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 : المصة العربٌة الحدٌثة

 المصة العربٌة الحدٌثة فً نشأتها مرت بمرحلتٌن المرحلة األولى : ) مرحلة

 مرحلة االبداع والتألٌف ( .الترجمة ( ، المرحلة الثانٌة : ) 

 نشطت ترجمة المصص فً النصف الثانً من المرن التاسع عشر وكانت تلن

 الترجمة بتلبٌة لحاجة الصحف والمجالت الى مواد مشولة تحظى بالبال المراء

 عنٌت كثٌر من الصحف والمجالت بذلن ومنها )حدٌمة األخبار ( التً صدرت فً

 وجرٌدة لبنان والهالل والماهرة . ۸۱۸۸وت و)البشٌر( فً بٌر ۸۱۸۱بٌروت 

 كانت الترجمة فً المرحلة األولى :

 _ تموم على التصرف فً األصل المترجم واٌجازه۸

 _ استخدام لغة ركٌكة وفٌها اخطاء لغوٌة۲

 وٌعود سبب ذلن الضعف فً الترجمة الى جهل المترجمٌن وجهل المراء فً اللغة

 ومفهومة.فكان همهم أن تكون اللغة بسٌطة 

 ونجد ضمن هذه المرحلة من الترجمة ادباء مترجمٌن عنوا بلغة الترجمة واسلوبها

 امثال : ) رفاعة الطهطاوي ( الذي ترجم لصة " مغامرات تلٌمان " لفتلون ولد

المنفلوطً  مصطفى لطفً)اطلك علٌها اسم " ولائع األفالن فً حوادث تلٌمان " و 

البؤساء"  حافظ ابراهٌم (رواٌة ")( الذي ترجم مجموعة من المصص الفرنسٌة و 

 والمصرٌٌن . واغلب من لام بترجمة المصص والرواٌات من اللبنانٌٌن والسورٌٌن

بعد ذلن شهدت الترجمة  ماذكرناه سابما ٌمثل الطور األول من اسلوب الترجمة

 االلتزام باألصلطورا جدٌدا تمٌز بالدلة واألمانة و

 . االلتزام بعدم اجراء أي تغٌٌر فً األصل المترجم -3

 ذلن االلتزام والدلة بسبب نضج الوعً االدبً و ورلً المستوى الثمافً للمراء

 والتواصل مع الغرب ٌضاف الى هذا ،دخل مٌدان الترجمة الجامعٌون امثال طه

كبٌر  التألٌف والترجمة دورحسٌن وعبد الرحمن بدوي ودمحم عوض دمحم وكان للجنة 

العلم  فً الترجمة االمٌنة والدلٌمة وتمثلت ب دار الكتاب المصري فً مصر، ودار

 للمالٌٌن فً بٌروت ودار الٌمظة العربٌة فً دمشك .



 المرحلة الثانٌة بدأت منذ أواخر المرن التاسع عشر ومطلع المرن العشرٌن حٌث

 ٌة هذا الفن وجعله أداة للتعلٌم واالصالحالتفت األدباء فً هذه المرحلة الى أهم

 االجتماعً والدعوة الى افكار اجتماعٌة وسٌاسٌة وهذه المرحلة مرت بطورٌن :

 األول : استلهام المصص العربٌة المدٌمة والتألٌف على منوالها فكانت المصص تبنً

 على اطار فن الممامة وتأخذ سمات من حكاٌات " الف لٌلة ولٌلة " وعرفت هذه

تمثلت باعمال دمحم  المصص فً لبنان ومن كتابها أحمد فارس الشدٌاق ،و فً مصر

روعة من  الموٌلحً فً " حدٌث عٌسی بن هشام "وفً العراق فمد ألف ابو الثناء

 .6556الممامات طبعت فً عام 

 الثانً : تمثل فً التأثر بالمصة األوربٌة الحدٌثة واصبحت المصة ذات بناء متماسن

 سلٌم البستانً واشهرها "الهٌام فً جنان الشام " بداٌة المصة العربٌة وعدت لصص

 الحدٌثة .

 

 البد من التأكٌد على أن المصة العربٌة الحدٌثة افادت كثٌرا من المصة العربٌة

 . المدٌمة ولٌس فمط تأثرها بالمصة األوربٌة الحدٌثة

 والترفٌهموضوعات المصص : أغلب المصص األولى كانت من نوع التسلٌة 

 منها لصص " مسامرات الملون " وكلها صدرت فً مصر من كتابها سلٌم البستانً

و أحمد شولً االتجاه التارٌخً والطابع التعلٌمً وٌمثل جرجً زٌدان هذا االتجاه 

 ۸۱۸۸التأرٌخٌة التً بدأ نشرها  فً رواٌاته

 نجٌب محفوظتصوٌر المضاٌا االجتماعٌة والسٌاسٌة والفكرٌة ومثل هذا االتجاه 

 واحمد باكثٌر وفً سورٌا ظهر هذا االتجاه عند عبد المسٌح انطاكً وفً العراق

 ٌوسف رزق هللا غنٌمة فً رواٌة " غادة بابل "

هٌكل  االتجاه االجتماعً جبران خلٌل جبران فً " األجنحة المتكسرة " ودمحم حسٌن

 . ٌوب وغٌرهمفً " زٌنب " وفً العراق برز محمود احمد السٌد وذو النون ا

 وفً سورٌا ولبنان مٌخائٌل نعٌمة وجبران وشكٌب الجابري .

 عكست المصة العربٌة االجتماعٌة مشكالت المجتمع ولضاٌاه منها لضاٌا المرأة

 ومشكلة الفمر فً الرٌف والمدٌنة واثرها على حٌاة الناس والمجتمع. وتنوع اسلوب

 الرومانسً ومنهم باالسلوب الكتاب فمنهم من تناول تلن المشكالت باألسلوب



 الوالعً وثمة لصص غلب علٌها التحلٌل النفسً والمٌل إلى تصوٌر أغوار النفس

 االنسانٌة ومنها رواٌة " سارة " لعباس محمود العماد وتدخل ضمن اطار التحلٌل

 النفسً لصص تٌار الشعور والمونولوج الداخلً تلن المصص التً تعنى بتصوٌر

 للشخصٌة فً تسجٌل الخواطر التً تدور فً ذهنها والعمل الباطن لهاالعالم الداخلً 

 واالتجاه السٌاسً مثلته المصص التً صورت لضاٌا سٌاسٌة ٌتمثل فً رواٌة "

 .الدكتور ابراهٌم " لذو النون اٌوب

،وافتمارها  أما مشكالت الفن المصصً فأهمها مشكلة تغلٌب المضمون على الشكل

حسٌن ،  غٌان شخصٌة المؤلف كما هً الحال فً لصص طهللبناء المتماسن ، وط

بناء المصة  ونضٌف الى ذلن االزدواج اللغوي فاللغة تجمع الفصحى والعامٌة داخل

 ونجد طه حسٌن فً "دعاء الكروان " لد وحد اللغة ، وكانت الفصحى .

 وبذلن تطورت المصة العربٌة الحدٌثة فً الشكل واألسلوب والمضمون وارتبطت

 والع العربً .بال

 المصة فً االدب العربً المدٌم :

 عصر ما لبل االسالم : كانت للعرب لصص وحكاٌات تدور على

 الولائع الحربٌة وتروي األساطٌر.

