان غري مرخص من املجلس البلدي باإلسكندرية ؛اإليطالية

مفتوح منذ عدة  نص الشكوى أن املرسحيف  حيث ذكر ؛دهشة القنصل واستيائه

سنوات بال ترخيص من أي جهة وهو نفس حال املسارح الخاصة الخرى مثل 

ومن الرد  ،لعدم وجود الئحة من الساس تنص عىل ذلك انظر  " زيزينيا" مرسح

الحكومي عليه اتضح أنه بالفعل مل يكن إلنشاء املسارح الخاصة قوانني تنظمها 

ئ بقرار شفاهي من رشيف باشا حني كان أُنش" ألفريي" بل أن مرسح ،وتلتزم بها

 .(103)للخارجية اوزير  

م بوقف 1874وعىل أثر تلك املشكلة أصدرت نظارة الخارجية قرارها عام 

وفيه أوصت برضورة أن تصدر الحكومة قوانني تنظيم عمل  ،قرار الضبطية

وأن تُعلن تلك القوانني بالجريدة  ،املحالت العمومية ومنها املسارح وترخيصها

 .(104)الرسمية

أحد الرعايا اإليطاليني الستخراج رخصة " سوسكينو" ومن الطلب املقدم من

م اتضح أن 1891باستئجار أحد محالت الزبكية بغرض تحويلها إىل مرسح العام 

 بنفي مامرسة ألعاب القامر من إقرارهمن أهم الرشوط الواجب توافرها يف املتقدم 

 .(105)والتزامه بعدم العمل به مستقبال   ،قبل

وىف نفس العام أصدر ديوان الداخلية الالئحة الخاصة بتنظيم املحالت 

أهم ما جاء فيها ويخص  ،واشتملت عىل واحد وعرشين مادة قانونية ،العمومية

 .(106)املسارح التايل:

به عليه التقدم بطلب ُمعلن قبل افتتاحه  اخاص   اكل من يريد افتتاح مرسح   -1

إىل الجهة املسئولة، مع التعهد بعدم تقديم مرشوبات روحية  ابخمسة عرش يوم  

 .دون الترصيح مبستند رسمي من الجهة املختصة
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تقديم كافة البيانات الالزمة مثل اسم املتقدم ومحل امليالد وتاريخه  -2

مكتوب بعدم  وإقرار ،وشهادة تؤكد حسن سريه وسلوكه ،يعمل بهاالتي  واملهنة

 لعب القامر باملرسح.

عدم االلتفات إىل طلبات الشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الحاالت:  -3

أي قضية يف  املحكوم عليهم-االقارصين الذين مل يبلغوا سن الرشد، ثاني  -أوال  

الشخاص -ا، ثالث  اواحد   اجنائية أو قضوا فرتة عقوبة بالسجن حتى وإن كان شهر  

الذين يقيمون محالتهم ومنها املسارح بالقرب من املناطق السكنية أو املؤسسات 

 اإلدارية والتعليمية وأماكن العبادة والرضحة.

يف  يف حالة املواسم والعياد العامة يُباح تقديم املرشوبات الروحية -4

رخصة من الحكومة املحالت العمومية مبا فيها املرسح برشط الحصول عىل 

 .املحلية )املجلس املحيل( فقط

إذا انتقل مقر املرسح من مكان إىل آخر عىل صاحبه إعالن ذلك يف ظرف  -5

ليصدر تقرير الحكومة  اثالثة أيام، وإبالغ الجهات املختصة قبلها بخمسة عرش يوم  

 املحلية، وتعيني املكان الذي نُقل إليه حتى تتم املوافقة.

 .عىل واجهة املرسح تعريفية مزودة بفانوس يُضئ ليال  رضورة وضع لوحة  -6

وكانت مقسمة عىل فصلني  ،االلتزام مبواعيد التوقيت الصيفي والشتوي -7

 16والصيفي من  ،أبريل تُفتح حتى منتصف الليل 15أكتوبر إىل  15الشتوي من 

يد وال يُسمح بتجاوز تلك املواع ،أكتوبر تُفتح حتى الساعة الواحدة 15أبريل إىل 

 .سوى برُخصة شهرية استثنائية من الحكومة املحلية

حق دخول رجال الرشطة كافة املحالت العمومية مبا فيها املسارح؛  -8

حاالت االستغاثة أو للتحقق من يف  وذلك لحفظ النظام أو البحث عن متهمني أو

 تنفيذ بنود تلك القوانني.

تياترو " القوانني، واقعة إنشاءنستشف منها مدى تطبيق تلك التي  ومن الوقائع

الذي مل يتمكن مالكه الجنبي من الحصول عىل ترخيص إنشائه إال " عباس

بتصديق مندويب نظارة الشغال العمومية والصحة والبوليس، ثم اتضح أن أوراق 
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الرتخيص غري مستوفاة كافة الرشوط السيام فيام تعلق مبسألة االحتياطات المنية 

مام أدى إىل تدخل وكيل نظارة الشغال العمومية  ،بالحرائق والسالمة الخاصة

ولكن نجد أن  ،من املرسح إنشائهبرضورة هدم ما تم  اوأصدر قرار   ،للمدن واملباين

 اكان يتبع لها املالك بصفته أجنبي  التي  الخوف من سطوة ونفوذ املحاكم املختلطة

برضورة تشكيل لجنة فنية  وتراجع املسؤول عنه ثم أوىص ،حال بني تنفيذ القرار

مع التوصية بإعداد بعض املنافذ التي  اإلنشاءالتي بدورها أقرت باستكامل عمليات 

 .(107)تيرس عمليات خروج الجمهور يف حال حدوث حريق

وغري تلك القوانني املتعلقة بترصيحات إنشاء املسارح الخاصة، وجدت 

بالفنانني ومتعهدي املسارح بعض القوانني االنضباطية والتنظيمية الخاصة 

وتلك القوانني أمكن التعرف عليها من بنود التعاقد بني نظارة الشغال  ،الخديوية

 م وأهمها كالتايل:1902والجمعية الفنية ملرص العام 

 .(108)القوانني الخاصة بالفنانني والعاملني مبرسح دار الوبرا-أوال  

دار الوبرا من دخول الرُشف مُينع الفنانني وكل هيئة العاملني مبرسح  -1

 واملمرات الرضية بصالة املرسح أثناء الربوفة باستثناء رؤساء الوظائف والخدم.

مُينع املوسيقيني التابعني لألوركسرتا من املرور بصالة املرسح أو  -2

 املمرات وُغرف الفنانني.

 ممنوع اصطحاب أي شخص للكالب داخل أي جزء من املرسح. -3

املرسح إال فيام يسمح به أثناء فرتة املساء بالبوفيه ممنوع التدخني يف  -4

 وغرف التدخني الخاصة.

لكل فنان غرفة لها مفتاح خاص به يُكتب عليه اسمه ويستلمه من الحارس  -5

 ثم يسلمه إليه يف حالة خروجه.

 حال غيابهم.يف  عىل الفنانني عدم ترك ُغرفهم مفتوحة -6

 التأكد من إضاءة الُغرف بالكهرباء أو بالفوانيس قبل دخول الفنانني إليها.  -7
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رضورة إلتزام الفنانني بقواعد وبروتوكوالت الحوار الرسمية واختيار  -8

 املصطلحات اللغوية الالئقة.

القوانني الخاصة مبتعهدي املسارح ومديري الفرق بدار الوبرا -اثاني  

 .(109)الخديوية

املتعهد عىل ترصيح من املسؤول المني الخاص البد من حصول  -1

تحتوي مشاهد حرائق وانفجارات وما شابه التي  بالحكومة عند متثيل العروض

 ذلك.

يف  اإلدارة بالتواجديف  التزام املتعهد أو املدير وما يشرتك معه من آخرين -2

 أماكن الكواليس ورُشفات املرسح وأي مكان يتواجد فيه الفنانني مجتمعني.

املقام الول عن تنفيذ كافة بنود التعاقد وبإلزام يف  تعهد هو املسؤولامل -3

 الفنانني بها السيام فيام يتعلق ببنود الداب العامة.

الفواصل فيام بني العروض ال تزيد عن عرشين دقيقة وبإذن من املسؤول  -4

 .املايل الحكومي

الوبرا لسباب ال يحق للمتعهد تشغيل عاملني تم رفتهم من قبل من دار  -5

 أمنيه داخلية.

يحق للمسؤول املايل الحكومي معاقبة املتعهد وكتابة تقرير ضده يف  -6

 تستوجب تدخل لجنة التياترات.التي  حالة املخالفات الشديدة

بالئحة " م أصدر ديوان الداخلية الئحة جديدة ُسميت1911وىف العام  

ولذلك كان البد من موافقة وطُبقت عىل الجانب واملرصيني سواء، " التياترات

 اأما فيام يتعلق بنصوص الالئحة فهي ال تختلف كثري   ،محكمة االستئناف املختلط

م سوى أنها خاصة باملسارح فقط وما يشبهها 1891عن بنود الالئحة الخاصة بعام 

 .(110)مثل مقاهي املوسيقى والسينام توغراف والسريك وأماكن لعب الخيول

ئحة الجديدة االهتامم مبسألة المن وتدخل البوليس وياُلحظ من بنود الال 

وتشديد الرقابة عىل املسارح سواء من الناحية الشكلية وإجراءات تكوينها 

تُقدم ومدى توافقها مع التي  وإنشاؤها، أو الناحية الفنية من حيث نوع العروض
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لبنود النظام العام للسلطة الحاكمة أو عادات وتقاليد املجتمع وذلك يتضح من ا

 .(111)التالية

 التأكيد عىل رضورة تواجد رجال البوليس داخل املرسح. -1

 تشكيل لجنة خاصة باملدن تكون مهمتها مراقبة تنفيذ بنود الالئحة. -2

للمحافظ أو املسؤول عن إدارة املدينة اإلرشاف عىل التدابري املتعلقة  -3

بعد رأى اللجنة بالبناء واإلنارة واالحتياطات الخاصة بالتأمني ضد الحريق وذلك 

 سابقة الذكر.

يجب إخطار املحافظ قبل التمثيل بأربعة وعرشين ساعة عن اسم كل فرقة  -4

 .ستُعرض ووصف مشاهدهاالتي  جديدة ومواعيد التمثيل وبيان بأسامء الروايات

للنظام والداب ومن حق البوليس التدخل  اممنوع متثيل ما يكون مخالف   -5

 الفة.ووقف التمثيل يف حال ثبوت املخ

عىل أصحاب املسارح ومديريها تنفيذ أوامر املحافظ إذا قرر وقف  -6

 حال االمتناع.يف  االتمثيل وللمحافظ أو السلطة املحلية وقفه إجباري  

عىل أصحاب املسارح أو مديريها إخطار املحافظة أو املديرية  -7

وإبالغها قبل  ،تتضمن مشاهد بها إطالق أعرية نارية أو نريانالتي  باملرسحيات

 ساعة لخذ االحتياطات المنية الكافية. 24متثيلها بـــ

وإغالق  ،عىل من يثبت عليه املخالفة اقرش   100توقيع عقوبة قدرها   -8

 .املرسح إذا استدعى المر

كام اهتمت الالئحة الجديدة بتنظيم الجمهور والعمل عىل راحته خاصة 

وعدم وضع  ،حيث ألزمت املتعهد بالحفاظ عىل أناقة القاعات ؛مرسح دار الوبرا

للزحام ووقوع  ااملمرات، وااللتزام بعدد الحضور منع  يف  مقاعد زائدة عن العدد

ومن بعض  .(113)، كذلك االلتزام بأسعار التذاكر املعلنة ومواعيدها(112)املشاجرات

البنود والتفاصيل يتضح أن بعض الفئات كان يحق لها دخول املسارح الخديوية 

أو بأسعار مخفضة السيام يف  امجان   (الوبرا والكوميدي الفرنيس والزبكية)
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االحتفاالت العامة مثل عيد الجلوس الخديوي ومن تلك الفئات ضباط الجيش من 

 . (114)العسكرياملرصيني واإلنجليز رشط دخولهم بزيهم 

عام  اجديد   اوال زلنا مع القوانني ونجد أّن الحكومة املرصية أصدرت مرسوم  

متام الساعة يف  شارع عامد الدينيف  يقيض بإغالق املسارح العامة 1917

لرتشيد استهالك الكهرباء، وذلك ما أدى إىل اعرتاض أصحاب  االحادية عرش مساء  

للرضر املادي الواقع عليهم جراء تقليص عدد ساعات العمل  اتلك املسارح نظر  

 .(115)الليلية التي تشهد كثافة الجمهور بها

 تدخل البوليس يف املسارح

يف كافة التعاقدات  اثابت   اوكام لوحظ أن تدخل البوليس يف املسارح كان رشط  

 ،بغرض ظاهر معلن يتمثل يف حفظ النظام العام داخل املرسح ،عىل اختالفها

والفصل بني الجمهور أو الفنانني يف حال وقوع املشاغبات واملشاجرات فيام 

وتثبت الوثائق الرسمية بالفعل أن بعض الفنانني كانوا يتشاجرون بسبب  ،بينهم

 .الرصاع التنافيس حول الدوار املسندة إليهم

ين نجده يذكر أن فنا  ،1871ووفق أحد التقارير الرقابية عن دار الوبرا العام 

ما كانت تقع بينهم  اوكثري   ،املرسح اإليطاليني كانا منقسمني إىل حزبني متصارعني

بوقوع إصابات  ااملشاجرات التي بلغت حد التشابك باليدي إىل انتهائها أحيان  

عن تلك الرصاعات بشكل معلن عىل  اإلفصاحومل يكن لديهم خجل من  ،جسدية

رات واملكائد التنافسية التي كانت تدور غري املشاج ،خشبة املرسح أثناء التمثيل

ولذا كان البد من تواجد  ،بني راقصات الباليه من أجل االستحواذ عىل دور البطلة

 .(116)القوة المنية لفض االشتباك فيام بينهم وحفظ النظام

 ،اوقعت حادثة مشابهة مبرسح دار الوبرا الخديوية أيض   1888ويف العام 

حيث اشتبك أحد املمثلني اإليطاليني مع نظريه الفرنيس مام أدى إىل توسيع دائرة 

التناحر بينهام بدخول زمالئهام الباقيني إىل أن حرضت قوى البوليس وقبضت 

 .(117)وسلمتهم إىل قنصلياتهم اجميع  

كام كانت تحدث بعض املشاجرات بني الجمهور وجنود االحتالل  

مع إدارة املرسح واملمثلني  ايشتبك الجمهور أحيان   ، كذلك مان(118)اإلنجليزي
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أحد يف  فعىل سبيل املثال ؛لسباب تعلقت بعدم الرضا عن الفرقة أو سوء التنظيم

 يةنسبااإل د مرضت فجأة إذ أُصيبت بالحمى م ق1918عروض منرية املهدية العام 

فاضطرت فرقتها إىل تقديم االعتذار للجمهور الذي مل  ،التي كانت منترشة وقتئذ  

مرسح دار الوبرا يف  ، أما(119)يقبله البعض وقاموا بتكسري املقاعد والثاثات

فكانت تتوافر تذاكر رخيصة بلغت قيمتها خمسة قروش كان يف مقدرة بعض 

ما وقعت املشاغبات فيام بينهم مام كان يستدعي  االطالب الحصول عليها وكثري  

 .(120)قوات البوليس ومراقبته

ويف نفس السياق كان مهمة رجال البوليس مراقبة تنفيذ قوانني الالئحة خاصة  

أنذرت  1885عىل سبيل املثال يف العام  ،(121)المن والسالمة بإجراءاتفيام يتعلق 

 خليل القباين وعبده الحمويل أثناء فرتة نظارة الشغال العمومية كُّل من أحمد أبو

تقرير مفتش البوليس الذى أخرب النظارة  بناعيلمتثيلهم بدار الوبرا الخديوية 

بعض  إحضارباإلضافة إىل  املرسح واملمرات،يف  بتدخني بعض ممثيل الفرقة

 إلعداد القهوة داخل" السبريتو" تعمل مبادةالتي  أفراد الجمهور املواقد اليدوية

 .(122)املرسح

م اهتم ديوان الداخلية بزيادة مقاعد رجال البوليس مبرسح 1908ويف العام 

دار الوبرا الخديوية بالقرب من املقصورة الخاصة بالخديو عباس حلمي 

بتعليامت مبارشة منه رغبة يف زيادة االحتياطات المنية أثناء تواجده باملرسح عىل 

. أما فيام (123)بينه وبني سلطة االحتالل اإلنجليزي اخالف التوتر الذي كان معروف  

 .يتعلق بالجانب السيايس فسيأيت توضيحه يف الفصل التايل

 مناذج من القضايا املتعلقة بالفنانني وحقوق امللكية الفكرية

وقبل أن نختتم هذا الفصل يجب اإلشارة إىل بعض التنظيامت الخاصة  

الجزائية والتعويضية الخاصة  اإلجراءاتومناذج من  ،بقوانني امللكية الفكرية

عىل منها و  ،اإلشكالياتللوقوف عىل أهم مالمح إدارة تلك  بالفنانني الجانب

مالك ونارش اللحان " ماركيني" م أرسل اإليطايل1873خالل العام  ؛سبيل املثال

وبدافع االبتزاز والطمع شكوى مبارشة إىل " روي بالس" املوسيقية الخاصة بأوبرا

The National Library and Archives of Egypt



 177 1919 ثورةاملجتمع املرصي..من النهضة إىل رسح وامل

لخديو إسامعيل للحصول عىل مزيد من املال بعد أن علم بقيمة مبلغ املائة ا

 .(124)ُدفعت لفريدي قيمة تلحني أوبرا عايدةالتي  وخمسني ألف فرنكا

 "،لوتسا" وتبعته بنفس الدافع شكوى دار النرش والتوزيع اإليطالية املسامة  

رغبة  يف رفع أسعار بيع الوبرات مبقدار أربعة أضعاف عن السعر الصيل 

ثم نجد أن درانيت  ،م1873واملتعارف عليه خالل الثالث سنوات السابقة للعام 

عىل حجة قانونية بأن  امدير املسارح الخديوية واجه ذلك االبتزاز بالرفض مستند  

مل يوقعن " روسيا والربتغالأمريكا وتركيا و " مرص ضمن خمسة دول أخرى وهي

 .(125)عىل أية اتفاقيات بشأن حقوق امللكية الفكرية

وقد أثارت تلك الشكاوى غضب الخديو من درانيت الذي دافع عن نفسه بأنه  

سبق رشائه أربعة وأربعني أوبرا دون التعرض ملشكالت قوانني حقوق امللكية 

لنه كان يشرتيها مبارشة من املالكني الصليني دون وسيط لثالث أسباب  ؛تلك

  :وهي

ومن ثمَّ  ،أن سعر الرشاء املبارش من املالك الصيل أوفر من دار النرش -1

 االقتصاد يف النفقات.

 .ضامن جودة النصوص الصلية والتحقق من عدم تزويرها أو تعديلها -2

أن رشاء النصوص الصلية هو السلوب الذي يليق مبكانة الخديو   -3

 إسامعيل

ورأى أنه من الفضل أال توقع مرص  ،وعىل هذا النحو برر درانيت موقفه 

وعدم االلتفات إىل مثل تلك الشكاوى السيام  ،اتفاقيات حقوق امللكية الفكرية

يام أنهام مل يعرتضا بذلك الس ،وأن أصحابها ماركيني ولوتسا كانا مدفوعني بالطمع

عىل مسارح دول عديدة غري مرص ومنها " روي بالس" الشكل عند عرض أوبرا

 .(126)مالطة وبوخارست

هذا غري عمليات النصب واالحتيال التي كان يقع فيها رجال الخديو  

مثل تلك  ،إسامعيل حني كانوا يعقدون اتفاقات مجيء الفرق املرسحية إىل مرص

حيث تعاقد مع  ،1873العملية االحتيالية التي تعرض لها درانيت يف فرنسا العام 
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وأنكر القيمة املالية  ،أحد متعهدي املسارح الذي مل يِف باالتفاق" مناسري" املدعو

ثم رفعت مرص دعوة قضائية ضده أُدين فيها من ِقبل املحاكم  ،التي ُدفعت له

وعىل أثره تحملت مرص دفع  ،كنوا من الوصول إليهالفرنسية لكنه هرب ومل يتم

 .(127)افرنك   6.528.25التي بلغت  املحاماةمرصوفات الدعوى وأتعاب 

وعىل هذا املنوال أُديرت بعض القضايا الخاصة بحقوق الفنانني الجانب 

وعىل سبيل املثال يف  ؛التي لعب فيها القضاء املختلط ودافع االبتزاز دور بارز

تقدم املدعو روكاري والد إحدى املمثالت الكومبارس بفرقة املرسح  1871العام 

الكوميدى برفع قضية عن طريق القنصلية الفرنسية ضد درانيت يعرتض فيها عىل 

ومل يجد درانيت سبيل لحل املشكلة إال بإرسال  ،افرنك   185دفع  اأجر ابنته طالب  

خطاب إىل الخديو ذكر فيه أن املمثلة كانت ال تستحق الجر املطلوب لكن 

رضورة التدخل ودفع املبلغ قبل " كرمه املعهود" وجب عىل الخديو من باب

 .(128)الوصول إىل جلسة املحكمة

لباليه بفرقة دار الوبرا راقصة ا" فرجينيا بالوتشيا" تعرضت 1907أما يف العام  

الخديوية إىل حادثة سقوط من عىل خشبة املرسح أثناء إحدى الربوفات، نتج عنه 

، رفض متعهد ومدير امرصي   اكرس بإحدى قدميها ألزمها العالج بقيمة ألفي جنيه  

وعىل أثره قامت بالوتشيا برفع قضية تعويض ، التكفل به" ماريوس بونس" الفرقة

وناظر الشغال العمومية إسامعيل رسي بصفته  ،ختلط ضد بونسأمام القضاء امل

 .(129)املوقع عن الحكومة املرصية عىل عقد امتياز الفرقة

هكذا كانت تُدار املسارح الخديوية كنموذج مثايل للهيئة املؤسساتية التي  

إدارة عكست اليدولوجيا االستعامرية  ،أُديرت مبعايري الهيمنة الجنبية الغربية

إال أنه  ،وتصورات الجانب الشعبوية عن مرص وحكامها املحليني ،الحاكمة

ومبرور الزمن وبفعل الحراك الوطني االجتامعي التحرري امتلكت وطورت مرص 

التي أصبحت أحد أهم رصوحها الثقافية يف النطاق العريب  ،تلك املسارح

ت الغفران الحضاري مقابل ما فعله الغرب بالشعوب التي وأحد مسوغا ،الفريقي

 .عبث مبقدراتها
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 هوامش الفصل الرابع

 
 ،باإلسكندريةنرشة آرتني بك املنطوية عىل قوانني البوليس فيام يتعلق باملرسح اإليطايل ( 1)

 .242-241ص ،مرجع سابق ،عن فيليب سادجروف      نقال   ،1847أكتوبر  16بتاريخ 

، املرصوفات املنرصفة يف الخاصة 27( دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم 2)

، 98م، ص1869مايو  8هـــ /  1286محرم  27الخديوية وباقي املخصصات، بتاريخ 

مايو  2هــــ / 1287صفر  1، أوامر كرمية بتاريخ 27ريب، فيلم وأيضا املعية السنية ع

 . 107م، ص1870

، تابع الخاصة الخديوية، 2002-001556( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 3)

-001561 وكود أرشيفي، 66م، ص1870مارس  3هــــ / 1286ذي الحجة  1بتاريخ 

 . 144م، ص1870مايو  30هـــــ / 1287صفر 29، تابع الجفالك السنية بتاريخ 2002

، ترجمة مكاتبة من 5013-003514( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عيل، كود أرشيفي 4)

السنية  وديوان املعيةم، 1869نوفمرب  27جناب درانيت بك إىل جناب ايرام بك بتاريخ 

، ديوان 116م، ص1869مايو  15هــ / 1286صفر  4أوامر كرمية بتاريخ  27عريب: فيلم 

 16هـــ / 1292رجب  15، خطاب من "درانيت بك" بتاريخ 19املعية السنية عريب: فيلم 

 . 60م، ص1875أغسطس 

 29، أوامر كرمية بتاريخ 2001 -000571( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، كود أرشيفي 5)

، 29ة السنية عريب: فيلم ، و ديوان املعي43م، ص1870يوليو  28هــ / 1287ربيع آخر 

رمضان  21قيد الوامر العلية الصادرة للدواوين واملحافظات، أوامر كرمية بتاريخ 

-000762، ومحافظة مرص: كود أرشيفي 77م، ص 1870ديسمرب  14هـــ / 1287

مايو  1هــ /  1288صفر 23، من نظارة املالية إىل مأمور أشغال التياترات، بتاريخ 2002

، اإلفادات الصادرة إىل القاليم 19، وديوان املعية السنية عريب: فيلم 109م، ص1872

م، 1874أكتوبر  12هـــ / 1291رمضان  2واملحافظات والجهات السايرة، بتاريخ 

 . 13ص

، تابع نظارة املالية بتاريخ 2002-001561( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 6)

، وديوان املعية السنية عريب: كود 102م، ص 1870و ماي 25هــ / 1287صفر  24

م، 1872أبريل  9هــ / 1289صفر  26، أوامر كرمية بتاريخ 0003-000064أرشيفي 

، تابع صورة الصادر للسايرة إىل 2002-001067، ومحافظة مرص: كود أرشيفي 183ص

 . 64م، ص1877يناير  24هـــ / 1294محرم  10مدير التياترات بتاريخ 
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مسيو " بورن "  إىل، 2002 – 000762دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي  (7)

، 145م، ص. ص1872مايو  10هــ / 1289ربيع الول  3محاسبجى التياترات، بتاريخ 

148 . 

، تابع املعية السنية 2001-000064( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، كود أرشيفي 8)

 . 75م، ص1876أبريل  21هــــ /  1293أول ربيع  27بتاريخ 

، إيل مدير مصلحة 2002-001066( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 9)

-001067، وكود أرشيفي 8م، ص1876فرباير  28هـــ / 1293صفر  3التياترات بتاريخ 

 . 128م، ص1877يناير  28هـــ /  1294محرم  14، إىل مدير التياترات بتاريخ 2002

، 176، 132، ص. ص2002-001561( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 10)

، 66، ص2002-000727أرشيفي ، وكود 196، ص2002- 000762وكود أرشيفي 

150 . 

