
 

- السنة 481 العدد -ه  1423 منرجب 2002م -22 سبتمبر من األحد29
بتوقيت القاهرة 11:13:17 AM الساعة - آخر تحديث يوم 28/09/01 جسر الحنين      
 الشرطیان المبتدئان صعدا خشبة المسرح وقبضا علي الممثل الذي یقوم بدور الطاغیة!!

! أول مسرحیة تناقش ظاهرة الثأر' لیلي'  
  !!صاحبها أزهري وقع في أخطاء لغویة كثیرة وأضاف إلیها أبیات شعر مكسورة

محمد یوسف نجم . د
صفر ٢٩الصادر في ' الوقائع المصریة'من صحیفة  ٤٥٥في الصفحة الثانیة من العدد   

، نشر اإلعالن١٨٧٢اإلفرنجي ) أي مایو(مایة  ٧و  ١٥٨٨برمودة  ٣٠الموافق  1289  
:التالي

 
 صورة إعالن وارد'

 قد ارتقت األنام في التمدن في زمن سعادة الخدیوي المعظم حتي بلغت ما ال یبلغه غیرها من
ومن جملة التمدن وجود التیاترات خصوصا التیاترو العربي الجاري مجراه في. األمم السابقة  

ولما كانت جمیع الناس مجٌدین في تحصیل التمدن شرعنا في طبع لعبة. حدیقة األزبكیة  
 ونشرها علي جمیع المحبین للوطن لزیادة التمدن ویكون أخذ النسخ من محل محمد أفندي

 عبدالفتاح الكائن بالموسكي بحارة اإلفرنك بجوار الخواجة كمواره التاجر وثمن النسخة
 الواحدة فرنك واحد واللعبة التي صار طبعها حینئذ تسمي لیلة وإن الحضور ألخذ النسخة

.'من النهار ٥سیكون من ابتداء الساعة واحدة لغایة الساعة 
فمن هو محمد أفندي عبدالفتاح، مؤلف هذه المسرحیة؟

نزهة األدب في شجاعة العرب المبهجة لألعین': كما جاء علي غالفها هو' اللعبة'عنوان   
، تألیف محمد عبدالفتاح المصري أحد تالمذة األزهر، وذكر اسمه'الزكیة في حدیقة األزبكیة  

.في آخر اللعبة دون اإلشارة إلي كونه أحد تالمذة األزهر
 وقد ذكر في اإلعالن أن اسم اللعبة هو لیلة وقد تردد االسم بهذه الصیغة، وباسم لیلي أثناء

من الطبعة األلمانیة ٧٣٦ویذكر بروكلمان في ملحق تاریخ اآلداب العربیة الثاني ص . اللعبة  
١٨٦٦/١٨٦٧، وهو خطأ بٌین ألن هذه السنة الهجریة توافق سنة  ١٢٨٣أنها طبعت سنة   

.میالدیة، أي قبل ظهور تیاترو صنوع
 ویبدو أن محمد عبدالفتاح، الذي تقٌلب لقبه بین الشیخ واألدیب واألفندي، كان قد دخل

 األزهر، ثم هجره إلي المشاركة في الحیاة العامة فأسهم في الكتابة المسرحیة والقصصیة
 والفكاهیة واألدبیة، ونظم الشعر وتحبیر المقاالت، وآثر لقب أفندي، وأدیب، وعمل مدرسا

وقد ذكرت له كتب الفهارس المؤلفات. للغة العربیة في المدارس األجنبیة في مصر وباریس  
:التالیة

قصة تأدیبیة تاریخیة. تألیف األدیب محمد عبدالفتاح المصري أفندي': السبك واللهج 1.  
وهي مرتبة علي. تتضمن سیرة السید حزنبل وبنت عمه زلكوته، وما جري له في سیاحته  

فهارس دار. ('ه ١٢٩٣طبع حجر بالقاهرة . أربعة وأربعین سبكا وعلي ست وعشرین لهجة  
أنها طبعت ٧٣٦، من ٢وفي بروكلمان الملحق  ٤٦.، ص )١٩٢٨ (٤الكتب المصریة، ج   

).ه١٢٨٣أیضا سنة 
تألیف األدیب محمد عبدالفتاح من أدباء القرن': تحفة أولي األلباب في مجالس األحباب 2.  

