
ال يدخله �أحد  �إال بورقة معلومة وهيئة خم�صو�صة

المسرح في رمضان
في القرن التاسع عشر

م�سرح احلملة الفرن�سية

يف  امل�سرح،  عرف  العربي  العامل  اأن  املعروف  من 

الفرن�سية  احلملة  طريق  عن  الغربية،  �سورته 

 –  1798( بونابرت  نابليون  بقيادة  م�سر  على 

)كورييه  جريدة  اإلينا  نقلت  فقد  1801م(. 
 )COURIER DE  L, EGYPTE دوليجيبت 

باللغة  احلملة  اأيام  م�سر  يف  ت�سدر  كانت  التي   -

ومنها:  املجال،  هذا  يف  متنوعة  اأخبارًا  الفرن�سية، 

دارجيافل  الفرن�سي  اأن�ساأه  لالجتماعات  ناٍد  وجود 

بالقاهرة.  الأزبكية  منطقة  يف   ،DARGEAVEL
قدمت  للتمثيل،  جمعية  تكونت  النادي  ذلك  ويف 

الذي  النادي  وهو  وموليري،  لفولتري  م�سرحيتني 

)م�سرح  با�سم  ُعرف  م�سرح  اإىل  بعد  ما  يف  حتول 

تاريخه  يف  اجلربتي  و�سفه  والفنون(،  اجلمهورية 

اأن�ساأه بالأزبكية عند  قائاًل: »وفيه كمل املكان الذي 

لغتهم  امل�سمى يف  الهواء، وهو  بباب  املعروف  املكان 

كل  به  يجتمعون  حمل  عن  عبارة  وهو  بالُكوميدي، 

مالعيب  على  فيه  يتفرجون  واحدة  ليلة  لياٍل  ع�سر 

يلعبها جماعة منهم بق�سد الت�سلي واملالهي مقدار 

اأربع �ساعات من الليل وذلك بلغتهم ول يدخل اأحد 

اإليه اإل بورقة معلومة وهيئة خم�سو�سة«.

ومع مرور الوقت اأ�سبح ذلك امل�سرح متاحًا للجميع، 

رم�سان  غرة  قدوم  اإدارته  على  القائمون  وا�ستغل 

1801 ميالدية(،  1215 هجرية )املوافق عام  لعام 

باتالن  )املحامي  م�سرحية  تقدمي  عن  فاأعلنوا 

يف  األفها  حديثة  �سغرية  اأوبرا  وهي  والطحانني(، 

الفنون،  جلنة  ع�سو   )BALZAC )بالزاك  م�سر 

وُتعد  املجمع.  ع�سو   )RIGEL )ريجيل  وحلنها 

خ�سبة  على  ُتعر�ض  م�سرحية  اأول  امل�سرحية  هذه 

من  وبالرغم  رم�سان.  �سهر  يف  م�سر  يف  امل�سرح 

ال�سعوب  اإىل  امل�سرح  عّرفت  الفرن�سية  احلملة  اأن 

التعريف  هذا  اأن  اإل  م�سر،  طريق  عن  العربية 

احلملة  فم�سرح  ا�ستمراريته.  لعدم  وانتهى  تال�سى 

ُهدم  حيث  قليلة،  اأ�سهر  �سوى  ي�ستمر  مل  الفرن�سية 

م�سرح اجلمهورية والفنون يف ثورة القاهرة، واأ�سبح 

اأطالًل.

يف الأزبكية

عام  اأخرى  مرة  الظهور  اإىل  امل�سرحي  الفن  عاد 

خالل  من  اإ�سماعيل،  اخلديوي  عهد  يف  1868م 
الأزبكية  منطقة  يف  عديدة  فنية  من�ساآت  وجود 