 . 132، ص0003-000064ية عريب، كود أرشيفي ( دار الوثائق القومية: ديوان املعية السن11)

ربيع الول  11، بتاريخ 2001-000056( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، كود أرشيفي 12)

 . 107م، ص1874أبريل  27هــ /  1291

، وكود 101، ص2002-0001561( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 13)

، 2002-001067، وكود أرشيفي 23، 22، 1ص ، ص. 2002-000762أرشيفي 

 . 80ص

، 74، 7، ص. ص 2002-000727( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 14)

 . 145، ص2002-0000762، وكود أرشيفي 148

، وكود أرشيفي 84، ص2002-001067( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 15)

 . 145، ص000762-2002

، 60، 58، ص. ص2002-001556دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي  (16)

 . 129، 75، ص. ص2002-001561وكود أرشيفي 

، وكود أرشيفي 13، ص2002-001556( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 17)

-000064، وديوان املعية السنية: كود أرشيفي 168، 65، ص. ص000762-2002

 . 64، 9، ص. ص0003

 . 145، ص2002-000762( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 18)

 . 66، 7، ص. ص2002-000727( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 19)

، مذكرة بشأن 0075-033158( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 20)

فرباير  5م إىل 1886ديسمرب  15مستخدمني تياترو الوبرا الخديوية من ترتيب درجات 

، ومذكرة 9م، ترجمة مذكرة من نظارة الشغال العمومية إىل رئاسة مجلس النظار منرة 1887
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يناير  8 /هــ1304ربيع الثاين  14ة بتاريخ مجلس النظار املرسلة إىل اللجنة املالي

 م. 1887

 ( نفس املصدر. 21)

 ، خاص مبسيو0075-033187 ر الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي( دا22)

 م. 1899ديسمرب  13جنيه بتاريخ  50إىل  40كيلمنتي" ناظر التياترات ورفع ماهيته من "

، مذكرة اللجنة 0075-034544( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 23)

املالية باملوافقة عىل طلب عالوة ملذكور مستخدم بصفة كاتب حسابات يف تياترو الوبرا 

 م. 1893يونيو 19الخديوية بتاريخ 

، مذكرة اللجنة 0075-034544( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 24)

املالية باملوافقة عىل طلب عالوة ملذكور مستخدم بصفة كاتب حسابات يف تياترو الوبرا 

 م. 1893يونيو 19الخديوية بتاريخ 

، طلب نظارة 0075-048207( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 25)

عىل املسيو فيكتور بيلور الذي كان أمني املهامت  الرابع املجيديالشغال اإلنعام بالنيشان 

يناير  19هــ / 1330صفر  11بتياترو الوبرا الخديوية ملناسبة إحالته عىل املعاش بتاريخ 

 م. 1913يناير  30م، والرد باملوافقة بتاريخ 1913

ذكرة ، ترجمة م0075-033173( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 26)

م، ورد اللجنة املالية 1892يناير  28من نظارة الشغال العمومية إىل مجلس النظار رقم 

 م. 1892فرباير  7هـــ / 1309رجب  8باملوافقة عىل الطلب بتاريخ 

، مذكرة اللجنة 0075-034901( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 27)

ني الكونستابل "بابينى أنطونيو" يف وظيفة مالحظ تياترو الوبرا املالية باملوافقة عىل تعي

 م. 1912مارس  17بتاريخ  ا           جنيه سنوي   120الخديوية مباهية 

، بخصوص 4003-036768( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 28)

يناير 21لقاهرة بتاريخ زيادة رواتب الخفر املعينني حول تياترو دار الوبرا الخديوية، ا

 م. 1906

، بخصوص 4003-036768( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 29)

يناير 21زيادة رواتب الخفر املعينني حول تياترو دار الوبرا الخديوية، القاهرة بتاريخ 

 م. 1906

، أوراق مقدمة 4003-037909يفي ( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرش30)

أغسطس  19لجنة التياترات الخديوية، القاهرة  أعضاءلاللتحاق بوظيفة رئيس التياترات إىل 

 م. 1886

 . 3م، ص1887يونيو  7، يف 451عدد ( جريدة القاهرة: السنة الثانية، 31)
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جامد الول 4يخ ، أوامر كرمية بتار27( دار الوثائق القومية: املعية السنية عريب، فيلم 32)

 . 61م، ص1871يوليو  21هـــ / 1288

( البارة هي عملة فضية عثامنية يرجع تاريخها إىل القرن السابع عرش امليالدي، أول من سكها )

 ا                                                                                     السلطان العثامين مراد الرابع، أما مقداراها يف القرن التاسع عرش فقد كان أربعني بارة = قرش  

 اإللكرتوين؛ للمزيد انظر املوقع ا     مرصي  
 http://www.syriapath.com/forum/showthread.php?t=46564   

، بخصوص 0019-001545( دار الوثائق القومية: املجلس الخصويص، كود أرشيفي 33)

 م. 1873أبريل  5هــ / 1290صفر  7مرصوفات إصالح الوبرا، بتاريخ 

، خطاب مرسل من 5013-003516( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عيل، كود أرشيفي 34)

 م. 1873يونيو  30محافظ القاهرة إيل القنصل اإليطايل، القاهرة بتاريخ 

، جواب مرسل من نظارة 2002-000719( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 35)

 م. 1876مارس  7هـــ / 1293صفر 11ة مرص بتاريخ الشغال إىل محافظ

 . 238م، ص1880أغسطس  19، يف 140( جريدة املحروسة: السنة الويل، عدد36)

، بخصوص 0075-033144( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 37)

ل من أعضاء لجنة إنارة التياترو بالزيت، ترجمة الخطاب الوارد لنظارة الشغا عىلالعمل 

م، وترجمة الخطاب الوارد من لرئاسة مجلس النظار من 1881ديسمرب  23التياترات بتاريخ 

 م. 1882يناير  4نظارة الشغال بتاريخ 

، مذكرة 0075-035588( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 38)

م، وترجمة 1882يونيه  21ملجلس النظار بشأن تصليح أدوات ومفروشات الوبرا بتاريخ 

م، وديوان الشغال 1884يوليه  3مذكرة من اللجنة املالية إىل مجلس النظار بتاريخ 

، إفادة مرسلة من نظارة الشغال العمومية بشأن 4003-022537العمومية: كود أرشيفي 

م، ومجلس 1884أكتوبر 4عملية الرتميامت الرضورية الالزم إجراؤها مبرسح الوبرا بتاريخ 

قيمة تكاليف  655، 39، فتح اعتامد مببلغ 0075-035594النظار والوزراء: كود أرشيفي 

و دار الوبرا الخديوية حسب مقايسة الرتميامت الالزم إجراؤها لجل حفظ وصيانة تياتر 

 م. 1884نظارة الشغال أكتوبر 

، ترجمة مذكرة 4003-037870( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 39)

م، 1885يوليه  1، بتاريخ 279من نظارة الشغال العمومية لرئاسة مجلس النظار منرة 

 . 367رئاسة مجلس النظار منرة وترجمة مذكرة من نظارة الشغال ل

، بخصوص 4003-036765( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 40)

 . 11مزايدة ترميم مهامت تياترو املحروسة، ص

، يف 458، وعدد 2م، ص1887سبتمرب  13، يف 525عدد ( جريدة القاهرة: السنة الثانية، 41)

 . 2م، ص1887أكتوبر  15، يف 543، وعدد 2م، ص1887 يونية 15
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، أوراق 4003-019548( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 42)

يوليو  11بخصوص الرتميامت التي صار إجراؤها بتياترو دار الوبرا، القاهرة بتاريخ 

 م. 1888

، ترجمة إفادة 0075-033166ء، كود أرشيفي ( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزرا43)

 يونية 4بتاريخ  519، منرة 18محررة من لجنة التياترات إىل نظارة الشغال العمومية رقم 

 7بتاريخ  57م، وترجمة مذكرة من نظارة الشغال العمومية إىل مجلس النظار منرة 1890

 م. 1890 يونية

، مذكرة من 4003-021290عمومية، كود أرشيفي ( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال ال44)

 م. 1890سبتمرب  4بتاريخ  88نظارة الشغال العمومية إىل مجلس النظار منرة 

 87( نفس املصدر: صورة ما ورد لنظارة الشغال العمومية من رئاسة مجلس النظار منرة 45)

كود أرشيفي  م، ومجلس النظار والوزراء:1890أكتوبر  15هــ / 1308صفر  21بتاريخ 

 29بتاريخ  174، ترجمة مذكرة من اللجنة املالية إىل مجلس النظار منرة 033172-0075

، رأى اللجنة 0075-033178م، ومجلس النظار والوزراء: كود أرشيفي 1890نوفمرب 

سبيل تقليل خطر الحريق  يف تحت ترصفها 13،500املالية يف طلب الشغال وضع مبلغ 

محرم  25الخديوية وموافقة من رئاسة مجلس النظار لنظارة املالية بتاريخ  بتياترو دار الوبرا

 م. 1890سبتمرب  9هـــ / 1308

، ترجمة مذكرة 0075-033185( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 46)

 م. 1894يوليه  4بتاريخ  61من نظارة الشغال العمومية إىل مجلس النظار منرة 

بتاريخ  85نفس املصدر: ترجمة مذكرة من نظارة الشغال العمومية إىل مجلس النظار منرة  (47)

 م. 1894سبتمرب  6

  .( نفس املصدر48)

 .( نفس املصدر49)

، وثيقة بشأن 4003-016316( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 50)

-022536م، وكود أرشيفي 1894أغسطس  26التصليحات العمومية بدار الوبرا بتاريخ 

، النظر يف إزالة التخشيبة املوجودة بجوار محل الوبرا الخديوية املعمولة لوقاية 4003

، أوراق 4003-030173م، وكود أرشيفي 1897نوفمرب  13وابور إطفاء الحريق بتاريخ 

 م. 1905أبريل  25و 8إيجاد مطافئ الحريق بالوبرا بتاريخ 

، بخصوص 4003-022530ثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي ( دار الو 51)

استبدال اللوج املخصص للمحافظة ]محافظة مرص[ يف الوبرا الخديوية بلوج درجة أويل 

 أو بنوار مجاور للوجات الحرضة الفخيمة الخديوية. 

 . 3م، ص1901أكتوبر  30، يف 2416عدد ، 26( املحروسة: السنة 52)
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، بخصوص 4003-022017( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 53)

مارس  27م و1918فرباير  21م بتاريخ 1918-1917عجز يف ميزانية دار الوبرا لعام 

 م. 1919

 . 2ص  م،1901أكتوبر  10، يف 2093عدد ، 21( جريدة االتحاد املرصي: السنة 54)

، ترجمة مذكرة 4003-036764ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي  ( دار الوثائق القومية:55)

م، و  1906مايو  14بتاريخ  209من نظارة الشغال العمومية إىل مجلس النظار منرة 

 28، مذكرة اللجنة املالية منرة 0075-035831مجلس النظار والوزراء: كود أرشيفي 

لعمل املباحث االبتدائية الخاصة لبناء دار باملوافقة عىل فتح اعتامد ستة آالف جنيه مرصي 

 11جديدة للتمثيل يف القاهرة واحتساب املبلغ املذكور من االحتياطي العمومي بتاريخ 

، مذكرة من اللجنة 0075-035840م، و مجلس النظار والوزراء: كود أرشيفي 1907فرباير 

نظارة الشغال العمومية جنيه مرصي ل 3600باملوافقة عىل فتح اعتامد  256املالية منرة 

يف  ةعالوة عىل اعتامد الستة آالف جنيه السابق فتحه لدرس مرشوع بناء دار متثيل جديد

انظر؛                                          م، وللمزيد واالطالع عىل تفاصيل املرشوع كامال  1908أغسطس  24القاهرة بتاريخ 

، أوراق ومجموعة رسومات عن 4003-036763ديوان الشغال العمومية: كود أرشيفي 

طاعات تياترو الوبرا الخديوية، ملف كامل يحتوي عىل تفاصيل املرشوع خالل عامي ق

 م. 1906، 1905

 . 3م، ص1901ديسمرب  25، يف 2424عدد ، 26( جريدة املحروسة: السنة 56)

 . 24م، ص1895يناير  15، يف 142عدد ( جريدة لسان العرب: السنة الويل، 57)

، بخصوص 4003-036766( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 58)

تزويد مرسح زيزينيا باإلسكندرية بالكهرباء، خطابات مرسلة بني إدارة اإلسكندرية إىل 

ديسمرب  18م، و1904نوفمرب  7سكرتري اإلدارة العامة للمدن واملباين بالقاهرة بتاريخ 

مرسلة من املجلس البلدي باإلسكندرية إىل االشغال العمومية  م، وأيضا خطابات1905

 م. 1907مارس  8م، و1906أكتوبر  17م، و1906أكتوبر  9بالقاهرة بتاريخ 

، طلب إرسال نسخة من 2001-009613( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، كود أرشيفي 59)

ط لتشغيل املرسح الكوميدي العقد املنعقد بني محافظة القاهرة والسيد يوسف الخيا

 م. 1878ديسمرب  19م، القاهرة بتاريخ 1878الصغري عام 

، ترجمة 0075-033147( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 60)

مارس  8مقدمة من املوسيو " بارافه" إىل سعادة أفندم ناظر الشغال العمومية بتاريخ  أعراض

 م. 1882

 

The National Library and Archives of Egypt



 185 1919 ثورةاملجتمع املرصي..من النهضة إىل رسح وامل

 
، ترجمة 4003-022540( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 61)

قونرتاتو ]عقد[ يختص بإعطاء تياترو الوبرا إىل الخواجات "سانتينى بوين وسوسكينو" 

 م. 1884نوفمرب  13م، القاهرة بتاريخ 1885لتشغيله مدة شهري فرباير ومارس 

ني املمثلني أحمد أبو خليل وعبده الحمويل لتشغيلهام ( نفس املصدر: رشوط االتفاق ب62)

 م. 1884نوفمرب  26تياترو الوبرا الخديوية وإعفائهام من مصاريف الغاز بتاريخ 

، العقد املربم 0075-033155( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 63)

باشا وزير الشغال ومسيو "بوين  عنها عبد الرحمن شكري ا                       بني الحكومة املرصية نائب  

 م. 1886يونيو  2وجارزد يوسوشينو" الستغالل مرسح الوبرا، القاهرة بتاريخ 

، عقد امتياز 4003-036990( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 64)

يل الفرقة تياترو الوبرا الخديوية بني عبد الرحمن رشدي ناظر الشغال العمومية وممث

 م. 1888مارس  3الرتكية، القاهرة 

، عقد بني 4003-036771( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 65)

أبريل  30حسني فخري ناظر الشغال العمومية والجمعية الفنية ملرص، القاهرة بتاريخ 

 م. 1902

، عقد بني 4003-036771، كود أرشيفي ( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية66)

أبريل  30حسني فخري ناظر الشغال العمومية والجمعية الفنية ملرص، القاهرة بتاريخ 

 م. 1902

، عقد بني 4003-036771( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 67)

أبريل  30لقاهرة بتاريخ حسني فخري ناظر الشغال العمومية والجمعية الفنية ملرص، ا

 م. 1902

 ( نفس املصدر. 68)

، خطاب 4003-030173( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 69)

 23مرسل من املندوبني عن لجنة التياترات إىل نظارة الشغال العمومية، القاهرة بتاريخ 

 م. 1904فرباير 

 . 3م، ص1904أبريل  8، يف 362 ة، عدد( الجوائب املرصية: السنة الثاني70)

، أوراق تشغيل 4003-030718( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 71)

 م. 1909-1908م، إعالن املوسم املرسحي 1908الوبرا عام 

 . 3م، ص1914سبتمرب  10، يف 1712( جريدة املحروسة: السنة الثانية، عدد 72)

، الداخل 0075-033157( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 73)

ديسمرب  9م، القاهرة بتاريخ 1886واملنرصف وعدد الحارضين لألعامل املرسحية موسم 

 م. 1886
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، يف 313، وعدد2م، ص1886ديسمرب  14، يف 304عدد ( جريدة القاهرة: السنة الثانية، 74)

، ودار الوثائق 2م، ص1886ديسمرب  28، يف 316، وعدد 2صم، 1886 ديسمرب 25

، تحسني الوضع الوظيفي 0075-033353القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 

واملايل الذي يوجد به الفنانني بالوبرا الخديوية وأن أصحاب االمتياز الجانب مل يوفوا 

 م. 1893بالتزاماتهم عام 

، مذكرة من 0075-033150ة: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي ( دار الوثائق القومي75)

ناظر الشغال إىل مجلس النظار بشأن طلب مسيو " انريكو سانتينى" مستأجر تياترو حديقة 

الزبكية وذلك للنظر يف إجراء الالزم ملنع الرضر الذي وقع عليه بسبب الحداث الثورية، 

 م. 1884 فرباير 2بتاريخ 

، ترجمة مذكرة 0075-033164وثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي ( دار ال76)

ديسمرب  31، بتاريخ 554من نظارة الشغال العمومية إىل رئاسة مجلس النظار منرة 

 م. 1887

، مستخرج من 0075-033146( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 77)

 م. 1882مارس  2هـــ املوافق 1299ربيع الثاين  12محرض يوم الخميس 

، صورة ما 0075-033149( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 78)

أالف جنيه  7تحرر من رئاسة مجلس النظار لنظارة املالية بخصوص التياترات ورصف مبلغ 

نوفمرب  11 التياترات بتاريخمرصي من خزينة املالية ملسيو" الروز" مأمور حفظ موجودات 

 م. 1882

، مذكرة 0075-033152( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 79)

الشغال بشأن إعطاء تياترو الوبرا بدون إعانة سوي اإلعفاء من قيمة التنوير وتوزيع الرباح 

والورباوين والتراك، تابع عىل الجواق التي تطلب التشخيص يف الوبرا من أبناء العرب 

م، وديوان الشغال العمومية: كود 1885أبريل  23ه / 1302رجب  8محرض يوم الخميس 

بفتح اعتامد جديد مببلغ  49منرة  ، قرار مجلس النظار4003-022539أرشيفي 

ف يف إنارة الغاز بتياترو الوبرا يف عام 88.709 شوال  11م، بتاريخ 1884    َ          ُ                                     قرشا  قيمة ما رص 

 م. 1885يوليه  23هـــ / 1302

 . 3م، ص1886ديسمرب  26، يف 314( جريدة القاهرة: السنة الثانية، عدد80)

 . 2م، ص1887سبتمرب  29، يف 226( جريدة الصادق: السنة الثانية، عدد 81)

، ترجمة مذكرة من نظارة 0075 – 033162(دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، 82)

 م. 1887مايو 5، يف 511االشغال العمومية اىل رئاسة مجلس النظار منرة 
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، بخصوص 0075-006682( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزراء، كود أرشيفي 83)

 26حذف املبلغ الذي كان مخصص لتنوير تياترو الوبرا، مذكرة املستشار املايل بتاريخ 

 م. 1888أبريل 

 . 3م، ص1886ديسمرب  26، يف 314عدد ( جريدة القاهرة: السنة الثانية، 84)

 . 2م، ص1887سبتمرب  29، يف 226لسنة الثانية، عدد ( جريدة الصادق: ا85)

 . 4م، ص1891أبريل  15، يف 1093عدد ، 14( جريدة الوطن: السنة 86)

، 114، وعدد2م، ص1894ديسمرب  8، يف 113( جريدة لسان العرب: السنة الويل، عدد 87)

 . 4م، ص1894ديسمرب 12، يف 115، وعدد 2م، ص1894ديسمرب  11يف 

، 140، وعدد15م، ص1895يناير 10، يف 138عدد ان العرب: السنة الويل، ( جريدة لس88)

، يف 150، وعدد 23م، ص1895يناير  15، يف 142وعدد ، 19م، ص1895يناير  12يف 

 2، يف 404، وعدد60م، ص1895فرباير  5، يف 160وعدد ، 39م، ص1895يناير  24

 . 511م، ص1895ديسمرب 

، يف 460، وعدد 1م، ص1896يناير  8، يف 432عدد ثانية، ( جريدة لسان العرب: السنة ال89)

 . 2-1م، ص. ص1896فرباير  12، يف 461وعدد ، 2م، ص1896فرباير  11

 . 4-3م، ص. ص1896ديسمرب  29، يف 2169عدد ، 21( جريدة املحروسة: السنة 90)

ل تياترو ، بخصوص تشغي3003-074431( دار الوثائق القومية: ديوان املالية، كود أرشيفي 91)

م، وديوان الشغال 1898يناير  27م، القاهرة بتاريخ 1898-1897الوبرا الخديوية عام 

 إىل، خطاب مرسل من نظارة الشغال العمومية 4003-036771العمومية: كود أرشيفي 

 م. 1898يناير  31نظارة املالية قسم الحسابات بعنوان " إعانة التياترو" القاهرة بتاريخ 

 . 1م، ص1901نوفمرب  10، يف 2102عدد ، 21االتحاد املرصي: السنة ( جريدة 92)

 . 1م، ص1901ديسمرب  26، يف 2115، عدد 21( جريدة االتحاد املرصي: السنة 93)

 . 3م، ص1903ديسمرب  16، يف 79عدد ( جريدة الرشق: السنة الويل، 94)

 17، يف 7828، وعدد 3م، ص1903يناير  16، يف 7547، عدد 28( جريدة الهرام: السنة 95)

 . 2م، ص1903ديسمرب 

 . 3م، ص1911فرباير  25، يف 640عدد ، 26( جريدة املحروسة: السنة 96)

 . 2م، ص1911أبريل  20، يف 10061، عدد 36( جريدة الهرام: السنة 97)

 . 1م، ص1914مارس  16، يف 10959 ، عدد38( جريدة الهرام: السنة 98)

 . 4م، ص1914فرباير  27، يف 1550عدد ، 39( جريدة املحروسة: السنة 99)

 . 5م، ص1914مارس  22، يف 1570، عدد 29( جريدة املحروسة: السنة 100)

 . 3م، ص1914أغسطس  23، يف 1698، عدد 29( جريدة املحروسة: السنة 101)
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ت الجدل والنقاش انظر السلسلة الوثائقية للمرسح عىل تلك الخبار ومقاال ( لالطالع 102)

 ، مراجع سابقة الذكر. 9، وج8، وج7، وج6املرصي: ج

، ترجمة خطاب 0019-001256( دار الوثائق القومية: املجلس الخصويص، كود أرشيفي 103)

م، وديوان 1872أكتوبر  31من جناب قنصل جرنال دولة ايتاليا إىل نظارة الخارجية بتاريخ 

، خطاب مرسل من ضبطية اإلسكندرية إىل نظارة 2001-000055خلية: كود أرشيفي الدا

، من تحريرات ديوان الداخلية إىل ديوان 2001-000052وكود أرشيفي  ،81الداخلية، ص

 . 93م، ص1872نوفمرب  16هــــ / 1289رمضان  16الخارجية، بتاريخ 

، خطاب مرسل 0019-001256أرشيفي ( دار الوثائق القومية: املجلس الخصويص، كود 104)

جامد الول  9من مصطفي رياض ناظر الخارجية إىل املجلس الخصويص بتاريخ 

 م. 1874 يونية 23 هـــ /1291

، طلب مقدم من 2001-008118( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، كود أرشيفي 105)

م، 1891فرباير  17اريخ      ُ                                               شخص ي سمي "سوسكينو" لرخصة تياترو، ثم الرد باملوافقة بت

 . 163ص

، الئحة بشأن 2001-008117( دار الوثائق القومية: ديوان الداخلية، كود أرشيفي 106)

 . 8-1م، ص. ص1891املحالت العمومية 

 . 1م، ص1907مايو  20، يف 1123عدد ( جريدة الرشق: السنة الرابعة، 107)

، الئحة 4003-036771أرشيفي  ( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود108)

 م.  1902أبريل  30داخلية ملرسح الوبرا الخديوية، القاهرة بتاريخ 

( نفس املصدر: الئحة منظمة للعالقات بني لجنة املسارح ومدير فرقة املرسح الخديوي 109)

 م. 1902أبريل  30واملدير املايل، القاهرة بتاريخ 

 . 2م، ص1911يوليو  18 ، يف4614عدد ، 16( جريدة مرص: السنة 110)

 ( نفس املصدر. 111)

، بخصوص 4003-022533( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 112)

عدم السامح للمتفرجني باملرور ووضع الكرايس يف الماكن غري مخصصة للماميش 

 م. 1908اير ين 20للمحافظة عىل ترتيب القاعة وعدم الزحام بتياترو الوبرا، بتاريخ 
، بخصوص 4003-036085( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 113)

 م. 1905ديسمرب  5تنظيم مقاعد الجمهور والحضور للمرسح، بتاريخ 

 . 3م، ص1901يناير  1، يف 2373، عدد25( جريدة املحروسة: السنة 114)

، بخصوص 0075-033192اء، كود أرشيفي ( دار الوثائق القومية: مجلس النظار والوزر 115)

بشكوى من أصحاب املسارح بشارع عامد الدين إىل رئيس مجلس النظار يطلبون من عدم 
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تطبيق القرار الخاص بإغالق املحالت العامة من الساعة الحادية عرش مساء، القاهرة بتاريخ 

 م. 1917أغسطس  10

، تقرير رقايب من دار 5013-003022شيفي ( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عيل، كود أر 116)

م، وجريدة 1871يناير  11الوبرا الخديوية من مفتش البوليس "ناردى" القاهرة بتاريخ 

 . 2م، ص1888فرباير  6، يف 642عدد القاهرة: السنة الثالثة، 

 2ص ،1888فرباير  6يف  ،643عدد  ،السنة الثالثة :جريدة القاهرة( 117)

 . 2م، ص1910سبتمرب  8، يف 61( جريدة البالغ املرصي: السنة الويل، عدد 118)

 . 1م، ص1918نوفمرب  2، يف 2938عدد ، 43( جريدة املحروسة: السنة 119)

، بعض 4003-030718( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 120)

عن عمل إنشاءات الزمة يف تياترو الوبرا املراسالت العمومية املرسلة إىل محافظة القاهرة 

وعن حجز بعض الماكن لرجال البوليس ملشاهدة بعض العروض، تقرير مرسل من 

ديسمرب  6مندوبني الحكومة إىل إسامعيل باشا رسي ناظر الشغال العمومية، القاهرة بتاريخ 

