
 اجمٌل لألخت ؼادة هللا ٌكتب أجره التباسهذا 

 

  A Doll's House كلكم عارفٌن ؼالبٌة منهج المسرحٌة الحدٌثة عن مسرحٌة بٌت الدمٌة

 

 عن الملزمة ًال ٌؽنهللا راح ٌكون شامل لفهمها واستٌعابها لكنه حتما  بإذن هذا والموضوع

 

 بداٌة نتكلم عن المؤلؾ ونبذه عنه

 

 للمسرحٌةثم شرح مختصر 

 

 وأتمنى تشاهدون الفٌلم بعدٌن تحلون الكوٌزات للثالثة موالع

 

 ..اسئلتها مختلفة ومهمة وتخلً الشخصٌات واألحداث تركز بالذاكرة باذن هللا

 

------------ 

1906)-Henrik Ibsen (1828 

 

  هو من أهم كتاب المسرحٌة فً المرن التاسع عشر

 

 .ٌعنً أنه بدأ حٌاته المهنٌة فً الدراما بالكتابة عن مشاكل الحٌاة الحمٌمٌةو والد المسرحٌة الوالعٌة الحدٌثة، وهذا ال

 

  خضع لتطورات معٌنه بدءا من مسرحٌات تجرٌبٌة ، ٌتضح هذا فً مسرحٌة

 

Lady Inger Of Ostrat (1855), 

 

 Love's Comedy (1862), 

 

The Pretenders (1863) 

 

 التً انتجت دراما شعرٌة مثلبعد نفٌه طوعا لروما بدأ بمرحلته الثانٌة 

 

Brand (1866) and Peer Gynt (1867). 

 

وفً إلامته بألمانٌا بدأ المرحلة الثالثة وهً مرحلة اجتماعٌة والعٌة جلبت له الشهرة العالمٌة مما أدى إلى والدة 

  الدراما الحدٌثة والتً تمثلت بشكل جٌدجدا فً

 

People, The Wild Duck and others A Doll's House, Ghosts, An Enemy of the 



 

 

فً هذة المسرحٌات تعامل إٌبسن مع المشاكل االجتماعٌة التً تعكس حاجاته الداخلٌة من جهة وروح العصر من 

 ..جهة أخرى

 

 

 

A Doll's House 

 

مرن التاسع تعتبر من أشهر مسرحٌات الكاتب النروٌجً هنرٌن اٌبسن و هً تنتمد العادات االجتماعٌة للزواج فً ال

 . عشر

 

  Three Act Plotمسرحٌة تتكون من

 

 

 

 :الشخصٌات

 

Torvald Helmer محامً فً بنن والذي ٌحصل على ترلٌة و ٌصبح مدٌرا للبنن.  

 

Nora Helmer  زوجة تورفالد الذي ٌعاملها كطفله و التً ترحل فً نهاٌة المسرحٌة.  

 

Krogstad  سابما وهو الرجل الذي الترضت منه نورا المال هو موظؾ سًء فً البنن الترؾ جرٌمة التزوٌر

 .دون علم زوجها. أرمل ولدٌه ولدٌن

 

Dr. Rank   ًصدٌك العائلة الؽنً الذي ٌحب نورا فً السر ، ٌكتشؾ انه مصاب بسل العمود الفمري و ٌموت ف

  .آخر المسرحٌة

 

Mrs. Christine Linde بظروؾ صعبة وتبحث عن  صدٌمة نورا المدٌمة منذ أٌام الدراسة و هً أرمله تمر

  .عمل

 

 .أطفال السٌد و السٌدة هٌلمر عددهم ثالثة : اٌفر و بوبً و اٌمً- 

 



 

Act 1 

 

 بإختصار

 

 ٌبدا المشهد فً منزل السٌد والسٌة هٌلمر فً النروٌج فً المرن التاسع عشر فً ولت الكرٌسمس

 

 عصفورتً وسنجابً الصؽٌر ٌبدو الزوجان سعٌدان تورفالد ٌدلل زوجته نورا وٌنادٌها بكنٌة

 

  .لكن ٌبدأ بٌن تورفالد ونورا نماش ٌعاتبها فٌه على كثرة انفالها للمال

 

 .حصل تورفالد على ترلٌة فً عمله لٌصبح مدٌرا للبنن وهذا ٌعنً زٌادة دخلهم المادي

 !نورا مدمنة على أكل حلوى الماكرون وزوجها لد منعها من ذلن لكنها تأكلها بالسر

 

لدكتور رانن صدٌك للعائلة وهو ٌعانً من المرض وسٌموت لرٌبا وٌكن بداخله مشاعر حب لنورا التعلم ٌحضر ا

 .هً بها

 

ثم صدٌمة نورا المدٌمة كرٌستٌن أرملة تزوجت رجال التحبه فمط من أجل ماله حتى ترعى أمها المرٌضة وأخوٌها 

 الصؽٌرٌن وحٌن وفاته الٌتبمى لها شئ فتحبث عن العمل

 

تخبر زوجها بأن كرٌستٌن جاءت ترٌد العمل لدٌه وهً تجٌد األعمال المكتبٌة فٌوافك وٌعٌنها لتعمل معه فً نورا 

 .البنن

 