ودار  الفرن�سي،  الكوميدي  م�سرح  مثل:  بالقاهرة، 

و�سالة  الأزبكية،  حديقة  وم�سرح  اخلديوية،  الأوبرا 

الفرن�سي  اخليايل  البهلوان  وملعب  للفنون،  �سانتي 

الأخرية،  واملن�ساأة  ران�سي.  اخلواجة  �سريك  اأو 

 1286 رم�سان  غرة  يف  افتتاحها  مت  ال�سريك،  اأي 

جريدة  بذلك  اأخربتنا  كما   – )1869م(  هجرية 

قرر  – حيث  النيل  وادي  وجملة  امل�سرية،  الوقائع 

ال�سهر يف  ا�ستغالل  ران�سي  ال�سريك اخلواجة  مدير 

�سهر رم�سان، وو�سع برناجمًا فنيًا يبداأ من ال�ساعة 

الثانية  يف  ال�سحور  قبيل  وينتهي  م�ساًء،  الثامنة 

ال�سامت  التمثيل  على  الربنامج  وي�ستمل  �سباحًا، 

الوقائع  جريدة  و�سفته  وقد  بالبانتومامي،  املعروف 

الرقا�ض  الب�سري  اجل�سم  »قف�ض  هكذا:  امل�سرية 

يجري  تياترو  ملعب  عن  كناية  وهو  امل�سحك، 

بالإ�سارات ل بالتكلم«. وبالإ�سافة اإىل ذلك كان من 

�سمن برنامج ال�سريك يف رم�سان فقرة عن الرق�ض 

العربي باخليول، اأي الرق�ض الفالحي، كما جاء يف 

فنون  من  عديدة  فقرات  اإىل  بالإ�سافة  اجلريدة، 

ال�سريك املعروفة. 

القباين يف رم�سان

1884م عامًا فارقًا يف العرو�ض امل�سرحية  ُيعد عام 

الرائد  بداأ  حيث  العربي،  العامل  يف  الرم�سانية 

امل�سرحي ال�سوري )اأحمد اأبو خليل القباين( ن�ساطه 

يف  الإ�سكندرية،  يف  وحتديدًا  م�سر،  يف  امل�سرحي 

عر�ض  عندما  هجرية،   1301 عام  رم�سان  غرة 

م�سرحية )اأن�ض اجللي�ض( على م�سرح قهوة الدانوب، 

املعروفة بقهوة �سليمان بك رحمي بالإ�سكندرية. وقد 

الدوحة- �صيد علي �إ�صماعيل

ارتبط �سهر رم�سان املبارك بفنون دينية �سهرية يف بع�ض البلدان العربية،؛ منها حلقات الذكر، 

والتوا�سيح الدينية، وغريها من املظاهر الدينية املتنوعة التي تتنا�سب ومكانة ال�سهر الف�سيل 

يف نفو�ض امل�سلمني يف اأرجاء العامل الإ�سالمي. ولعل العامل امل�سرتك لهذه الفنون هو ال�سهر 

طوال الليل، من بعد �سالة الرتاويح، وحتى وقت ال�سحور، ما جعل اأرباب الفنون ي�ستغلون 

الأمر يف الرتويج لفنونهم املتنوعة من باب التجارة، وبخا�سة مع �سمان وجود امل�ساهدين 

وكرثتهم. ويف هذه ال�سفحات، �سنتحدث عن الفن امل�سرحي يف هذا ال�سهر الف�سيل يف القرن 

التا�سع ع�سر، اأي يف القرن الذي بداأ فيه ظهور هذا الفن يف البلدان العربية.
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�ستعر�ض  الفرقة  اأن  اإىل  الأهرام  جريدة  اأ�سارت 