 م. 1908

، تابع صورة الصادر 2002-000719( دار الوثائق القومية: محافظة مرص، كود أرشيفي 121)

 . 1م، ص1876مارس  1هـــ / 1293صفر  5ملفتش البوليس بتاريخ 

، بخصوص 4003-022541أرشيفي ( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود 122)

عدم التدخني يف امللعب ]املرسح[ واملاميش وعدم عمل القهوة بتياترو الوبرا، مسودة من 

 م. 1885يناير  28مومية بتاريخ نظارة الشغال الع

، خطاب 4003-030718( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 123)

نوفمرب  28مرسل من محافظ القاهرة إىل السيد وكيل نظارة الشغال العمومية، القاهرة بتاريخ 

 م. 1908

 377، خطاب رقم 5013-003515( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عيل، كود أرشيفي 124)

فرباير  15، القاهرة بتاريخ الخديويمرسل من "درانيت بك" إىل "باروت بك" سكرتري 

 م. 1873

 ( نفس املصدر. 125)

 ( نفس املصدر. 126)

خطاب مرسل من  ،5013-003517كود أرشيفي  ،أرسة محمد عيل :دار الوثائق القومية( 127)

 .1873مايو  30بتاريخ  ،باريس ،باروك بك إىل درانيت بك

، خطاب مرسل من " 5013-003517( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عيل، كود أرشيفي 128)

 م. 1871مايو  10درانيت بك" إىل رياض باشا، القاهرة بتاريخ 
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، مذكرة 4003-036769( دار الوثائق القومية: ديوان الشغال العمومية، كود أرشيفي 129)

ملحكمة املختلطة مرسلة من مستشار الخديو إىل نظارة املالية                  تحتوي إعالن م حرض ا

 م. 1909مارس  4والشغال العمومية، القاهرة بتاريخ 
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 الفصل الخامس

 اناضج   اأعطيك شعب   امرسح   أعطني

 

مرآة ، تفرح اتبيك وأحيان   اأحيان  ، روح ال تخفت، إّن روح الشعب هي مرسحه

، بنعومة يقود اإلنسان العامل اعموم   بالفن، تعرثاتهطموحاته وأحالمه و  تعكس
وبالفن نرحل إىل رساديب املايض ، ويستطيع من خالله فرض ثقافته وبث أفكاره

واملرسح بطبيعته وسيلة توعوية منذ أن نشأ يف أحضان املعابد ، ونعيشها من جديد

وهو فن جامهريي متصل بشكل مبارش مبتلقيه ومتذوقيه عكس نوعية ، الدينية

كمنصات للخطابات الفكرية  اأحيان   فال غرابة من استخدامه، الفنون األخرى

ولكنه كأي مؤسسة أو فكرة يتأثر باملتغريات واملؤثرات املحيطة قبل أن ، الحامسية

ومعطيات البيئة الثقافية ، مبعنى أنه مرهون بالحالة االجتامعية والسياسية، يؤثر فيها

فاعلني ثم مبساحة الحرية املمنوحة من السلطة أو التي اقتنصها ال، والتعليمية

 . االجتامعيني عنوة
وألن املجتمع املرصي من املجتمعات التي وقعت فريسة لالستعامر بصوره 

لذلك اتسمت ثقافته باالزدواجية املعقدة التي ، املختلفة عىل مدى عقود وأزمان

جمعت بني تراثه الفكري والعقائدي وأوجه الحداثة التي استمدها أو فُرضت عليه 

ويبقى من حق ، ومن بينها املرسح، معطيات الحضارة األوروبيةمن االنفتاح عىل 

ضمن دفاعه عن االستقاللية الوطنية أو خشية تعارضه مع  وإنكارهالبعض رفضه 

أو تطويعه والتعاطي معه بالشكل الذي ، به حد االفتتان واإلعجابأو قبوله ، عقائده

 . يناسب مجتمعه

 املشينة للفن والعاملني به املرصي نظرة املجتمع

الرشائح االجتامعية قد نكتشف ونحن يف القرن الواحد والعرشون أن بعض و  

ألسباب كثرية مختلفة  هاإىل الفنون التمثيلية بكافة صور  ال زالت تنظر بعني االحتقار
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اختلفت  كام أن اآلراء، رمبا يكون عىل رأسها املعتقد الديني واملنظومة األخالقية

بني الفئات املتعلمة املنفتحة عىل الغرب ومتثالته يف طريقة تناولها للفن وتباينت 

 . التمثييل وما يهمنا هنا هو املرسح
وعىل األغلب تم تقديم املرسح بإطاره الحدايث إىل املجتمع املرصي من  

يف ِقبل املثقفني عىل سبيل أنه وسيلة إصالح وتهذيب وترقى أخالقي وليس رغبة 

ونرجح أن ذلك كان بدافع إزاحة الصورة الذهنية ، املتعة أو التسلية وما شابه

عن فنون  األرستقراطيالقدمية التي ترسخت يف الوعي املجتمعي إذا صح التعبري 

وخالفه ألنها كانت فنون شعبية  واملحبظاتية التمثيل البدائية كاألراجوز وأوالد رابية

 . (1)اوموضوع   ال ترقى لذوق هذه الطبقة شكال  

ونجد محمد املويلحي كواحد من األدباء املرموقني يف تلك الفرتة يرفع  

إذ ، املرسح بهيئته الغربية إىل مصاف منابر األمر باملعروف والنهي عن املنكر

التياترو املعروف عند الغربيني بأنه أصل التثقيف والتأديب ومنبع الفضائل ": يقول

، وهو عندهم توأم الجرائد، باملعروف وينهي عن املنكرومحاسن األخالق يأمر 
إال أنه عىل يد املرصيني وبسبب عوامل عديدة " وهذا يعظ بالنظر، هذه تعظ بالخرب

الحكومة للفرق املحلية وعدم وجود التمويل الكايف تحول إىل ملهى  إهاملمنها 

 . (2)"يدعو للفحش والرزيلة
بواجبه اإلصالحي جراء هذا الفكر  اأصبح املرسح مدفوع   ذلك املنظورمن  

الكالسييك املحافظ الذي مل ميتلك رفاهية الجدل حول فلسفة الفن من أجل الفن 

وإمنا كان البد من تحميله مبغزى أخالقي ، بحكم الظرف التاريخي واملجتمعي

بل كانت النخبة املتعلمة تروج ، ويجذب إليه الجمهور، ويربر وجوده يثقل وفكري

إىل املرسح لرتتقوا بأخالقكم  اذهبوا" التوعوية وليس الفنية عىل سبيل له بصفته

 . (3)"من ارتياد املراقص والخامرات وتسمو أرواحكم بدال  
ويف ظل الجهود الفردية يف سبيل تأسيس املرسح بصبغته املحلية وامتناع  

خلفيات اجتامعية  منكان معظم العاملني به ، القامئني عىل السلطة مبساندته

باالنخراط فيه  املتعلمة والرثية بعض الشخصيات قبل أن تغامر وفكرية متواضعة

جاءوا من  يف مرص زد عىل ذلك أن بعض رواد ومؤسيس املرسح، واالهتامم به
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من أصحاب اآلراء الدينية املتشددة الذين وشوا مغضوب عليهم سوريا مطرودين و 

واشتد الهجوم ضدهم بعد ، فاع عن الدين والفضيلةباسم الد العثامين بهم للسلطان

 اأن أصبح املرسح أحد أماكن االختالط بني الرجال والنساء وهو ما كان ميثل تحدي  

 . (4)ألحد املحظورات الدينية واالجتامعية اأو خرق  
طالب  جذب كام اشتدت وطأة هذا الهجوم من جانب الرتبويني بعد 

حتى أصبح البعض منهم  إليه خاصة يف فرتة طغيان املرسح الفودفييل املدارس

من و ، (5)ويحقق شهرة الريحاين أو الكسار التمثيليف  ايرتك تعليمه ليكون أستاذ  

يف  من يريد النجاحأن  عىل نّصتفرقة الكسار إعالنات بعض أن الطريفة  لنوادرا

ملشاهدة " دى باريز" كازينو فعليه الذهاب إىل( البكالوريا)امتحانات الكفاءة 

 . (6)!وسيجد هناك حلول االمتحانات" حسن أبو عيل رسق املعزة" مرسحية
ومن العوامل الرئيسية واملهمة التي ساهمت يف رفض املرسح حتى بني  

صفوف بعض املتعلمني أنه جاء يف ثوب غريب استعامري مثري للكراهية بالتبعية 

التي قُدمت يف بواكريه  ةالكالسيكيكام أن النصوص املرسحية ، إىل الذين صنعوه

الختالف مضمونها الكيل من األفكار  امل يستسيغها املجتمع بصفته العامة نظر  

 . (7)والعادات والجغرافيا والطباع
واإلدارة االعتباطية للمرسح ، الثقافية واالزدواجية، ويف ظل غياب الخربة 

 وعدم التمويل، العربية الصالحة للتمثيل عىل خشبتهوندرة املؤلفات ، املحيل

عت حركة الرتجمة والتأليف للجهود الفردية وبالتايل اتسمت ضخ، املايل املنظم

وتبلورت أغلبها يف قوالب ، بالعشوائية والتشتت وعدم اتساق الرؤى أو االبتكار

واملوضوع ، وما بني االقتباس من املوضوع الغريب، أدبية ال تخلو من السذاجة

 . يف النقد املوجه لكليهام ابارز   العب املنظور الديني دور  ، الرتايث العريب
فمن ناحية رفض املوضوع الغريب لعدم تناسبه مع عادات وتقاليد املجتمع  

الجنس وتتابعات " تابوهات" املسلم املحافظ مبا تخلله من مشاهد متحررة من

والعالقات العاطفية بني الجنسني ، رأةتحتها حجاب امل ينطويفلسفة الجسد التي 

وما يرتتب عليه من ، خارج نطاق الزواج بصفته املؤسسة االجتامعية الرسمية
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تفكيك أحد أهم وظائف السلطة الدينية األبوية مبا يتضمن منظومتها األخالقية 

 . الوجه اآلخر للدين يف األساس
وايئ املستمد من من ناحية أخرى رفض القامئني عىل الدين املوضوع الر  

ليس ": وهو ما عرب عنه محمد املويلحي قائال  ، االرتاث العريب اإلسالمي تحديد  

من أدب املسلمني أن ميثل بينهم تاريخ اإلسالم وتاريخ خلفائه وصلحائه عىل 

، اوأيب مسلم مغني  ، اوماذا ترى يف أيب جعفر عاشق  ، بالعشق والغناء يبتدئ أسلوب
وعّد ذلك من باب اإلهانة " ؟ الفنكام يجرتئ عليه أهل هذا  اوأيب الفوارس راقص  

مل متانع السلطة الدينية متثيل الرتاث بشكل مجرد وإمنا  اإذ  . (8)والتخريف التاريخي

تشرتط أال يتجاوز إطار املنظور الديني التقليدي الذي يقدس شخصياته ويجردها 

 . للمشاعر اإلنسانية الطبيعية امن الرتاتبية البرشية العادية التي تجعلها موضوع  
من معالجة تلك  اوحني تطور املرسح املحيل يف مرص ومتّكن نسبي   

اإلشكالية من خالل املرسحيات واالسكتشات التي قدمها الريحاين والكسار 

واملثري لالنتباه أن ، تعرض لهجوم عنيف من نوع آخر تكاتفت فيه املادية مع الدين

يف مضمونه وهدفه النقد املوجه اآلن إىل بعض  اكثري  هذا النقد والهجوم يشبه 

األعامل السينامئية الكاشفة ألحوال املجتمع دون تجميل أو مواربة كأفالم املخرج 

ومن ثمَّ جدلية الحوار حول الحدود التي يجب ، يوسف شاهني عىل سبيل املثال

راء فيام إذا واختالف اآل ، مجتمعه ملساوئأن يقف عندها الفن التمثييل يف كشفه 

بشكل رصيح أم من األفضل اإلشارة  املساوئكان من حق هذا الفن ترشيح تلك 

 ؟ إليها بشكل ضمني

الذي أساء من " كشكش بيه" فنجد أن بعض األدباء األعيان مل يروقهم منوذج 

عليهم بل وعىل السلطة  وجهة نظرهم إىل األعيان من الفالحني وعدوا ذلك تطاوال  

غري أن ذلك النوع من املرسحيات ساهم يف تذويب ، مبا أنهم كانوا أحد ممثليها

أي أن ؛ مساحات التبجيل املحاط بها هؤالء التي متثل الحاجز بني عامة الشعب

مرسحيات الريحاين كانت تحمل مغزى اجتامعي ساخر ضد التفاوت الطبقي 

 1919 عن نفسه بشكل معلن ورصيح يف ثورة الذي كان ينئ بشكل خفي حتى عربّ 

 . ثم تواىل
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وحملت مرسحيات الكسار التي قدم فيها شخصية النويب عثامن الرببري  

مبعنى أن ؛ نفس دالالت ومغزى هذا التفاوت الطبقي ولكن بطريقة عكسية

يف حني أن ، الريحاين هاجم رأس السلطة ومعاونيها وجعلهم بذاتهم مادة سخريته

ووجه رسالته بشكل غري مبارش إىل التابع واملحكوم ، نأى بنفسه عنهم الكسار

 . ومضمونها أنه ميكن بالذكاء واستغالل الفرص أن يتفوق عىل أسياده
وبذلك ساهم الريحاين والكسار بشكل مختلف الرؤية ولكن بهدف ووسيلة  

 سلوببأ وتهيئة وجدان الطبقات األدىن ، واحدة يف تفتيت سلطة الطبقة العليا

سلس وُمبطّن يف إزالة حاجز الخوف والرهبة منها عن طريق تحويلها إىل موضوع 

وهو ما يفرس رسعة انتشار هذا ، اقابل للسخرية والنقد واملسائلة بل واملنافسة أيض  

وتذوقهم له مبحبه إذا جاز التعبري ألنه كان لهم ومن ، النوع املرسحي بني العامة

وهذا ما مل يحتمله الوسط األديب النخبوي ، بلهجتهمأجلهم ويشبههم ويتحدث 

الذي كان ينتمى معظم أفراده إىل الطبقة العليا موضوع السخرية واملهدد مصالحها 

ولذلك أصبح ذا النوع املرسحي محل ازدرائه وسخطه ، وصورتها املجتمعية

 . بدعوى الحفاظ عىل الفضيلة والرقي
فشله يف مواجهة طغيان املرسح  وبعد أن فطن هذا الوسط النخبوي إىل 

لجأ إىل الدين واتخذ منه ذريعة ، الفودفييل الذي أضحى يهدد سيادته االجتامعية

بأن اللهجة " العلامنيني" األرستقراطينيحيث تحجج ناقديه ؛ الستمرارية هجومه

                                        ُ          التي يقدم بها الريحاين والكسار مرسحياتهام ت عد من باب " الفرانكو آراب" العامية و

وأن اللهجة العامية تتضمن بعض ، اإلهانة واالستهزاء بلغة هي لغة القرآن الكريم

املصطلحات البذيئة واملبتذلة التي من شأنها إفساد الذوق العام السيام النشء 

 . (9)والشباب
عىل مدار صفحات تلك الدراسة أن ارتياد  وكام الحظنا يف عدة مواضع 

فجمهور املسارح الخديوية مبا ، االجتامعيةاملسارح كان ضمن مظاهر الوجاهة 

أنها مثلت باكورة املرسح الحديث يف مرص كانوا من صفوة املجتمع املرصي 

عىل رأسه الخديو وأرسته وانتهاء بالشباب الذي تفرنج عرب مسارات التعليم 

 اغري أن مثن تذاكر دخول تلك املسارح كان باهظ   (10)والبعثات األوروبية املختلفة
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لطلبة  اباستثناء العدد القليل منها الذي كان متاح   يستطيع رشاؤها إال القادرينال 

 . (11)املدارس العليا الذين كان يُنظر إليهم كرعاع من جانب الصفوة

بكل ما هو جديد يف  وإمدادها، وكان يلزم رضاء هذه الصفوة من الجمهور 

أصبح هو مقياس معرفتها ومن ثمَّ ، عامل املرسح األورويب بقوامه الكالسييك

وكل ما ال يحاكيه أو يدنو منه ؛ وتذوقها ومعيارية الحكم عيل كل عمل مرسحي آخر

وذلك ما يفرس االنبهار النخبوي مبرسح ، يف املستوى فهو غري جدير باألهمية

 . (12)جورج أبيض
حيث ، وفيام يتعلق بنظرة املجتمع للممثل يحيك الريحاين تجربته مع والدته 

وكانت ، أنها كانت وفق النظرة املجتمعية العامة تأنف من التمثيل والعاملني بهذكر 

الريحاين برتك  إقناعوعندما مل تتمكن من ، تعده من باب العهر واألعامل الدنيئة

بينهام عىل أثره اضطر الريحاين إىل ترك املنزل  اشديد   االتمثيل حدث خالف  

مل ، بعد النجاح الشعبي الباهر الذي حققهويحيك أنه ، واالستقالل املعييش بنفسه

يكن للناس يف املواصالت العامة سوى الحديث عن تلغراف الحرب العاملية 

وصادف أن وقفت والدته يف عربة املرتو بعد ، وروايات نجيب الريحاين، األوىل

الراجل اليل بتتكلموا عنه ده يبقى ": وقالت بفخر، سامعها أحد تلك األحاديث

حني تصالحت معه  وغمرت السعادة، "والدة نجيب الريحاين املمثل أنا، ابني

 . (13)والدته بعد هذا املوقف وافتخرت به بصفته ممثال  
من خالل حالة الزخم التي أحدثها املرسح املحيل بصبغته الشامية و  

 امقيد  بل وأصبح ، من رشائح اجتامعية مختلفة اجديد   اواملرصية اكتسب جمهور  

ويف الواقع ، األخالقيدواع الذوق  من اانطالق  االلتزام بها  عامة عليه وآداب بقواعد

عىل سبيل ، كان للعمل النقدي الذي قامت به الصحف دور بارز يف تحقيق ذلك

أنه ال يصح من الجمهور التصفيق دون داع  املثال وضحت الصحف عىل اختالفها

إىل ت باملسليا الدخولومن غري الالئق ، الرتاجيديأو الضحك وقت التمثيل 

واإلنهاء عن الصفري داخل ، املدرجات والصاالت املخصصة للعروض املرسحية

، (14)كانت تحدث التياملسارح أثناء التمثيل وغريها من العادات السيئة والساذجة 
الفرق املرسحية  التزام منها إرضائهويجب  الهذا الجمهور هو اآلخر حقوق  أصبح ثم 

 . (15)والوفاء بربامجها املعلنة يف التذاكر املحددة املواعيديف  بتقديم عروضها
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هو عدم متركز الفرق ، وكان ضمن املظاهر الجيدة والجديرة باإلشادة 

حيث ساهمت جوالتهم املرسحية ، املرسحية بالعاصمتني القاهرة واإلسكندرية

عىل اختالفها بني األقاليم يف انتشار الثقافة املرسحية بني فئات املجتمع وطبقاته 

عكس حارضنا الذي ، وزحزحة الصورة النمطية السيئة املنظور بها إىل املمثل

 . يعاين اآلن مركزية الثقافة وتهميش األقاليم
لكن من املؤسف أن نجد بعض الحاالت الفردية املسيئة التي كانت مدعاه  

" املمثلنيآداب " عىل سبيل املثال وتحت عنوان، لهدم جهود حقيقية قد متت

تهرب فرقة أحمد الشامي  يشكو عبداللطيف حسن أحد مواطني مدينة دمنهور من

، اجنيه   30- 25بعد أن متكنت من بيع كافة التذاكر الخاصة بقيمة تراوحت بني 
ويف امليعاد املحدد ذهب الناس وهم يف غاية السعادة من أجل حضور العرض إال 

وكانت مثل ، (16)أو رد املبلغ الذي حصلوهأنهم فوجئوا بسفر الفرقة دون اعتذار 

تلك املواقف رغم فرديتها وعدم احتسابها ظاهرة إال أنها دون شك أرضت ببناء 

أوارص الثقة بني املمثل وجمهوره وما يرتتب عليه من تكوين االنطباعات بحديتها 

 . السلبية أو اإليجابية

 املرصي دور الصحافة يف تطور العالقة بني فن املرسح واملجتمع

وبالرغم من نقدنا ملوقف الوسط األديب النخبوي الذي كان أغلبه يدير  

من خالل  اإال أنه ساهم كثري  ، الهجوم ضد املرسح الفودفييل دون موضوعية

التوعية املنهجية إذا جاز التعبري يف تطور فن املرسح الحديث وتغيري مفاهيمه بل 

وتغيري النظرة االجتامعية السيئة تجاه العاملني بالتمثيل مقارنة  باملمثل يف املجتمع 

وأن رشط نهضة ، (17)األورويب وتكرميه بصفته يؤدي رسالة إصالحية وتنويرية

 . (18)ن بالتعليم والتدريب واملعرفة مبناهجهاملرسح وترقيته أن يقرت 
بنموذج املرسح األورويب كمقياس  اولكن ظل التقييم الصحفي العام مقيد  

 بعض املقاالت نرشتم 1885العام جريدة الزمان نجد  مثال  ؛ للحكم بشكل مطلق

حيث ابتدأ ، عروضها املقدمةمستوى  عن أداء الفرق العربية و الناقدة بشكل الذع

صمتنا عن هذا التشخيص مدة طويلة من الزمن ": املقاالت قائال   تلك الكاتب أحد
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وغضينا الطرف ساكتني عن القذى إىل أن طفح الكيل وعم الويل وأصبح الكالم 

 . (19)" ااجب  و  افرض  
الفرق العربية يدعو إىل  تقدمهالذى  بأن الفن املرسحيغضبه  اواستكمل مربر  

 وثوابتهسالمة املجتمع  وتهديد، املنظومة األخالقية إفسادمن شأنه الرزيلة و 

ثم استشهد ، النساء حشمةتدعو إىل الحياء والوقار و  التي والترشيعية اإلسالمية

 . (20)التي تثري الغرائز وتوقظ الفتنة متثيل مشاهد العشق والغرام بتحريم الدين
بالفن  االتي نددت تحديد   توالت مقاالت جريدة الرشقعىل نفس هذا النهج و  

الحكومة والخديو  داعية، فرقة أحمد أبو خليل القباين التمثييل الذي كانت تقدمه

، امستشهدة برأي الدين أيض  ، طردهم من مرص مثلام طُردوا من سوريابرضورة 
 . (21)بآراء األوربيني عن تلك الفرق ووصفهم إياها بالفاسدة املبتذلةو 

عىل غرار جريدة الرشق سارت بعض الصحف األخرى ولكن بأقل ِحدة مثل و 

أشادت من ، الفرق املرسحيةأهتمت بنقل أخبار وإعالنات  التيلسان العرب 

كتب أحد  فمثال  ؛ انتقدت أداء الفرق العربيةأنها بفن املرسح وفوائده إال  خاللها

، أن هذا الفن متأخر يف الرشق اويسؤنا جد  ": قائال   م 1895محرري الجريدة العام 
وال األمة ، فال رجال عندنا يحسنون صناعته، كباقي الفنون والتأليف اومنحط كثري  

فكل رواياتنا بوجه التقريب نقل وتعريب ، واإلنفاق عليه، اعتادت بعد الرغبة فيه

عن  وفضال  ، مام يوافق عاداتنا فنستفيده أو نقلع عنه ءيشولهذا ليس يف حوادثها 

ذلك فإن املرتجمني قد مسخوه وخرجوا به عن الحقيقة فشوهوا األصل 

 . (22)"وضيعوه
يف مرص حيث  املرسحيمسار الفن  اأما جريدة الرأي العام قد انتقدت أيض  

ن أداء ممثيل الفرق العربية كل أ ؛ 1903العام " التمثيل العريب" جاء يف مقال بعنوان

وذلك ألسباب انعدام الذوق واعتامدهم عىل النكات  االنحدارمدى يسري نحو 

إىل سوء املستوى  باإلضافة  ، ترض بأخالق املجتمع التيالدنيئة والعبارات السمجة 

وبالتايل قد رأى كاتب املقال أن ال يحق ، الفرق األوروبية الراقي بأداءالفني مقارنة 

إن ": ملثل هذه الفرق قائال  ألحد إلقاء اللوم عىل الحكومة املرصية يف عدم إعانتها 

 . (23)"إعانة األمور املبتذلة عار عىل الحكومات
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بإحدى حيث نرشت  اجريدة الجوائب املرصية يف الرأي كثري  ومل تختلف 

أن " كلمة يف فن التمثيل وهي قليل من كثري" تحت عنوانم 1905عام  مقاالتها

 ثم رأى الكاتب، بهدف البناء ال الهدم النقد الالذع املوجه إىل املرسح املحيل هو

وذلك لتأخر ظهوره ، أن الرشقيني واملرصيني خاصة محرومني من فن التمثيل

مقارنة بالفرق  الحكومة إهاملوخلو مرص من الفرق العربية الجيدة يف ظل 

عدم تنوع  املحيل ومنها املرسح منهايعاىن  ثم أشار إىل السلبيات التي، األجنبية

جهل و ، عدم وجود روايات مؤلفةو ، املشاهد العاطفيةركيزها عىل وت العروض

 . (24)واالهتامم بالغناء عىل حساب النص واملضمون، اللغة العربية بقواعداملمثلني 
والتزمت بعض الصحف بفكرة النقد البناء تلك السيام بعد الحراك الذي  

املثقفة برضورة االلتزام وناشد عدد من أفراد النخبة ، أحدثه املرسح الفودفييل

وهو ما اتبعته جريدة املحروسة ومنها مقالها ، باملوضوعية والتعقل يف النقد

ألقى الكاتب مبهمة ارتقاء  وفيه؛ "موسم التمثيل العريب يف األوبرا" بعنواناملنشور 

، بالتوجيه الثقايف املنوطةالصحافة  سواءالفن املرسحي عىل كافة األطراف 
بتوجيه  منها الحكومة والطبقة الراقية سواء األثرياء أو املثقفني أقناعبرضورة و 