تكونت على  عصر اإلسالم :ظهرت فٌه احسن المصص فً المران الكرٌم او علٌها

بٌاء ولصة ولصص االن هامش المران و تفسٌره لصص مبنٌة على تعالٌم الدٌن

 . االسراء والمعراج

توظفهم الدولة  العصر األموي: أصبح تألٌف المصة عمال رسمٌا ٌعهد بها الى رجال

 . ، فظهرت لصص االبطال والفرسان وغٌرها

لصص  العصر العباسً تطورت المصة الى مستوى التحلٌل النفسً مثال ذلن

 . الجاحظ

 المصة العربٌة على نوعٌن :

البً  رسمً ) الفصٌح ( مثاله لصص الجاحظ ورسالة الغفراناألول : األدب ال

 . العالء المعري ،)حً بن ٌمظان( البن طفٌل األندلسً والممامات

وحوار وفكرة، ولد  الممامات تكاد تكون لصة لصٌرة بما فٌها من حدث وشخصٌات

 لبدٌع الزمان الهمذانً . المضٌرٌة ٌتوافر فٌها التحلٌل النفسً ، منها الممامة



عب مثل الف لٌلة ولٌلة شال النوع الثانً ٌتمثل فً األدب الشعبً الذي عنٌت به عامة

 االمٌرة ذات الهمة وغٌرها . والسٌر مثل سٌرة سٌف بن ذي ٌزن

من اجواء  وعدت حكاٌات الف لٌلة ولٌلة من اروع ماعرفته العرب؛ بما فٌها

ادبها الحدٌث حتى لٌل إن  ع اوربا الستلهامها فًوحوادث مشولة خٌالٌة ، مما دف

 لٌلة ولٌلة . أوربا مدٌنة فً نهضتها لحكاٌات الف

 

 

 

 

 (۸۸۱۸ - ۸۸۹۱محمود احمد السٌد )

 كان واحدا من ابرز الكتاب الذٌن ساهموا فً بناء أسس النثر العربً الحدٌث فً

 حرري فً العراق .العراق ، وواحدة من كبار أعالم النهضة الحدٌثة والفكر الت

 وكان أبوه امامأ 6093ولد محمود احمد السٌد فً محلة باب الشٌخ ببغداد عام 

 ومدرسا فً اهم واكبر مساجد بغداد انذان لهذا نشأ السٌد فً جو دٌنً فدخل

 المدارس الرسمٌة التً افتتحت فً بغداد فً مطلع المرن العشرٌن ثم دخل دورة

 . ل االنكلٌزيصغٌرة للهندسة فً عهد االحتال

 اخذ السٌد ٌمرأ فً ولت مبكر من حٌاته الصحف والمجالت والكتب العربٌة التً

 اخذت تصل العراق بعد اعالن الدستور العثمانً مما أعان على نمو وعٌه واتساع

 افاق تفكٌره ، صار ٌعً ماٌسود مجتمعه من تخلف وسوء ووضع بالده اٌام

 . الى الهجرة فتوجه الى الهند ومكث عاما كامالاالحتالل االنكلٌزي ، فنجده ٌسعى 

 وتعرف على بعض المفكرٌن الهنود وافاد منهم فً فهم لضاٌا ومشكالت سٌاسٌة

 . واجتماعٌة مختلفة

 ٌمرر السٌد العودة الى الوطن وٌصل ابالد متأخرا فٌجد الثورة لد انتهت وٌثٌر هذا

 فً نفسه أعمك االلم .

 بتطوٌر ثمافته وٌتعلم التركٌة وٌطلع على األدب التركًٌعنً السٌد فً هذه الفترة 

 الحدٌث والمصة الوالعٌة الحدٌثة المتمثلة فً لصص تولتسوي وتورجنٌف

وتشٌخوف والمصة الفرنسٌة ، ثم احذ ٌنشر لصصه ومماالته فً الصحف 



كما ٌشغل بعض الوظائف الحكومٌة ، كان آخرها سكرتارٌة مجلس  والمجالت

 .النواب العرالً

 ٌصاب السٌد بمرض غرٌب وٌسافر الى الماهرة للعالج وبعدها توفً ودفن هنان

 .۸۸۱۸عام 

 ، وتنوعت كتاباته فكان أكثرها فً المصة بنوعٌها ۸۸۲۹بدأ السٌد الكتابة فً عام 

 الرواٌة والمصة المصٌرة ، والى جانب المصة كتب الممالة األدبٌة والسٌاسٌة

 نمد األدبً وادب الرسائل وفً الولت ذاته ترجم منوالمسرحٌة والشعر المنثور وال

 ة .التركٌة اثارا لصصٌة كثٌر

 

 لصصه :

 ٌعد محمود احمد السٌد اول من كتب المصة الحدٌثة فً العراق منذ اوائل

 العشرٌنٌات ، فعمل جاهدا على ادخالها الى االدب العرالً بعد ان كانت ال تحظى

 وٌثابر حتى اصبحت المصة جنسا أدبٌا معترفاباعتراف األوساط األدبٌة فظل ٌعمل 

 به ، وفً الولت ذاته راح الكثٌرون من أدباء عصره ٌكتبونها لذلن لمب برائد

 المصة الحدٌثة فً العراق .

 مونتاجه المصصً بمرحلتٌن :

الضعفاء  ، و" مصٌر۸۸۲۸المرحلة األولى : تتمثل فً رواٌته " فً سبٌل الزواج "

 .۸۸۲۲صٌة تحمل عنوان " النكبات " ، ومجموعة لص ۸۸۲۲" 

 كتب السٌد لصص هذه المرحلة فً بداٌة حٌاته األدبٌة وكان محصوله الثمافً

 محدودة تتمثل فً لراءاته لمصص المغامرات المترجمة ولصص المنفلوطً

 . وجبران خلٌل جبران

 ممٌزاتها :

لوب تمرٌري مباشر افكارها تأتً فً أس السذاجة واالفتمار إلى ممومات المصة الفنٌة

 . لائم على الوعظ والتعلٌم

 ومن اٌجابٌاتها :

 تعكس والع شباب العراق الذٌن عاشوا فً مطلع المرن العشرٌن



 مثلت روحا ساخطة على مظاهر التخلف والنظم والتمالٌد التً تتحكم بالبالد

 باحثة عن طرٌك الصالح المجتمع .

"النكبات  ابطال الخمرة" من مجموعةومن المصص التً تمثل هذه المرحلة لصة " 

وهو  وهً تدور على موظف ٌتصف بالجد والرزانة ۸۸۲۲" الصادرة عام 

سماه  ماٌجعله ٌبتعد عن الموظفٌن الذٌن ٌترددون على مجالس الطرب والخمر حتى

 هؤالء ب ) الوحشً ( .

 علىوذات ٌوم حضر مأدبة دعً الٌها وٌفاجأ بموائد علٌها الخمر فٌتذمر وٌلمً 

 الحاضرٌن خطبة طوٌلة فً مضار الخمر وٌكون للخطبة ولع سًء علٌهم ، لهذا

 . ٌشتمونه وٌشتمهم ، وٌحتدم العران حتى ٌنتهً بطرده من الوظٌفة

 وهذه المصة اشبه ما ٌكون ببناء الحكاٌة حٌث نجد بناءها ساذجا وفكرتها لدمت فً

 اسلوب الوعظ والتمرٌرو لم تعن برسم شخصٌاتها.

 المصة اشبه ما ٌكون ببناء الحكاٌة حٌث نجد بناءها ساذجا وفكرتها لدمت فً وهذه

 اسلوب الوعظ والتمرٌرو لم تعن برسم شخصٌاتها.

 ۸۸۲۱أما المرحلة الثانٌة فتمثلها رواٌة "جالل خالد" ولد نشرها فً عام 

 والثانٌة "فً ساع من ۸۸۲۸ومجموعتان لصصٌتان األولى "الطالئع " نشرها فً 

 ، والاصٌص أخرى نشرها فً الصحف و والمجالت ۸۸۱۹من " نشرت فً الز

 تعكس هذه المصص اتجاها جدٌدا وتطورا فنٌا واضحا للسٌد ، فمد ضعفت

 الرومانسٌة فٌها وحلت محلها الوالعٌة تمثلت فً تسجٌل جوانب مختلفة من المجتمع

 ها النزعةالعرالً بكل امانة وصراحة ، كما اصبح بناؤها متماسكا وبرزت فٌ

 . التحلٌلٌة ونضجت فً الولت ذاته لغتها

 كتب السٌد هذه المصص بعد انمطاع عن كتابة المصص دام خمس سنوات نضج

 خاللها فكره فمرأ ماٌكتبه لاسم أمٌن وشبلً شمٌل وسالمة موسی وطه حسٌن

 باوالعماد، وٌمرأ المصة التركٌة الحدٌثة والمصة الروسٌة الوالعٌة ، مما احدث انمال

 فً تفكٌره واخذ ٌنظر الى لصصه االولى نظرة استخفاف.

 صار السٌد فً هذه المرحلة والعٌا فً رؤٌته واتجاهه ، واتخذ من المصة اداة

 الالصالح االجتماعً ومحاربة الرذائل ، ودعا الى ان تكتب المصص لغاٌة واحدة

 لنالصة التً ٌسعىهً تصوٌر الحٌاة الشعبٌة لتظهر للعٌان الجوانب الكاملة منها وا

 المصلحون الى اصالحها .



