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ً:التمثيلًفيًالقرنًالتاسعًعشر:ًتاسعا ً

هو أحد أشهر  :غوته)بدأت المدرسة الرومانسية التي ظهرت في ألمانيا والتي قادها كل من        

أدباء ألمانيا المتميزين، والذي ترك إرثاً أدبياً وثقافياً ضخماً للمكتبة األلمانية والعالمية، وكان له 

ة الشعرية واألدبية والفلسفية، وما زال التاريخ األدبي يتذكره بأعماله الخالدة بالغ األثر في الحيا

التي ما زالت المكتبات في العالم تقتنيها كواحدة من ثرواتها، وقد تنوع أدب غوته ما بين الرواية 

 والكتابة المسرحية والشعر وأبدع في كل منهم، واهتم بالثقافة واألدب الشرقي واطلع على العديد

ونظراً للمكانة األدبية التي  ،من الكتب فكان واسع األفق مقبالً على العلم، متعمقاً في دراساته

مثلها غوته تم إطالق اسمه على أشهر معهد لنشر الثقافة األلمانية في شتى أنحاء العالم 

والذي يعد المركز الثقافي الوحيد لجمهورية ألمانيا االتحادية الذي يمتد نشاطه " معهد غوته"وهو

هو شاعر ومسرحي  :شيلر فريدريش)و( .على مستوى العالم، كما نحتت له عدد من التماثيل

وتوفي  ألمانيا في مارباخ في م0571 نوفمبر01 كالسيكي وفيلسوف ومؤرخ ألماني ولد في

مؤسسي  وغوته يعتبر هو، عاماً  57وكان عمره  فايمار في مدينة م0017 مايو1 في

في األدب األلماني، ويعتبر من الشخصيات الرئيسية في التاريخ األدبي  الكالسيكية الحركة

والتي تركز دعائمها في بداية هذا القرن ( .األلماني ومن مؤسسي المدرسة الرومانسية في األدب

حظ أن الممثلين الفرنسيين قد أخذوا يستخدمون مناطق المسرح بكاملها بدالً من االقتصار ولو

وفي منتصف هذا القرن ظهر التيار الواقعي في التأليف والعرض وظهر مبدأ ، على المقدمة 

وكان أول من حاول تطبيق هذا المبدأ الممثل اإلنجليزي ، اإليهام بالواقع في جميع عناصر اإلنتاج

 ه أعظم كان يعتبر في وقت إنجليزي ممثل هو :ادموند كين) الذي كان منافساً للممثل ( كريديما)

 

قدم كين أول ظهور له على المسرح وهو في سن ، ممثل على اإلطالق في القرن التاسع عشر

وشجعه عمه على دراسة  الرابعة في دور كيوبيد في عرض جين جورجيز نوفير للباليه،

المسرحية المشابهة للفعل  الكثير من االشتغاالت( ما كريدي)وأدخل ( .مسرحيات وليم شكسبير  

 . الحياتي المألوف

تعني أن يكون المنظر : الدقة التاريخية)وظهرت مصطلحات في هذا القرن مثل    

المسرحي مشابهاً لمعمارية المكان الذي تحدث فيه األحداث في زمانها وليس معمارية العصر 

لزي فترة وقوع أحداث المسرحية الذي تقدم فيه المسرحية وفي الزي تعني أن يكون الزي مشابهاً 

ومكانها وليس زي الفترة التي تقدم فيه المسرحية كما كان الحال مع شكسبير عندما كان يقدم 

هو ما أكده أرسطو أي : اإليهام بالواقع)و . ( مسرحياته بأزياء إنكليزية في عصره اإلليزابيثي

عبارة عن شريحة أو مشاهد  خداع حواس المتلقي وإيهامه بأن كل ما يقدم على المسرح هو

هو جدار وهمي يفصل الخشبة عن الصالة ليرى : الجدار الرابع)و.( متقطعة من الحياة

المشاهدون أحداث المسرحية في عالم يختلف عن عالمهم وقد أخذ المخرجون في هذا القرن 

لعالم هي كما ظهرت أيضاً اول فرقة مسرحية في ا، .( يستخدمون المناظر ذات األبعاد الثالثة

وهو جورج الثاني أمير مقاطعة مايننغن في بافاريا في : سايكس مايننغن)للدوق ( المايننغن)فرقة 

ألمانيا و الذي أسس هذه الفرقة والتي طبقت جميع المالمح الخاصة بالعرض الواقعي الذي يلتزم 

قسطنطين )سي وعمل على هذا المبدأ الذي نشأت عليه الفرقة كل من الرو.( باإليهام بالواقع