في ذكر دقیق المخاطبات وصور. جعلها علي اثني عشر بابا وخاتمة. الرابع عشر الهجري  
نسخة في. الشروط والمقاوالت وظریف األشعار والحكایات وغرائب النوادر والمجاوبات  

فهارس دار. ('ص، في حجم الثمن ٥٤ه، في  ١٣٠٥مجلد طبع المطبعة العثمانیة بالقاهرج   
وذكر في إیضاح المكنون في الذیل علي كشف ١٠٥.، ص )١٩٣٨ (٧الكتب المصریة، ج   
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.أنه كان یدٌرس في المدارس األوروبیة بمصر ٢٤٣: ١الظنون إلسماعیل باشا البغدادي   
وذكر له یوسف إلیان سركیس في معجم المطبوعات. وذكر الكتاب في بروكلمان نفسه  

).ه ١٣١٠، طبعة ثانیة في المطبعة المیمنیة ١٦٧٨العربیة والمعربة، عمود 
حكایة فكاهیة تجاریة': نجاح السید غندور وخیانة االسطي طرطور والصنعة حكمت 3.  

وقد عثرنا). ١٢٨: ٤فهارس دار الكتب المصریة ج . ('قضائیة اجتماعیة طبع حجر بالقاهرة  
)١٩٧٤دار صادر (اإلصدار الباریسي التي أعدنا طبعها في بیروت (في صحیفة أبونظارة   

:علي عدد من مشاركاته الشعریة والمقالیة، وهي
١٨٩٢/.٢٥/٣قصیدة لمحمد عبدالفتاح في مدح السلطان عبدالحمید  1.

قصیدة لمحمد أفندي عبدالفتاح صاحب التعریف والتألیف المشهور اسمه علي كل لسان 2.  
١٨٩٣/.٥/٨البرق في الغرب والشرق، بمناسبة زیارة السلطان عباس حلمي إلي باریس 

٥/١١لمحمد أفندي عبدالفتاح خادم العلم الشریف باألزهر ' السعد الحمیدي'مقال بعنوان  3.
./1893
١٨٩٤/.٣/١١وقصیدة لمحمد عبدالفتاح مدٌرس اللغة العربیة بباریس مقالة  4.

قصیدة لمحمد أفندي عبدالفتاح في مدح المسیو لویه رئیس الجمهوریة الفرنساویة، وقد 5.  
:قٌدمها أبونظارة بقوله

وها قصیدة منها تفضل علینا بها الصدیق والخل الشقیق، من له علینا المآثر غیر مرة'  
من تعد أقواله. والكرة بعد الكرة في مثل هذه المعاني، وله الباع الطویل بتنقیح تلك المباني  

في جریدتنا كالمصباح، محمد أفندي عبدالفتاح، الزالت محبتنا معه طویلة األمد، وخلتنا ممتدة
١٨٩٩/.٥/٦. 'إلي األبد

١٨٩٩/.١٥/٩نبذة له في مدح صدیقه السید سلیمان بن ناصر  6.