 غٌر أن هذا ال ٌعنً أن لصص السٌد تملٌد للمصص االجنبٌة وانما هً لصص

 تجلت فٌها مالمح البٌئة العرالٌة والمجتمع العرالً ، واخذ ٌكتب لصصا ٌرسم فٌها

نماذج من مجتمعه بمالمحها الوالعٌة ، وٌعرض فٌها بالنمد للكثٌر من عٌوب 

ومن أهم لصص هذه المرحلة لصة " انمالب " من مجموعة "الطالئع "  معالمجت

على الطرٌمة التحلٌلٌة الوالعٌة التً شاعت فً المصص الروسٌة ، وعكست  كتبت

 صادلة من الحٌاة البٌتٌة فً بغداد. صورة

تتناول  إن " انمالب " لصة ناجحة، تتوافر فٌها خصائص المصة المصٌرة ، فهً

تعبر عن  ولفا واحدا تعٌشه شخصٌة خالل فترة زمنٌة محدودة ، كماحدثا مرکزأ وم

بكتابة  فكرتها باسلوب غٌر مباشر بوساطة حدثها وحوارها بطلها مثمف مغرم

ظهرا الى  مذكراته وهوٌري بونا بٌنه وبٌن زوجته التً التفهم أفكاره ، ٌعود البطل

تدوٌن  ، ثم ٌشرع فً البٌت فٌجد البٌت مهمل فٌمتعض والٌمبل أن ٌأكل الطعام

ٌجده  مذكراته عن الٌوم الذي تجري فٌه المصة وهو حٌن ٌرجع الى سجل مذكراته

حتى  سجال عادٌا وٌحدث نفسه " دفترا لكتابة التوافه ؟" وٌظل الطعام على المائدة

الطعام  ٌلتهمه المط ، انذان تبكً الزوجة فٌحاول ان ٌسترضٌها ثم ٌنوي أن ٌتناول

المكتوبة  م ، ولبل أن ٌترن البٌت ٌمتطع من السجل كل األوراقفً احد المطاع

وحٌن ٌخرج  وعندما ٌبلغ المطعم ٌبدأ بمراءتها ، وٌجدها شًء تافه عند ذان ٌمزلها

ساعة ٌسره نبأ  من المطعم ٌتنفس الصعداء وكان ٌمتلكه شعور كالذي ٌمتلن احدنا

 . بعد أن ٌحزنه نبأ

 جالل خالد :

 جالل خالد" فهً سٌرة ذاتٌة للسٌد كتبها فً اسلوب لصصً أما لصته الطوٌلة "

 جمع بٌن السرد والٌومٌات تمع فً لسمٌن ٌدوراالول : على رحلة شاب عرالً

 مثمف ٌدعی جالل خالد الى الهند ، اثر احتالل الجٌش البرٌطانً لوطنه.

ٌتعرف على صحفً هندي من الوطنٌٌن وٌتأثر به كما ٌجعله ٌغٌر  فً الهند 

العلم   الخاطئة فصار ٌطلع على احدث االفكار والنظرٌات فً  اهٌمه السٌاسٌةمف

حتى اتسعت آفاق تفكٌره من هنا كان لراره بالعودة الى الوطن  والسٌاسة واالجتماع

 . فٌه ضد المحتلٌن غٌر انه ٌصل الوطن متأخرا حٌن اندلعت الثورة

 دلها جالل خالد مع صدٌمٌن لهاما المسم الثانً من المصة : فٌتكون من رسائل ٌتبا

 نفهم من هذه الرسائل سعً االصدلاء الثالثة الى اصالح المجتمع وتغٌٌره عن

الشدٌد المسٌطر  طرٌك ثمافتهم وافكارهم الثورٌة غٌر انهم ال ٌستطٌعون تحمٌك ذلن

 . على المجتمع وتعدد مشكالته



 كن كما أن حوادثهاإن "جالل خالد" التتوافر فٌها شروط الرواٌة ، فبناؤها مف

 خافتة وتصوٌر الشخصٌات فٌها باهت عدا ) جالل خالد( ، ٌسٌطر علٌها اسلوب

 خطابً وتمرٌري .

األولى التً كتبت  ولعل لٌمة " جالل خالد" تكمن فً كونها من الرواٌات العرالٌة 

الذٌن كانوا  باسلوب جاد ، كونها تعكس تفكٌر المثمفٌن فً أواخر العشرٌنٌات

 الى طرد المستعمر وتغٌٌر مجتمعهم نحو األفضل ، بٌد انهمٌسعون 

 ماكانوا ٌستطٌعون تحمٌك ذلن بسبب عدم نضج الظروف الموضوعٌة ، فكان

 االخفاق وكانت النظرة التشاؤمٌة الحزٌنة بسبب التخلف.

 المسرحٌة : تعرٌفها ، جذورها التأرٌخٌة

 فً األدب لدٌما:

عرف  لتً تمتد جذورها فً أغوار التارٌخوهً من األجناس األدبٌة المدٌمة ا

محوره  المسرح فً صورة بدائٌة ساذجة عند لدماء المصرٌٌن وكان مسرحا دٌنٌا

اسطورة دٌنٌة هً اسطورة "اٌزٌس وازورٌس "التً تدور على الصراع بٌن اله 

الخٌر واله الشر والراجح أن الكهنة كانوا ٌمثلون هذا العرض االسطوري ولم 

 مامات دون أن ٌترن اثرا ما . ٌتطور سرعان

ومثل ذلن ما شاع عند البابلٌٌن فً العراق اذكانوا ٌمثلون خالل اعٌاد رأس السنة 

البابلٌة دراما دٌنٌة لكن المسرح ظهر فً صورة متطورة فً بالد الٌونان خالل 

 المرن الخامس لبل المٌالد ولد نما وتطور من االحتفاالت الدٌنٌة .

تتمثل  انً المدٌم مسرحا شعرٌا ذا تمالٌد واسس واضحة ومتطورةكان المسرح الٌون

فً تبلوره فً نوعٌن هما المأساة والملهاة ونصوص فٌها كل ممومات الجمال 

 والكمال وخلمه نمدا منهجٌا لام على استنباط وتحدٌد لواعد وخصائص المسرحٌة

 الشعرٌة كما ورد فً كتاب ارسطو "فن الشعر".

ري بعد ذلن الى الرومان الذٌن ساروا فٌه على نهج الٌونان فً انتمل المسرح الشع

الحفاظ على اصوله وتمالٌده ثم ازدهر فً فرنسا ابان المرن السابع عشر المٌالدي 

على اٌدي الكالسٌٌن الجدد و هم کورنً وراسٌن ومولٌر وبحلول المرن التاسع 

ظرا لسٌادة الوالعٌة عشر اخذ الشعر ٌتراجع من ساحة المسرح لٌحل محله النثر؛ن

فً المسرح واألجناس األدبٌة األخرى وفٌما بعد شهد المسرح تٌارات واتجاهات 

 اخرى مثل الرمزٌة والتعبٌرٌة والملحمٌة والعبث والالمعمول .



اما االدب العربً المدٌم فلم ٌعرف المسرح بالشكل والمالب الغربٌٌن لكنه عرف 

 بً فمن المعروف أن للمسرح صٌغصٌغة اخرى تختلف عن صٌغ المسرح الغر

واشكال مختلفة تبعا الختالف ثمافات االمم وحضاراتها ؛ ونظرا الشتهار صٌغة 

المسرح الغربً فاصبح شائع أن المسرح لٌس اال المسرح الغربً و عرفت الثمافة 

العربٌة المدٌمة صورا وفنونا مختلفة عكست خصائص وسمات المجتمع العربً 

 واهمها الحكواتً والممامة وخٌال الظل والمرلوز.والحضارة العربٌة 

 الحكواتً :