احلدث  هذا  ولأهمية  رم�سان.  �سهر  طوال  اأعمالها 

اخلرب  هذا  حول  الأهرام  جريدة  ن�سرته  ما  نذكر 

من  ثغرنا  اإىل  »قدم  قائلة:  23/6/1884م،  بتاريخ 

القطر ال�سوري جوق من املمثلني للروايات العربية، 

خليل  اأبي  ال�سيخ  الفا�سل  ح�سرة  اأعماله  يدير 

املفلق،  وال�ساعر  امل�سهور  الكاتب  الدم�سقي  قباين 

بقهوة  املعروفة  الدانوب  قهوة  للعمل  التزم  وقد 

القدمي،  البطيخ  �سادر  جوار  يف  رحمي  بك  �سليمان 

واجلوق موؤلف من مهرة الفنانني يف �سروب التمثيل 

املطربني  املن�سدين  من  زمرة  وبينهم  واأ�ساليبه، 

فنحث  ال�سدور،  وتن�سرح  الآذان  ل�سماعهم  تروق 

ع�سد  يف  يتقدموا  اأن  على  العربي  اجلن�ض  اأبناء 

به  �سيبتداأ  والتمثيل  الغرية،  تعودوا من  امل�سروع مبا 

هذه الليلة غرة رم�سان املبارك عند ال�ساعة الثانية 

بعد الغروب )ال�ساعة 6 اأفرجنية م�ساء( و�سيتواىل 

ت�سخ�ض  رواية  واأول  ال�سهر،  نهاية  ليلة حتى  كل  يف 

الدخول  واأوراق  م�سرة  بديعة  وهي  اجللي�ض(  )اأن�ض 

فرنكات  وهي5  املعينة  باأثمانها  املحل  باب  يف  تباع 

وفرنك  الثانية،  للدرجة  وفرنكان  الأوىل،  للدرجة 

جنب  يف  زهيدة  قيمة  وهي  الثالثة  للدرجة  واحد 

عرو�ض  اأن  بالذكر  املكت�سبة«.واجلدير  الفوائد 

كانت  الف�سيل،  ال�سهر  ذلك  يف  امل�سرحية  القباين 

اأو  تتنا�سب ومكانته الدينية، فاأغلبها كانت تاريخية 

الإ�سالمي  اأو  العربي  التاريخ  من  م�ستوحاة  تراثية 

فقرات  عن  ناهيك  وليلة،  ليلة  األف  تراث  من  اأو 

التي كانت منت�سرة يف عرو�سه  الفني،  ال�ستعرا�ض 

امل�سرحية، واملعروفة برق�ض )ال�سماح(، وهو رق�ض 

م�سموح به دينيًا، لأنه عبارة عن رق�ض �سويف ديني 

الف�سل  الآن، ويعود  ال�سامية حتى  البالد  منت�سر يف 

الفرتة.  تلك  يف  م�سر  اإىل  اإدخاله  يف  القباين  اإىل 

ومن العرو�ض التي قدمها القباين وفرقته امل�سرحية 

1301 هجرية )1884م(:  طوال �سهر رم�سان عام 

نفح الربى، وولدة بنت امل�ستكفي، وعنرتة بن �سداد، 

والأمري حممود وزهر  الويف،  وناكر اجلميل، واخلل 

الريا�ض، وال�سيخ و�ساح وم�سباح وقوت الأرواح.

ال�سماحة الدينية

امل�سرحيني  الفنانني  بع�ض  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

من اليهود والن�سارى، كانوا يت�سرفون يف عرو�سهم 

امل�سلمني.  نفو�ض  يف  الف�سيل  ال�سهر  ملكانة  وفقًا 

اليهودي  ال�سامي  املطرب  كّون  املثال  �سبيل  فعلى 

منت�سف  يف  م�سرحية  فرقة  رومانو(  )مراد 

وعر�ض  )1886م(،  هجرية   1303 �سنة  رم�سان 

على  ال�سيق(  بعد  )الفرج  م�سرحية  خاللها  من 

من  امل�سرحية  تلك  ومو�سوع  البوليتياما.  م�سرح 

مع  تتنا�سب  التي  الوعظية،  الجتماعية  املو�سوعات 

بذلك  اأخربتنا  كما  الفنية،  الرم�سانية  العرو�ض 

اأوائل  ويف   .19/6/1886 بتاريخ  القاهرة  جريدة 

رم�سان �سنة 1305 هجرية )1888م( اأحيت جمعية 

قالت  م�سرحية،  ليلة  الن�سرانية  اخلريية  امل�ساعي 

عنها جريدة الأهرام بتاريخ 19/5/1888: » �ستحيي 

28 �سهر مايو  ليلة الثنني  جمعية امل�ساعي اخلريية 

احلا�سر املوافق 17 رم�سان �سنة 1305 بت�سخي�ض 

حديقة  تياترو  يف  فكاهية  اأدبية  تاريخية  رواية 

املو�سيقى  اأنغام  اخلم�سة  ف�سولها  يتخلل  الأزبكية 

الع�سكرية و�سيخ�س�ض دخل هذه الليلة لطبع كتاب 

فاإن مل  املخت�سر(  وتاريخها  الدرر يف م�سر  )عقد 

ما  الكاملة  الأفراح  من  الليلة  تلك  معدات  يف  يكن 

ل  ما  اجلليلة  غايتها  ففي  للح�سور  ُيرغب اجلمهور 

يحتاج للرتغيب واإل فالعمل اخلريي ي�ستدعي التفات 

اجلميع«.ويف رم�سان �سنة 1308 هجرية )1891م(، 

اأعلنت جريدة الوطن اأن الفنان الن�سراين مرق�ض 

ا�ستاأجر  احلر،  الوطني  اجلوق  مدير  جرج�ض 

م�سرح لك�سمربج ب�سارع كلوت بك اأمام قهوة اللوفر 

الأدبية  امل�سرحيات  من  لتمثيل جمموعة  بالقاهرة 

طوال �سهر رم�سان املعظم، ومن تلك امل�سرحيات: 

الويف،  واخلل  الر�سيد،  وهارون  ال�سديق،  يو�سف 

وهي م�سرحيات دينية تاريخية تتنا�سب مع ال�سهر 

هجرية   1309 �سنة  رم�سان  �سهر  ويف  الف�سيل. 