١٩٠٢/.٧/٣مقطوعة له في مدح البرنس محمد عبدالقادر  7.
قد أهدیت هذه: قال أبونظارة': إلیه، قائال ١٩٠٥وقد أهدي أبونظارة أعداد صحیفته لسنة   

.'..األعداد إلي صدیقي الوفي الفاضل محمد أفندي عبدالفتاح، وأتحفها بهذه المقالة
:تمثیل المسرحیة

وقٌدمها المؤلف إلي صدیقه ١٨٧٢.طبعت المسرحیة، كما یستفاد من اإلعالن في شهر مایو   
والیعرف تاریخ. ، ثم رفعها إلي مقام إسماعیل صدیق باشا المفتش)یعقوب صنوع(جمس   

.تمثیلها بالضبط، ولكن یبدو أنه كان في صیف الموسم الثاني واألخیر لمسرح صنوع، سنة 
Ma Vie en Vere et' حیاتي شعرا ومسرحي نثرا'ویقول صنوع في كتابه  1872  

Mon Theatre en Prose  وهي السنة التي توفي١٩١٢الذي نشر في باریس سنة ،  
:فیها

مثلت روایة لیلي وهي مأساة كتبها زمیل من خیر زمالئي الشیخ محمد عبدالفتاح للمرة'  
وكانت المأساة وطنیة... األولي علي مسرحي أمام الوزراء المصریین وعلماء وشعراء البلد  

أي رئیس القبیلة العربیة، وهو شیخ وقور وقد راح) الشیخ(یظهر في المشهد األخیر منها   
 یصرخ داعیا إلي الثأر من الطاغیة عدٌوه اللدود الذي مضي یقتل علي مرأي منه أوالده

.'األربعة
 وتعٌلق الزمیلة الدكتورة نجوي عانوس علي ادعائه هذا مع اعترافها بعدم اطالعها علي

فهي إذن مأساة سیاسیة اجتماعیة تصٌور الظلم الذي تعٌرض له الشعب': المسرحیة بقولها  
.'من الطغاة، كما تهاجم الطغاة أنفسهم وتطلب من الشعب أن یثور علیهم ویطالب بالثأر منهم
 وال أدري كیف توصلت الزمیلة الكریمة إلي هذا االستنتاج وما عالقة الشعب والطغاة بحكایة
:بدویة تتحدث عن صراع قبلي ثم عن تنافس رجلین علي الزواج من البطلة ومصرع الثالثة  
 ابن العم الحبیب الشاطر حسن، والمعتدي األمیر عمران طالب الزواج قهرا من لیلي، ولیلي

.نفسها
 ولقد خانت صنوع ذاكرته في كتابه ذاك، أو تعمد أن تخونه، لیغوص في مبالغات عرفناها
 عنه، حاول فیها تضخیم دوره في المسرح وفي السیاسة، فیقول إنه ألف اثنتین وثالثین

 مسرحیة بینما یقول محمد عبدالفتاح وهو صدیق من أفضل أصدقائه كما ذكر في شهر مایو
وتخون). فقط(، أي في أواخر أیام مسرح صنوع أنه ألف أكثر من اثنتي عشرة لعبة 1872  

، وهذا'راح یصرخ داعیا إلي الثأر من الطاغیة'صنوع ذاكرته ثانیة فیقول إن شیخ القبیلة   
 الطاغیة المزعوم لم یكن سوي الخطیب المنافس األمیر عمران الذي كان أثناء اللعبة صدیقا
 لألمیر زیدان قبل أن یتورط في قتل ابن أخیه ویتسبب في انتحار ابنته ال أربع من أبنائه كما

.ذكر صنوع
 ویقول صنوع إنه مٌثل المسرحیة علي مسرحه، وهل كان له مسرح خاص به فعال أو أنه
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Teatre de Concertمٌثلها في المسرح الذي قٌدم علیه عروضه وهو مسرح الكونسیر   
ولد مسرحي علي منٌصة مقهي موسیقي كبیر في الهواء الطلق': باألزبكیة، الذي وصفه قائال  

وفي تلك الحقبة كانت ثمة فرقة فرنسیة. قائم وسط حدیقتنا الجمیلة، حدیقة األزبكیة بالقاهرة  
 مجیدة من الموسیقیین والمغنین والممثلین وفرقة مسرحیة إیطالیة ممتازة تقٌدمان