حكاٌاته  فن عرف فً التراث العربً المدٌم والحكواتً لاص ٌجٌد الحكاٌة وٌشفع

باالشارات  ولصصه بمحاكاة الصفات والخصائص واالصوات ، أي أنه ٌهدف

له ، فكان والحركات التً ٌستخدمها اثناء المص الى اٌضاح وتجسٌم ماٌرٌد أن ٌمو

عمله هذا صورة من صور التمثٌل. لكن التمثٌل كان ٌؤدي بوساطة ممثل فرد واحد 

بال مشاركة ممثلٌن اخرٌن . وكانت الجماهٌر العربٌة تجد فٌما ٌمدمه الحكواتً 

تسلٌة ومتعة عظٌمتٌن ، حتى أنها كانت تتخاصم فٌما بٌنها من شدة التأثٌر الذي 

 ٌتركه الحكواتً فً نفوسها۔

 ن هذا الفن ٌستند الى فلسفة تختلف عن فلسفة المالب االوربً ، وهً لٌامه علىإ

 فكرة التملٌد ولٌس على فكرة التمثٌل أي أن الممثل الٌتممص شخصٌة من

 الشخصٌات او ٌحل فٌها حلوال تاما وانما ٌحاول ان ٌكشف باسلوب التملٌد عن

 ج الى خشبة مسرحسمات ومالمح وكوامن شخصٌة او شخصٌات أخرى وال ٌحتا

 او دٌكور او اضاءة او مكٌاج ؛ ألن الحكواتً ٌمدم عمله بمالبس عادٌة وفً أي

 مكان ومن اشهر الحكواتٌة ابن المغازلً الذي عاش فً عهد المعتضد كان ٌشفع

 لصصه بمحاكاة الصفات والخصائص ، ولد مثل بٌن ٌدي الخلٌفة شخصٌات مختلفة

 . منذ عدة سنوات عدد من المسرحٌٌن الى أحٌاء هذا الفن هذا وٌسعی

 

 

 الممامة :

فً دار  إن الممامة فً اصلها ادب تمثٌلً حسب رؤٌة بعض الباحثٌن وانها من المٌام

ومن  الندوة أبان العصر الجاهلً كانت تمثٌال مباشرا متواصال ٌموم به ممثل فرد

ٌؤدٌها  االسالمٌة الى موالف هنا امتزجت بالسرد المصصً وتطورت فً العصور

 الزهاد امام الخلفاء والسالطٌن.



الراوٌة  ٌتوافر اغلب ممومات الدراما فً الممامة ، واهمها حضور الجمهور وولوف

وشخصٌة  الممثل امام الحضور ولصة تدور على ازمة تنمو وتتطور ثم تنفرج

طبٌعة فنٌة  ورئٌسة ثابتة تدور حولها أحداث المصة وشخصٌات أخرى ، وحوار ذ

من هنا كانت محاوالت کتاب  تساهم فً تطور الحدث والكشف عن الشخصٌات

األصالة فً المسرح العربً من هؤالء  المسرح احٌاء الممامة وتطوٌرها بغٌة تحمٌك

أن الممامة مسرح اصٌل لهذا لدم فً عام  الفنان المغربً الطٌب الصدٌمً الذي ٌرى

الزمان الهمذانً "اختار فٌها مجموعة من  بدٌع مسرحٌته الرائدة " ممامات ۸۸۸۱

مسرحٌا ناجحا وسار النهج نفسه الفنان  ممامات الهمذانً وشكل منها عرضا

مسرحٌة "طال حزنً وسروري فً ممامات  ۸۸۱4العرالً لاسم دمحم فمدم فً عام 

 ممامات الحرٌري. الحرٌري " جمع فٌها عددا من

 الفنان المغربً الطٌب الصدٌمً الذي ٌرى األصالة فً المسرح العربً من هؤالء

 مسرحٌته الرائدة " ممامات بدٌع ۸۸۸۱ان الممامة مسرح اصٌل لهذا لدم فً عام 

 الزمان الهمذانً "اختار فٌها مجموعة من ممامات الهمذانً وشكل منها عرضا

 6054مسرحٌا ناجحا وسار النهج نفسه الفنان العرالً لاسم دمحم فمدم فً عام 

ة "طال حزنً وسروري فً ممامات الحرٌري " جمع فٌها عددا من ممامات مسرحٌ

 الحرٌري.

 خٌال الظل :

 وهو دمی مصنوعة من الجلد او الورق تحرن خلف ستار من المماش ، خلفه

فً  مصباح ٌعكس ظالل الدم على الستار وٌحرن هذه الدمى صاحب الخٌال وٌلمً

 ه فً ذلن ممثلون آخرون .الولت ذاته حوار المصة واغانٌها ، وٌشارك

والدم  شاع خٌال الظل فً المجتمع العربً االسالمً غٌر ان بداٌاته التزال مجهولة

 اشارة له تثبت انه عرف فً العراق خالل العصر العباسً األول .

 ونجد اشارات الى انتشار خٌال الظل فً مصر فً العصر الفاطمً واالٌوبً

 بً ، ثم نجد نصوصا فٌه تعود الى المرن السابعوالسٌما فً عهد صالح الدٌن األٌو

 الهجري ، واشهر من كتب تمثٌلٌات خٌال الظل أو ماٌسمى بالبابات الشاعر ابن

 دانٌال الموصلً ولد وصلنا ثالث من باباته هً : "طٌف الخٌال " و" عجٌب

 ماتوغرٌب " و" والمتٌم و الضائع والٌتٌم " والبابات الثالث ٌتوافر فٌها اغلب ممو

 المسرحٌة من لصة وشخصٌات وحوار وأغان ورسائل اضحان .



لمعرفة تفاصٌل مضمون بابات طٌف  ۱۱۸الكتاب المنهجً ص  ٌمكن مراجعة 

 وٌغلب على بابات خٌال الظل االمتاع والتسلٌة وٌضعف فٌها النمد االجتماعً الخٌال

 . واسلوبها ٌجمع بٌن الشعر والنثر والٌخلو من البذاءة

 :المرلوز 

 هو نفس خٌال الظل لكن تطورا طرأ علٌه اذ صارت الدمى تظهر امام المتفرجٌن

 بدال من ظهور ظاللها على الستار كما هو الشأن فً خٌال الظل ، كان انتشار

 المرلوز اكثر من خٌال الظل وذلن لملة متطلباته الفنٌة وسهولة تنمله ولبوله التمثٌل

 العراء

 نصوص ساذجة لم ٌكتبها كتاب على صلة باالدب بل ونصوص مسرح المرلوز

تتصف هذه النصوص بغلبة الهزل  كتبها العاملون فٌه وهم بعٌدون عن االدب

الٌومٌة والسٌما المشاجرات الزوجٌة  واألضحان علٌها وتصوٌر ماٌجري فً الحٌاة

نصوص تحمل شٌئا من النمد  التً تتخللها الشتائم واستعمال العصا وبعض

العملً ٌموم به المرلوز نٌابة  اعً ، إذا ٌأتً الضرب بالعصا نوعا من النمداالجتم

مخطئة مثل الزوجة التً تتجاسر  عن المجتمع ضد شخصٌات تعد فً نظر المجتمع

وبهذا تعددت صور التمثٌل  وتشتكً مما الداعً للشكوى منه كالعمل المنزلً

 . فنون المتنوعةوال المسرحً عند العرب والغرب لدٌما بتلن األسالٌب

 

 : المسرحٌة فً االدب العربً الحدٌث 

، اذ  على ٌد مارون النماش ۸۱۸۸ظهرت المسرحٌة فً األدب العربً الحدٌث عام 

"  كتب ومثل فً هذا العام أول مسرحٌة فً األدب العربً الحدٌث وهً مسرحٌة

 التراث وٌعزى ظهور المسرحٌة فً أدبنا الحدٌث الى عاملٌن هما وجود البخٌل "

 التمثٌلً العربً المتمثل فً الحكواتً والممامة وخٌال الظل والمرلوز ، والتأثر

بالحضارة الغربٌة حٌث ٌشكل المسرح معلما بارزا فٌها من هنا النستطٌع المول بان 

المسرح العربً الحدٌث نشأ نتٌجة للتأثر بالمسرح األوربً حسب وان المسرح 

ٌال ووافدا الٌمت بصلة الى البٌئة العربٌة ، كما ٌذهب العربً الحدٌث لٌس اال فنا دخ

الى ذلن بعض الباحثٌن أذلوال هذا التراث التمثٌلً المحلً ماظهر المسرح فً البٌئة 

العربٌة بهذه الصورة ، ثم أن هذا المسرح اذا كان شكال فنٌا استعٌر من الغرب وان 

ٌة أن ٌصدم جمهور النظارة هذا الشكل طعم بالوان محلٌة اخفت لسماته األصلٌة خش

وخشٌة أن ٌبدو نافرا عن فنونهم اواخر المرن التاسع عشر كثٌرا من الممومات 

والخصائص الشائعة فً الفنون المحلٌة مثل لالحتفال بالغناء والموسٌمى والجمع بٌن 



الشعر والنثر واستعمال ضروب الفكاهة الشائعة فً هذه الفنون فضال عن التباس 

المصص من الحكاٌات الشعبٌة المحلٌة مثل "الف لٌلة ولٌلة " والسٌر الموضوعات و

الشعبٌة كسٌرة عنترة و غٌرها مثال ذلن مسرح أبً خلٌل المبانً أحد رواد المسرح 

 العربً فً المرن التاسع عشر . 