)1892م( قام الفنان الن�سراين ال�سامي �سليمان 

القرداحي بتكوين فرقة م�سرحية، جاب بها اأقاليم 

م�سر اإحياًء لل�سهر الكرمي، حيث عر�ض جمموعة 

من امل�سرحيات يف املن�سورة وطنطا، منها: م�سرحية 

كما  باملن�سورة  التفريح  بتياترو  ح�سن(  )الأمري 

اأخربتنا بذلك جريدة ال�سرور بتاريخ 28/4/1892, 

حيث خ�س�ض دخل العر�ض لبطل امل�سرحية ال�سيخ 

�سالمة حجازي.

مو�سم رم�ساين غري م�سبوق

فنيًا  �سهرًا  فكان  هجرية،   1310 �سنة  رم�سان  اأما 

ال�سهر  وافق  حيث  م�سبوقة،  غري  ب�سورة  م�سرحيًا 

الكرمي اأوج املو�سم امل�سرحي فنيًا، الواقع يف �سهري 

ال�سهر  هذا  ففي  1893م،  �سنة  واأبريل  مار�ض 

تليماك،  م�سرحيات:  فرح  اإ�سكندر  فرقة  عر�ست 

وهارون  امل�ستكفي،  بنت  وولدة  وحمدان،  وعائدة، 

وحما�سن  املحبني،  وهناء  وال�سياد،  الر�سيد 

وهذه  اجللي�ض،  واأن�ض  وجوليت،  وروميو  ال�سدف، 

العرو�ض متت على م�سرح الفرقة ب�سارع عبد العزيز، 

كما  حجازي.  �سالمة  ال�سيخ  املطرب  بطولة  وكانت 

�سالح  م�سرحيات:  احلداد  �سليمان  فرقة  مثلت 

وحمدان،  الأ�سد،  قلب  وريكاردو�ض  الأيوبي  الدين 

و�سهداء الغرام، وعائدة يف الأوبرا اخلديوية.

وابتداء من رم�سان �سنة 1311 هجرية )1894م(، 

اأ�سبح ال�سهر الكرمي مو�سمًا فنيًا م�سرحيًا عند اأغلب 

الفرتة.  تلك  يف  م�سر  يف  العاملة  امل�سرحية  الفرق 

ففي الأيام الأوىل من �سهر رم�سان 1311 هجرية، 

ال�سرور،  جوق  �ساحب  جرج�ض،  ميخائيل  وجدنا 

م�سرحية  عليها  وميثل  كونيليانو  قاعة  ي�ستاأجر 

ثم  الكرمي،  ال�سهر  بقدوم  ابتهاجًا  العرب(  )كرم 

بذلك  اأخربتنا  كما  )بلقي�ض(  مب�سرحية  تالها 

الثالث  املوافق  بتاريخ10/3/1894  الأهرام  جريدة 

كذلك،  اجلوق  عر�ض  ثم   ،1311 �سنة  رم�سان  من 

م�سرحيات: الأمري حممود مع ال�سبعة ملوك، وامللكة 

املغربي،  والقائد  ال�سدف،  وحما�سن  كليوباترا، 

املطرب  بطولة  املتكلم  والعلم  املفقودة،  والفتاة 

ال�سيخ اإبراهيم اأحمد. اأما �سليمان القرداحي مدير 

ال�سهر  ذلك  يف  فعر�ض  امل�سري  الوطني  اجلوق 

م�سرحيات: ال�سلطان �سالح الدين الأيوبي، والقائد 

املغربي، واإ�ستري يف الزقازيق مبديرية ال�سرقية. اأما 

اإ�سكندر فرح فقد مثلت يف الأوبرا اخلديوية،  فرقة 

طوال �سهر رم�سان، جمموعة من امل�سرحيات، منها: 

ح�سن العواقب، وحفظ الوداد، والظلوم، والل�سو�ض 

بطولة ال�سيخ �سالمة حجازي.