خلق مرسح  من أجل نحو التمثيل العريب ومساعدة العاملني يف مجاله اهتاممهم

وإمناء ملكته ، "تهذيب الشعب" من شأنها التيوطني جدير بنرش األفكار البناءة 

حتى تكتسب ثقة  فرقأصحاب ال عاتق عىل املسؤولية األكرب املقي  ، الفكرية

 . (25)الحكومة والجمهور
وقد أشار الكاتب يف مقاله إىل نقطة مهمة وهي أن بعض املقاالت كانت  

من ممثيل أو مؤلفي روايات الفرق  قربهمالشخصية ومدى مدفوعة بأهواء كتابها 

وأن املسألة كانت ال تخلو بالتأكيد من تبادل املصالح والحسابات بني ، املرسحية

ك أو رؤساء تحرير الصحف سواء للرتويج واإلعالن عن الّومُ  هذه الفرقأصحاب 

بعض خصوم  إنّ ": ومن قوله، أعاملهم أو محاوالت البعض إلسقاط منافسيهم

الصحف يف أثناء األجواق واملؤلفني واملعربني أو بعض أصدقائهم يرسلون إىل 

غرضهم منها إما خدمة أصدقائهم أو النكاية بخصومهم أو الرغبة يف  التمثيل فصوال  

، وإنك لرتى بني تلك األقوال العجب العجاب، ن كانوا ال يعرفونهمإ و  امقاومة إناس  
يف سبيل  ريالتستحق أن ينفق ربع  ال افتارة يرفعون إىل السامء روايات وأجواق  
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يعتدون بكل أسباب االعتداء عىل أجواق وروايات هي خالصة وتارة ، حضورها

 . (26)"هذا الفن الحديث
أسدت بها إىل  مقاالتها ملتزمة بالنصائح التيجريدة املحروسة  استتبعت قدو 

ستعانت بالناقد عيل عنايت وأفردت ملقاالته او ، الصحف والقامئني عىلالنقاد 

تحدث مبوضوعية عن  ومن خاللها" التمثيل" الصفحة األوىل من الجريدة بعنوان

 : كالتايل هها الفن املرسحي يف مرصجيوا كان التيحيثيات املشكالت 
األوبرا  ومنها الخلط بني أنواع، بالقواعد واألصول املنهجيةالجهل  - أوال  

املعايري التي يشرتطها وأن التمثيل العريب خالف كل ، واألوبريت واألوبرا كوميك

الغناء واملقطوعات املوسيقية يف كل العروض املرسحية التي  بإقحام، كل نوع

 . (27) سواء كانت كوميدية أو تراجيديةمثل  تنتمي إىل النوع غري املوسيقي
التي كانت املؤلفات  اواصف  ، ندرة العمل بالتأليف والرتجمة السليمة – اثاني  

يكاد يكون و" اوموضوع   صياغة ووسمها بالركاكة، "باملنحطة" متثلها الفرق املحلية

وهو أن فتى قابل فتاه فتعاشقا وبعد معاناه األهوال ومكابدة  اموضوعها واحد  

أما الروايات املعربة كانت ، "املشقات تزوجا أو حيل بينهام فامتا شهيدي الغرام

 . (28)كونها مرتجمة من األدب األورويب أفضل حاال  
وكانوا ، النظامي يلتحقوا بسلك التعليممعظم املمثلني واملمثالت مل  - اثالث  

ولذلك كان يتم تلقينهم فيلقون الكالم املسموع ، ال يجيدون القراءة وال الكتابة

باإلضافة  إىل عدم ، وانفعاالته بشكل تقليدي روتيني ال يعرب عن ماهية املشهد

 . (29)اإلنسانية التوفيق يف األدوار املسندة لهم ومنافاتها لطبيعتهم
دون االهتامم  املرسحية بالجانب املاديالفرق  ُمالّك اهتامم -ارابع  

يف سبيل  وتجاهل تدريبهمالفرق  تلك اإلنفاق عىل ممثيل وُشح، باملضمون

رهم وحّمل إال أن الكاتب يف تلك املسألة قد عذ، مبستواهم الفني االرتقاء

 . (30)مسئولية تلك املسألة مساواة  بالفرق األجنبية الحكومة
قرتح عدة محاور من شأنها االرتقاء اعنايت و يف مقال آخر منسوب إىل  

، عن مع ما قدمه من قبل محمد أنيس وفاروجيه اباملرسح املحيل مل تختلف كثري  
دعوته  اموجه  ، ثم اقرتح بفتح باب التربع لتوفري التمويل املايل، أو جورج أبيض
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 وحث نظارة املعارف عىل رضورة، إىل األثرياء الوطنيني وعامة الشعب باملساهمة

 وفتح أقسام جديدة لدراسة فن التمثيل باملدارس، الجميلة للفنونمدرسة  إنشاء

 . (31)الصناعية الكبرية

وقد متخض عن ذلك الجدل الذي تنامى حول املرسح وشؤونه يف تلك 

وجود عدد من األفراد املعدودين من الوسط النخبوي الذين اهتموا بخوض ، الفرتة

وكان من هؤالء املحامي ، غامر عامله سواء بالتأليف أو التمثيل أو التمويل

إبراهيم ، وزىك طليامت وعبدالرازق عنايت، عبدالرحمن رشديو ، إسامعيل عاصم

 والدهام بتشجيع منمحمد ومحمود تيمور  واألخوين، (32)وفرح أنطون، رمزي

 كانا أنهام حني، بفن املرسح هامفعن شغ اتعبري   محمود ويحيك، أحمد تيمور باشا

 . (33)وحدهام املنزل كانا ميثالن فيهيف  اكونا مرسح  ، مرحلة الصبايف 

 دور املرأة يف تطور املرسح املرصي

ومثلَّت مسألة تعاطي املرأة مع املرسح كمنتج اجتامعي سواء بحضورها  

املجتمعي عروضه ثم فاعليتها يف مجال التمثيل والتأليف أحد أهم محاور الجدل 

 وبفعل مؤثرات فكرية واجتامعية، الذي أُثري بشأن املرسح والفن التمثييل بعموميته

حالة الجدل التي أثارها كتاب تحرير املرأة الصادر عام عديدة منها تداعيات 

ملؤلفه قاسم أمني تباينت اآلراء وتدرجت من الرفض التام إىل القبول  1899

 . (34)بتحفظ
مثل جامل الدين " باملستنريين" الذين ميكن وصفهم رجال الدين ساهمقد و  

وما نالته املرأة من حرية ، يف التغيري االجتامعيومحمد عبده وتالميذهام ، األفغاين

وإعادة تفسري ورشح علوم الدين يك ، واالجتهادفتح باب القياس  جزئية بفضل

 . تتناسب مفاهيمها وأحكامها مع روح العرص
وبحسب وصف جريارد نريفال ، إىل فرتة ما بعد الحملة الفرنسيةوبالعودة  

: ولألهمية هنا قال، بحديقة األزبكية األحد عروض مرسح القاهرة الذي ظل قامئ  
وكان بعض ... كانت الحديقة مليئة باإليطاليني واليونانيني بالطربوش األحمر"

النساء معظمهن بزي وكانت اللوجات مليئة ب، ضباط الباشا يف املقاعد األمامية

وبالتايل اعتقدنا أنهّن ، عن ذلك مل تكن أي امرأة مرتدية الحجاب فضال  ... رشقي

The National Library and Archives of Egypt



 202 مرص النهضة

بعد انتهاء املرسحية كانت كل هؤالء النساء املزينات ببذخ .... غري مسلامت

وقد غطوا مالمحهم بالربقع األبيض ، قد ارتدين زي موحد من التفته السوداء، شديد

لامت صالحات عىل أضواء املشاعل التي كان ميسك بها وامتطني الحمري كمس

 (35)" الحامرين

وكان من أول اإلشارات املبكرة عن وقوف املرأة عىل خشبة املرسح كممثلة  

إن سكان ": حينام قال، الذي سبق وأرشنا إليه" z" ما جاء ضمن تقرير املخرب

مشاعرهم الدينية لن القاهرة هم باألحرى مؤيدين لهذا الحدث عندما يعتربون أن 

إن إدخال ، تهان عند رؤية نساء مسيحيات ويهوديات يصعدن خشبة املرسح

تحقيق التقدم الذي ضمن يف  ا                                       املسارح األوروبية يف هذا البلد ساهم جزئي  

وكذلك النساء الاليت ال يرتدن الحجاب ويلبسن عىل الطريقة األوروبية ، لألجانب

السكان أن املرسح يعكس العادات والتقاليد وأن يعلم ، االحرتام الذي يستحقونه

 . (36)هذه الظروف ستكون سخيفةيف  األحكام املسبقة التي مل يعد لوجودها مربر
كانت مسألة التزام املرأة بالحجاب وما يرتبط به من املحاذير االجتامعية  اإذ   

وتُحد حريتها من العمل والسفر ، واألحكام الدينية التي تحرم اختالطها بالرجال

ظهور املرأة عىل  عامل مهم ورئيس يف تأخر واملشاركة يف ميادين الحياة املتعددة

و حضور عروضه دون محارمها أو بُسبل االحتيال كام جاء يف خشبة املرسح أ 

ليس يف " : ويقول املويلحي ضمن حواره الجديل، وصف نريفال املشار إليه

ألنه ينهي ؛ سمح باشرتاك النساء مع الرجال يف تأدية هذا الفنالدين اإلسالمي ما ي

 ويأمرهن بغض البرص فضال  ، عن االختالط بالرجال النساء عن التربج بالزينة فضال  

 . (37)"عن طموحه
ويف واقع األمر مل تقترص مسألة تحريم أو كراهية متثيل املرأة عىل الدين  

عىل  ااالجتامعية املحافظة يف الرشق عموم  قدر ما ارتبط ذلك بالبنية ، اإلسالمي

وما يتبعه من تحديد صورة املرأة وجسدها املُحمل ، اختالف معتقداته الدينية

وألنها ليست ، الفضيلة والغواية، بجملة من املتناقضات الخاصة بالرشف والخطيئة

حرة يف هذا الجسد وتخضعه ملن ميلكه من الرجال املقربني إليها حسب تراتبية 

فبالتايل هي ليست حرة الترصف يك ، إلخ... اأو زوج   اأو أخ   االنسب سواء كان أب  

The National Library and Archives of Egypt



 203 1919رسح واملجتمع املرصي..من النهضة إىل ثورة امل

للعيان عىل خشبة مرسح ترقص وتغني وتتجاوز بهذا الجسد كافة  تقف مثال  

 . اإلطارات املحظورة
ونجد أن املمثالت السوريات يف بالدهن كّن منبوذات ويُنظر إليهن كعاهرات  

يف طرد القباين بعد أن هرع الشيخ سعيد الغربا إىل  ارئيسي   ابل كّن سبب  ، وبنات هوى

قد تفشيا يف ، فإن الفسق والفجور، أدركنا يا أمري املؤمنني" : الوايل العثامين قائال  

واختلطت النساء ، وُوئد الرشف، فتهتكت األعراض وماتت الفضيلة، الشام

بلبنان كان ال زال مشاهدة  1895العام  اوتحديد  ، ويف السياق ذاته، (38)"بالرجال

فمام يُذكر أن ، املرسح يُعد خطيئة تستوجب االعرتاف أمام رجل الدين املسيحي

  .(39)"شفت مرسح، ارتكبت خطية، جاي اعرتف، دخلك يابونا": امرأة رصخت
وظلت هذه النظرة الدونية تالحق املمثالت السوريات يف مرص إال أنهن  

كام أن معظمهن ، السلطة األبوية املبارشة التي تعيق مسارهنأصبحن متحررات من 

 z "ولذلك كان املخرب، سوى العمل اهربن من الفاقة والفقر ومل يكن لهن مالذ  

اليهوديات " لديه بعض األمل يف قبول الجمهور املرصي للنساء ااملشار إليه آنف  "

، إصالح اجتامعيةكأداة  عىل خشبة املرسح بعد أن وعي لرضورته" واملسيحيات
وكان هذا الجمهور الذي يعنيه جامعة الصفوة الراقية املتعلمة فام بالنا بالجمهور 

 ؟! العام
عىل خشبة املرسح يف مرص مع  اومن أعالم املمثالت اللوايت ظهرن مبكر   

، (40)"نظلة مزراحي" و" وماري صوفان" "ميليا ديان" القباين والقرداحي كانت
وكانت املطربة ملكة رسور ممن ، فرقهن نجاحيف وأصبحن من األعمدة األساسية 

وجذبت إليها ، وامتلكت شهرة واسعة، جمعن بني إجادة التمثيل وحسن الصوت

  .(42)" باملمثلة املغرورة" حتى وصفها البعض (41)اهتامم الصحف واألدباء
رغم كل  اواقع   اوأصبحن أمر  ، وحني أثبنت وجودهن عىل هذا النحو 

وبتشجيع بعض الصحف لهن وثنائها عىل أدائهن أو ، االنتقادات التي ُوجهت إليهن

خفت ِحدة الهجوم املجتمعي عليهن وأصبح  انتقادهن بغية تقويم مستواهن الفني

مثل ؛ تجاربهن التمثيلية بنضج واعتزاز الاليئ سجلن ومنهن، (43)اواقع   اقبولهن أمر  

 . فاطمة اليوسف و، مريم سامط
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ورأى أن من أهم أسباب تأخر املرسح وقد أثار تلك املسألة يعقوب الندوا  

وظلت تُسند ، الحجاب الذي منع النساء من التمثيل، املحيل والعريب عامة

أن  عىل اخالفه الرأي مستند   إال أن زيك طليامت، (44)أدوارهن إىل الفتيان والرجال

ويف ، اجاء متأخر  الذي بكيانه دون تدخل املرأة  تطور ونضجاملرسح يف الغرب 

وأشار إىل أن أول ظهور للمرأة الغربية عىل ، والسذاجةمن الطرافة مل يخلو بداياته 

بدور القديسة  إحداهنحني قامت  1467املرسح كان يف فرنسا العام  خشبة

 يؤدون دور الوسامءكان الفتيان  ويف إنجلرتا، كاترين بإحدى املرسحيات الدينية

، م 1656ديدمونة يف مرسحية عطيل عام  بدورالفتيات إىل أن ظهرت إحداهن 
مقارنة  اطبيعي   اوبالتايل فمسألة تأخر ظهور املرأة عىل خشبة املرسح يف الرشق أمر  

 . (45)بالتجربة األوروبية
، املجتمع املرصي مرحلة املتفرجيف  قد تجاوزت عالقة املرأة باملرسحو  

 اللبنانية الكاتبة ومنهن؛ أو بالتأليف والكتابة، أكرث فعالية سواء بالتمثيلوأصبحت 

العام " حسن العواقب"و، (46)1893 العام" الهوى والوفا" مؤلفة روايتي" زينب فواز"

 بوصف األديبة الرتكية" متدن املرأة العرصية" وعدَّ ذلك من مظاهر، (47)1899

العائالت الرتكية التي كانت الزالت عىل أي أن األمر بلغ صفوف ، "هدى كيورك"

تحفظها يف هذا الشأن بل واشمئزازها تجاه املرسح املحيل بصبغته املرصية 

 . (48)عامة  

أما املرصيات فلم يظهرن عىل خشبة املرسح إال يف فرتات الحقة وبشكل  

أملظ وغريها من  نقول أن ؟أملظ مرصيةأمل تكن  البعض يتساءل وقد، محدود

واقترصن عىل ، مل يشاركن يف أية عروض مرسحية" ساكنة بك" املطربات مثل

وكانت مسألة مشاهدة ، الغناء خاصة يف حفالت الخديو إسامعيل واألعيان

كام كان ، املرصيات العروض املرسحية تُعد معركة يف حد ذاتها فام بالنا بالتمثيل

ونجد جريد لسان العرب ، أن يكن مبعية أرسهن أو أزواجهن احضورهن مرشوط  

تناشد أصحاب الفرق الشامية واملرصية برضورة تخصيص أماكن لهن  1895العام 

 . (49)يف مسارحهم أسوة بدار األوبرا
يعرتض عىل تواجد ال أنه  اقال كاتبه ضمن  " النساء واملرسح" ويف مقال بعنوان 

وبصوت عايل يشبه  اكثري  ألنهن يرثثرن ، عليهن االلتزام بالذوق والتعقل وإمنا النساء
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، مستغالت ارتدائهن النقاب، تعبريهحسب " حامم انقطعت عنه املياه يف" الرصاخ
 . (50)الستائر الحاجزة بينهن وبني الرجال تلك و

 ملاذا تذهب املرأة إىل امللعب" جريدة الرشوق تساءلت م1903 العام يفو 

من الفراغ والعزلة  اهروب  هب إىل املرسح ذن املرأة تإ "، وكانت اإلجابة" ؟[املرسح]

 اأصبح مدفوع  بل أن ذهاب الرجال إىل املرسح ، تعيشها بني أروقة منزلها التي

ولكن برشط التحيل  وهو أمر لطيف ال يحث عىل االعرتاض، الزوجاتبإلحاح 

 "ما كانوا يسمونه وانتقاء الجمهور مبا ال يسمح بدخول، بالسمت األخالقي

 . (51)"الرعاع
من الزمن وبفضل الحراك املرسحي أصبحت  اوأخذت تلك املسألة ردح   

ورأى البعض أن ، نقاش معلن عىل صفحات الجرائد ويف أوساط التجمع بتنوعها

حجاب املرأة ومتوالياته السيكولوجية التي تنمطت بها ال يؤهلها ملشاهدة عروض 

مرفوعات الحجاب يخالطن  اإلفرنجإن نساء " : إذ كتب أحدهم قائال  ؛ املرسح

الرجال ويجلسن يف املحالت العمومية فال تؤثر عىل أخالقهن مناظر التشخيص 

 . (52)" مثل ما يؤثر عىل الرشقيات املسلامت الاليت نشأن يف خدورهن
تتجسد تلك ، ويف الصعيد املعروف بتشدد نزعته االجتامعية املحافظة 

 مرسحية الشامي دأثناء عرض فرقة أحموعىل سبيل املثال ، بوضوح اإلشكالية

نجد أحدهم يناشد الحكومة املرصية  1912ببني سويف عام  "ماري تيودور"

 "العذارى والسيدات" برضورة مراقبة التمثيل ومنع العروض التي ال تحرتم ُحرمة

من الجرمية أن تُعرض عىل ": وبإمضاء أحدهم بصفة متأمل قال، اللوايت يشاهدنها

 . (53)"وتُلقى عىل مسامعهن فصول وألفاظ تؤثر عىل عفتهن وطهارة قلوبهنأنظارهن 
الليل راشد أحد مواطني  وتحت عنوان حافظوا عىل اآلداب دعا املدعو أبو 

التي قدمتها فرقة عزيز عيد باملنيا " ليلة الزفاف" محافظة املنيا مبنع عرض مرسحية

ليس " ألّن بحسب وجهة نظره؛ أو حظر دخول النساء والتالميذ إليها 1913العام 

من حسن الذوق أن يشاهد الناس يف اجتامعاتهم العمومية خالعة املرأة ونومها يف 

 . (54)" ارسيرها مبالبسها الشفافة ليهم الرجل بها وتقبيلها مرار  
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نجد الستائر الحاجبة بني ، 1916العام  اتحديد   عدة سنوات وبعد ُميض 

ولكن أصبح يف وسع النساء أن يرتدن ، زالت قامئةالنساء والرجال باملسارح ال 

بل ويتجرعن املرشوبات ، سافرات الوجه وبكامل زينتهن، املرسح مبفردهن

وّعده ، بارتداد هجوم البعض ضد املرسح وكان ذلك كفيال  ، الروحية مثل الرجال

 . (55)يف نرش الخالعة واملجون سبيال  
خشبة املرسح والتحقق من ذاتها  املرأة املرصية العتالء اكان ذلك متهيد  و  

وتقابلها الصحف بالثناء ، ويشجعها الجمهور، يُسند إليها األدوارومطربة  كممثلة

التي تُعد " سلطانة الطرب" منرية املهديةوسبقتها ، ومنهن فاطمة رشدي والحفاوة

كممثلة حازت عىل ، فاصل جوهري يف تاريخ عالقة املرأة املرصية باملرسح

إضافة  إىل متيزها الفني الذي بلغ صداه حد ، واحرتام مجتمعها املحافظ إعجاب

 وإلقائهاأغطية رؤوسهم عمد ومشايخ الريف الرجال من األعيان والوجهاء و انتزاع 

 . (56)اوذلك مل يكن باليشء الهني اجتامعي  ، تحت قدميها
والحامسة مام مّكنها من حيازة تلك وكانت منرية عىل قدر من الوعي والذكاء  

إذ وعيت إىل الظرف التاريخي الثوري الذي كانت مرص متر  -االستثنائية  –املكانة 

ويف ظل فرض ، " حاربت االحتالل بغنايئ" : وكانت تقول بفخر واعتزاز، به

قدمت ؛ لألحكام العرفية عقب نفي سعد زغلول إىل مالطه اإلنجليزياالحتالل 

الشيخ يوسف القايض وأمني صدقي عديد األغنيات واألزجال ذات  بالتعاون مع

أنا ": أغنية مطلعها ومنها، رصيح ااملضمون السيايس بشكل ضمني مسترت وأحيان  
يا مرصيني يا وطنيني قوموا كده " وأغنية، "حب الوطن عندي غية، منرية املهدية

 . "تثنائيةوادى قوانني اس، أحكام عرفية وال فيش حرية، مالكم ناميني
، وعىل خشبة مرسح التمثيل العريب باألزبكية قدمت مرسحية كلها يومني 

يا ، زبدة بلدي يا، زبدة صابحة يا": ومام غنته، وكانت فيها تقوم بدور بائعة زبدة

وال ، واوعى تبيعها، عندك واخزن، اشرتي واوزن، ولدي زبدة يا، أوالد بلدي

شال الحامم " وأغنية، "وازاي حاتهون بلديتودعها عند اليل يخون لتعيش مغبون 

 . " من مرص ملا للسودان... حط الحامم
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كام كانت منرية تدرك جسامة تجاوزها الدور النمطي املجتمعي املرسوم لها  

ويف ربط ذيك بني عملها الفني ، ما كانت تغني قبل فتح الستار اولذا كثري  ، كامرأة

تصون منوسها ، الواحدة منا بإديها": وتقولوواجبها الوطني الكفيل بالشفاعة لها 

يف رسالة واضحة  (57)"عشان وطنها ورشفها، تدوس عزالها برجليها، وعفافها

وللتأكيد عىل أنها مل تخرج ، ورصيحة إىل جمهورها لدحض أي شبهة قد تلحق بها

 . عن سياق املنظومة األخالقية التي يدين بها املجتمع
وموضوع مرسحيات عرصية  مهام   ااملرأة محور   عىل هذا النحو أصبحتو  

مثل املرسحية ؛ الجدلية إشكالياتهابكافة الجديدة صورتها املجتمعية كثرية عكست 

بنات الشوارع وبنات " ومرسحية، "ست ما متشيش كده عريانة يا" الفودفيلية

سيأيت عنها  التيوغريها من املرسحيات األخرى ، "قلب املرأة"و، "الخدور

 . االحديث الحق  

 املجتمع املرصييف  انتشار جمعيات وأندية التمثيل

الرشائح االجتامعية بني تشعبه كان من أبرز مظاهر الحراك املرسحي و و  

تألفت من هواة التمثيل  التيالجمعيات واألندية  عديد من انتشار بتنوعها واختالفها

ومتركزت ، واألدباء من الشباب وموظفي الحكومة مبساعدة ومتويل بعض األعيان

، يف القاهرة واإلسكندرية وعواصم بعض األقاليم ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص
 : االيت

 . (58)"ميخائيل جرجس" الجمعية الوطنية بالقاهرة لصاحبها -1

وكان أعضاؤها من هواة ، لصاحبها حافظ فهميجمعية الصفا الودي بالقاهرة  -2

 . (59)التمثيل واملوظفني الحكوميني املرفوتني من أعاملهم

 . (60)وكانت ذات نشاط كبري معروف، جمعية االبتهاج األديب باإلسكندرية -3

 . (61)جمعية تهذيب الشبان بطنطا -4
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وكانت  رية وصاحبها األديب إبراهيم صدقيجمعية املنهل العذب باإلسكند -5

مبعنى أنها كانت تقدم عروضها املرسحية بهدف ؛ ذات توجه أديب اقتصادي

 . (62)الحصول عىل تربعات

 . (63)جمعية التمثيل األديب باإلسكندرية  -6

 . (64)جمعية الرتقي األديب باإلسكندرية -7

 . (65)جمعية االقتصاد األهيل باإلسكندرية للتمثيل والخطابة -8

 . (66)جمعية زهرة الرشق الحديثة باإلسكندرية -9

 . (67)جمعية األغاين والطرب بالقاهرة -10

 . (68)جمعية التمثيل العرصي بالقاهرة -11

وكان كل أعضاؤها من طلب املدارس العليا ، جمعية التمثيل الوطني بالقاهرة -12

 . (69)األرستقراطيةوالطبقة 

وانحرص دورها يف متثيل املرسحيات ذات ، جمعية األلفة األدبية بالقاهرة -13

 . (70)"مرص للمرصيني" مرسحية وأشهرها كان التوجه

 . (71)جمعية إحياء فن التمثيل بالقاهرة -14

 املرسح املدريس وانتشاره

وكان املرسح املدريس يف مرص أحد انعكاسات الفكر الذي نَظّر للمرسح  

بصفته وسيلة توعوية وتربوية وبالتايل ميكن اعتامدها ضمن الوسائل التعليمية 

األوبرا الخديوية يف مرص حرص الخديو  ومنذ نشأة، للنشء وطالب املدارس

إسامعيل عىل منح طالب الفرقة األوىل من املدارس العليا تذاكر سنوية مجانية 

وكان لويس فاروجيه أحد معلمو مدرسة الصنائع الذي ، (72)لحضور بعض عروضها

عىل تقديم بعض املرسحيات  احريص  ، سبق واقرتن اسمه مبرشوع املرسح الوطني

 التعليمي واألخالقي إىل التالميذ وتدريبهم عليها ومنها مرسحية ذات املحتوى

 . (73)"تحصيل العلم الكامليف  آدونيس أو الشاب الفاضل املجتهد"
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كام كان املرسح املدريس من أهم ملحقات املدارس األجنبية واألهلية يف  