فمد بنی اغلب مسرحٌاته على لصص التراث الشعبً مثل مسرحٌة " عنترة " 

الولت ذاته مسرحه بالصبغة الشعبٌة تلوٌنا جعل من هذا  و"األمٌر محمود" ولون فً

المسرح صورة أخرى من صور أداء السٌر الشعبٌة ، فكان االنشاد وهو أحد 

عناصر المصة فً السٌرة عنصرا مهما من عناصر مسرحه حتى لٌمكن المول بان 

 صورة متطورة للماص الشعبً متخذا المسرح اداته فً المص . المبانً هو

ارون النماش ٌأتً ابوخلٌل المبانً رائد المسرح فً سورٌا ، اذ ٌؤلف فرلة بعد م

 6565مسرحٌة وٌبدأ بتمدٌم مسرحٌات مترجمة ومسرحٌات من تألٌفه منذ حوالً 

فً دمشك ، وٌهتم اهتماما كبٌرا بالمسرح الغنائً بسبب مٌوله الموسٌمٌة والغنائٌة ، 

انً مسرحه بتحرٌض من الموى ثم ٌهاجر الى مصر بعد اغالق الوالً العثم

الرجعٌة التً ترى فً المسرح خطرا على وجودها. وهنان ٌواصل تمدٌم مسرحٌاته 

 الغنائٌة .

 المسرحٌة فً االدب العربً الحدٌث:

على ٌد مارون النماش ، اذ  ۸۱۸۸ظهرت المسرحٌة فً األدب العربً الحدٌث عام 

عربً الحدٌث وهً مسرحٌة كتب ومثل فً هذا العام أول مسرحٌة فً االدب ال

البخٌل وٌعزى ظهور المسرحٌة فً ادٌنا الحدٌث الى عاملٌن هما وجود التراث 

التمثٌلً العربً المتمثل فً الحكواتً والممامة وخٌال الظل والمرلوز ، والتأثر 

 بالحضارة الغربٌة حٌث ٌشكل المسرح معلما بارزا فٌها .

ربً الحدٌث نشأ نتٌجة للتأثر بالمسرح من هنا النستطٌع المول بان المسرح الع

حسب وان المسرح العربً الحدٌث لٌس اال فنا دخٌال ووافدا الٌمت بصلة الى البٌئة 

العربٌة ، كما ٌذهب الى ذلن بعض الباحثٌن أذلوال هذا التراث التمثٌلً المحلً 

شكال ماظهر المسرح فً البٌئة العربٌة بهذه الصورة ، ثم أن هذا المسرح اذا كان 

فنٌا استعٌر من الغرب وان هذا الشكل طعم بالوان محلٌة اخفت لسماته االصلٌة 

خشٌة أن ٌصدم جمهور النظارة وخشٌة أن ٌبدو نافرا عن فنونهم اواخر المرن 

التاسع عشر كثٌرا من الممومات والخصائص الشائعة فً الفنون المحلٌة مثل 

ر والنثر واستعمال ضروب الفكاهة االحتفال بالغناء والموسٌمى والجمع بٌن الشع

الشائعة فً هذه الفنون فضال عن التباس الموضوعات والمصص من الحكاٌات 



الشعبٌة المحلٌة مثل "الف لٌلة ولٌلة والسٌر الشعبٌة كسٌرة عنترة وغٌرها مثال ذلن 

 مسرح أبً خلٌل المبانً أحد رواد المسرح العربً فً المرن التاسع عشر . 

مسرحٌاته على لصص التراث الشعبً مثل مسرحٌة " عنترة "  فمد بنی اغلب

و"االمٌر محمود" ولون فً الولت ذاته مسرحه بالصبغة الشعبٌة تلوٌنا جعل من هذا 

المسرح صورة أخرى من صور أداء السٌر الشعبٌة ، فكان اإلنشاد احد عناصر 

ن المبانً فً السٌرة عنصرا مهما من عناصر مسرحه حتى لٌمكن المول با المصة

بعد مارون النماش ٌأتً  صورة متطورة للماص الشعبً متخذا المسرح اداته فً هو

مسرحٌة وٌبدأ بتمدٌم  ابوخلٌل المبانً رائد المسرح فً سورٌا ، اذ ٌؤلف فرلة

فً دمشك، وٌهتم اهتماما كبٌرا كان  مسرحٌات مترجمة ومسرحٌات من تألٌفه منذ

ثم ٌهاجر الى مصر بعد اغالق  سٌمٌة والغنائٌة ،بالمسرح الغنائً بسبب مٌوله المو

الرجعٌة التً ترى فً المسرح خطرا  الوالً العثمانً مسرحه بتحرٌض من الموى

 على وجودها. 

وفً الولت ذاته ٌشهد لبنان شعراء ٌكتبون  مسرحٌاته الغنائٌة وهنان ٌواصل تمدٌم

المً واهمها موضوعاتها من التارٌخ العربً واالس مسرحٌات شعرٌة تستمد

لخلٌل  ۸۱۱۸الخلٌل الٌازجً و" الحارث "  ۸۱۸۸مسرحٌة " المروءة والوفاء "

 طنوس باخوس .

 بنٌت المسرحٌة األولى على حادثة غرٌبة ولعت للنعمان بن المنذر ومؤداها انه

 خرج ذات ٌوم للصٌد فتاه عن رفماه فأواه اعرابً اسمه حنظلة ولد تأثر النعمان

 افئه على كرمه وطلب منه أن ٌأتً الى الحٌرة وذات ٌوم مربكرمه ووعده ان ٌك

 ظرف عصٌب على األعرابً واهب الى النعمان فمرر النعمان لتله وكان معتادا

ذلن فطلب منه ان ٌمهله لوداع اهله فجعل مكانه رهن و هو ) لراد الكلبً و  ىعل

شمس ذلن الٌوم  عام ولما حال الحول استدعى النعمان لراد لٌمتله وماكادت لمة

نحو األفك ولراد ٌنتظر مصٌره فً المتل حتى جاء حنظلة فلما رآه النعمان لال  تمٌل

 مالذي دعان الى الوفاء؟ فأجاب : دٌنً ، وعرض األعرابً دٌنه الجدٌد له

 النصرانٌة على النعمان فتنصر وتبعه اهل الحٌرة وعدل النعمان من فوره عن تلن

 . ها لنفسه وعفا عن حنظلة وعن لرادالسنة المشؤومة التً استن

 أما المسرحٌة الثانٌة " الحارث " فمد بنٌت على والعة تعود الى الفترة التارٌخٌة

 نفسها وهً غزو الملن الحمٌري ذي نواس مدٌنة نجران ، فلما لم ٌنل منها تمدم الى

 ذو صاحبها الحارث انه الٌمس المدٌنة بضر على شرط ان ٌفتح له أبوابها ، فدخل

 نواس المدٌنة وسلب كل ثروتها وٌمتل كل من أبً ان ٌرتد عن دٌنه ، ثم ٌنكل

 بالحارث وامرأته وبناته ألنهم ٌأبون االرتداد عن دٌنهم.



 - ۸۱۱۸وفً مصر ٌرجع الفضل فً نشر المسرح الى ٌعموب صنوع )

التً  ، تمثل عددا من المسرحٌات ۸۱۸۹( الذي ٌؤلف فرلة مسرحٌة فً عام ۸۸۸۲

 . رجمها وٌؤلفهاٌت

 

وتتمٌز مسرحٌاته بغلبة الطابع االجتماعً واالنتمادي علٌها، وتحظى بالبال  

اثنتٌن وثالثٌن  جماهٌري كبٌر حتى ٌلمب ب " مولبٌر مصر " وتبلغ مسرحٌاته

شولً الشعرٌة  مسرحٌة . وفً أواخر المرن التاسع عشر تظهر مسرحٌات احمد

 . ۸۱۸۱فٌما هً دولة الممالٌن " فً عامالتً تبدأ بمسرحٌة " علً بٌن أو 

الى  انه ٌتولف عن التألٌف المسرحً حٌن الٌجد تشجٌعا من المصر ، والٌعود

 المسرح اال فً أواخر العشرٌنٌات حٌث ٌصدر مسرحٌاته الشعرٌة المعروفة .