ظاهرة تكررت

يف  رم�سان  �سهر  يف  امل�سرحية  العرو�ض  تتبعا  واإذا 

ع�سر  التا�سع  القرن  من  املتبقية  اخلم�ض  ال�سنوات 

– 1899م(، لوجدناها ل تختلف كثريًا عن   1895(

الأمر،  تكرار  ولعدم  1894م،  �سنة  رم�سان  عرو�ض 

�سنتوقف عند ظاهرة تكررت كثريًا، متثلت يف كرثة 

العرو�ض امل�سرحية اخلريية جلمع املال من اأجل فعل 

للنظر  الالفت  ولكن  الكرمي؛  ال�سهر  هذا  يف  اخلري 

كلها  الأمر  بهذا  قامت  التي  اخلريية  اجلمعيات  اأن 

املجموع  املال  وكان  يهودية،  اأو  م�سيحية  جمعيات 

ينفق على اأغرا�ض م�سيحية اأو يهودية.

بتاريخ  الأخبار  جريدة  اأعلنت  املثال  �سبيل  فعلى 

13/2/1897، املوافق للعا�سر من رم�سان �سنة 1314 

عر�ض  قررت  الأدبي  التمثيل  جمعية  – اأن  هجرية 

ريكاردو�ض  مع  الأيوبي  الدين  )�سالح  م�سرحية 

بالإ�سكندرية،  رم�سان  �سهر  يف  الأ�سد(  قلب 

املادي ل�سالح اجلمعية اخلريية  وتخ�سي�ض دخلها 

الأرمنية. وبالأ�سلوب نف�سه وجدنا اإ�سكندر فرح ميثل 

والع�سرين  الرابع  يوم  الن�ساء(  )مطامع  م�سرحية 

امل�ساعي  جلمعية  دخلها  وخ�س�ض  رم�سان،  من 

جريدة  بذلك  اأخربتنا  كما  الن�سرانية،  اخلريية 

املقطم بتاريخ 27/2/1897. ويف ال�سابع والع�سرين 

فرح  اإ�سكندر  قام  1315 هجرية،  �سنة  رم�سان  من 

العبا�سي  بالتياترو  )ال�سيد(  م�سرحية  بتمثيل  اأي�سًا 

التوفيق  جلمعية  دخلها   « وخ�س�ض  بالإ�سكندرية، 

الفقراء  على  لت�سرفه  بالإ�سكندرية  القبطية 

واملحتاجني من اأبناء الطائفة« هكذا جاء يف جريدة 

15/2/1898، ويف اليوم نف�سه ن�سرت  م�سر بتاريخ 

جريدة الب�سري ذلك الإعالن: »تربعت جمعية نزهة 

العائالت بتمثيل رواية )يهوديت( ال�سهرية يف م�سرح 

19 اجلاري  احلمراء يف ال�ساعة التا�سعة م�ساء يوم 

دخلها  وتخ�سي�ض   1315 �سنة  رم�سان   28 املوافق 

بالإ�سكندرية  اخلريية  الإ�سرائيلية  الإخاء  جلمعية 

املعدات  جميع  اإليها  امل�سار  اجلمعية  اأعدت  وقد 

الالزمة لإتقان هذه الليلة اخلريية«.
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دم�سق،  يف  ولد  العربي  امل�سرح  رائد 

يت�سل  عريقة  دم�سقية  لأ�سرة  �سوريا 

ياور  كان  الذي  اآقبيق  باأكرم  ن�سبها 

القانوين.  �سليمان  ال�سلطان  )م�ست�سار( 

القرن  يف  عربياً  م�سرحاً  اأ�س�ض  من  اأول 

عرو�ساً  وقدم  دم�سق،  يف  ع�سر  التا�سع 

عديده  ومتثيليات  وغنائية  م�سرحية 

الر�سيد(  و)هارون  )ناكر اجلميل(  منها 

و)اأن�ض  حممود(  و)ال�ساه  و)عايده( 

بداياته  يف  اأعجب  وغريها.  اجللي�ض( 

مقاهى  يف  تقدم  كانت  التي  بالعرو�ض 

. ال�سماح  ورق�ض  احلكواتي  مثل  دم�سق 

اأبوخليل القباين

رمضان


