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  ديالى جامعة                

 الجميلة الفنون كلية           

 ثةالالث المرحلة / الفنية التربية قسم

 المدرسي المسرح – المادة                                                                                

 

 ( العراقي المدرسي المسرح بدايات على تأريخيه نظرة ) بعنوان محاضرة

 

 

 إعداد        

 ((  علي محمد حسين م.م  )) 

 

 

 العراقي المدرسي المسرح بدايات على تأريخيه نظرة 

  ةـالتاريخي رورتهــــــوض يـــالمدرس رحـــالمس نشأة            

 التً والعبر والدروس بالتجارب حافل العراق فً المدرسً المسرح تؤرٌخ أن      

 عشر التاسع القرن نهاٌات إلى المدرسً المسرح تؤرٌخ ٌعود حٌث أغفالها ٌمكن

 فٌها ٌشارك للجمهور مسرحٌة عروضا   أنذاك تقدم المدارس أكثر كانت عندما

 أن إلى التمثٌلً النشاط فً بحثوا الذٌن المإرخون وٌعتقد . والتالمٌذ المعلمون

 المسرح أفرز وقد جذورها فً مدرسٌا   مسرحا   كان الحدٌث العراقً المسرح بداٌات

 قدمه ما جانب لىإ الدراما فً والتنظٌر الكتابة مستوى على ونقادا   كتابا   المدرسً

 االحتراف مجال فً وعاملٌن ومخرجٌن ممثلٌن , فنانٌن من متعددة مراحل فً

 العراقٌة المسرحٌة ومضمون طبٌعة على الضوء تسلٌط أستطاع كما , المسرحً

 لنا وحدد العراق فً المعاصر المسرح لنشوء األولى المراحل فً كتابتها وأسلوب

 بحٌاة وعالقته جهة من التربوٌة بالعملٌة هإٌا رابطا   وضرورته المسرح أهداف

 نماذج لنا قدم العراق فً المدرسً المسرح تؤرٌخ أن . أخرى جهة من المجتمع

 التراث مع التعامل كٌفٌة وكذلك والمحلً األجنبً النص مع التعامل ألسلوب عدٌدة

 . مختلفة بؤشكال واإلنسانً العربً
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 العراقً للمسرح واالجتماعٌة والتربوٌة والقومٌة الوطنٌة الهوٌة البداٌة منذ أكد كما