ممدمتهم  ن وٌكثر كتابه وٌدخل مٌدانه األدباء وفً 6060ٌنشط المسرح بعد ثورة 

فً  كٌم الذي ٌرجع الٌه الفضل فً خلك المسرحٌة الجادة التً تدخلتوفٌك الح

والفكر  التراث األدبً، وٌتوافر فٌها كل ممومات االدب والفن من األسلوب الرفٌع

التً  الجاد والخٌال الخصب والمعروف أن جهوده ومساعٌه فً هذا المٌدان هً

اداة  بعد أن كان ٌنظر الٌهجعلت هذا الفن ٌحظى بتمدٌر المجتمع واالوساط الرسمٌة 

من أدوات اللهو وفً الولت ذاته برز فً المسرح المصري محمود تٌمور وٌوسف 

ونعمان عاشور ، وفً المسرح الشعري ٌبرز بعد شولً عزٌز اباظة وعبد  ادرٌس

 الشرلاوي وصالح عبد الصبور . الرحمن

على  رن التاسع عشرأما فً العراق فمد شهد المسرح النور فً الربع األخٌر من الم

نشاطا  اٌدي الطوائف المسٌحٌة فً الموصل حٌث شهدت كنائسها ومدارسها الدٌنٌة

ساهم فً  مسرحٌا تمثل فً تمدٌم مسرحٌات دٌنٌة وتربوٌة تؤلف للوعظ واالرشاد

ٌعود  تعرٌبها وتألٌفها لسس ومعلمون مثل حنا حبشً الذي كتب ثالث كومٌدٌات

 ً "كومٌدٌا ادم " و"كومٌدٌا ٌوسف الحسن " و"، وه ۸۱۱۹تارٌخها إلى عام 

 كومٌدٌا طوبٌا " ، لهذا لمب حنا حبشً برائد المسرح فً العراق .

 ( الذي عنً بالتمثٌل ف۸۸۹۹ً_۸۱5۱جاء بعده نعوم فتح هللا السحار )

 المدرسة التً كان ٌدرس فٌها بالموصل . ولد ترجم وألف عددا من المسرحٌات

 ومثلها فً مدرسته . ومن مسرحٌاته التً وصلت الٌنا التربوٌة واالجتماعٌة

 ، وهً مسرحٌة معربة من ۸۱۸۱مسرحٌة " لطٌف وخوشابة " المطبوعة فً عام 

 الفرنسٌة لكاتب مغمور من المرن الثامن عشر ، وتدور على طفل اسمه ) لطٌف (



 وهو طفل مدلل جدا وسًء السلون وله اخ فً الرضاعة اسمه ) خوشابة ( وهذا

 مثال للسلون المهذب بعد ذلن ٌدرن والد الطفل سوء تربٌته البنه فٌطلب من

 المؤدب اصالح سلون ابنه فٌختلك المؤدب لصة وهمٌة وٌمصها على لطٌف الثارة

 حزنه واصالحه فالمسرحٌة تربوٌة وتعلٌمٌة تهدف الى حث الوالدٌن على محاسبة

 حمه الغٌر من الضر واالساءةابنائهم عندما ٌصدر منهم سلون سًء والصفح عما ٌل

 ومع حلول المرن العشرٌن ٌنتمل النشاط المسرحً الى بغداد وٌتمثل فً عروض

وتشهد الخمسٌنات تطورا فً مستوى الفرق  الكنائس والجمعٌات والنوادي المسٌحٌة

نتٌجة لعمل خرٌجً معهد الفنون والمعاهد األجنبٌة  المسٌحٌة وفً مستوى عروضها

المسرح الفنً الحدٌث التً ضمت ابراهٌم جالل  الفرق فرلة فٌها . ومن هذه

 الحمٌد . وٌوسف العانً وسامً عبد

 ۸۸۱۹اما التألٌف المسرحً فمد برز فٌه موسى الشابندر مؤلف مسرحٌة "وحٌدة " 

 التً تعد من انضج المسرحٌات التً صدرت فً العراق ، اذٌتوافر فٌها اغلب

 متماسن ، وجوها واضح وشخصٌاتها والسٌماممومات المسرحٌة فبناؤها محكم و

 شخصٌة البطلة مرسومة باتمان ، وفكرتها عمٌمة وتأتً فً اسلوب غٌر مباشر ،

 وهً من نوع المأساة ، ومحورها حب عفٌف غٌر انه ٌنصدم بتمالٌد المجتمع األمر

 . الذي ٌدفع بالعاشمٌن الى االنتحار

 بطً ونزار سلٌم وٌوسف العانًومن مؤلفً المسرحٌات سلٌمان الصائغ وسلٌم 

 . وخالد الشواف الذي برز فً المسرح الشعري

كتاب  فن المسرح : فً محاضرة سابمة كان الحدٌث عن مارون النماش وهو من أهم

الحكٌم ( و  توفٌك)المسرحٌة فً األدب العربً وهذه تكملة لكتاب الفن المسرح 

 )موسی الشابندر (.

 توفٌك الحكٌم :

لحكٌم فً االسكندرٌة لعائلة مٌسورة الحال تلمى تعلٌما جٌدا وسافر الى ولد توفٌك ا

فرنسا الكمال تعلٌمه وتمٌز الحكٌم بثمافة واسعة فهو الى جانب ثمافته الغربٌة ذو 

ثمافة عربٌة عمٌمة فكتب فً المسرحٌة والرواٌة والمصة المصٌرة و غٌرها وابدع 

 ه .فً فن المسرح وعده النماد عالمة بارزة فٌ

 مسرحٌاته :



 بدا نتاجه المسرحً بمكسرحٌة الضٌف الثمٌل ثم تطورت وصارت مسرحٌاته اكثر

نضجا فاطلك علٌها "المسرح الذهبً " واصدر مسرحٌات ذات طابع اجتماعً 

 :وتكمن أهمٌة الحكٌم فً االدب المسرحً فً وسٌاسً

 أنه أول من الف فً اللغة العربٌة -6

 ً تارٌخ األدب العربً لبل تمثٌلها وخلك لهااول من طبع تمثٌلٌاته ف -۲

 جمهورا لارئا العاللة له بالمسرح .

 استعمل الحوار لٌحل محل النكتة اللفظٌة وترجمت مسرحٌاته الى عدة -۱

 لغات ومن مسرحٌاته مسرحٌة شهرزاد ، مسرحٌة أهل الكهف

 بكتابةموسى الشابندر : عرف الدبلوماسً العرالً المعروف )موسى الشابندر ( 

والولوف  المسرح التحرٌضً وهً مسرحٌات تدعو الجمهور الى التفكٌر فً الوالع

ابرز  ضد السلطة الحاكمة ، وعد النماد مسرحٌة )وحٌدة ( لموسى الشابندر من

 وانضج المسرحٌات فً العراق.

 الممالة:

 الممالة جنس ادبً حدٌث عرفته االداب االوربٌة فً أواخر المرن السادس عشر

 وٌعد الكاتب الفرنسً مونتٌن واالنكلٌزي بٌكون رائدي الممالة الحدٌثة فً االداب

الممالة لطعة نثرٌة محدودة  األوربٌة وكان للصحافة دور كبٌر فً نهضة هذا الفن

 :فً الطول والموضوع تكتب بطرٌمة عفوٌة وشرطها

 . األول تكون تعبٌرا صادلا عن شخصٌة الكاتب

 وز الطابع الذاتً والعفويرمعتدل والتشوٌك وبومن خصائصها الطول ال

 ظهرت الممالة فً أدبنا الحدٌث فً المرن التاسع عشر نتٌجة التصالنا بالغرب

آن  واطالعنا على ادابها ونتٌجة النتشار الصحف والمجالت فً الوطن العربً

 . تارٌخ الممالة ٌرتبط بتارٌخ الصحافة

 أدبٌا ٌشبه الممالة الحدٌثة وهو فن الرسائلاما االدب العربً المدٌم فمد عرف فنا 

 والسٌما الرسائل العلمٌة مثل رسائل الجاحظ فً العشك وابخل واإلخوانٌة التً

 . تدور على المسامرات والمناظرات



 ظهرت بواكٌر الممالة العربٌة الحدٌثة فً مصر لبل غٌرها من األلطار العربٌة

فارتبط نشوء الفن الممالة  مجالتوذلن لسبمها فً النهضة وتأسٌس الصحف وال

وفً العراق مرت الممالة فً تطورها بثالث مراحل هً  وتطوره بتطور الصحافة

ومرحلة عهد االحتالل البرٌطانً عهد الحكم الوطنً الذي  مرحلة العهد العثمانً

الشؤون السٌاسٌة واالجتماعٌة  حٌث نزعت الممالة الى مختلف ۸۸۲۸ٌبدأ فً عام 

 والثمافٌة .