، ت حفالت تخرجها السنويةالعروض املرسحية من أهم فقرا وكانت، مرص
أبرزها  وكان، عىل مرسح دار األوبرا الخديوية سنوية مجانيةلياِل  بتقديم واختصت

 . (75)الدينية ذات الصبغة واملدارس، (74)مدارس الفرير الخاصة
منذ األديب عبدالله النديم  وقد اقرتن املرسح املدريس يف مرص باسم

 باإلسكندرية الجمعية الخريية اإلسالمية العروض املرسحية التي كان يقدمها تالميذ

الوطن  "مرسحية، من أبرز املرسحيات املنسوبة لهو ، (76)األيتام والفقراء لصالح

قدمتها الجمعية خالل فصل الصيف أربعة فصول  تحتوي عىل، " التوفيقوطالع 

 التيالتقدم العلمي والنهضة األدبية  ويدور موضوعها حول، 1881و  1880عامي 

 . (77)البعثات التعليمية إىل أوروبا  شهدتها مرص إثر
وكافة الحضور  الخديو توفيقوحظيت تلك املرسحية بإعجاب واستحسان 

 (79)عرضها بالقاهرةوتكرر ، (78)الوجهاء واألعيان و قناصل الدول األجنبيةمن  معه

ويف إحدى زيارات وكيل نظارة ، (80)1881 العامخالل عيد الجلوس الخديوي 

 من أجل االستعانةاملعارف عبدالله باشا فكري لإلسكندرية التقى بعبد الله النديم 

مدارس النظارة بعد أن الحظ تنظيم العروض املرسحية الخاصة بحفالت يف  به

 . (81)بنفسه املستوى الجيد لطالب مدارس الجمعية وأشاد بهم
مرتادي مرسح زيزينيا باإلسكندرية بشكل جدير بالذكر أن النديم كان من 

وكتب عدة مقاالت نقدية وأدبية عكست شغفه وارتباطه الوجداين بفن ، منتظم

وكان ، (82)املرسح إىل درجة تأثره ببعض املشاهد وانسجامه معها حد البكاء

ونرش بدوريت ، (83)املرسح أحد أدواته يف النضال الوطني الذي ألزم به نفسه

التي عكست وجهة نظره  القصرية بعض املرسحيات، كيت والتبكيتالتنو ، األستاذ

التي تنبه طالب " تفرنجعريب " ومنها وفلسفته يف مسألة التغريب والتحرر الوطني

وقيمة التحيل ، البعثات التعليمية برضورة التمسك بالهوية الدينية واالجتامعية

بني جلدتهم حني يعودون وعدم مامرسة االستعالء عىل ، بالتواضع وبّر الوالدين

 . (84)من أوروبا
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وجد العديد من الجمعيات الخريية ، بخالف مدارس الجمعية اإلسالميةو  

مثل املدرسة القرداحية  اواملدارس األهلية التي أولت للمرسح املدريس اهتامم  

ومدارس جمعية العروة ، (86)الجمعية الخريية القبطيةومدرسة ، (85)للبنات

الوطنية  العلمية مدارس الجمعيةو ، (88)ومدارس جمعية املعارف األدبية، (87)الوثقى

ومدارس جمعية بستان األدب ، (89)عاصمأعضاؤها األديب إسامعيل بني كان من 

 . (91)ومدرسة اآلداب العلمية املجانية، (90)العلمية الخريية
تحت إرشاف نظارة  املدارس الحكومية املرصية بعض كام كانت تقدم 

مدارس العاصمة  ذلك عىلومل يقترص ، (92)الحفالت بدار األوبرااملعارف عدد من 

؛ اإلقليميةوجد املرسح املدريس سبيله إىل مدارس الحوارض  بل، أو اإلسكندرية
 . (96)واملنصورة (95)وأسيوط (94)وبني سويف (93)بنها ومنها

التأليف الروايئ بني بإجراء مسابقات تشجيع املرسح املدريس  واستمر

الذي ، (97)ويف نقلة متطورة أنشئ لطالب املدارس العليا نادي التمثيل، الطالب

التى مثلها " الفالح" مثل مرسحية، قُدم من خالله عدة مرسحيات اجتامعية عرصية

ومتحور مضمونها حول مسألة ، طالب مدرسة خليل أغا التابعة لديوان األوقاف

وهو املوضوع ، الحضارة األوروبية املرضة باملجتمعات الرشقيةالتغريب ومتثالت 

 . (98)الذي تناولته معظم األعامل األدبية املؤلفة خالل تلك الفرتة
ألقاها شفيق باشا مدير ديوان  التي مبقتطف من الخطبة تلك الجزئية ونختتم

 منظورى مدى أهمية املرسح املدريس من األوقاف أثناء متثيل مرسحية الفالح لن 

، تساعد عىل تنشئة الطلبة التيعد من جملة األمور التمثيل يُ  إنّ " : إذ قال؛ معارص
أصل من أصول الرتبية  وهام أثناء التمثيل الجراءة والشجاعةيف  إن الطالب يعتاد

ثم أن ، الحياةيف  أهم سالح لهم وهام، النابتة الجديدةيف  يجب إمناؤها التي

عن ترتيب  اإللقاء وفصاحة املنطق وحسن األداء فضال  الطلبة يتعودون حسن 

، مجالسهم الخصوصية والعموميةيف  اوانتظام الكالم مام يكون لهم عون  ، الخطاب
هذا خال ما يقتبسه الطالب من العواطف الرشيفة واألخالق الكرمية أثناء 

 . (99)"متثيله
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 اهتامم املرسح بالقضايا االجتامعية والوطنية

فكان ، نُظر للمرسح بأنه وسيلة توعوية وإصالحية يف املقام األوللطاملا  

تعالت ولذلك ، البد من الحث املضني لتحقيق ذلك واعتباره بلوغ الكامل

روايات عرصية تعرب عن البيئة  برضورة إنتاج األدباءاألصوات من املثقفني و 

دون  – االجتامعيلزمن مع مقتضيات ا يتواءماملرصية بعاداتها وتقاليدها مبا 

 . (100)بقواعد النموذج األورويب  اإلخالل
األدبية التي عالجت اآلراء واختلفت يف تحديد باكورة املؤلفات  وتعددت 

التي صدرت " صدق اإلخاء" أن أولها كان مرسحية يرى فالبعض، تلك املسألة

أفسده الدالل يدور موضوعها حول شاب وإسامعيل عاصم  ملؤلفها 1894العام 

 وبذخ إىل أن بلغ به الحال درجة إرسافحيث عاش حياته يف ، والرثاء دون جهد

أو البعد ، ويف تلك املرسحية ال ميانع عاصم الرثاء والتمتع به، الضنكاإلفالس و 

ولكن كانت روايته ، التام عن األخذ مبظاهر الحياة الغربية ألنه ببساطة ينتمي لها

الشباب يف امللذات والتشبه باألوربيني دون مبثابة نداء أبوي تربوي لئال ينغمس 

 . (101)وعي 
عىل حق  تحتمل التجني مؤلفات إسامعيل عاصمونرى أن القول بأسبقية  

من روايات األديب  أو ُمعربة كونها مقتبسة ألن؛ عثامن ترجامت محمد جالل

ال ينفي مرصيتها وانتامؤها للبيئة املحلية مقارنة مبؤلفات ، "مولري" الفرنيس

 . إسامعيل عاصم
نجد أنه قام بتمصري النص والجغرافيا ، وبالنظر إىل مرسحيات عثامن تلك 

عىل سبيل ؛ بأي شعور باالغرتاب القارئوالعادة االجتامعية بحيث ال يشعر معها 

مبعرفته الذى يتاجر  رجل الدينحول " الشيخ متلوف" املثال يدور موضوع مرسحية

 ولكنه يف الخفاء ينتهك حرمات، مبظهره التقي ويخدع الناس، وعمله الديني

، وعندما مل يتمكن من الوصول إىل مآربه، أصحاب البيت الذين آووه وساعدوه
، النهايةيف  يُكتشف أمره ثم، يصنع حيلة خبيثة للزج بصاحب البيت إىل السجن

يوم وربنا ... أهو كدا الخاين جزاه ما حل به: ويختم عثامن مرسحيته بقول، ويُسجن

 . (102)" القيامة يعذبه
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 اوأكرث اهتامم  ، اوبالتعمق يف مرسحيات عثامن نجد أنها أكرث أُلفة وتنوع    

ومنها ، ورصد املسائل التي متس حياتهم، بتفاصيل الطبقات االجتامعية املهمشة

قضية خروج املرأة إىل املجال العام وهي متربجة برصف نظرنا هنا عن مدى 

عىل لسان أم النيل إحدى شخصيات  عثامنفيقول ؛ عرضها تقدميته من منطيته يف

 : لزوجة ابنها الشيخ متلوف مرسحية

ككحققققققققيك عاققققققققبك  قققققققق ك   اقققققققق ك     قققققققق  كككك ككك ككك كك ك ك كك ك كككك  ك
 

كك ميققققققققققققققققق ك   ققققققققققققققققق ك    ققققققققققققققققق ك    ققققققققققققققققق ك كككككك كككككك كك ككك كك
ك كك  ققققققققسكاك عاقققققققق سك ع قققققققق  سك   قققققققق  كككك كك ك كككك كك كككك كك ك    ك

ك
كك خت  قققققققققبكرققققققققق  ك ع  ققققققققق  ك    حققققققققق ك ك ككك كك كك ككككك ك ك كك ك كك كك

ك ككشقققققققس  ك ع رققققققق يك احققققققق   ك ققققققق ك    ققققققق   ك كككككك كك ككك ك ككككك ككككككككك
 

ككإالكا     قققققققققققققققق ك الك     قققققققققققققققق  ك ك كككككك ك كك ك ك ككك ك كك   .(103)ك
مدرسة " و، مدرسة األزواج" وظل عثامن عىل نفس النهج يف مرسحياتك

 : ويف مقدمة األخرية" النساء العاملات" و، النساء

ك قققققققققققلك ع  ققققققققققق  ك  ع رققققققققققق يك ع ققققققققققق   كك كككككك كككك كك كك ككككك  ك
 

ك  قرققققققققققققققق ك عققققققققققققققق سك  ققققققققققققققق كرققققققققققققققق  ك كك ككك ككك كك ك كك ك كككك
ك ك ك اا  قققققققققققققققققققق  ك قققققققققققققققققققق    كعاققققققققققققققققققققق   ك ك ك ككككك ككك كك كك ككككك

 
ك ك عا رققققققققق ك ع ققققققققق   كاك ع  ققققققققق   كك ك ك ككككك كك كك ك ككككك    . (104)كككك

ك أعاد جورج أبيض متثيلها  اوأيض  ، ت الفرق الشامية تلك املرسحياتوقد مثلّ  

إال أنها قوبلت ، الفودفييل املرسح ذيوعالعقد الثاين من القرن العرشين أثناء  يف

ت مقتبسة ومكتوبة باللهجة روايا الصحف باعتبارهابالرفض والهجوم من بعض 

 . (105) يستسيغها الوسط النخبوي الراقيمل  التي العامية
العرشين ظهرت عدة مؤلفات محلية اهتمت وخالل العقد الثاين من القرن  

إال أنها مل تستطع ، االجتامعية والسياسية يف مرص بشكل ضمني برصد املتغريات

كام مل تتخلص من الرؤية النخبوية ، الخروج التام من رشنقة انحيازاتها الطبقية

االستالب الثقايف والتغريب  إشكالياتوعقدة النموذج األورويب بالرغم من أن 

ورضورة الحفاظ عىل الهوية الدينية واالجتامعية هي ما شكلت نقطة ارتكازها 

 : ومنها تلك النامذج التالية؛ املوضوعي
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 للكاتب فرح أنطون" مرص الجديدة ومرص القدمية" مرسحية -1

، "إميل زوال" ملؤلفها الفرنيس" زازا" مقتبسة من روايةهي مرسحية اجتامعية  
السيطرة األجنبية عىل مفاصل االقتصاد واملال يف  مساوئوتدور أحداثها حول 

ويجسد الخواجة خريستو صاحي ملهي لييل دور املُرايب الذي يستنزف ، مرص

ومن نص املرسحية الحوار التايل بني ، قوت املرصيني السيام الفالحني والنشء

عن  اوخريستو املرايب متحدث  صباح باشا الذي يجسد دور الرجل الوطني املتزن 

 :سذاجة ضحاياه

دول مش سعادة صباح ، أهال سعادة الباشا دول جامعة يشوف كيفه -خريستو

كويس الدنيا فيها . ياكل مظبوط يرشب مظبوط يرصف مظبوط (مشريا إليه)باشا 

 . ناس كثري زى دول علشان الفلوس تروح للرسكوالسيون والكونسامسيون
ومن هي  (عىل كلمتة بتأن اوشاد   اعالي   اضحك   اضاحك  ) –صباح باشا 

أتركنا من ؟ أهي خريستو وأمثال خريستو، قه قه قه. الرسكوالسيون والكونسامسيون

 . (106)األمور املحزنة 
ويف حوارات أخرى من املرسحية سلط أنطون الضوء عىل تفصيل تلك  

الفالحني  املساويء ومنها عمليات الرهن العقاري والحجوازات عىل أرايض

بحامية املحاكم املختلطة وسفارات الدول األجنبية نتيجة العجز عن سداد 

مثل ذلك الفالح الذي رهن أرضه ومساحتها ثالثة أفدنة لخريستو مقابل ، الديون

 . قرض نقدي
بالدنا يف  طني البالد كله رايح كدا ونصري بعدين، ناس اشتىك ملني يا -الفالح

 . زى الغرايب
اشك إىل ميزان العدل ذي الكفات . يسأل ملن يشكو(_ متهكام)صباح باشا 

 . (107)اشك إىل برج بابل، قنصيل، ميل، رشعي، أهيل، مختلط. الخمس
يرصد أنطون سلبيات الحياة ، وفيام يتعلق مبسألة االستالب الثقايف والتغريب 

املدنية الجديدة من خالل سهرات الرجال الليلية يف املراقص والبارات حتى 

 : الصباح ويقول عىل لسان تفيدة إحدى شخصيات املرسحية األيت
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أن نسأل موالنا القايض وفضيلة املفتي وسامحة شيخ يف  ما قولكن –تفيده 

 . اإلسالم إقفال تلك القهوة اللعينة
صارت البالد لألجانب ، صاحبها إفرنجي وقنصليتها تحميه –حرم الباشا 

 . (108)ياستي
أن يُّذكر املشاهد ويلفت انتباهه ، أحداث املرسحيةوحرص أنطون عىل مدى  

 . عىل لسان خريستو أي الجاين نفسه" ناس مرص مسكني والله يا" بقول
ويفصح أنطون عن رأيه املحافظ فيام يخص قضية حرية املرأة من خالل  

والتي تدرجت يف ، الفتاة املتمردة عىل عادات وتقاليد مجتمعها، شخصية أملظ

، التعليمي واملهني ولكنها اختارت الزواج بفؤاد بك بعد أن وقعت يف غرامهالسلك 
وأن املرأة ُخلقت من ، باألوروبيات والتشبهورأت أن حرية املرأة رضب من العبث 

 . (109)أجل الزواج واألمومة
ويذكر عىل لسان زوجات ، ويعلن أنطون رفضه الرصيح آلراء قاسم أمني 

أن وضعهن يف الرشق كنساء مكرمات ومرفهات يف بيوتهن  األعيان والباشوات

أفضل من النساء األوروبيات واألمريكيات الاليئ أنهكهن الخروج إىل العمل 

إحدى املعلامت األوروبيات " أليس" ويؤكد ذلك بقول؛ ومزاحمة الرجال

هانم إن كثريات ممن ميرحن كام شنئ هّن يف الحقيقة  يا" :باملرسحية لسيدتها

 . (110)" وأنا منهن يتمنني أن يكن مكانكن، يصارعن األهوال مصارعة الرجال
، ويبدو أن مسألة حرية املرأة كانت مستحوذة عىل جزء كبري من تفكري أنطون 

فمن ، وهو تفكري منطي كالسييك ورافض بشكل تام ألي مظهر نسايئ تحرري

 بالخادمات األجنبياتخالل مرسحيته تلك هاجم استعانة العائالت الرثية 

ورأى أّن من واجب املرأة وصميم عملها هو رعاية أطفالها وشؤون ، "الكامريريات"

كام دافع أنطون عن زي املرأة ، أرستها مبا يف ذلك القيام باألعامل املنزلية

 . (111)" اليشمك والربقع" وارتداء، التقليدي املتعارف عليه وقتئذ  
كام تطرق أنطون بوازع توجهاته األخالقية إىل قضية استجالب األوروبيات  

القارصات واستغاللهن يف العمل باملالهي واملقاهي وبيوتات الدعارة من خالل 
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التي ناشد من خاللها بشكل غري مبارش السلطات " أدال" شخصية الفتاة الفرنسية

 . (112)ىل بالدهنوالهيئات املدنية برضورة حامية هؤالء وترحيلهن إ
ويف تلك املرسحية يتضح االتجاه السيايس الذي كان يتبناه املمسكني بدفة  

حيث كان من وجهة نظرهم أّن اإلصالح ، األرستقراطيةالتحرر الوطني من الطبقة 

وليس بالثورة  اإلنجليزيهو السبيل إىل التخلص من االحتالل  الدبلومايسوالعمل 

رسيعة مقتضبة ناشد الشباب برضورة التحيل بالعزم ويف ملحات ، والكفاح املسلح

إىل اآلثار السلبية التي خلّفتها ثورة املهدي  امنوه  ، واإلرادة وحب العمل واألخالق

 . (113)يف السودان كنموذج عىل فشل االتجاه الثوري ضد االحتالل

 للمؤلف عباس عالم" مالك وشيطان" أو" أرسار القصور" مرسحية -2

ويعكس موضوعها بعض من مشاهد ، 1913املرسحية العام صدرت تلك  

ويدعو عالم من خاللها إىل ترك حياة البذخ ، وأعيان الريف، حياة الطبقة الوسطى

، دون وعي" ومظاهر املدنية الزائفة" األرستقراطيوتشبه األعيان الريفيني بالنمط 
إذ رأى من ؛ عن أنطون فيام يتعلق بقضية املرأة اويبدو أن عالم كان متحرر نسبي  

أن املرأة من حقها العمل والتدرج يف التعليم إىل أقىص " زينب" خالل شخصية

 وكانت هي املقصودة بصفة املالك مقارنة، مداه رشط التحيل بالحشمة والوقار

التي يقدم من خاللها عالم منوذج املرأة الذي يجب رفضه ؛ الشيطان" بسامية"

تنادي إىل حرية املرأة ، وسامية فتاة متمردة ومتعلمة باملدارس األوروبية، محاربتهو 

وهي ترتدي املالبس القصرية ، املطلقة دون االلتزام بأية ضوابط اجتامعية أو دينيه

وتتجرع كؤوس الخمر ، وتخرج إىل املالهي واملسارح يف معية الرجال، العارية

 . (114)مثلهم
مرسحية أرسار القصور أن عالم كان يتبنى بعض األفكار ويتضح من سياق  

، التقدمية الخاصة بالعدالة االجتامعية من خالل إتاحة الفرص لذوى الكفاءات
ودعوة الشباب إىل بناء ، وعدم اللهث خلف الوظائف الحكومية، ونبذ املحسوبية

العليا أن كام شجع األباء من الطبقات ، عن أطيان وثروات آبائهم اأنفسهم بعيد  

وأن التحرر الوطني يقوده ، يوافقوا عىل زواج بناتهم من الشباب املكافح واملثابر

 . (115)مثل هؤالء وليس املنغمسني يف امللذات

The National Library and Archives of Egypt



 216 مرص النهضة

  مؤلفات محمد تيمور -3
املعدودين الذين استطاعوا أن  األرستقراطينيومحمد تيمور من األدباء 

وساهموا بشكل فعال يف الثورة ، من فروض انتامءاتهم الطبقية ايتحرروا نسبي  

فمحمد تيمور ينتمى إىل عائلة تركية ، الفكرية املجتمعية التي نضجت عىل مهل

وكانوا يشكلون طبقة اجتامعية ، ومن املعروف أن األتراك كانوا ذوي نفوذ، ثرية

وهو ما مل ، عن املرصيني الذي كانوا ينظرون إليهم بأنفة واشمئزاز امنفصلة متام  

كام أنه رفض نفوذ األجانب ، ور من انتقاده يف مرسحية العرشة الطيبةيخجل تيم

كام تطرق إىل مفاصل الحياة املرصية ، وهاجم تزاوج السلطة باملال، االقتصادي

وبيوتهم ، وبني طرقات مكاتب املوظفني وكشوفات رواتبهم، يف الحواري واألزقة

ذكاء تغريات الطبقة وقرأ ب، ووسائل املواصالت والشوارع، ونوعيات طعامهم

ومن ثمَّ تسلل بعض األفكار ، ورغبتها يف محاكاة الطبقات األعىل منها، الوسطى

 . والعادات إىل منط معيشتها اليومي
 : وميكن تفصيل بعض من تلك املرسحيات كالتايل

 " القفصيف  عصفور" مرسحية-أ

حول وتدور ، م1918مثلت تلك املرسحية فرقة عبد الرحمن رشدي العام 

حيث انتقد تيمور مظاهر ، نفس املحاور التي سبق وأن طرحها عباس عالم

االزدواجية الثقافية والتمسك بقشور املدنية والتحرض من خالل شخصية محمد 

باشا الزفتاوي أحد أعيان الريف الذي كان يعيش يف قرص مشيد مزدحم بالتحف 

الفكر ويؤمن إال أنه متحجر ، واللوحات واألثاث األنيق باهظ الثمن

 . (116)بالخرافات
وعىل خطى عالم وبشكل أكرث جراءة يشجع تيمور عىل عالقات النسب بني  

الطبقات العليا والدنيا يف ظل وجود مشاعر الحب القوية التي تجمع بني 

واالهتامم بجوهر ، ويف ذلك دعوة رصيحة إىل تذويب الفروق الطبقية، الرشيكني

االجتامعي من خالل تجسيد شخصية ابن الزفتاوي اإلنسان دون النظر إىل أصله 

ويف سياق أخر ضمن املرسحية يحث تيمور الشباب والنشء ، الذي تزوج بخادمته

 . (117)عىل االقتداء بنموذج الشاب العصامي الذي يكافح من أجل تحقيق ذاته
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 . "عبد الستار أفندي" مرسحية -ب
، 1918ومنرية املهدية العام قدمت تلك املرسحية ألول مرة فرقة عزيز عيد  

وتوجه إىل عبدالستار ، وفيها تجاوز محمد تيمور أروقة القصور وحياة مالكيها

منوذج املرأة ، املوظف درجة سادسة بوزارة األوقاف زوج السيدة نفوسة، أفندي

تقف بجانب ، القوية الذي يشري تيمور إىل وجوده يف الطبقات الوسطى والدنيا

، تفوقه ذكاء وقدرة تجعله يأمتر برأيها االحياة القاسية بل أحيان  الرجل وتعينه عىل 
مضمر أن املرأة التي يدافع عن تحررها الوسط األديب  بأسلوبوبذلك يقول تيمور 

ولكن يف الطبقات االجتامعية ، النخبوي هي املرأة املرفهة التي تسكن القصور

 . (118)يحتاج إىل تنظريال " اعتيادي" األدىن هي تحيا وتتفاعل بشكل عميل
كام أشار تيمور يف تلك املرسحية دون معالجة إىل مسألة النظرة املجتمعية  

الرفق " املشينة إىل املمثل من خالل شخصية عفيفي عضو فرقة التمثيل بجمعية

بحسب وصف " صياعة" وابن عبدالستار أفندي الذي يعترب أن التمثيل، "بالحيوان

 . (119)باالحرتام وأنه عمل غري جدير، تيمور
ثراء الفئة الطفيلية ومن أهم املسائل التي أثارها تيمور يف مرسحيته تلك هي  

أصابت بعض الرشائح  التيوالنزعة املادية ، عرب التسلق االجتامعي املزيف

وأصبحت تسيطر عىل تطلعاتها وتحرك دوافعها بغية محاكاة النمط ، االجتامعية

يريد أخيها عفيفي تزويجها من " جميلة" فاألبنة، وسيلةاملعييش للطبقات الرثية بأية 

ألحد الباشوات مقابل تسهيل عالقة زواج عفيفي  اأحد أصدقائه الذى يعمل خادم  

إال أن عبدالستار يفسد مخططه ويزوج ابنته من املوظف ؛ بإحدى النساء الرثيات

نصيبه من أطيان  وللمفارقة منحه القدر ثروة كبرية مقدار، املجتهد الذي كانت تحبه

أي أن تيمور مل يستطع التحرر بشكل كامل من قالب التحقق ، عمه الذي توىف

 . (120)الرأساميل كمعيار لنموذج اإلنسان الناجح 
 . "العرشة الطيبة" مرسحية -ج
ملحتواها الذي أثار  انظر  ، وهي املرسحية األهم ضمن أعامل محمد تيمور 

 انتامءوأغضب بعض األرس الرتكية وُمنارصيها رغم ، حالة من الجدل املجتمعي

الحكم اململويك والرتيك يف مرص ثم زواله  مساوئفيها  اموضح  ، الكاتب إليهم
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يف إشارة خفية إىل االحتالل اإلنجليزي وعاقبته ، بالثورات الشعبية وكراهية العامة

زامن عرضها مع وجدير بالذكر أن مرسحية العرشة الطيبة ت، املامثلة التي سينالها

 . (121)م 1919ثورة 
 مؤلفات إبراهيم رمزي -4

نوعية وتعددت ، املرسح االجتامعي يف مرص يُعد إبراهيم رمزي من روادو

كام ، "األخالقي"وامليلودراما والكوميدي ما بني الفودفيل  كتاباته املوضوعية

ومن املرسحيات ، اللهجة العامية والعربية الفصحى اختلف منطها اللغوي ما بني

، "الحاكم بأمر الله" و، "دخول الحامم مش زى خروجه" قدمها نذكر مرسحية التي
 " بدوية" و