إذن. 'وشهدت جمیع ما قٌدمه هذا المقهي الموسیقي. لألوروبیین من أهل القاهرة أطیب متعة  
وقد ذكر الدكتور ابراهیم. لم یكن المسرح مسرحه، بل كان قاعة الموسیقي التي أشرنا إلیها  

.'التیاترو الوطني'عبده نقال عن جاك شیلي أنه عرض روایة لیلي ألول مرة علي مسرحه 
مقهي'أطلق صنوع عبارة ': وجاءت الزمیلة الدكتورة عانوس فزادت الطین بلة وقالت  

وقد أكد لي األستاذ زكي... علي المسرح، ویقصد به مسرح الكومیدي فرانسیز' موسیقي  
 طلیمات أن صنوع یقصد بالمقهي المسرح الكومیدي، وذلك ألنه المسرح الوحید الذي مثلت

ونحن نعلم أن األستاذ زكي كان مخرجا وأستاذا للتمثیل، فهل كان. علیه فرق أجنبیة بمصر  
 مؤرخا متتبعا لتاریخ المسرح، دون أن ندري، حتي یؤكد أن المسرح الذي مثل علیه صنوع

بینما كان هذا المسرح منذ بناه Theatre de la Comedieهو مسرح الكویمدي   
، ثم ألحق بمسرح١٨٦٩ینایر  ٤وقد افتتح في . الخدیوي إسماعیل مخصصا للفرق األجنبیة  

نوفمبر ١الذي افتتح في  Theatre Khedivial de L'Operaاألوبرا الخدیویة   
.بأوبرا ریجولیتو لفردي 1869

 بینما یذكر صنوع نفسه، في ما ذكره نقال عنه جاك شیلي، وهو مرجع الزمیلة الدكتورة
 نجوي عانوس، أن خیري باشا توسط له لدي الخدیوي لیساعده علي إنشاء مسرح وطني،

.فأذن له الخدیوي بأن یقٌدم األوبریت التي أٌلفها في مقهي الموسیقي بحدیقة األزبكیة
لیلي مأساة كتبها واحد من': ویقل جاك شیلي عن صنوع نادرة حدثت لیلة تقدیم اللعبة، قال  

 أفضل أصدقائي وهو الشیخ محمد عبدالفتاح وقٌدمت ألول مرة علي مسرحي الذي سٌمي
أمام الوزراء المصریین، وعلماء البالد Theatre Nationalبالمسرح الوطني   

كانت المأساة وطنیة وقد قٌدم المشهد األخیر منها الشیخ، أي رئیس قبیلة عربیة. وشعرائها  
وقد. وهو شیخ جلیل، وهو یطالب بالثأر من عدٌوه القاتل الذي قتل أمام عینیه أوالده األربعة  

 صادف في تلك اللیلة أن الشرطیین اللذین كانا یقومان بعملهما في الحراسة، كانا فالحین من
إال تنزعجان: فهمس لهما أحد المشاهدین الخبثاء. الصعید، وكانا قد أدخال حدیثا في الخدمة  
وما إن سمع الشرطیان المبتدئان هذه الكلمات حتي. عند حصول هذه الجرائم في حضوركما  

وقد كانت. انطلقا نحو خشبة المسرح وقبضا علي الممثل الذي كان یقوم بدور الطاغیة  
ولیس من الضروري أن. القهقهات العالیة والتصفیق الحاد من المشاهدین تجٌل عن الوصف  

.'نقول إن هذه الحادثة كانت سبب نجاح المأساة
 

 قیمة المسرحیة

 سیتضح جلیا لمن یقرأ المسرحیة أنها لم تكن ذات قیمة أدبیة أو فنیة، فلیس فیها صراع
والشخصیات كانت جاهزة. سوي عدد من مشاهد العنف وسفك الدماء بطریقة لم تكن مقنعة  