 مارون النماش : 

لعائلة تعمل فً  ۸۱۸۸ولد مارون النماش فً مدٌنة صٌدا اللبنانٌة سنة  انتمل مع

عن  عائلته الى بٌروت وفٌها تعلم المراءة والكتابة واتمن علوم العربٌة فضال التجارة

 التركٌة واالنكلٌزٌة والفرنسٌة . 

ثم رحل إلى اٌطالٌا حٌث ودمشك والماهرة  لام النماش بعدة رحالت تجارٌة الى حلب

ٌمصد النماش  ۸۱۸5وشغف به وفً عامة  عرف المسرح الحدٌث واحب المسرح

وتودي بحٌاته  6555فٌها وٌصاب بحمى شدٌدة  طرطوس فً رحلة تجارٌة وٌمكث

. 

 مسرحٌات النماش :

وبعض  عائلته ومثل ادوارها افراد ۸۱۸۸مسرحٌته األولى " البخٌل " فً بٌته سنة 

 من التجار تدور مسرحٌة على بخٌل هرم ٌدعى ) لراد ( اصدلائه ،

لكن ( ٌطمع فً الزواج من ارملة شابة تدعى هند باالتفاق مع ابٌها البخٌل) الثعلبً

الذي  أخا هند ٌسعى الى الحٌلولة دون ولوع هذا الزواج فٌضع هو وصدٌمه عٌسی

 ٌرٌد الزواج من هند خطة للتخلص من لراد وتنجح الخطة .

 كثٌر من ممومات المسرحٌة الناجحة والسٌما فً رسم شخصٌاتها امثالتضمنت 

 لراد وهند ، و لد تضمنت حشوا واطالة ، وفً اسلوبها الشعري نجد الركاكة

 واالضطراب فً األوزان ،واالختالط بٌن الشعر والنثر.

فمحورها ما  لدم النماش فً مسرحٌته الثانٌة " أبو الحسن المغفل ۸۱۸۸وفً عام 

مافٌها الغفلة  ث ل) ابو الحسن( تتمثل فً الضحن والسخرٌة من شخصٌة اهمٌحد

 . والحمالة حتى تكره وتتجنب هذه العٌوب

وموالفها  ۸۱5۱أما مسرحٌته الثالثة واألخٌرة فمد لدمها عام وهً )الحسود السلٌط( 

 تذكر بمسرحٌة ) البرجوازي النبٌل ( لمولٌٌر .



ٌدعى )سمعان( فهو شخص سوداوي المزاج شخصٌة شاذة  فتدور على شاب ذي 

ٌحب فتاة تدعى ) راحٌل ( وتحبه وٌتفمان على الزواج لكن  وٌسًء الظن بالناس

من شخص ثري بتأثٌر من والدها ثم ٌموم سمعان فً ٌوم  ٌحٌل من ذلن زواجها

حلوى مسمومة لكن أمره ٌفتضح ثم ٌصفح عنه وهكذا تنتهً  جلب علبةٌزواجها 

هذه الشخصٌة الشاذة لعل من محاسن المسرحٌة تصوٌرها المتمن  المسرحٌة بسموط

 . وحوارها الجٌد واسلوبها الوالعً البسٌط للشخصٌة

فهو  أما عٌوبها : رسم شخصٌة البطلة السٌما تغٌر مولفها المفاجئ تجاه )سمعان(

الحركة  ٌأتً غٌر مبرر فً المسرحٌة فضال عن مجًء لطع حوارٌة طوٌلة تضعف

 . والمافٌة ٌة وتدور على التعلٌك على مسرحٌات النماش والعروضفً المسرح

 ممٌزات مسرحٌات النماش :

صحٌح  انها مسرحٌات مؤلفة ولٌست مترجمة او ممتبسة كما ٌذهب بعض الباحثٌن

للنماش هذه  لفها بعد لراءته مسرح مولٌٌر وتأثره الواضح فمسرحٌة "البخٌلأانه 

 فً لصتها وبنائها وتطور احداثها . تختلف عن مسرحٌة البخٌل لمولٌٌر

 ان هذه المسرحٌات تنتمً الى الملهاة ولٌست المأساة لكن الملهاة هنا ملهاة جادة

 ولٌست هابطة فالضحن فٌها ضحن فكري اي انه ضحن ذو هدف اصالحً

فً مسرحٌة " البخٌل " تصوٌر شخصٌة أهم ما فٌها  وغاٌات هذه المسرحٌات هً :

 . صفة البخل خرٌة منالبخل والضحن والس

 وغاٌة مسرحٌة ابو الحسن المغفل تتمثل فً الضحن والسخرٌة من شخصٌة اهم

إن  فٌها الغفلة والحمالة والحسود السلٌط فً تصوٌر شخصٌة شاذة وتنتهً بهزٌمته

 مسرح النماش ٌنتمً الى المسرح الغنائً فالمسرحٌات الثالث تتخللها االغانً

 .الما فعل ذلن لٌحٌٌه الى الناس وااللحان وواضح أن النماش

 نجٌب محفوظ :

 ألسرة متوسطة الحال تنتمً الى الطبمة ۸۸۸۲ولد نجٌب محفوظ فً الماهرة سنة 

 الوسطى ، اذ كان ابوه تاجرا و افراد اسرته إما موظفون او مالكو ارض صغار او

 مزارعون .

 ة _كلٌةالتحك نجٌب محفوظ بالمدارس الحكومٌة، ثم دخل الجامعة المصرٌ

 ، وكان ترتٌبه الثانً بٌن۸۸۱4، وتخرج سنة  ۸۸۱۹االداب _ لسم الفلسفة سنة 

 طلبة لسمه . 



بعد ذلن دخل  والتحك بالدراسات العلٌا ، غٌر انه تركها بسبب انصرافه الى االدب

ذاع صٌته روائٌا  محفوظ فً عالم الوظٌفة ، فمارس عدة وظائف حكومٌة وبعد ان

 وظائف تتعلك بالثمافة والفن .كبٌرا ، انتمل الى 

 حصل نجٌب محفوظ على ثمافة عمٌمة نتٌجة لمراءاته الواسعة فً الفلسفة واالدب

 والعلم والفن والسٌاسة ولرأ األدب العربً المدٌم منها كتب البٌان والتبٌٌن والعمد

 الفرٌد كما لرأ شعر المعري والمتنبً وعندما نضج اتجاهه المصصً راح ٌمرأ

 الوالعٌة والنفسٌة والفلسفٌة وتأثر من األجانب بشكسبٌر وتولستويالمصص 

 وتشٌخوف ومن العرب تأثر بسالمة موسى ولرأ له رواٌاته األولى وهً مخطوطة

 ونشر بعضها فً مجلته " المجلة الجدٌدة " كذلن تأثر بالعماد وتعلم منه لٌما مهمة

 لحرٌة فً الفكر وحٌاة االنسانمثل لٌمة األدب فنا سامٌا الوسٌلة للتكسب واهمٌة ا

النثر  بدأ حٌاته األدبٌة بكتابة بعض المصص المعروفة باسلوبه ونظم الشعر ولصٌدة

والمجالت  ، ثم انتمل إلى كتابة الممال الفكري واأللصوصة ونشرهما فً الصحف

 . ۸۸۱۲منذ عام 

 

 

عام  ار " فًبعد ذلن اتجه الى كتابة الرواٌة ، فنشر أول رواٌة وهً " عبث األلد

اهم  ثم توالى نشر رواٌاته حتى اصبحت مجموعة كبٌرة جعلت منه كاتبا من ۸۸۱۸

 كتاب الرواٌة العربٌة الحدٌثة والمعاصرة ، مع أن المالحظ على رواٌاته األخٌرة

 هبوط مستواها الفنً والفكري بالمٌاس الى رواٌاته األولى .