تبدأ المشاكل حٌنما ٌحضر كروؼستاد وهو من الترضت منه نورا ماال بالسر إلنماذ حٌاة زوجها حٌنما كان مرٌضا 

 .برحلة إلٌطالٌا ، ولد زورت تولٌع والدها المتوفى

 

 جاء كروؼستاد لٌمابل تورفالد ٌسأله هل صحٌح ماٌسمع من شائعات بأن تورفالد سٌطره من العمل

 

 .وٌرد علٌه تورفالد بنعم

 

 ٌؽضب كروؼستاد وٌخبر نورا بأنه إن لم تمنع زوجها بإبماءه فً عمله

 

  .سٌفضحها وٌبوح بسرها

 

 د من وظٌفتهفً نهاٌة المشهد نورا تحاول أن تمنع زوجها بعدم طرد كروؼستا

 

 .تورفالد ٌمول بأنه ٌشعر بأنه مرٌض كلما رأى حوالٌه رجاال فاسدٌن ٌخرلون المانون أمثال كروؼستاد



 

 

 

 

 

Act II 

 

 80:92ٌبدأ فً الفٌلم من الدلٌمة 

 

 بإختصار

 

ً ٌبدأ حٌنما تسأل نورا آن ماري وهً مربٌة نورا منذ أن كانت طفلة أن ترعى ابناءها فً حال عدم تواجدها ف

 .حٌاتهم بعد اآلن

 نورا تبدأ محاولة ثانٌة اللناع زوجها بابماء كروؼستاد فً عمله

 .ٌؽضب تورفالد وٌرسل رسالة بالغ لكورؼستاد بأنه مطرود من العمل

 نورا ٌائسة وتبدأ بطلب مبلػ من الدكتور رانن لدفع المرض الذي علٌها لكروؼستاد ، لكنها تشعر بالذنب

  !ر رانن بأنه مرٌض وسٌموت بعد شهر وبأنه ٌحبهابعد ان ٌصارحها الدكتو

 كروؼستاد ٌؽصب وٌبلػ نورا بأنه سٌبتزها هً وزوجها

 وٌكتب رسالة لتورفالد ٌطالبة فٌها بوظٌفة أفضل وٌضعها فً صندوق برٌده

به)كان نورا تصارح صدٌمتها كرٌستٌن بكل شئ ، والتً تذهب بدورها لكروؼستاد مستندة على عاللتها المدٌمة 

  خطٌبها( لمحاولة إلناعه بعدم البوح بسر نورا لزوجها

ٌنتهً المشهد حٌنما نورا تبدأ ترلص رلصة التارانتٌال لتشؽل انتباه زوجها عن رؤٌة الرسالة ولراءتها وتطالبة 

 بالبماء معها وتدرٌبها على الرلصة

 التً سترلصها فً الحفلة التً سٌمٌمونها

  .أنه لن ٌفتح البرٌد إال بعد الحفلةتورفالد ٌوافك على ذلن وب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Act III 

 

 بإختصار

 

 كرٌستٌن تخبر كروؼستاد بأنها تركته وتزوجت فمط لترعى والدتها المرٌضة وأخوٌها

 .وبأنها اآلن وحٌدة وتحتاجه وتحتاج بأن تكون أما ألحد وأبنائه ٌحتاجون األم أٌضا

 كروؼستاد ٌفرح النه أخٌرا سٌنمً سمعته أمام المأل

لكن ٌتذكر رسالته لتورفالد ونورا وٌتمنى أن لو بامكانه الؽاءها ، كرٌستٌن تخبره بأن الٌستطٌع النها فً صندوق 

 برٌدهم فً منزلهم اآلن

  فً هذه األثناء تعود نورا وزوجها من الحفل وٌدخل علٌهم الدكتور رانن مودعا لهم

  ثم ٌترن لهما بطالتٌن ٌبلؽهما بطرٌمته بأنه سٌموت

را تترن تورفالد ٌمرأ الرسالة فٌؽضب بشدة وٌنعتها بالؽبٌة ، الكاذبة والمنافمة وبانها دمرت مستمبله والتصلح نو

 بأن تكون أم

  .لكنه سٌبمٌها داخل المنزل كزوجه فمط أمام الناس

 ثم تأتً رسالة أخرى من كروؼستاد ٌعتذر فٌها لهما

 م أن مافعلته هو بدافع حبها لهٌفرح تورفالد وٌبلػ نورا بأنه سامحها بعد أن عل

  ثم ترفض هً مسامحته وتخبره بأن زواجهما لم ٌكن حمٌمٌا وأنها كانت دمــٌته

 وتشكن بحبه لها وبأنه كان ٌعاملها تماما مثل طرٌمة معاملة والدها لها

 .فً النهاٌة نورا تترن زوجها وترحل وتنتهً المسرحٌة بصوت الباب بعد خروجها

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

فائدته أكبر بتواجدكم ومشاراكاتكم.....أي أستفساار أي أضافة أو شرح ٌخص الممرر ٌطرح التجمع تكون 

 هنا،،،،،بالتوفٌك للجمٌع،،

 

الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات الحمدهلل الذي ٌسر وأعان ووفك وألهم وسدد وأنعم وتكرم وتفضل وأخر دعوانا 

 ...أن الحمدهلل رب العالمٌن


