
 :تطور المسرح العربي الحديث

كانت المحاوالت االولى في مسيرة المسرح العربي الحديث تتسـ بالضعؼ، ثـ 
راحت تتطور شيئا فشيئا، ولعؿ مف اىـ نقاط ىذا التطور المسرحيات التي قدميا 

الذي يرى بعض الدارسيف انو فتح بابا واسعا لمنيوض  (1921ػ1892)محمد تيمور
بالمسرح وذلؾ بفضؿ سمة الواقعية التي طبعت اعمالو التي كتبيا اصال بالمغة 
. العامية، وتتمثؿ في اربع مسرحيات تتناوؿ قضايا اجتماعية بروح نقدية ساخرة

ف المسرح العربي عرؼ مرحمة ميمة مع توفيؽ الحكيـ، وغيره مف االدباء أغير 
وقد  (مقتؿ سيدنا عثماف)مثؿ محمود تيمور ومحمد فريد ابو حديد الذي الؼ مسرحية 

وقد كاف تأليفو مزيجا مف . 1918نو كتبيا عاـ أ عمى الرغـ مف 1927نشرىا عاـ 
الشعر المرسؿ والشعر الحر القريب مما سيظير لدى نازؾ المالئكة والسياب فيما 

. بعد

 

وقد تأخر ظيور المسرح النثري في االدب العربي الحديث، وذلؾ بسبب غمبة 
الطابع الغائي عمى المسرح كما يذىب الى ذلؾ محمد مندور، وىذا االمر القى ىوى 
عند الشعوب العربية التي تيوى الطرب والغناء، وقد غمبت الموضوعات التاريخية 
والشعبية عمى المسرح النثري مع ندرة الموضوعات االجتماعية، ويعزو البعض ىذا 

ف التاريخ واالساطير تقدـ لؤلديب ىيكؿ المسرحية، فاألحداث معدة سمفا، أاالمر الى 
ف الكتاب العرب تأثروا باألدب المسرحي الغربي الذي كاف يستوحي موضوعاتو أوالى 

يضاؼ الى ما سبؽ سبب .مف التاريخ واالساطير محاكاة لآلداب اليونانية والرومانية
ثالث يتمثؿ في رغبة الكتاب العرب في احياء االمجاد العربية واستخالص العبر مف 

. الماسي التي عرفيا تاريخيـ مثؿ سقوط االندلس



التي الفيا ابراىيـ رمزي . و مف اقدـ المسرحيات النثرية مسرحية المعتمد بف عباد
وذلؾ لعدـ الماـ مؤلفيا . وقد استمت ببناء مفكؾ ال يجذب قارئيا. 1792عاـ 

 االدب المسرحي العالمي، لكنو كتب فيما بعد مسرحيات عمى قدر كبير مف بأصوؿ
وذلؾ بعد اطالعو عمى . "وابطاؿ المنصورة"، "اهللبأمرالحاكـ ": النضج الفني، مثؿ
ويظير مف ىاتيف المسرحيتيف اف ابراىيـ . ناء دراستو في انكمترا أثالمسرح االنكميزي

اف "رمزي قد كانت لديو حاسة مسرحية دقيقة، وتظير ىذه الحاسة في قدرتو عمى 
اطار االحداث الزمني والمكاني، واف يحدد اماـ بصره كافة االبعاد الجسمية ...يتصور

وىذا كمو يتطمب دراسات دقيقة تتعمؽ بالفف " و النفسية واالجتماعية لشخصياتو
 الخ... المعماري وانواع المالبس والعادات

: توفيق الحكيم وبناء المسرحية

مف رواد األدب المسرحي والقصصي في األدب  (1987-1898)توفيؽ الحكيـ 
ااِلحتكاؾ بالفنوف المختمفة مف  (1927-1925)الحديث، أتاحت لو دراستو بباريس 

. مسرح وسينما وفنوف تشكيمية

تعد الكتابة المسرحية تنظيرا وتطبيقا أبرز ما قاـ بو الحكيـ، األمر الذي بوأه مكانة 
وقد بدأ الحكيـ الكتابة ". أبي المسرح العربي"راقية بيف األدباء العرب، فناؿ لقب 

المسرحية حيف كاف طالبا في كمية الحقوؽ، إذ كتب مسرحية الضيؼ الثقيؿ عاـ 
. ، رامزا فييا إلى ااِلحتالؿ اإلنكميزي1919