 دائرة لتطوٌر وسٌلة أنه إلى إضافة والسٌاسٌة االجتماعٌة للتوعٌة وسٌلة باعتباره

 اللغة على للحفاظ اداة كونه جانب إلى والحضارة بالتؤرٌخ والمواطن التلمٌذ ثقافة

 االحتالل مراحل فً الثقافة قومٌة على الوسائل تلك جمٌع وأكدت ونطقها وأشاعتها

 وسائل من وسٌلة ٌكن لم المدرسً المسرح أن ٌعنً ال وهذا . واإلنكلٌزي العثمانً

 مردودات الوقت ذات من حقق بل . وحسب والمشاهدٌن للعاملٌن واالمتناع الترفٌه

 . المشارٌع وتوسٌع ءبنا فً الخٌرٌة والجمعٌات المشارٌع فً منها أستفٌد عالٌة

 وأصبحوا فٌه عملوا الذٌن شخصٌات تكوٌن على الطوٌل تؤرٌخه عبر ساعد كما

 العراق تؤرٌخ فً والسٌاسٌة والثقافٌة الوطنٌة المجاالت فً مهمة عالمات بعد فٌما

 المجتمع حركة لتعً الفرد شخصٌة بناء على المسرح قدرة ٌإكد وهذا الحدٌث

 . والحٌاة واقعال مع التكٌٌف سبل وتدرك

 المسرح منحت التً األولى النواة كان المدرسً المسرح أن كبٌرة بثقة القول وٌمكن

 مثال وأقرب والجودة التطور فً عالٌة مستوٌات إلى نقلته مهمة كوادر المعاصر

 خالل وقدراتهم مواهبهم ظهرت الذٌن والفنانٌون العراقً المسرح رواد ذلك على

 فً فضلها إلى بؤستمرار ٌشٌرون والتً المدرسة داخل لىاألو الفنٌة الممارسات

 . الالحق توجٌههم

 وتجسٌده العربً والتراث التؤرٌخ أستلهام العراقً المدرسً المسرح أستطاع لقد

 ووعٌهم الناشئة ذهن إلى تقرٌبا   بهدف ومواضٌع ودالالت وأحداث ومواقف كسٌد

 معانٌه من لألستفادة وذلك عدٌدة ونقر عنه تفصلهم الذي التؤرٌخ هذا فهم لٌستطٌعوا

 ماضً وتحلٌل القومً الوعً تعمٌق أجل ومن الٌومٌة حٌاتهم فً الكبٌرة وأفكاره

 لتؤكٌد ضوئه على المستقبل وأستشراف حاضره فً به لألهتداء العراقً األنسان

 وبحتمٌة وبالمستقبل بالنفس الثقة وترسٌخ , والعراقٌة العربٌة الشخصٌة أهمٌة

 . والجدٌدة القدٌمة أشكاله بكل واألستعامر التخلف على صاراألنت

 التالمٌذ لدى الدراسٌة المفردات وتعمٌق التربوٌة العملٌة فً ذلك إلى إضافة وٌساهم

 . أفضل بشكل
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 المسرح فً للتعبٌر كوسٌلة العربٌة اللغة على الحفاظ المدرسً المسرح تقالٌد ومن

 لجنة تحت أنضوٌا العربٌة واللغة المسرح نأ حتى . وأدبائها بآدابها والتعرٌف

 . والمسرح العربٌة اللغة لجنة أو والتمثٌل الخطابة لجنة مثل المدراس فً واحدة

 هو العثمانً األحتالل أثناء بجدارة المدرسً المسرح به أضطلع ما أهم ومن

 أهمٌة أكد مما وصفاتها سالمتها على والحفاظ التشوٌه من العربٌة اللغة صٌاغة

 . المجتمع فً ومكانته المسرح هذا وحضور

 العروض تقدٌم خالل من األجتماعٌة الحٌاة فً المدرسة فعالٌة تعمٌق نشاطاته ومن

 المدارس من الكثٌر حرصت فقد والمشرفٌن الطلبة وذوي للمشاهدٌن المسرحٌة

 السنة كبداٌة واألجتماعٌة والدٌنٌة الوطنٌة المناسبات فً حضورها تؤكٌد على

 أهمٌتها وتؤكٌد المناسبات هذه لتجسٌد توظٌف عروض خالل من . ونهاٌتها دراسٌةال

. 

 العائلة مع وعالقته الطالب بحٌاة تتعلق مواضٌع بعرض المدرسً المسرح وأهتم

 ومكانته المعلم وأهمٌة التعلم أهداف توضح مواضٌع إلى إضافة والمدرسة والمجتمع

 الذي القوٌم والسلوك للطالب المتمٌز وذجالنم على التؤكٌد جانب إلى الحٌاة فً

 أن نجد بحٌث والتجربة واألرشاد الصراع طرٌق عن المسرحً العرض ٌوصله

 رغباتهم وإدراك أبنائهم تفهم على الطلبة ذوي تساعد كانت المسرحٌات هذه

 الخاطئة وتصرفاتهم لسلوكهم الذاتً النقد ممارسة على نفسه الوقت فً وتساعدهم

 سببا   كونها كٌفٌة موضحة المسرحٌات لها تتعرض التً التربٌة تلك نائهمأب تربٌة فً

 . التالمٌذ فشل فً

 بعضها أن أال تربٌو أخالقٌة كانت إلٌها أشرنا التً المسرحٌات مواضٌع أن ورغم

 لم المسرحٌات هذه أن أال النموذج عرض فً الجانب وأحادي طرحه فً مثالٌا   كان

 حسب ومعالجتها نضجها فً تتفاوت كانت بل األجتماعً التقدم لتواكب تتطور

 ما بقدر منهجً خط على مرتكزة تكن لم أنها ٌعنً وهذا . ألفها الذي المعلم أدراك

 . الٌومٌة حبته فً والمهنٌة واألجتماعٌة النفسٌة للمعاناة وموظفة خاضعة هً

 لهذا واضح ومسار منهم لرسم صالحة نواة كانت أخرى مسرحٌات ذلك رغم وهناك
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 ومواطنا   مخلصا   ٌكون ألن التلمٌذ هٌؤت التً المسرحٌات تلك ومنها . المسرح