 رواٌات نجٌب محفوظ :

حتى  ً كتابة الرواٌة ممارنة بكتاب الرواٌة العربٌة الحدٌثة ،ٌعد اكثر نتاجا وجدٌة ف

الفرنسٌٌن ،  لٌل عنه انه مثل دٌكنز عند االنكلٌز وتولستوي عند الروس وبلزان عند

ونتاجه الروائً متنوع االتجاه واألسلوب فرواٌاته األولى تأرٌخٌة وهٌعبث األلدار 

جرجً زٌدان  ا رواٌات، وتارٌخ مصر ، للد فٌه۸۸۸۱و " رادوٌس " ۸۸۱۸

على التعمٌم  التارٌخٌة ، و غلبت علٌها رؤٌة فكرٌة ساذجة واسلوب تمرٌري لائم

 والمباشرة .

التارٌخً ذات صلة  أما الثالثة " كفاح طٌبة " فهً على الرغم من موضوعها 

هً دعوة للمصرٌٌن  بالوالع ، النها حاولت توجٌه رسالة من الماضً إلى الحاضر



مصر المدٌمة من  الى التخلص من المحتلٌن االنكلٌز ، كما تخلصتالمعاصرٌن 

 الغزاة الهكسوس .

من  ثم اتجهت رواٌاته اتجاها جدٌدا هو االتجاه الوالعً اذ صارت تتخذ موضوعاتها

 الوالع وتصور لضاٌا اجتماعٌة وسٌاسٌة تتعلك بمصر الحدٌثة .

 ، ثم رواٌات "خان الخلٌلً 6045ٌبدأ هذا االتجاه برواٌة " الماهرة الجدٌدة "

 ن۸۸۸۸و" بداٌة ونهاٌة "  ۸۸۸۱و"السراب "  ۸۸۸۸و" زلاق المدق " 6046

وٌنتهً مع صدور ثالثٌته المشهورة وهً " بٌن المصرٌن " و " لصر الشوق " 

 و"السكرٌة "

 رة مع المجتمع صور والعا عاشهرواٌة الماهرة الجدٌدة مثلت مواجهة مباش

 واختبره بنفسه .

 

 

 .۸۸۱4وهً تدور على مجموعة من طلبة الجامعة تتخرج عام  

 وتحاول ان تشك طرٌمها فً الحٌاة غٌر أنها تصطدم بعوائك و عمبات تحول بٌنها

تركز  وبٌن الحٌاة الكرٌمة األمر الذي ٌدفع بعضهم الى السموط واالنحراف والرواٌة

 االمور . لى فساد الوالع نتٌجة لسٌطرة اللٌة ارستمراطٌة فاسدة على ممالٌداساسا ع

تارٌخ مصر  وفً رواٌاته الوالعٌة األخرى صور محفوظ مراحل زمنٌة مختلفة من

شخصٌات مختلفة تنتمً  فً مصر وابرز فٌها 6053تموز عام  ۲۱حتى لٌام ثورة 

واسلوب تفكٌرها وهً  وكٌتهاالى الطبمة الوسطى بمستوٌاتها المختلفة مصورا سل

و غلب علٌه الفمر بلغ هذا  تعٌش فً والع غٌر طبٌعً اختلت فٌه المٌم او الموازٌن

سجل فٌها باسلوب فنً  االتجاه ذروته فً الثالثٌة التً تنتمً الى رواٌة األجٌال

الحدٌث تتمثل فً الفترة  رائع مرحلة زمنٌة مهمة من تارٌخ المجتمع المصري

الحرب العالمٌة الثانٌة وركز فٌها  ن لبٌل الحرب العالمٌة األولى ومنتصفالوالعة بٌ

 . المصرٌٌن على سٌر الزمن وتاثٌره فً عدة اجٌال من

 وعلى الجملة صور نجٌب محفوظ فً رواٌاته الوالعٌة وضع الطبمة الوسطى فً

 الوضعمصر فً الثالثٌنات واألربعٌنات ولد وفك فً هذا التصوٌر وتعكس رواٌاته 



 المأساوي للوالع الذي هو مر به اٌضا وصورها النالد المصري رجاء النماش فً

 :ثالث صور

 الصورة األولى لهذه المأساة فتتمثل فً أفراد من هذه الطبمة ٌحاولون الصعود الى

 اعلى لكنهم ٌخفمون وٌنتهون الى نهاٌة مأساوٌة مثال ذلن "حسنٌن " بطل رواٌة

 لب من اخٌه تاجر المخدرات واخته الخٌاطة أن ٌصرفا علٌه"بداٌة ونهاٌة " اذ ٌط

 حتى ٌتخرج ضابطا وعندما ٌصل الى هذا ٌتخلص من خطٌبته األولى التً تنتمً

 الى طبمته وٌتطلع إلى الزواج من فتاة تنتمً الى اسرة ثرٌة وتسمط اخته وٌفتضح

 طرٌمه الىامر اخٌه وترفضه األسرة الثرٌة وحٌن ٌكتشف هذه الحمٌمة وهو فً 

وهنان افراد ال ٌنتحرون وانما ٌرضون بالهوان  الوصول الى طبمة اعلى ٌنتحر

الى مستوى اجتماعً ارلً مثل " محجوب عبد الداٌم  واالنحطاط فً سبٌل الوصول

الجدٌدة " الذي ٌفرط فً شرفه اذ ٌمترن بعشٌمة احد الوزراء  " بطل رواٌة " الماهرة

 ٌن الوزٌر وعشٌمته وذلن حتى ٌشغل منصبا مرمولاللعاللة ب لٌكون ستارا شكلٌا

االلتصادي "  وتتمثل الصورة الثانٌة من صور المأساة فٌما ٌسمى بمأساة "الضعٌف

فمٌرة التملن  مثال ذلن "حمٌدة " بطلة رواٌة "زلاق المدق " فهً فتاة جمٌلة لكنها

لٌحمً به نفسه  ماٌحمً حٌاتها ومثلها " عباس الحلو " الذي ٌحبها والٌملن ماال

وحبٌبته ، لهذا ٌضطر الى السفر بعٌدا للعمل لتحمٌك هذه الغاٌة، وانذان تذهب الفتاة 

 .فً المواخٌر فرٌسة سهلة لمن ٌملن المال ، وتصبح رالصةة رخٌصة تعمل

 وأما الصورة الثالثة من صور مأساة الطبمة الوسطى الصغٌرة فتتمثل فً مأساة

 ذه الرواٌات ٌعٌشون فً تنالض عنٌف هو سبب مأساتهم"المثمفٌن " فالمثمفون فً ه

 ، فهم ٌتمتعون بوعً ٌرفعم عن الوالع واوضح مثال على ذلن " كمال عبد الجواد"

 بطل الثالثٌة الذي ٌحمل افكارا وتطلعات مثالٌة ، ولما الٌستطٌع تحمٌمها ٌصاب

 ٌاته ، وفً الولتبالملك والحٌرة ، وال ٌصل الى الٌمٌن الذي ٌسعى الى اٌجاده فً ح

 . نفسه ٌخفك فً الحب ، والنتٌجة انه ٌصبح "المنتمٌة"

الظروف  وال تكمن جذور هذه الصور الثالث للمأساة فً حٌاة الطبمة الوسطى فً

االنسان  االجتماعً والزمن حسب ، بل فً "المدر " فهو الٌزال ٌؤثر فً حٌاة

 . وٌلعب دورا كبٌرا فٌها

،  لرواٌات بٌن خصائص المذهبٌن الوالعً والطبٌعًجمع نجٌب محفوظ فً هذه ا

فهو  فعنً بالوصف التفصٌلً لالحداث واالمكنة كما رسم شخصٌاته رسما تفصٌلٌا

 ٌرسمها من الخارج وٌحدد البعد الجسمً واالجتماعً لهم ، وفً الولت عٌنه

 نًٌرسمهم من الداخل فٌنفذ الى اعمالهم وبواطنهم محددا بعدهم النفسً ، كذلن ع

 بتجسٌد اثر البٌئة والوراثة فً شخصٌاته .



 أما اسلوبه فمد انتمل من األسلوب البالغً والشكلً إلى األسلوب المصصً الذي

 تهدف فٌه كل جملة الى تطوٌر األحداث والكشف عن الشخصٌات وهو اسلوب

 . ٌستمد وجوده من العربٌة الفصحى ، غٌر ان کلمات عامٌة او اجنبٌة تتخلله احٌانا

 وٌكثر الحوار وٌلعب دورا كبٌرا فً الكشف عن العمدة والشخصٌات ، وهو حوار

 موجز وحافل بدالالت ومعان مختلفة أما لغة حواره فتنتمً الى الفصحى دون

 العامٌة ألنه كان من دعاة الفصحى.

 

 

 