 "خروجه زيالحامم مش " مرسحية -أ

فرقة  وقدمتها، وهي مرسحية كوميدية كتبها رمزي باللهجة العامية املرصية  

" الكوميدي األخالقي" وفيها حاول أن يضعها تحت مسمى، 1916العام  عيد عزيز

وبالرغم من ؛ يف مواجهة الكوميدي الفودفييل الذي كان يقدماه الريحاين والكسار

فمحور ؛ ذلك مل يستطع رمزي أن يخرج من عباءة الريحاين من الناحية املوضوعية

إىل القاهرة لبيع محصول القطن ثم  يأيتمرسحيته تلك هو أحد عمد الريف الذي 

إال أنه يقع فريسة لخداع أبو حسن وزوجته زينب ؛ لذاتهرصف عوائده يف سبيل م

وهنا يرصد رمزي أحد االنعكاسات ، ُمالك أحد الحاممات الشعبية مبنطقة بوالق

إذ ؛ االجتامعية جراء متغريات الحداثة التي طرأت عىل املعامر السكني الخاص

الصحي إىل ومد شبكات الرصف  املياهبعد تطورات البنية التحتية الخاصة بتوصيل 

مام انعكس ، أصبح لدى سكان املدن حاممات خاصة مبقار سكنهم، البيوت

 . بالكساد وتوقف العمل مبعظم الحاممات العامة
وعىل أثره انضم أصحاب تلك الحاممات إىل الرشائح االجتامعية التي كانت  

ويف مشهد آخر ومن خالل ربط عقدة املرسحية الدرامية يربز ، تعاين من البطالة

فأبو حسن صاحب الحامم ؛ االجتامعية السياسية وقتئذ   املساوئوجه أخر من 

أما ، يلجأ إىل العمل شاهد زور مبحاكم القضاء يك يسد رمق أرسته من الجوع
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رمزي  ثم يرشعن، ورسقة العمدة الساذج، زوجته زينب فتخطط إلعادة فتح الحامم

 : تلك الرسقة عىل لسان أبطاله بقول

دى يف  ترزق الغالبة عىل العبطا الله يخلــي لنا البسطـا أهل الكرامــا

 . (122)األوقات
 "البدوية"و" الحاكم بأمر الله" مرسحيتي -ب

الضوء عىل  اسار رمزي مسلط  ، عىل غرار تيمور من قبل يف العرشة الطيبة 

الرصاعات املذهبية واملؤامرات الداخلية بني ملوك وأمراء الدولة الفاطمية يف مرص 

لها عىل  اواستخدام الرشائع الدينية ستار  ، وشامل أفريقيا يف سبيل تويل الحكم

وما انتهى إليه الحال من اغتياالت للخلفاء واستقباح الظلم ، حساب مصالح الرعية

" ورضا أخته بتدبري حاكم بأمر الله يف املرسحية األوىل قتيالحيث يقع ال، والفساد

ويقول عىل لسان الحاكم  لينهي الكاتب مرسحيته، منه اوآخرون انتقام  " ست امللك

لتأكيد  خلفهالجميع  هايرددو" ويل للظاملني "الظامل نفسه وهو يلفظ أنفاسه

 . (123)املعنى
األخري يف مرسحية البدوية بقتل عىل املشهد  وبذات املعنى أُسدل الستار 

ويبدو يف مرسحية البدوية تأثر إبراهيم رمزي باملدرسة الشكيسربية ، املستنرص بالله

فلم تخلو من ، ابالرغم من الصيغة العربية التي أطرت املرسحية لغة وموضوع  

املحبة للبقاء  اإلنسانيةاألفكار الفلسفية الجدلية حول جدوى الحياة والغريزة 

، باإلشارة إىل التناقض ما بني املعرفة البرشية والسلوك، والخلود واملجد
فاملستنرص بالله الحاكم الظامل الغارق يف ملذاته الحسية هو نفسه من ألقى عىل 

 . لسانه هذه األفكار الفلسفية
ويؤكد رمزي عىل أن املرسح كان من وجهة القامئني عليه مؤلفني وممثلني  

لألخالق يف املقام األول ـ لذا فلم تخلو مرسحياته هو  انتجني أداه توجيهية ومنرب  وم

وخصال الجود والكرم ، اآلخر من تسليط الضوء عىل قيمة الوفاء بالعهد واإليثار

 . باالستناد إىل التعاليم الدينية
كام يؤكد عىل أن قضية تحرر املرأة استحوذت عىل مساحة كبرية من أفكار  

ومن رأيه ، إذ مل يفوته هو اآلخر أن يدىل بدلوه يف تلك القضية؛ د من األدباءالعدي
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أن املرأة مل تكن يف احتياج إىل تحرر ألنها يف األصل سيدة بجاملها وداللها عىل 

، الرجل الذي ما هو إال مطيع وخادم لها بشكل غري مبارش حتى وأن بدا عكس ذلك
، لك املسألة ورفضها بشكل غري مبارشعىل التحفظ يف ت إجامعويبدو أن هناك 

أو الخوف من هدم الكيان ، لعدها أحد مظاهر االستالب الثقايف الغريب انظر  

واإلرث ، االجتامعي املدعم من وجهة نظرهم بالنصوص والتعاليم الدينية

 . (124)االجتامعي
 ومن هنا يتضح التناقض الذي وقع فيه هؤالء األدباء واملثقفني فيام أبدوه من 

ومن موقفهم املشجع تجاه عمل املرأة بالتمثيل بل واالحتفاء بها والتعاون ، تحفظ

فكيف يُرفض تحرر املرأة الذي ، معها ولعل أبرز مثال عىل ذلك منرية املهدية

يرتتب عليه خروجها إىل العمل ويف نفس الوقت يُحبّذ عملها بالتمثيل واالحتفاء 

 ؟! به
ويف نفس سياق انشغال املرسح بالقضايا االجتامعية قدم الشيخ سالمة  

حجازي بني فصول بعض مرسحياته عدد من املنولوجات الحامسية املنطوية عىل 

وكانت ، األخالقية وحب العمل والكفاح من أجل تحرر مرص املبادئبعض 

شباب "و، "فتى العرص" ومنه مونولوج، موجهة بشكل مبارش إىل الشباب والنشء

 . (125)الذي قال فيه "األزبكية

كشق   ك رقق كإاللك عا ق ك  ع رقق  ك ك ككك كك ك كككككك ككك ك ككك  ككك
 

ك  رققق كاك  ققق ا ك    لققق ك ع اققق ك ك كككككك كككككك كك ك ك كك كك ك   ؟كك
ك ككأنقققققققققققققققققققق  ك   يكا   يك  ح قققققققققققققققققققق  ك ك ككككك كك كككك ككك كك كك

 
كإذ كهنضققق  ك  ققق ك ققق   ك ققق كأ ققق ك ك ككك ك كك ك كك كك ك ككك كك ك   ؟كككك

ك ك  ذ كنؤ  كاكحرق ك ع  ق وك ا ك ككك ك ك كككك ك ك كك كك كك ككككككك
 

كحر ك ع اللكإذكملكحير ك ع م ك ك ككككك ك ك كككككككك ك كككك ك   ؟ك
ك ككأ  ك أ   كخال ك ع حق كا قهبكلق  كك كككك ك ككككك ك ك كك كككك ككككك

 
كك ع قققققق ك  مققققققق كالكك كك ك كككك ك كهلقققققق ك الك اققققققق كك ك ككك ك كك   !ك

ك كك ر ك خلا  ك  مل  ىك خلر بكل  كك كك ك ككك كك ككك ككككك كككك كك
 

ك  ع حققق كأنققق  ك إ   اك ملققق ك ع رققق ك ك ككككك ك ككك كك ككك كك ككككك ك ككككك
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 التفاعل املجتمعي مع مرسحيات الفودفيل والريفو

 مرسحيات عزيز عيد -أ

، ياست ما متشيش كده عريانة" قدمت فرقة عزيز عيد مرسحية 1916يف العام 
بنظرائهن  التشبهبعدم  الرشقيات وكام هو واضح من اسمها أنها دعوة للنساء

وبالرغم من ، ورضورة حفاظ املرأة عىل وقارها وملبسها الرشقي، األوروبيات

 والرزيلة نرش الفساد بحجة، وجاهة الدعوة املرسحية إال أنها أثارت غضب البعض

مقال جريدة يف  وذلك حسب ما جاء، املرأة عىل العري وليس الحشمة تشجيعو 

وهل بلغ بنا الطيش أن نشرتي قلة الحياء " أنهاه كاتبه بتساؤل الذياملحروسة 

خيالية  اوهل ال تكفينا عيوبنا االجتامعية الفعلية حتى نضيف إليها عيوب  ؟ بالنقود

ونصورها لنجمع الناس من حولها يتفرجون  اونضعها اختالق   انبتدعها ابتداع  

 . (126)"؟عليها
 انظر  ، هي األخرى من النقد الالذع" خىل بالك من إمييل" القت مرسحيةقد و  

 ايسعن دامئ  ، لتصويرها امليسء بعموميته إىل النساء يف إظهارهن انتهازيات

تغدر " إمييل" فالفتاة؛ القتناص فرص الزواج باألثرياء والتمتع بأموالهم دون عناء

 . (127)مع األمري الرويس الرثي مبساعدة أبيها بخطيبها الفقري وتهرب
االجتامعية مختلقة ودخيلة عىل املجتمع رأى البعض أن مثل تلك القضايا و  

بل ، ترجمها أمني صدقي من الفرنسية التي تلك املرسحيات سيامال  من الغرب

 والفاسدينتدها السكارى ير مسارح معينة يف  فرنسا إاليف  وأنها ال تُعرض

هوة " تلك املرسحيات باملجتمع املرصي إىل يؤدي عرضولذلك ، "اأخالقي  "

 . (128)بحسب وجهة نظرهم" سحيقة ومنعطف خطر
، تلك االنتقادات بنفي موضوعيتها وصواب منطقهاأمني صدقي  وواجه

نقائص  من خالل عرض األوىل بالدرجةالقصد من مرسحياته أخالقي  أن اموضح  

فقد  االنقائص غري موجودة إذ  وإن كانت تلك ، املجتمع بطريقة غري مبارشة وبسيطة

، دق ناقوس الخطر ملا هو آت السيام بعد أن انترشت العادات الغربية يف املجتمع
إىل اضطراريته  اأشار أيض  و ، وذيوعه بأوروباذلك النوع املرسحي  عىل أصالة امؤكد  
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املبتذلة  مبصطلحاتهاترجمة النكات الفرنسية إىل العامية املرصية  فيام يخص

 . (129)متاثلهالعدم وجود مرادفات يف اللغة العربية الفصحى  انظر   اأحيان  
 نجيب الريحاين ومرسح الفرانكو آراب -ب

 ألقاتهالجامهريي الذي  اإلقبالومام ذكره الريحاين يف مذكراته عىل أثر  

 اإلقبالوحني رأيت من الجمهور املثقف ومن عامة الشعب هذا ": مرسحياته قال

، وأن أوجهه التوجيه النافع ارأيت أن استغله استغالال صالح  ، املنقطع النظري
... فرحت أنقب عن العيوب الشعبية وأبحث عن العلل االجتامعية التي تنتاب البالد
، كذلك راعيت يف كثري من هذه األلحان أن تكون أداة إليقاظ شعور الجمهور

 . (130)" الخالدواملحافظة عىل كرامته والتغني مبجده ... وتعويده حب الوطن
إىل احتياجات وضغوط الظرف التاريخي  اكان الريحاين هو اآلخر فطن   اإذ   

الذي كانت متر به مرص إال أنه مل يركز فقط عىل القضايا السياسية وإمنا سلط 

مام يعكس رؤية الريحاين الواعية التي مل ، الضوء عىل القضايا االجتامعية املُلحة

من املستعمر الخارجي وبني التحرر الداخيل من تفصل بني التحرر السيايس 

بحزم طبقة  هوواجه 1919وهو نفس ما تنبه إليه ثوار ، الفساد والفقر والظلم الطبقي

 . الذين تزعموا الثورة األرستقراطينياألعيان 
هذا الربط الثنايئ من أجل وحدة القضية نجده يف التغيري الناضج الذي أحدثه 

 التي مل يعد محورها كشكش بك عمدة كفر البالص ممثلالريحاين يف مرسحياته 

الوسطى التى  وال شخصيات الطبقة، األعيان والباشوات من أصحاب املال والنفوذ

 عن حقوقها ومكانتها وتحديد معاملها أمام التغريات الجارفة الدفاع كل همها كان

امل وإمنا أصبحت شخصياته املرسحية هم الع، ونفوذ الطبقة التي تعلوها

حامر " مرسحية وعىل سبيل املثال يف، املكافحني من الطبقة الدنيا املطحونة

وعني ، أصبح يحلم بامتالك عرش الحكم يف مرص" كشكش بك" نجد أن" وحالوة

وأصبحا امللك ووزيره يعمالن من أجل ، رئيس وزرائه" ينسون" الشيخ صديقه

فيدخل ، القرص املليكويسمحان لها بالدخول مبارشة إىل ، خدمة هذه الطبقة

 وخبازون سامكون وجزارون وسقاءون وخياطونعديد من طوائف الحرفيني من 

 . (131)غنايئ بأسلوبمنهم يعرض شكواه  ّل وغريهم كثريون كُ
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إال ، من رضوب الخيال اورضب   بأن ذلك كان حلام   يُسدل الستار يف النهايةو

أغنية  الحوار من خاللويستكمل " ولو" أنه يعود يف املرسحية االستعراضية

 : السقاءون التي كتبها بديع خريي ولحنها سيد درويش وكان من بعض أبياتها التايل
م الكبانية ، متبهدلني، دول غلبانني، ع السقايني، يهون الله‘ يعوض الله 

 . (132)ما تعربونا يا خاليق، صنعة أبونايف ، دول بريازونا، خواجاتها جونا
أعاملهم بعض يف  بالتعاون مع بديع خريي وسيد درويشكام قدم الريحاين 

، م1919ثورة زامنت  التيو ، ملتميزة بالسالسة اللغوية واللحنيةاألغاين الوطنية ا
ومنها  وكانت رسيعة االنتشار بني كافة أطياف الشعب بتنوعاته الثقافية واالجتامعية

بعد سفر سعد " إش" املقطع اللحنى الذي ألقاه طائفة سياس الخيل يف مرسحية

وهو يعكس حالة الوحدة الشعبية عىل اختالف ، زغلول إىل مؤمتر الصلح بفرساي

اليل ، ياشيخ اتعلم، ال تقوليل نرصاين وال مسلم": معتقداتها إذ ينص ختامه عىل

 . (133)" األديان ما تفرقهم، أوطانهم تجمعهم
يف ومن األغنيات ذات املضمون االجتامعي والسيايس التي قُدمت 

، علشان ما نعىل ونعىل، األمر أمر األغا بايش" مرسحياته العرشة الطيبة وشهرزاد
، أنا املرصي كريم العنرصين، اليوم يومك يا جنود، الغجر وانتوا الحكام إحنا

 . (134)" والنشيد الشهري قوم يا مرصي، أحسن جيوش يف األمم جيوشنا
مرة أخرى إيل الوحدة الوطنية والحرية  الريحاين يدعو" رن" وىف مرسحية

وحياة الجد وحب الوطن بزيادة الهمة والتصنيع والوقوف ضد نفوذ وهيمنة 

العامل وانتفاضهم لحامية حقوقهم من  [مظاهرات]عتصاب اكام يؤيد ، األجانب

 : األغنية تلكيف  كام جاء، الرأساميل املحتل

ك   شلكاك   يك ع   كنش ب كك ككك كككككك ككك كك كك ك  ككك
 

كابع ققق     ك اقققبك ك ك كك كككك ك ك ااقققبك  ققق يكككك كك ك كك ك ككك
ك ك ققق كوققق    كملاققق ك  ققق ك ققق   ك ك كك ك ك كك ك ككك ك ككك كك كك

 
كعرت     كخل    كا  نيك ككككككك كك ك كك كك ككك    . (135)ك

ك برضورة تحقيق العدالة االجتامعية برؤية تقدمية ال تخلو من مالمح  يناديو

 : كشكش بك فيغني النظرية االشرتاكية
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كك  ققققققققققققيكااقققققققققققق ك اققققققققققققىك ا   قققققققققققق  كك ك ككك ك ك ككك ككك ك  ك
 

ك حققققققققققققققق ك ك ك ك  ح  ققققققققققققققق ك  قققققققققققققققرت       !... ك كك ك كككك كك ككككك
ك ككككك ا  ققققققققققلكاكس   وسك كس قققققققققق   س ككك كككككك ككك كك ك ك ككك

 
ك  عرقققققققققققققققق هبك   ك اققققققققققققققققىكأ قققققققققققققققق   ك ك كك ككك ك ك كك ك ك كك كك كككك

ك  ىتك قبكنش فك  شك ملر ي  كك كككك كككك ك ك ككك كككك   ؟كك
 

ك سضقققققققققققق كاك اقققققققققققق وك الك  ا شققققققققققققبك ك ككك ككك ك ككك ك ككك كك ك ككك
ك ك نققققققق  ك ققققققق ع   ك ككك كك كك كك إح ققققققق ك   ح ققققققق   ، ك ك كككككك ك    كك

ك
ك يك   كع ح ه ك  ك رقسشبك ك ككك ككككككك ك ك ك ككك كككك    . (136)ك

ك وكان من عواقب هذا االتجاه الثوري لدي الريحاين أن اتهمه خصومه من  

ويحيك ، "اإلنجليزدسيسة " وعىل نحو مخالف بأنه واألرستقراطينياملنافسني 

الريحاين أنه اضطر بوساطة صديقيه محمد تيمور وبديع خريي أن يستدعيا مرقص 

حنا وكيل لجنة حزب الوفد املركزية كرمز وطني لحضور مرسحية العرشة الطيبة 

 كام أن خصومه، إذا كانت تحمل معنى غري وطني من عدمه، والحكم عليها بنفسه

إلحداث أعامل " البلطجية" يستحوا من االستعانة بطائفةهؤالء مل " أوالد الذوات"

 . (137)الشغب والتخريب أثناء عروضه املرسحية 
 االستعراضية" الريفو" عيل الكسار ومرسحيات -ج

العديد من يف  من مرسح الريحاين ننتقل إىل مرسح الكسار املشابه له  

يف  وكام سبقت اإلشارة، إال أنه زاد عليه بكرثة االستعراضات والرقصات لسامتا

 التوجهيف  املرسحني اختلفايف  الفصل الثالث أن منوذج الشخصية املقدمة

االجتامعي مبعنى أن الريحاين قد قدم شخصية العمدة الساذج الرثي املنتمي إىل 

" عثامن الرببري" متثلت يف اأما الكسار اعتمد عىل شخصية متناقضة متام  ، الريف

يف محاولة ، كريم البسيط والفقري املنتمي إىل النوبةالطيب الذيك ال الخادم

وأن الفقري واملعدم ثرى ، ماله يهون أمام قلة عقله أنلالنتقاص من الربجوازي عىل 

وهو نوع من دفاع اإلنسان عن كيانه ضد مستبده ، وفكره وطيب أخالقه بذكائه

 . وقاهره بتعرية باطنه الفارغ
األعامل املرسحية ذات الحس  العديد منواستطاع مرسح الكسار أن يقدم  

إطار  االجتامعية الدنيا يفالطبقات عىل االجتامعي بطريقة غري مبارشة بالرتكيز 

تعكس شكوى التي " ولسه" مرسحيةومنها  كوميدي واستعرايض شديد الفكاهة

ومنها ، وتفاقم آثارها االقتصادية واالجتامعيةالبطالة املجتمع من زيادة معدالت 

The National Library and Archives of Egypt



 225 1919رسح واملجتمع املرصي..من النهضة إىل ثورة امل

األول خالص ": الكسار فيقول، العاملية التي استرشت يف كافة الهيئات اباتاإلرض 

 جيت اشتغل، تاين يوم اعتصبوا الكمسارية، الرتامواييف  جيت اشتغل كمساري

بتوع النور برضه يف  اعتصبوا الكناسني جيت اشتغل، مصلحة الكنس والرشيف 

 . (138)" اعتصبقلت أنا راخر ياواد ، اعتصبوا بتوع وابور النور
بكرامته  املكافحخر من املرسحية وضح مدى متسك اإلنسان آ ويف مشهد  

إذ ، حتى يتمكن بالكد تارة والحظ تارة أخرى من منافستهم السادة األثرياءأمام 

وكوم امبو تلك كانت مبثابة مستعمرة ، "كوم امبو" يصبح عثامن الخادم أحد أعيان

، (139)لنفوذ مالكيها الرأسامليني من األجانب واملرصيني امستقلة داخل مرص نظر  
وفيها " الهالل" مرسحية، ومن املرسحيات ذات الطابع السيايس التي قدمها الكسار

 ": (140)الذي يقول يف مطلعه عىل لسان الجنود " لحن الجنود" قدم سيد درويش

 الجنود زي األسود إحنا
 منوت وال نبعيش الوطن

 بالسيفبالروح نجود 

 عىل العد طول الزمن نسود

 الحرب ديننا وطبعنا
 والسيف أبونا وأمنا

 صوت السالح يوم

 الكفاح يف عرفنا
 يف سمعنا

 الزم نعيش طول عمرنا

 يف أرضنا أحرار

 ورافعني الَعلَم

ومن تلك الكلامت وغريها يتضح االتجاه الشعبي الثوري ضد املحتل مقارنة  

اإلصالحي البطيء الذي كان من شأنه عدم الصدام مع  األرستقراطيةالطبقة  باتجاه

 . مصالحها
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االجتامعية بتنوع درجتها الكسار العديد من الشخصيات  مرسح قدمكام 

بل ويتحايل  اوهو الشيخ الذى ال يفقه شيئ   (141)"كفته" املهنية والطبقية ومنها الشيخ

يف إشارة واضحة إىل " فتهكُ" بالنصب والخداع لبلوغ أمره فننعته عىل الفور أنه شيخ

فئة املتاجرين بالدين واملدروشني الذين يجذبون بأفكارهم عقول العامة وما أكرث 

 . ما أُبتلينا بهم

 املرسحيات ذات الطابع السيايس

مرسحيات ، والسياسية الضمنية كانت غري تلك املرسحيات االجتامعيةو 

 مرسحيةومنها ؛ أخرى ذات مغزى سيايس مبارش واتضح ذلك من أسامء عناوينها

 و مرسحية، (142)1900العام فرقة أحمد أبو خليل القباين  التي قدمتها "عرايب"

أبطال " أو "نال الدستوركيف يُ " ومرسحية، (143)"حسن مرعي" ملؤلفها "دنشواي"

 . (144)"الحرية
ساهم يف تأليف بعض تلك املرسحيات بعض من الشخصيات ذات وقد  

مصطفى  ملؤلفها" فتح األندلس" مرسحية التوجه والنشاط السيايس البارز مثل

أشد رضوب التضييق  القتغري أن تلك املرسحيات وغريها العديد ، (145)كامل

ولذلك صدر القرار الخاص  والرقابة الشديدة من ِقبل الحكومة وسلطات االحتالل

باإلرشاف  نظارة الداخلية وإلزام، برضورة عرض املرسحيات عىل لجنة الرقابة

الئحة التياترات الصادرة عام يف  إىل البنود األمنية الكثرية باإلضافة  ، (146)عليها

ووقف عروضها إذا كانت متثل  املسارح أجازت تدخل البوليس يفم التي 1911

مرتدين الزي الرسيني  نت نظارة الداخلية تبعث برجال األمنوكابل ، خطورة سياسية

 . (147)التعرف عليهم يتعذريك  املدين
كان مصري معظم تلك املرسحيات مصادراتها أو وقفها بعد  وعىل هذا النحو 

حدثت بني بعض  التيومن املواجهات ، عدة عروض وسحب رخصة متثيلها

 عند عرض مرسحية "فرح أنطون" مواجهة املؤلف، املؤلفني وسلطة الرقابة

إن النفي أصبح " وقد َعرب عن ذلك بقوله "السلطان صالح الدين ومملكة أورشليم"

مواجهة مامثلة مع املؤلف إبراهيم رمزي عند  ثم، "من هذه املضايقة أكرث احتامال  

 . (148)"أبطال املنصورة" متثيل مرسحية
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ملؤلفها عبدالحليم دوالر  "السلطان قالوون" ويف السياق ذاته ُمنعت رواية 

حيث تدخلت قوات األمن أثناء تأدية فرقة ، 1915من العرض املرسحي العام 

وهو ، وصادرت نسخها بحجة أنها مل تكن دون ترخيص، أوالد عكاشة للمرسحية

 إسقاطإذ أن موضوعها ذو ، إىل أنها صودرت ألسباب سياسية اما نفاه دوالر ملمح  

الذي حكم مرص وبلغ ، ول تاريخ حكم السلطان قالوونوتدور أحداثها ح، سيايس

جرت " من استبداده أن أمر بتحكيم السيف يف رقاب املرصيني ملدة ثالثة أيام حتى

رصح دوالر بقوله ، وبدافع الخوف من بطش السلطة، "يف القاهرة االدماء أنهار  

أن أعلن للمرصيني بعض  [يقصد رواية قالوون]قد قصدت بوضعها ": للصحف

 االيشء من استبداد املامليك ومعايب الحكم يف عرصه حتى إذا شاهدناهم عيان  

اطأمنت نفوسنا للعرص الذي نعيشه فيه ونتمتع بإنصاف القضاء والحرية واستتاب 

 . (149)"األمن
من جهة أخرى كانت تُستخدم املسارح للخطب السياسية والوطنية منذ أيام  

قيادات الحزب الوطني مصطفى مع بوضوح  إىل أن عادت، (150)العرابيةالثورة 

وإطفاء األنوار وبالتايل وقف  عاقبتهم االعتقالوكان  وغريهام كامل ومحمد فريد

 . (151)التمثيل
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 هوامش الفصل الخامس

ك
، يف 862 عدد ، و 3م، ص1885ديسمرب  26، يف 799عدد السنة الرابعة، : جريدة الزمان( 1)

يناير  12، يف 2410 عدد ، 41السنة : ، وجريدة املحروسة2م، ص1886مارس  10

 . 1م، ص1917

 ،2013 ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،حديث عيىس بن هشام :محمد املويلحي( 2)

  .254ص

جريدة ، و 294-293صم، 1892نوفمرب  15، يف 13السنة األويل، ج: مجلة األستاذ( 3)

 . 2م، ص1901أغسطس  28، يف 2407 عدد ، 26السنة : املحروسة

: ، وجريدة الجاسوس3، ص1885ديسمرب  22، يف 795عدد السنة الرابعة، : جريدة الزمان( 4)