يعتبر أحد مؤسسي و شهير روسي هو مخرج وممثل مسرحي: م0110 –م 0081 ستانسالفسكي

المسرح الحديث، حاول ابتكار أسلوب األداء الصادق عن طريق جعل ممثليه يدرسون الحياة 

وتعرف محاولة الممثل أن يعيش حياة الشخصية  ،الداخلية للشخوص كما لو كانوا أناسا حقيقيين

م 0010حيث ولد في موسكو وأسس مسرح موسكو للفن في عام " بنظرية ستانيسالفسكي"
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بمساعدة فالديمير نيمروفيتش دانشنكو، وأصبح مشهوراً بالعروض الواقعية لمسرحيات 

ممثلًومخرجًوناقدً :م0151-م0070اندريه أنطوان )والفرنسي  ).تشيكوف، وجوركي وآخرين

ًوعفويا ،ً ًطبيعيا  ًالمسرح ًبجعل ًنادى ًالحديث، ًالمسرح ًرواد ًمن ًفرنسي ًوسينمائي مسرحي

ًنادىًبضرورةً ًعندما ًوأحدثًثورة ًالمسرحًفيًزمانه، ًفي ًالتيًكانتًسائدة ًالمفاهيم وغيَّر

لصالة،ًأيًبضرورةًالفصلًالتامًبينًالمساحتينًإعادةًالنظرًفيًالعالقةًبينًخشبةًالمسرحًوا

ًالواقعً ًهو ًالخشبة ًمساحة ًعلى ًيجري ًما ًبأن ًواإليهام ًالرابع، ًبالجدار ًسمي ًما ًطريق عن

ًالوهم،ًوطالبًممثليهًأنًيؤدونً ًيولِّدًلدىًالمتفرجًمثلًهذا الطبيعي،ًفوّزعًقطعًالديكورًبما

انًفيًمدينةًليموجًالفرنسية،ًوماتًفيًأدوارهمًوكأنًالجمهورًغيرًموجود،ًولدًأندريهًأنطو

معوزا ً  ( .بوليغينًفقيراً 

ً:منًمميزاتًالتيًتميزتًبهاًفرقةًالمايننغنًهيً-

 .أول من لجأ إلى التمثيل الجماعي وعدم التركيز على البطل كما كان في السابق -0

 .تأكدت مالمح الواقعية من خالل عروضهم -2

 .على الخشبة كما يتصرفون في الحياة االعتياديةأخذ الممثلون أسلوب أن يتصرفون  -1

( 0117-0010هنيييييري ايرفنيييييغ )وفييييي نهايييييية هيييييذا القيييييرن تميييييز الممثيييييل اإلنكلييييييزي          

بالوقييييار والثبييييات وكييييان متفوقيييياً فييييي حقلييييي التمثيييييل واإلدارة أي إدارة العييييرض وكييييان يهييييتم 

 ( سير)نح لقب م م0017بالتفاصيل في األداء في عناصر العرض األخرى وفي عام 

سيييارة )أميييا فييي فرنسييا إضيييافة إلييى. ميين الحكوميية البريطانيييية لمكانتييه المرموقيية فيييي عييالم الفيين

فييييييي  أوروبييييييا وقييييييد ذاع صيييييييتها فييييييي، وهييييييي ممثليييييية مسييييييرحية :م0121 -م0055برنييييييار 

 من القرن التاسع عشر،وبعد ذلك أصبحت واحدة من الممثالت  السبعينيات أوائل

 

أيضييييا ، وعرفييييت  درامييييا كممثليييية وطييييورت نفسييييها باسييييتمرار، وأمريكييييا المشيييهورين بأوروبييييا

الممثييييل ( 0111-م0050كونسييييتان كييييوكالن )فقييييد ظهيييير( "سييييارة المقدسيييية"بلقييييب بعييييد ذلييييك

وفيييي إيطالييييا . اليييذي اشيييتهر بيييالمنطق والسييييطرة الذهنيييية والتعبيييير بالعاطفييية خيييالل التميييارين

فقييييد كييييان يجمييييع بييييين التنيييياول ( م0108 -م0021توماسييييو سييييالفين )لممثييييل اشيييتهر كييييل ميييين ا

 -م0071دييييييوز  –الينيييييورا )وظهيييييرت أيضييييياً الممثلييييية . الصيييييادق فيييييي األداء وقيييييوة اإليهيييييام 

أميييا . التيييي تمييييزت بمعايشييية األدوار التيييي تمثلهيييا لتعطيييي انطبييياع صيييادق عييين ادائهيييا( م0125

 (.جيفرسون جوزيف)و( أدوين فوريست)في أميركا برز كل من 
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