وقد كاف ِاحتكاكو باألدب الفرنسي نقطة تحوؿ في كتاباتو، إذ قدـ، بعد عودتو مف 
المسرح "باريس مسرحيات أرقى مما كتبو قبؿ ذلؾ، وقد عرؼ الحكيـ بما أسماه 

الذي يقـو عمى صراع يحدث داخؿ الذىف البشر، وتكوف المفاجأة في الفكرة " الذىني



ال في مجرى األحداث، أما الشخصيات فيي رموز لؤلفكار المتصارعة، ويظير بيذا 
: الشكؿ المسرحي في مسرحيات عديدة منيا

. تعالج الصراع بيف اإلنساف والزمف: (1933)أىؿ الكيؼ 

. تعالج الصراع بيف الفف والواقع: (1934)شيرزاد 

. تعالج الصراع بيف القدرة والحكمة: (1934)سميماف الحكيـ 

. تعالج صراع الفناف بيف التفرغ لمفف الحقيقي والحياة: (1944)بجماليوف 

وقد تميز الحكيـ، كما ذكرنا آنفا، بالجمع بيف اإلبداع والتنظير، لذلؾ نجده يعالج 
أقصر طرؽ األدب "الفف المسرحي وقضاياه وعناصره، ناظرا إلى المسرح عمى أنو 

". لموصوؿ إلى الجميور، ولكنو أكثر الطرؽ ِامتالء بالعوائؽ والصخور

والحوار ، كما .يرى الحكيـ أف الحوار في المسرحية يقـو عمى اإليجاز والتركيز
يؤكد الحكيـ، ىو األداة األساسية في المسرحية ، فيو الذي يجعؿ األشخاص 

وىو الذي يقدـ طبائع . يعيشوف حوادثيـ، أماـ الجميور مباشرة دوف وسيط
والمسرحية تشبو القصيدة . الشخضيات ونفسياتيا وىو الذي يمنح المسرحية جوا معينا

لذلؾ يجد الكاتب نفسو مقيدا بجممة مف القيود، فيو . الشعرية في صعوبتيا ودقتيا
ليس حرا في ِاختيار الموضوع وال في طريقة المعالجة، وال في الحيز الذي يصب فيو 

فميس كؿ موضوع صالحا لمتأليؼ المسرحي . فنو وال في الوقت الذي يعرض فنو فيو
ألف ىناؾ موضوعات يتعذر تقديميا عمى مسرح محدود بواسطة ممثميف مف البشر، 

كما أف . لذلؾ عمى المسرحية أف تختار الموضوع القابؿ لمتقديـ عمى المسرح اآلدمي
أما . الموضوع الرديء يجني عمى العناصر األخرى لممسرحية حتى ولو كانت جيدة

ما يخص طريقة المعالجة فإف الكاتب المسرحي ال يجد أمامو قوالب متعددة مثمما 



يحصؿ لمروائي مثال، ذاؾ أف المسرحي مقيد بقالب واحد ال يتغير، يقـو عمى الحوار 
بيف الممثميف دوف أف يكوف لمكاتب الحؽ في التدخؿ إلظيار أي شيء أو حالة مف 

نما يجب أف يظير ذلؾ مف خالؿ الحوار . الحاالت وا 

أما الحيز فيفرض عمى الكاتب صعوبة أخرى تتمثؿ في كونو ضيقا ال يتيح لمكاتب 
عمى عكس الروائي الذي يجمس أشخاصو في " حرية التنقؿ بحوادثو أو أشخاصو"

فالمسرحي . بيت ثـ ينقميـ بعد صفحة إلى قمة جبؿ أو جوؼ طائرة أو ظير سفينة
.  القصة في إطارىا المنغمؽثمقيد بمناظر محددة يجب أف تجري كؿ أحدا

ف الكاتب مقيد بمراعاة وقت العرض ‘يضاؼ إلى ما سبؽ قيُد الوقت، حيث 
المتعرؼ عميو، لذلؾ وجب أف تستغرؽ األحداث عددا محددا مف الصفحات يقابمو 

. وقت محدد في التمثيؿ عمى المسرح

 :نموذج من األدب المسرحي عند توفيق الحكيم

 (مرفؽ)سميماف الحكيـ 