م، 1906نوفمرب  30، يف 54 عدد ، و 3، ص1906نوفمرب  23، يف 53عدد السنة الثالثة، 

م، 1906ديسمرب  21، يف 56 عدد ، و 2م، ص1906ديسمرب  7، يف 55عدد ، و 1ص

، 2م، ص1907يناير  4، يف 58 عدد ، و 2م، ص1906ديسمرب  28، يف 57 عدد ، و 2ص

 . 2م، ص1907يناير  18، يف 60عدد و 

، و جريدة 1م، ص1902ديسمرب  15، يف 975عدد السنة الرابعة، : جريدة اللواء( 5)

 . 3م، ص1915نوفمرب  23، يف 2076عدد ، 40السنة : املحروسة

 . 3م، ص1917يونيه  5، يف 2528عدد ، 43السنة : جريدة املحروسة( 6)

، وجريدة 375م، ص1895سبتمرب  13، يف 336عدد السنة الثانية، : جريدة لسان العرب( 7)

وجريدة وادي . 1م، ص1905مارس  3، يف 632عدد السنة الثالثة، : الجوائب املرصية

السنة : ، وجريدة املحروسة2م، ص1908سبتمرب  7، يف 111عدد السنة األويل، : النيل

 . 1م، ص1917أبريل  1، يف 2478عدد ، 42

  .256ص ،مصدر سابق :محمد املويلحي( 8)

عدد ، 41السنة : ، وجريدة املحروسة10م، ص1916، أبريل 1ج: مجلة األدب والتمثيل( 9)

، 1م، ص1917يناير  12، يف 2410 عدد ، و 1م، ص1916نوفمرب  24، يف 2372

 . 2م، ص1919أغسطس  10، يف 19عدد ، 17السنة : وجريدة االكسربيس

م، 1870أكتوبر  28هــــ / 1287شعبان  3يف ، 54عدد السنة الرابعة، : مجلة وادي النيل (10)

 . 426م، ص1880نوفمرب  6، يف 182عدد ، وجريدة املحروسة: السنة األويل، 3ص

 . 3م، ص1911يوليو  27، يف 764عدد ، 36السنة : جريدة املحروسة( 11)

، تقرير عن 4003-036769ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 12)

م املقدم بدار األوبرا الخديوية، القاهرة 1907عدم رضاء الجمهور عن املوسم املرسحي 

 . م1907مارس   3تاريخ ب
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ك
  .116-115ص ،مصدر سابق :نجيب الريحاين( 13)

 عدد : ، وجريدة املشري21م، ص1897نوفمرب  17، يف 3عدد السنة الثانية، : جريدة الغزالة( 14)

أكتوبر  8، يف 39عدد السنة األويل، : ، وجريدة الرقيب29م، ص1897نوفمرب  20، يف 4

 . 311م، ص1898

: ، وجريدة الرقيب3م، ص1918يناير  4، يف 2696 عدد ، 42السنة : املحروسةجريدة ( 15)

 . 261-260صم، 1898أغسطس  27، يف 33عدد السنة األويل، 

 .1ص ،1915فرباير  5يف  :األهايل جريدة( 16)

 4، يف 9313 عدد ، 33لويس أسمر: التمثيل العريب، مقال منشور بجريدة األهرام: السنة ( 17)

م، 1905ديسمرب  20، يف 686عدد ، و جريدة الرشق: السنة الثالثة، 2م، ص1908نوفمرب 

 . 3ص

السنة : ، و جريدة الصادق3م، ص1877يناير 6، يف 23عدد السنة األويل، : جريدة األهرام( 18)

 1، يف 5السنة األويل، ج: ، ومجلة الراوي2م، ص1888يناير  14، يف 297عدد الثانية، 

نوفمرب  15، يف 13السنة األويل، ج: ومجلة األستاذ، 105-104صم، 1888يوليو 

م، جريدة 1897فرباير 15، يف 11السنة الخامسة، ج: ، و مجلة الهالل293م، ص1892

السنة : ، ومجلة اآلمال2م، ص1898أغسطس  30، يف 596عدد السنة الثالثة، : األخبار

، يف 849عدد الثالثة،  السنة: ، و جريدة اللواء4م، ص1899فرباير  24، يف 6عدد األويل، 

م، 1903أبريل  13، يف 54عدد : السنة األويل: ، وجريدة الراوي1م، ص1902يوليه  21

، 1م، ص1905مارس  3، يف 632عدد السنة الثالثة، : ، و جريدة الجوائب املرصية2ص

، 1093 عدد السنة الرابعة، : ، و جريدة الرشق2م، ص1905ديسمرب  9، يف 865عدد و 

فرباير  4، يف 545عدد السنة الثانية، : ، وجريدة وادي النيل1م، ص1907أبريل  12

السنة : ، و جريدة املحروسة1م، ص1910أبريل  15، يف 605 عدد ، و 1م، ص1910

م، 1914نوفمرب  5، يف 1757 عدد ، و 1م، ص1914نوفمرب  3، يف 1755عدد ، 39

م، 1915نوفمرب  14، يف 2068عدد ، و 1م، ص1914نوفمرب  6، يف 1758 عدد ، و 1ص

 . 1ص

رقم  عدد ، و ال3م، ص 1885ديسمرب  22، يف 795 عدد السنة الرابعة، ال: جريدة الزمان( 19)

 .3م، ص 1885ديسمرب  26يف  799
 . نفس املصدر( 20)

 .2م، ص 1886مارس  10، يف 862 عدد السنة الخامسة، ال: جريدة الزمان( 21)

  .375م، ص 1895سبتمرب  13، يف 336 عدد الثانية، الالسنة : جريدة لسان العرب(22)

  .287م، ص 1903يناير  17، يف 36 عدد السنة التاسعة، ال: جريدة الرأي العام(23)

  .1م، ص 1905مارس  3، يف 632 عدد السنة الثالثة، ال: جريدة الجوائب املرصية (24)

 

The National Library and Archives of Egypt



 230 مرص النهضة

ك
 . 1م، ص 1914مارس  22، يف 1570 عدد السنة التاسعة والثالثون، ال: جريدة املحروسة( 25)

 . نفس املصدر( 26)

 .1م، ص 1914نوفمرب  3، يف 1755 عدد السنة التاسعة والثالثون، ال: جريدة املحروسة( 27)

 .1م، ص 1914نوفمرب  5، يف 1757 عدد السنة التاسعة والثالثون، ال: جريدة املحروسة( 28)

 . نفس املصدر( 29)

 . نفس املصدر( 30)

 .1م، ص 1914نوفمرب  6، يف 1758 عدد السنة التاسعة والثالثون، ال: املحروسةجريدة ( 31)

 . 131م، ص1895أبريل  19، يف 216عدد السنة األويل، : جريدة لسان العرب( 32)

 . 34-33املصدر السابق، ص: محمود تيمور( 33)

 . 68املرجع السابق، ص: كامل الدين حسني( 34)

(35)  Jeannette Tagher: op. Cit, p. 196. 
، تقرير مرسل من 5013_ 003022( دار الوثائق القومية: أرسة محمد عىل: كود ارشيفي 36)

 م.  1871يناير  27"، القاهرة يف  Nardi" إىل مفتش البوليس " Zالعميل " 

  .256ص ،مصدر سابق :محمد املويلحي( 37)

 ،1ط ،يف الجهود املرسحية العربية من مارون النقاش إىل توفيق الحكيم :عبدالرحمن ياغي( 38)

  .61ص ،1999بريوت  ،دار الفارايب

 ،دار الساقي ،مالمح نسوية عربية يف النقد املرسحي :سقوط املحرمات :وطفاء حامدي( 39)

  .15ص ،2008 ،بريوت

 . 22-21، 19-18صاملصدر السابق، : محمود تيمور( 40)

 . 87م، ص1898مارس  26، يف 11 عدد السنة األويل، : الرقيبجريدة ( 41)

 . 3م، ص1898أبريل  1، يف 811عدد ، 12السنة : جريدة الفالح( 42)

، 136 عدد ، و 2م، ص1908أكتوبر  4، يف 134عدد السنة األويل، : جريدة وادي النيل( 43)

 . 2م، ص1909فرباير  23، يف 252 عدد ، و 2م، ص1908أكتوبر  6يف 

  مرجع سابق، ص: لندوا. م. يعقوب( 44)

 عدد مقال منشور مبجلة املجلة،  ،هل بدأ املرسح العريب بداية خاطئة؟: زيك طليامت( 45)

 . 34م، ص1967، يف يناير 121

 . 111م، ص1893مارس  1، يف 7السنة األويل، ج: مجلة الهالل( 46)

 . 703م، ص1899، مجلد عام 23السنة : مجلة املقتطف( 47)

 . 335-330صم، 1910أكتوبر  1، يف 8السنة األويل، ج: مجلة الزهور( 48)

 . 65م، ص1895مارس  5، يف 183عدد السنة األويل، : جريدة لسان العرب( 49)

 . 979-978صم، 1896ديسمرب  30، يف 115عدد السنة الثالثة، : جريدة املشري( 50)
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ك
 . 1م، ص1903نوفمرب  27، يف 63عدد السنة األويل، : جريدة الرشق( 51)

  1م، ص 1905مارس  3، يف 632 عدد السنة الثالثة، ال: جريدة الجوائب املرصية( 52)

 .3ص ،1912مايو  11يف  :جريدة الوطن( 53)

  .6ص ،1913يوليو  5يف  :جريدة الوطن( 54)

دور التمثيل، مقال منشور بجريدة يف  حول مسألة النساء: مصطفي إسامعيل القشاش( 55)

، املرجع السابق، 7ج: عن املرسح املرصي        ، نقال  3م، ص1916يونيه  22األفكار، يف 

 . 343-342ص

 . 95املرجع السابق، ص: رتيبة الحفنى( 56)

  76ص ،نفس املرجع( 57)

، يف 1026 عدد ، و 2م، ص1889مايو  19، يف 1023عدد السنة الرابعة، : جريدة القاهرة( 58)

 . 3م، ص1889مايو  22

، أوراق حافظ 4003-016316ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 59)

ملف )م، 1895أفندي فهمي يريد إحياء ليال متثيلية بتياترو دار األوبرا الخديوية  عام 

 .(كامل
، 112 عدد ، و 2م، ص1894نوفمرب  9، يف 87 عدد السنة األويل، : جريدة لسان العرب( 60)

، 143 عدد ، و 19م، ص 1895يناير  12، يف 140 عدد ، و 2م، ص1894ديسمرب  8يف 

، يف 378 عدد ، و 171م، ص1895مايو  15، يف 236 عدد ، و 25م، ص 1895يناير  16

، يف 472عدد ، و 2م، ص1896يناير  24، يف 445 عدد ، و 459م، ص1895نوفمرب  1

م، 1895أكتوبر  1، يف 3السنة الرابعة، ج: ، ومجلة الهالل2م، ص1896فرباير  26

 . 354م، ص1896يناير  1، يف 9، وج274م، ص1895ديسمرب  1، يف 7، وج114ص

 . 634م، ص1897أبريل  15، يف 16السنة الخامسة، ج: مجلة الهالل( 61)

 . 74م، ص1895فرباير  13، يف 167عدد السنة األويل، : جريدة لسان العرب( 62)

 . 2م، ص1896أكتوبر  3، يف 51عدد السنة األويل، : جريدة األخبار( 63)

، و مجلة 2م، ص1894ديسمرب  7، يف 111عدد السنة األويل، : جريدة لسان العرب( 64)

م، 1897يناير  1، يف 9، وج193م، ص1896نوفمرب  1، يف 5الهالل السنة الخامسة، ج

 . 354ص

 . نفس املصدر( 65)

 . 2م، ص1903أبريل  13، يف54عدد السنة األويل، : جريدة الراوي( 66)

، طلب من 4003-023801ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي  :الوثائق القوميةدار ( 67)

 . م1905جمعية األغاين والطرب لتقديم عرض موسيقي بتياترو دار األوبرا الخديوية أكتوبر 
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ك
، طلب مقدم 4003-037914ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 68)

رئيس جمعية التمثيل العرصي لتقديم رواية متثيلية بتياترو دار من محمود كامل كاشف 

 . م1908ديسمرب  28األوبرا الخديوية بتاريخ 

 . 3م، ص1908ديسمرب  7، يف 9341 عدد ، 33السنة: جريدة األهرام( 69)

 . 3م، ص1909أغسطس  5، يف 9542 عدد ، 34السنة : جريدة األهرام( 70)

، بخصوص اجتامع 0069-004087وثائق عابدين، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 71)

 . م1918مارس  12جمعية إحياء فن التمثيل، بتاريخ 

 . 58-57صاملصدر السابق، : أحمد شفيق باشا( 72)

 1870ديسمرب  5 /هـــــ 1287رمضان  12، يف 64عدد السنة الرابعة، : مجلة وادي النيل( 73)

 . 4م، ص

، طلبات 4003-037804ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 74)

إلحياء ليال متثيلية بتياترو دار األوبرا الخديوية من [  اإليطالية]مقدمة من املدارس التليانية 

، بخصوص 4003-036701، وكود أرشيفي (ملف كامل)  م1901م إىل عام 1898عام 

يل ليال بتياترو دار األوبرا الخديوية بواسطة طلبات مقدمة من مدرسة الفرير الخريية لتمث

 6م، واملوافقة عىل الطلب بتاريخ 1900فرباير  28جوق  إسكندر فرح، القاهرة بتاريخ 

، طلبات مقدمة من جمعية الطلبة 4003-036705م، وكود أرشيفي 1900مارس 

املتخرجني من مدرسة الفرير يلتمسون إحياء ليال متثيلية بتياترو دار األوبرا الخديوية من 

، يف 708 عدد السنة الثالثة، : ، وجريدة القاهرة(ملف كامل)م 1901م إىل عام 1893عام 

 . 2م، ص1888أبريل  23

: ، ومجلة الهالل1م، ص1889فرباير  18، يف 721عدد ، 15السنة : جريدة مثرات الفنون(  75)

السنة الثانية، : ، وجريدة لسان العرب434م، ص1896فرباير  1، يف 11السنة الرابعة، ج

 . 2م، ص1896مارس  6، يف 480 عدد 

 . 404م، ص1897فرباير  1، يف 11، ج5السنة : مجلة الهالل( 76)

، يف 58 عدد ، و 102م، ص1880أبريل  3، يف 57 عدد السنة األويل، : جريدة املحروسة( 77)

، يف 71 عدد ، و 107م، ص1880 أبريل 17، يف 60 عدد ، و 103م، ص1880أبريل  4

 . 145م، ص1880أبريل  23

 . 299م، ص 1880يوليو  13، يف 133عدد السنة األويل، : جريدة املحروسة( 78)

 . 395م، ص1880سبتمرب  28، يف 168عدد السنة األويل، : جريدة املحروسة( 79)

، 7عدد ، و 126م، ص1881يوليو  17، يف 6عدد السنة األويل، : مجلة التبكيت والتنكيت( 80)

 . 147-146صم، 1881يوليو  24يف 

 . 467م، ص1880ديسمرب  10، يف 202عدد السنة األويل، : جريدة املحروسة( 81)
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ك
 . 612م، ص1881مارس  26، يف 269عدد السنة الثانية، : جريدة املحروسة( 82)

 . 404م، ص1897فرباير  1، يف 11السنة الخامسة، ج: مجلة الهالل( 83)

 . 8-7صم، 1881يونيو  6، يف 1عدد السنة األويل، : مجلة التنكيت و التبكيت( 84)

، وجريدة املحروسة السنة 2م، ص1879يوليو  4، يف 53عدد السنة الثالثة، : جريدة مرص( 85)

أغسطس  17، يف 139 عدد ، و 327م، ص1880يوليو   31، يف 135عدد األويل، 

 . 337-336صم، 1880

، 139 عدد ، و 235م، ص1880مايو  31، يف 92عدد السنة األويل، : جريدة املحروسة( 86)

 . 336م، ص1880أغسطس  17يف 

 . 2م، ص1903سبتمرب  12، يف 182عدد السنة األويل، : جريدة الراوي( 87)

، طلبات 4003-017819ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي  : دار الوثائق القومية( 88)

م 1894م إىل عام 1889مقدمة من محمود رفقي رئيس جمعية املعارف األدبية من عام 

 (. ملف كامل )

، العنوان 4003-037803ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي  : دار الوثائق القومية( 89)

من رئيس لجنة التياترات يلتمس تقديم ست روايات أوراق طلب مقدم : الخاص باألرشيف

ولكن امللف يحتوي عىل طلبات مقدمة من إسامعيل عاصم الدسوقي باسم " ديوان" ملدام 

م إىل 1893الجمعيات العلمية العربية لتقديم ليال متثيلية بدار األوبرا الخديوية من عام 

 . م1895عام

، طلبات 4003-016313ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 90)

مقدمة من جمعية بستان اآلداب العلمية للتمثيل بدار األوبرا الخديوية ورفض الطلب عام 

 (. ملف كامل) م 1894

، بخصوص 4003-037223ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 91)

آلداب العلمية تريد إحياء ليلة متثيلية بتياترو دار األوبرا الخديوية، أوراق مقدمة من مدرسة ا

 . م1894يناير  14م، واملوافقة عىل الطلب بتاريخ 1893ديسمرب  20بتاريخ 

، نظارة 4003-037232ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 92)

 19لتالميذ مدارس الحكومة املرصية بتاريخ  املعارف العمومية تلتمس إحياء ليال متثيلية

 . م1895نوفمرب 

 . 2م، ص1887فرباير  23، يف 364عدد السنة الثانية، : جريدة القاهرة( 93)

 . 4م، ص1896يناير  23، يف 443عدد السنة الثانية، : جريدة لسان العرب( 94)

 . 3م، ص1916ديسمرب  23، يف 2395عدد ، 41السنة : جريدة املحروسة( 95)

 . 1م، ص1898أبريل  27، يف 198عدد السنة األويل، : جريدة البصري( 96)

 . 2م، ص1908أكتوبر  31، يف 9310 عدد ، 33السنة : جريدة األهرام( 97)
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ك
 . 4م، ص1914يوليو  14، يف 1664 عدد ، 39السنة : جريدة املحروسة( 98)

 . نفس املصدر( 99)

، يف 9 عدد ، و 64م، ص1899مارس  11، يف 8عدد السنة السابعة، : جريدة الرأى العام( 100)

فرباير  18، يف 10 عدد السنة األويل، : ، وجريدة الراوي72م، ص1899مارس  25

 . 1م، ص1903

 . 403-393صاملرجع السابق، : عيل الراعي( 101)

، املرجع (محمد عثامن جالل ) املرسح العريب دراسات ونصوص : محمد يوسف نجم( 102)

 . 92-9صية الشيخ متلوف، السابق، نص مرسح

 . 10ص: نفس املرجع( 103)

 . 172-93ص، "النساء العاملات " نص مرسحية : نفس املرجع( 104)

، و محمد 71م، ص1895مارس  8، يف 186 عدد السنة األويل، : جريدة لسان العرب( 105)

 . 134املصدر السابق، ص: تيمور

 . 37ت، ص. مكتبة التأليف القاهرة، دمرسحية مرص الجديدة ومرص القدمية، : فرح أنطون( 106)

 . 111ص: نفس املصدر( 107)

 . 80ص: نفس املصدر( 108)

 . 70ص: نفس املصدر( 109)

 . 83-74ص: نفس املصدر( 110)

 . 83-74ص: نفس املصدر( 111)

 . 56-50ص: نفس املصدر( 112)

 . 120-114ص: نفس املصدر( 113)

شخصية : ونجوى عانوس، 417-416 صمرسح الشعب، املرجع السابق، : عيل الراعي( 114)

م، الهيئة  1952إىل ثورة  1914املرسح املرصي من الحرب العاملية األويل يف  العمدة

 . 25-23صم، 1989املرصية العامة للكتاب، القاهرة 

 . 416مرسح الشعب، املرجع السابق، ص: عىل الراعي( 115)

، املطبعة السلفية مبرص 3مؤلفات محمد تيمور، املرسح املرصي، ج: محمد تيمور( 116)

 . 38، ص"القفصيف  عصفور"  م، مرسحية 1923القاهرة 

 . 99-75ص: نفس املصدر( 117)

 . 117-105ص، "عبد الستار أفندي" مرسحية : نفس املصدر( 118)

 . 117-105ص، "عبد الستار أفندي" مرسحية : نفس املصدر( 119)

 . 254-217ص: نفس املصدر( 120)
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ك
، املصدر السابق، مرسحية 3، ج(املرسح املرصي) مؤلفات محمد تيمور : محمد تيمور( 121)

 . 352-251ص، "العرشة الطيبة"

، مطبعة شربا  القاهرة 2مرسحية دخول الحامم مش زى خروجه، ط: إبراهيم رمزي( 122)

 . 56-3صم، 1939

، دار الهالل، 398 عدد مرسح إبراهيم رمزي، سلسلة روايات الهالل، : إبراهيم رمزي( 123)

 . 104-38صم، مرسحية الحاكم بأمر الله، 1982القاهرة يف فرباير 

 .م 2012 ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،البدوية مرسحية  :إبراهيم رمزي( 124)

  .77ص ،مرجع سابق :إيزيس فتح الله ومحمود كامل( 125)

 . 3م، ص1916فرباير  5، يف 2136عدد ، 41السنة : جريدة املحروسة( 126)

 . 48املصدر السابق، ص: فاطمة اليوسف( 127)

 عدد ، 40السنة : حركة التمثيل العريب منعطف خطري، مقال منشور بجريدة األهرام: سهيل( 128)

 . 4م، ص1915يونيه  8، يف 11389

السنة : ، مقال منشور بجريدة األهرام"الدفاع عن الفودفيل"التمثيل العريب : أمني صدقي( 129)

 . 4م، ص1915يونيه  10، يف 11391 عدد ، 40

 .120ص ،مصدر سابق ،نجيب الريحاين( 130)

 . 302مرسح الشعب، املرجع السابق، ص: عىل الراعي( 131)

 . 79املصدر السابق، ص: نجيب الريحاين( 132)

 . 86املصدر السابق، ص: نجيب الريحاين( 133)

املؤسسة املرصية العامة  ،سيد درويش حياته وآثار عبقريته :محمود أحمد الحفني( 134)

 .180-155ص ،د.ت ،القاهرة ،للتأليف والرتجمة

 . 304مرسح الشعب، املرجع السابق، ص: عيل الراعي( 135)

 . نفس املرجع( 136)

 . 121-120 صاملصدر السابق، : نجيب الريحاين( 137)

 . 273ص : نفس املرجع( 138)

 . 278ص: نفس املرجع( 139)

  .177ص ،مصدر سابق ،سيد درويش :محمود أحمد الحفني( 140)

 . 287ص: نفس املرجع( 141)

 . 2م، ص1900أبريل  11، يف 6706عدد ، 25السنة : جريدة األهرام( 142)

املرسح  يفاتجاهات سياسية : ، و رمسيس عوض13املرجع السابق، ص: سمري عوض( 143)

 . 23-21صم، 1979م، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة 1919قبل ثورة 
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ك
، 9252 عدد ، و 3م، ص1908أغسطس  21، يف 9251 عدد ، 33السنة : جريدة األهرام( 144)

 . 3م، ص1908أكتوبر  13، يف 9296 عدد ، و 2م، ص1908أغسطس  22يف 

الدراما والنقد، الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة  يفهوامش : إبراهيم حامدة( 145)

 . 22م، ص1988

، بخصوص 4003-022542ديوان األشغال العمومية، كود أرشيفي : دار الوثائق القومية( 146)

تياترو األوبرا الخديوية يف  عرض الروايات املرغوب متثيلها عىل محافظة مرص قبل متثيلها

م، وكود أرشيفي 1898مايو  28املراقبة، القاهرة بتاريخ  موإلزام نظارة الداخلية بتام

، طلب ترخيص بتمثيل رواية عرايب بتياترو حديقة األزبكية، القاهرة بتاريخ 036066-4003

 . م1905يناير  19و12

 . 3م، ص1910يوليو  24، يف 16 عدد السنة األويل، : جريدة البالغ املرصي( 147)

املرسح العريب منذ النشأة حتى اليوم، منشورات اتحاد الكتاب يف  مراجعات: فرحان بلبل( 148)

 . 24-23صم، 2001العرب، دمشق 

 .1ص ،1915مايو  2يف  :األخبارجريدة ( 149)

 . 147، املصدر السابق، ص1ج: أحمد شفيق باشا( 150)

، وسيد 3م، ص1910يوليو  24، يف 16 عدد السنة األويل، : جريدة البالغ املرصي(  151)

يوليه  29، يف 766عدد ، 36السنة : سبيل الحرية مقال منشور بجريدة املحروسةيف : عيل

 . 3م، ص1911أغسطس  10، يف 775عدد ، و 1م، ص1911
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 الخامتة

 
أنها افتقدت  جهت إىل الفرق الشامية   و  التي  النتقاداتنقول بالنسبة ل 

يف  ميكن إنكار دورها ألن هذه الفرق ال، املوضوعية ومل تخلو من التعسف

عوائق البداية ومصاعبها بال  وتحملت، بصبغته العربية واملرصيةاملرسح  تأسيس

وكان من الطبيعي أن ، داعم اجتامعي أو متويل مايل كاف يعضدها ويساندها

كان شبه  املحيل تعتمد عىل املرسحيات األوروبية السيام أن التأليف املرسحي

إىل أن رشاء بعض األوبرات           باإلضافة   ،والكل يأنف من العمل بالتمثيل ،معدوم

كام  ،ديثة كان يلزمها الكثري من املال بسبب قوانني امللكية الفكريةواألعامل الح

الفرق األوروبية اآلتية إىل  ىتقتدي به سو  منوذج مل يكن أمام أصحاب هذه الفرق

ظهرت بعض االجتهادات املتواضعة من  إىل أن، تجربتها امرص يك تستمد منه

من املقتبسة  املرسحيات         أل ف بعض أحمد أبو خليل القباين الذى  بعضهم مثل

 .عريبقصص الرتاث ال
             وبسببه أ تهام  الريحاين والكسار الذي قدمهالفودفيل  رسحمب أما فام يتعلق