 للدور، دون أن یكون ثمة محاولة لرسم الشخصیة المكتملة التي تتضح معالمها تدریجیا
 بالتعامل مع األحداث، ولیس فیها أي تعقید أو معاناة من المستوي الذي یثیر مشاعر المشاهد

ولكن أهمیتها تنبع من أنها أول مسرحیة جادة أو مسرحیة جدیة. ویشٌده إلي متابعة العمل  
 تؤلف في مصر بعد مسرحیات صنوع الهزلیة، ولم یسبقها من المسرحیات الجٌدیة خارج
 مصر سوي مسرحیة ربیعة بن زید المكٌدم لنقوال النقاش، شقیق مارون، رائد المسرح

، حسب)أي دراما(، ووصفها بأنها عبوسة ١٨٥٠العربي، التي قٌدمها في بیروت سنة   
 المصطلح النٌقاشي الذي ترجم كومیدیة إلي روایة مضحكة، ودراما إلي روایة عبوسة،

ثم تالها في بیروت في الستینیات والسبعینیات من القرن التاسع عشر. وتراجیدیة إلي محزنة  
.مسرحیات الشیخ إبراهیم األحدب التي ضمت بعض المآسي

 لغة المسرحیة تراوح بین الفصحي والفصیحة بلهجة البدو، وهي اللغة التي ألفناها في أفالم
 كوكا وبدر الما في األربعینیات، ثم في المسلسالت التلیفزیونیة التي تتناول وقائع من حیاة

والذي یثیر. أهل البادیة، فضال عن بعض األلفاظ والعبارات الشائعة في لغة العامة في مصر  
 الحیرة كثرة األخطاء اللغویة واإلمالئیة فیها، مما یشكك في كون مؤلفها أزهریا أو أنه كان

والعجیب أنه أشرف بنفسه علي طباعتها ولم یتٌنبه إلي. تلمیذا في السنوات األولي من األزهر  
.استدراك تلك األخطاء

 یكثر المؤلف من االستشهاد بالشعر، األصلي أو المستنسخ، ویأتي ببعض األبیات مختلة
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كما یورد أبیاتا من الزجل، له أو لغیره، الندري، ومستواها أفضل. الوزن مضطربة الروایة  
.مما حٌرفه أو استنسخه من الشعر الفصیح

 وقد حاول المؤلف أن یراعي مستوي الشخصیات في ما یورده علي ألسنتها من حوار، فلغة
 األمیرین والشاطر حسن، أرفع من مستوي لغة لیلي، التي كانت بدورها أعلي مستوي من

).سعده، سعدي(لغة الدادة سعدا 
 

 كلمة في التحقیق

 حققت هذه اللعبة أول مرة منذ فترة، وطبقت علیها المنهج الذي سرت علیه في تحقیق كتب
وتركتها دون. التراث، فصححت األخطاء اللغویة واإلمالئیة، وخٌرجت الشعر وضبطت أوزانه  

ثم ذٌكرني بها باحث شادي، أٌلف كتابا نفي فیه أي وجود لمؤلفها أو لها أو لممثلیها بل. نشر  
 لیعقوب صنوع نفسه، فأعدت تحقیقها وأبقیت النص علي ما كان علیه من أخطاء لغویة
 وإمالئیة ومن خلل في أوزان الشعر، ولم أصحح إال ما تأكدت أنه خطأ طباعي أو ما كان

ولذلك البد لي من شكر ذلك الزمیل الذي أثار حماستي ثانیة إلي نشر هذا. ناجما عن زٌلة قلم  
 النص الرائد، وإلي العودة إلي تحقیق النصوص المسرحیة المتراكمة عندي من تراث القرنین

وأرجو أن یكون هذا الجهد محركا لجهود مماثلة في أقطار الوطن. التاسع عشر والعشرین  
. العربي التي لها تاریخ مسرحي
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