فهو رأي ال يخلو من  ،من أجل جمع املال بنرش الفساد والرزيلة باملجتمع

ونقد أعاملهام يعكس بشكل ،                                             التعسف والتجني أيضا  عىل مجهودهام الذي قاما به

يف  مثار جدلوال زالت  كان يعاين منها فن التمثيلالتي  عض املشكالتب واضح

 يعاين مناملحيط الفني عىل سبيل املثال الزال ؛ فمثالاملجتمع املرصي اآلن 

املتزمتة املدفوعة ببعض املفاهيم الدينية بعض اآلراء املتشددة  نتيجةالنظرة السيئة 

 إدراكويجب  ،ة والواضحة للعيانرغم أن فائدة الفن أصبحت من األمور البديهي

، وهي أن الفن نتيجة وليس سبب يف انهيار مجتمع ما وإمنا العكس، مسألة مهمة
، ودرجة الحرية املتاحة، املتحرضة اإلنسانيةوالثقافة ، الفن هو نتاج التعليم الجيد

فثالثوث الخطر )الفقر والجهل واملرض( ، والصحة السليمة، واالقتصاد املتامسك
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ينتج سوى مجتمع راكد يعاين من القهر الذي ينمو فيه ثقافة الغاب واألنانية لن 

 .وبيئة حاضنة لكل فكر متطرف عىل كافة األصعدة، واملادية
ماذا يريد  األخرى املثارة للجدل منذ فرتة الدراسة إىل اآلن هي قضيةال

 بالجمهور أم أنه مجرد صناعة تخضع يرتقي الفن أنوهل من واجب ؟ الجمهور

ما هي املعالجة الدرامية األفضل لعرض و ؟ والطلبمعايري العرض و  لقوانني السوق

؟ وما هي الضوابط التي يجب أن تحكم الفن؟ تقدميها القضايا االجتامعية وكيفية
هل الدولة نفسها أم يخضع إىل حرية ؟ وما هي جهات اإلنتاج التي يجب أن ترعاه

وما إىل ذلك من قضية السينام ؟ وما مدى مساحة هذه الحرية ،سات الفرديةاملؤس

النظيفة والال نظيفة وتقديم بعض ألوان الفن التمثييل االجتامعي بصوره القاسية 

بل يربز تجسيدها بكل ما لديه من ، يعكس نقائص املجتمع بال تورية الذي

 .إمكانيات
مل يتحرر              إذا  فاملجتمع ، جدالال زالت رهن ساحة  ومعني أن تلك القضايا

ألن مجتمعاتنا ! من معطيات وإحداثيات ظرفه التاريخي بعد رغم مرور الزمن

وتعاين من تخبط النظم ، الزالت ترزح تحت وطأة التبعية واالزدواجية الثقافية

إذ ،                                                                       السياسية واالقتصادية غري املستقرة عىل آليات محددة ميكن البناء عليها مجددا  

وكان  اتيالستينأن الفن املرصي الذي ازدهر يف مرحلة عقد الخمسينيات وعقد 

انتكس وتقهقر من جديد وعدنا مع االقتصاد الطفييل الذي ، أحد مقومات مرص

الرجعية واملتجمدة التي صاغت الثقافة املنتجة لنوعية  األفكارحمل العديد من 

 .له املتلقيوالعقل ، الفن
تربهن التي  ن الفن من أهم وسائل القوى الناعمةأ  األمياند ح األدراكالبد من 

عىل مدى نفوذ وقوة الشعوب والحضارات ولذلك سيطر األدب األورويب ومازال 

البد من ،                                                 نجده اآلن مسيطرا  بأفالم السينام األوروبية واألمريكية، عىل الرشق

وأن الفنون ، حد اإلميان أن الفكرة هي التي تسبق البندقية واملدفع اإلدراك

نستورد اآللة  التقدم ليس أن، والثقافات املتحرضة هي من تصنع احرتام شعوبها

، ونكون من مستخدميها وإمنا األهم أن ندرك كيفية إدارتها ونساهم يف صنع فكرتها
والفن اآلن صناعة مهمة من صناعات الدول التي يجب االهتامم بها بنفس درجة 

 .وبنفس درجة صنع الدواء والغذاء، نوويةاالهتامم بصنع املفاعالت ال
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هل ميكن دراسة تاريخ املجتمع من ؛ يبقى سؤالني البد من طرحهام أوالهام

مبعنى آخر هل ميكن االعتامد ؟ خالل دراسة الفن والسيام املرسحية هنا كنموذج

عىل املرسحية كمصدر من املصادر التاريخية الرصينة لدراسة املجتمعات مبا أنها 

السؤال الثاين هل كان بإمكان املرسح املرصي أن ؟ س ألحوال املجتمعانعكا

 ؟ينشأ ويتطور من تلقاء نفسه دون وجود املرسح األورويب
بالنسبة للسؤال األول نعم ميكن االعتامد عىل املرسحية كمصدر من مصادر 

 ألنها متثل مصدر ثري بالتفاصيل؛ الدراسات التاريخية السيام التاريخ االجتامعي

ومن ، االجتامعية التي ميكن من خاللها سد ثغرات الندرة يف املصادر األخرى

خاللها ميكن معرفة طبيعة النمط املعييش والفكري للطبقات االجتامعية 

ويعكس التوجهات العامة التي كانت تشغل بال املجتمع يف فرتة زمنية ، باختالفها

 .ما
ج املرصودة نجد أن التوجهات                                       فمثال  يف فرتة الدراسة هذه ومن خالل النامذ 

كخطوة من  العامة التي بلورت الفكر املجتمعي هي مواجهة االستالب الثقايف

 إهداءولذلك فليس من الغرابة أن يكتب إبراهيم رمزي يف ، خطوات االستقالل

، "إين أريد للتمثيل املرصي استقالال عن الغرب برواياته وكتابه:                     رواية البدوية قائال  
والعودة ، كل مرصي منا االستقالل التام يف كل منحى من مناحي الحياةكام يريد 

 .إىل الرتاث العريب والديني "
                                                              وي الحظ أن العودة إىل الرتاث مل يكن تراث مرص الفرعوين أو الروماين أو 

وهو ما يعكس توجه الرؤية ، وإمنا كان العودة إىل الرتاث العريب؛ إلخ... أو

التي كانت ال زالت متأثرة بالخالفة العثامنية كرمز ديني  الهوياتية يف تلك الفرتة

وهو ما منا وتجسد يف الجامعة ،                                          قومي مل يكن له بديال  يف مواجهة القوى املحتلة

ثم فكرة القومية العربية التي صاغت السياسة املرصية ، م1945العربية العام 

 .م1952النارصية بعد 
الحيطة يف االعتامد عىل املرسحية لكن يوضع يف االعتبار األخذ بالحذر و 

ألنها ال تتسم يف أغلبها باملوضوعية ، كمصدر من مصادر الدراسات التاريخية

ولذلك ، البناء الروايئ إبداعبل ولخياله كعنرص مهم يف ، وإمنا تخضع لذاتية كاتبها
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                                                                       ت عامل حسب قواعد التعامل مع التاريخ الشفاهي الذي يخضع للغربلة والتحليل 

غري أن املعتمد عىل املرسحية كمصدر تاريخي البد أن يتمتع بحس أديب ، قالدقي

ومهارة لسرب أغوار كاتبها للقدرة عىل فهم معانيها ورموزها غري املعلنة التي قد يلجأ 

 .إليها املؤلف حني ال تتوفر له املساحة الكافية من الحرية
حليل والنقد ولذلك البد من دراسة بعض العلوم املساعدة املهتمة بالت

                                                             وكذلك دراسة الحالة االجتامعية والسياسية العامة التي ك تبت فيها ، األديب

نشأ فيها املؤلف ملعرفة توجهاته التي  ودراسة البيئة االجتامعية، املرسحية

كانت تعترب ثورة ،                                              فمثال  عندما كتب محمد تيمور مرسحية العرشة الطيبة؛ الفكرية

أنفسهم الذين استأثروا بجزء كبري من الرثوة  ضد األجانب مبا فيهم األتراك

وذلك بالرغم من انتامئه لهذه الطبقة ، واملناصب والسيادة االجتامعية يف مرص

بالبحث وتحليلها لدراسة التحوالت  جديرة                     وهذا ي عد وحده مسألة ، املنتقدة

 .والوقوف عىل أسبابها املتصمرينالفكرية لبعض األجانب 
ق بتأثري الفرق األجنبية وهل كان ميكن أن يكون لدينا فن السؤال الثاين املتعل

بالعودة إىل متهيد هذه الدراسة ، مرسحي مستقل وليد بيئته ومتطور من تلقاء نفسه

وإمنا كان لديها ،                                                 املخترص ميكن القول أن مرص مل ت فاجئ بالفن املرسحي كفكرة

وفرق املحبظني وغريها بعض األنواع التمثيلية البدائية مثل االراجوز والحكوايت 

حول  اإلشكالية           إذ ا ستكون ، ماهيته وإدراكالتي ساعدت املجتمع عىل استيعابه 

هل كان مبقدورها تطوير تلك األنواع التمثيلية والوصول بها إىل اإلطار الحديث 

 ؟                   للمرسح شكال  وموضوع ا
ة                                                                  ي رجح أن ذلك كان ممكن ا إال أنه كان مرهونا  بعدة مؤثرات تخضع لنظري

وحتى يف حالة تحقيقها كانت ، االحتامل أي لسنا متأكدين من حتمية تحقيقها

مبعنى أن ؛ ستمتد لزمن طويل ألن طبيعة هذه املؤثرات أنها بطيئة التكوين والنتيجة

البدائية وتحديثه كان يستلزم حراك فكري وديني  األشكالتطور املرسح من 

االستجابة والتنفيذ وهذه من أبطأ                                          مصحوبا  بتفاعل مجتمعي واع لديه القدرة عىل

                                                          باإلضافة  إىل توفري مناخ جيد يسمح بانتظام هذه العملية ال برتها ، العمليات البرشية

إذ بالعودة إىل تجربة مارون النقاش يف لبنان العام ، مراحل تاريخية الحقة يف

ية م سنجد أن هذه التجربة تأثرت بعدة عوامل تتصل بطبيعة البيئة املجتمع1848
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                                                           وطبيعة القائم عليها فامرون كان تاجرا  متصال  بالتجار الغربيني ، التي نشأت فيها

كام أن املجتمع الشامي كان لديه من ،                                    ومنفتحا  عىل الثقافة الغربية ولغاتها

األوروبية التبشريية التي كان املرسح أحد مكوناتها األساسية ولذلك  اإلرساليات

                                          أنها ب رتت بسبب الفكر السيايس املغلف بستار كان الشام أسبق يف التجربة إال

فكان الفرار بالتجربة الوليدة إىل بيئة أخرى ميكنها ، العثامنيني الوالة              الدين من ق بل 

 .احتضانها
واالستفادة من ،                                                      إذ ا كان من املهم االنفتاح عىل الثقافات األخرى األكرث حداثة

ثوبه الغريب الحديث من أجل التطوير تجربتها وليست مشكلة أن يأتينا املرسح يف 

وهو ما انعكس عىل ، ولكن كان يجب االهتامم بإرث املجتمع ال تجاهله واحتقاره

رفض العامة للمرسح األورويب أو التعامل معه بحساسية ألنه جاء يف سياق القوى 

                                               ومل يكن هناك ب د  من االنفتاح عىل الثقافة الغربية ، االستعامرية املنتجة له

ألن الطبيعة الثقافية لإلنسان ال تتجدد سوى بتدويرها وتأثريها وتأثرها من ، تقدمةامل

وكيفية الحفاظ عىل االستقاللية ، الدامئة هي كيفية التعامل اإلشكاليةاآلخر إال أن 

بالقدرة عىل املساهمة والبناء يف ذلك الهيكل ، أو االلتحام دون فقد الهوية الذاتية

املعادلة التي كان يسعى إليها األدباء واملفكرين يف فرتة  تلك، الكبري اإلنساين

 .الدراسة وال يزالوا رهن محاولة تحقيقها حتى اآلن
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 د.ت.   ،       القاهرة   ،           مب بة اادا    ،                            محمود تيمور: هلئع املرسح العري     

 املؤسسالة املرصالية العامالة ،سيد درويال  حياتال  وآثالار عبقري   :محمود أحمد الحفني
 د.ت ،القاهرة ،لل ألي  والججمة

 دار البات  ،الشي  سلمة حجازي رائد املرسح العري :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 .م2913 ،القاهرة ،العري

 القالاهرة   ،                      دار رلالهت للنرشال وال وزيالع   ،                   مكررات نجيال  الريحالاين   :            نجي  الريحاين       ،   
  . م    1122

 م.    2921   ،    بريوت   ،             املطبعة األدبية   ،                         مرسحية موليري مرص وما يقاسي    :          يعقو  صنوع   

 

 : املراجع العربية واملعربة ا      رابع  
 القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للب ا  ،الدراما والنقديف  هوام  :إبراهيم حهدة، 

 .م2933

  مرص يف  وزعيم املرسح الفباهية املصورةأبو نظارة إمام الصحافة  :إبراهيم عبد
 .م2918 ،القاهرة ،مب بة اادا  ،(2389-2921)

  8ط ،(2918-2381مرص )يف  النقد املرسحي :الحجاجيأحمد شمس الدين، 
 .م1112 ،القاهرة ،مررز جامعة القاهرة للطبع والنرش

 1111 ،القاهرة ،دار الرشوق ،2ط ،سلمة حجازي :إيزيس ف ح الل  ومحمود رامل. 

 توفيق  العري، ترجمةأل  عام وعام عىل املرسح  :متار البساندروفنا بوتي سيفا
 .م2991 ،بريوت ،درا الفاراي ،1ط ،املؤذن

 القاهرة ،دار املعارف ،حررة الججمة مبرص خلل القرن ال اسع عرش :جاك تاجر، 
 .م2941

 ملفات  ،أرادميية الفنون ،تاري  املرسح املرصييف  الفودفيل :جلل محفوظ
 .م1111 ،قليو  مرص ،مطابع األهرام ال جارية ،املرسح

 2ط ،ترجمة وتقديم هالة رهل ،ال اسع عرش القرنيف  نساء مرص :جوديث تارر، 
 .م1113 ،القاهرة ،املررز القومي للججمة
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 مطبعة دار الب ال    ،                               إسهعيل ره تصور  الوثائق الرسمية   :                   جورج جندي وجاك تاجر               ،   
  . م    2948   ،       القاهرة

  دار  ،2ط ،السلطانة منرية املهدية والغناء ى مرص قبلها وىف زمانها :الحفنيرتيبة
 .م1112 ،القاهرة ،الرشوق

 القاهرة ،العدد الخامس ،مطبوعات الجديد ،املرسح العري :رشدي صالح، 
 م.2981

 الهيئة املرصية  ،م2929املرسح قبل ثورة يف  اتجاهات سياسية :رمسيس عوض
 .م2989 ،القاهرة ،العامة للب ا 

  ا الهيئة املرصية العامة للب ،ترجمة لطي  فرج ،مرص ولع فرنيس :روبري سولي ، 
 .م2999 ،القاهرة

 جامعة بريوت  ،األد  العرييف  األصول ال اريخية لنشأة الدراما :سعد الدين دغهن
 .م2983بريوت  ،العربية

 املررز القومي للمرسح واملوسيقي والفنون  ،مرسح حديقة األزببية :سمري عوض
 .م2938القاهرة،  ،الشعبية

 املؤسسة املرصية العامة للطباعة  ،مرصيف  تطور النقد املرسحي :السيد حسن عيد
 .م2911 ،القاهرة ،والنرش

 املررز القومي للمرسح واملوسيقي  ،1ج ،مرسح عيل البسار :سيد عيل إسهعيل
 .م1111 ،الشعبية، القاهرةوالفنون 

 الهيئة املرصية  ،القرن ال اسع عرشيف  تاري  املرسح يف مرص :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .م1111القاهرة  ،العامة للب ا 

 الهيئة املرصية ،2ج ،(2981-2911)مسرية املرسح يف مرص  :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 .م1118 ،القاهرة ،العامة للب ا 

 الهيئة املرصية العامة للب ا  ،الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: محارمة مرسح يعقو  صنوع، 
 .م1112 ،القاهرة

 م2988 ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للب ا  ،عايدة ومائة شمعة :صالح عابدون. 

 2311القرن ال اسع عرش )يف  عرص محمد عيل ونهضة مرص :عبد الحميد البطريق-
 .م2999 ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للب ا  ،(2338

 الدار القومية للطباعة والنرش ،صنوع رائد املرسح املرصي :عبد الحميد غنيم، 
 .م2911 ،القاهرة

 الهيئة  ،(2912-2924مرص القومي  )تاري م 2929ثورة  :عبد الرحمن الرافعي
 .م2999 ،القاهرة ،املرصية العامة للب ا 

 م.2938 ،القاهرة ،دار املعارف ،4ط ،2ج ،عرص إسهعيل :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
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 م.2938 ،القاهرة ،دار املعارف ،4ط ،1ج ،عرص إسهعيل :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 يف الجهود املرسحية العربية من مارون النقاش إىل توفيق  :ياغي نعبد الرحم
 .2999بريوت  ،دار الفاراي ،2ط ،الحبيم

 (2983-2381مرص )يف  تطورات الرواية العربية الحديثة :عبد املحسن ه  بدر، 
 د.ت. ،القاهرة ،دار املعارف ،1ط

 الهيئة املرصية العامة  ،املرسح املرصي أصل  وبدايات  :عبد املعطي شعراوي
 .م2931 ،القاهرة ،للب ا 

 الدار املرصية اللبنانية للنرش ،2ط ،عرص إسهعيليف  القاهرة :عرفة عبد  عيل، 
 .م2993 ،القاهرة

 م2933القاهرة  ،الهيئة املرصية العامة للب ا  ،األوبرا :عزيز الشوان. 

 البوي  ،املعرفةسلسلة عامل  ،1ط ،الوهن العرييف  املرسح :عيل الراعي، 
 .م2999

 م1111 ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للب ا  ،مرسح الشع  :الالالالالالالالالالالالالال. 

 سلسلة إصدارات مجلة العري ،املرسح العري ما بني النقل وال أصيل :فؤاد دوارة، 
 .م2933يناير  21، البوي  يف 23الب ا  عدد 

 القاهرة  ،الهيئة املرصية العامة للب ا  ،2ط ،2ج ،قامو  املرسح :فاهمة مويس
 .م2991

 منشورات اتحاد  ،املرسح العري منك النشأة ح ى اليوميف  مراجعات :فرحان بلبل
 .م1112 ،دمشق ،الب ا  العري

 ترجمة  ،(2331-2899القرن ال اسع عرش )يف  املرسح املرصي :فيلي  سادجروف
املررز القومي للمرسح  ،لتقديم وتعليق سيد عيل إسهعي ،أمني العيوهى

 د.ت. ،القاهرة ،واملوسيقى والفنون الشعبية

 الدار املرصية  ،2ط ،مرصيف  املرسح وال غيري الج هعي :رهل الدين حسني
 .م2991 ،القاهرة ،اللبنانية

 م2929تاري  الفبر املرصي الحديث من عرص إسهعيل إىل ثورة  :لويس عوض، 
 .م2931 ،القاهرة ،مب بة مدبوىل ،2ط ،2ج

 األردن ،الدار الثقافية للنرش ،2ط ،تاري  املرسح عرب العصور :مجيد صالح بك، 
 .م1111

 دار  ،2ط ،القرن ال اسع عرشيف  مرصيف  تطور النرث الفني :محرو  منشاوى الجاىل
 .م2913 ،القاهرة ،الفبر العري

 م.2919-2913القاهرة  ،دار العر  ،2ط ،ربوع األزببيةيف  :محمد سيد البيلين 
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 القاهرة ،دار املعارف ،8ط ،(الفن ال مثييل)فنون األد  العري  :محمد مندور، 
 .م2931

 دار صادر بريوت ،1ج ،األد  العري الحديثيف  املرسحية :محمد يوس  نجم، 
 .د.ت ،لبنان

 دار  جلل،محمد عثهن  ،املرسح العري دراسات ونصوص :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .م2914لبنان  ،الثقافة ببريوت

 يعقو  صنوع أبو نظارة ،املرسح العري دراسات ونصوص :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال، 
 .م2918 ،لبنان ،دار الثقافة

 دار  ،(2924-2348)األد  العري الحديث يف  املرسحية :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .م2911 ،لبنان ،بريوت

  دار الفبر  ،8ط ،األد  العري الحديثيف  رسحيالفن امل :محمود حامد شور
 .م2981القاهرة  ،العري

 املررز القومي  ،م2911-2929موسم  ،تقديم أسامة أبو هال  :املرسح املرصي
 .م1111 ،القاهرة ،للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية

 سلسلة توثيق املرسح املرصي ،2ج ،تقديم حسن عطية :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال، 
 .م2998 ،القاهرة ،املررز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية

 املررز  ،م2923-2928موسم  ،تقديم لطفي عبد الوها  :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .م1112 ،القاهرة ،القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية

 رز القومي املر  ،1ج ،تقديم وتحليل محسن مصيلحي :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 .م2993 ،القاهرة ،للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية

 القاهرة يف أر وبر  ،ر ا  الهلل ،املرسح الضاحك :م عانو إبراهي نجوى
 م.2939

 الهيئة املرصية العامة للب ا  ،مرسح يعقو  صنوع :الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال، 
 .م2934 ،القاهرة

  املرسح املرصي من الحر  العاملية يف  العمدةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال: شخصية
 .م2939 ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للب ا  ،م2911م إىل ثورة 2924األوط 

 دار النرش  ،2ط ،تاري  الدعوة إىل العامية وآثارها عىل مرص :نفوسة زرريا سعد
 .م2914 ،اإلسبندرية ،الثقافية

 دار  ،ية عربية يف النقد املرسحيملمح نسو :سقوط املحرمات :وهفاء حهدي
 .1113 ،بريوت ،الساقي

  الهيئة  ،ترجمة وتعليق أحمد املغازي ،املرسح والسينه عند العر  :م لندوا.يعقو
 .م2981،القاهرة  ،املرصية العامة للب ا 
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 منشورات جمعية أهل القلم ،1ج ،مصادر الدراسات األدبية :يوس  أسعد داغر، 
 .م2911 ،لبنان

 

 الدوريات :ا      خامس  
 م 2338 :أبو نظارة 

 م 2921 ،2922 ،2912 {سنوات  :التحاد املرصي{ 

 م 2921 ،2393 ،2391 {سنوات  :األخبار} 

 م 2929،2911 {سنوات  :الرسربيس{ 

 -م 2399 :اامال 

 2333 ،2331 ،2334 ،2331 ،2389 ،2388 ،2381 {سنوات  :األهرام، 
2392، 2399، 2911، 2918، 2914، 2911، 2911، 2913، 2919، 2922، 
 }م 2911 ،2929 ،2923 ،2928 ،2921 ،2924 ،2921

  م 2911 ،2393 {سنوات  :البصري{ 

 م  2921 :البلغ املرصي 

 م 2383 :ال جارة 

 م 2339 :مثرات الفنون 

  م 2918 ،2911 {سنوات  :الجاسو{ 

 م 2911 ،2914 ،2918 {سنوات  :الجوائ  املرصية{ 

 م 2918 :الراوي 

 م 2399 ،2399 ،2398 {سنوات  :العام الرأى{ 

  م 2393 :الرقي 

 م 2331 ،2331 {سنوات  :الزمان{ 

 م  2913 ،2918 ،2911 ،2914 ،2918 ،2398 {سنوات  :الرشق{ 

 م 2333 ،2338 {سنوات  :الصادق{ 

 م 2911 :صدي األهرام 

 م2398 :الغزالة 

 م  2393 ،2391 { :الفلح{ 

 م  2391 ،2339 ،2338 ،2331 {سنوات  :القاهرة{ 

  م  2391 ،2391 ،2394 { :لسان العر{ 

 م  2911 ،2911 ،2911{ :اللواء{ 

  م  2339 :مجلة اادا 
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 م  2921 :مجلة األد  وال مثيل 

 م 2398 ،2391 {سنوات  :مجلة األس اذ{ 

  م  2332 :مجلة ال نبي  وال ببي 

 م  2381 :مجلة الجنان 

 م 2333 :مجلة الراوي 

 م2921 ،2922 ،2921 {سنوات  :مجلة الزهور { 

 م  2911 :مجلة الش اء 

  م 2912 :مجلة الب ا 

 م  2919 :مجلة املجلة 

 م2919 :مجلة املرسح 

  م 2399 :مجلة املق ط 

 2921 ،2911 ،2911 ،2398 ،2391 ،2391 ،2398 } سنوات :مجلة الهلل، 
 }م  2912 ،2921

 م  2921 ،2924 ،2911 ،2911} سنوات :مجلة رسريس{ 

 م  2381 ،2319 سنوات{ :مجلة وادي النيل{ 

 2912 ،2391 ،2331 ،2331 ،2331 ،2332 ،2331} سنوات :املحروسة، 
 }م  2923 ،2928 ،2921 ،2921 ،2924 ،2921 ،2922 ،2919 ،2918

 م  2911 :املرصاد 

 م  2398 ،2391 ،2391 }سنوات :املشري{ 

 م  2922 ، 2389 ،2383 { :مرص سنوات{ 

 م  2921 ،2919 ،2913 } سنوات :وادي النيل{ 

 م  2392 ،2389 }سنوات :الوهن{ 

 

 املراجع األجنبية :ا      سادس  
 El Said Atia Abul Naga: Les sources Francaises du Theatre Egyptien (1870-

1939), Sned, Alger, 1972.  
 Hoda Wasfy: Le Miroir Egyptien editions du quai jeanne laffitte , Marseille 

1984. 
 Jeannett Tagher: Cahiers D, histoire Egyptienne ,"Les debuts du Theatre 

Moderne en Egypte", vol ’1, Le Caire 1948. 
 Samuel Moreh: Etudes Arabes et Islamiques, vol.1, L’ Asiatheque6, rue 

Christine, Paris 1989. 
 Shimon Shamir: The Jews of Egypt, a Mediterranean society in modern Times, 

westview press Bouder and London, 1982. 
 Shmuel Moreh: Studies in Islamic history and Civilization, Cana, Jerusalem. Ej. 

Brill, Leiden, Israel 1986.   
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