 الجاد العمل تناولت والتً . العلم خدمة على الضوء وتسلط تتحدث التًو صالحا  

 . بالمستقبل والتفكٌر المهنٌة وأختٌار

 مكانه المدرسً المسرح ٌحتل ألن بدرا   كانت واألهداف والتقالٌد القٌم هذه كل أن

 المسرحً بالنشاط مهتمة دائرة له أقٌمت حٌث التربٌة دوائر فً أهمٌتها ولها متمٌزة

 أستوجبت وبرامج وخطط العملٌة هذه لقٌادة مإهل كادر على تعتمد المدارس فً

 دائرة ) بؤسم تعرف القرى وحتى واألقضٌة المحافظات تشمل أدارٌة تقسٌمات

 إلى المسرحً األشراف عملٌة ٌقود الذي الفنً الكادر على تشرف ( الفنً النشاط

 منها المدرسٌة جاناتالمهر على تشرف كما والقاعات النصوص تهٌئة جانب

 فً العاملٌن جمٌع وأهتمام برعاٌة ٌحظى متمٌزا   تقلٌدا   صارت والتً والقطرٌة

  . مستوٌاتهم أختالف على المسرح

 القرن من األخٌر الربع خالل الحدٌث العراق فً المسرحً النشاط ظهور وتحدد

 – شهر – مٌو ) تؤرٌخ على اآلن حتى والموثقون الباحثون ٌتفق ولم عشر التاسع

 ما إلى كثرت قد االشارات أن أال . له رائد أول كان ومن , النشاط هذا لبداٌة ( سنة

 أنفصل أذ , م1921 عام إلى تمتد التً التؤسٌس سنوات خالل وٌكتب ٌعرض كان

 القوانٌن تشرٌع تولت التً الجدٌدة دولته وكون , العثمانٌة األمبراطورٌة عن العراق

 نصٌب المسرحٌة للحٌاة وكان , المجتمع تنظٌم حاولت التً والتعلٌمات واألنظمة

 الفرق بموجه أجٌزت الذي م1922 عام للجمعٌات قانون أول صدر فقد ذلك فً

 . الفنٌة والجمعٌات التمثٌلٌة

 بداٌات شهدت قد نٌنوى محافظة فً الموصل مدٌنة أن على أتفاقا   هناك أن غٌر

 , م1893 عام مسرحً كتاب أول عطب وفٌها , العراق فً المسرحً النشاط

 ترجمة ( سحار هللا فتح نعوم ) تولى التً ( خوشابا و لطٌف ) مسرحٌة أحتــــــوى

 وصٌغ العراقً المجتمع واقع على موضوعها وأسقاط الفرنسٌة اللغة عن نصها

 ( 1900-1855 ) ( سحار هللا فتح نعوم ) حققه ما وأن , دارجة بلغة حوارها

 داللة ذلك وفً جمٌال   فنٌا   وشكال   أجتماعٌة كرسالة المسرح بؤهمٌة وعٌه فً نضجا  
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 ال مضى زمن فً تحققت أنجازات له , جار مسرحً نشاط وجود فً تتمثل أخرى

 لطٌف ) سبق الذي النشاط ذلك ومن البسٌطة السنٌن من أكثر أو عن أمده ٌقل

 مسرحٌة تبك قد الماردٌنً الكلدانً نورسو هرمز الخوري أن , ( وخوشابا

 المدرسة مسرح على م1888 عام قدمها التً ( نصر نبوخذ ) عن تؤرٌخٌة

 داخل تعرض دٌنٌة تمثٌلٌات هناك كانت قبلها ومن , الموصل مدٌنة فً األكلٌرٌكٌة

 ( طوبٌا كومٌدٌا ) و ( الحسن ٌوسف ) و ( وحواء آدم كومٌدٌا ) مثل , األدٌرة

 عام علٌها عثر والتً , ( حبش جنا لشماسا ) بؤسم أرتبطت الثالثة والتمثٌلٌات

 قدمت , عدٌدة عروض وهناك . م1880 سنة إلى ٌشٌر بختم ختمت وقد , م1966

 العروض هذه وكانت , العشرٌن القرن من األولٌن العقدٌن خالل بغداد و نٌنوى فً

 أطار وفً , بتمثٌلها الطلبة وٌقوم أخراجها المعلمون وٌتولى المدارس قبل من تقدم

 . واألنكلٌزٌة والفرنسٌة العربٌة باللغات عروضا   الجمهور شاهد المدة هذه

 نٌنوى محافظة ) الموصل فً المسرحً بنشاطها أشتهرت التً المدارس أقدم ومن

 و ( الدومٌنٌكٌٌن لألباء األكلٌرٌكٌة المدرسة ) و ( الرسولً القاصد ) مدرسة هً (

 الدٌنٌة للمإسسات تابعة مدارس وجدت أٌضا   بغداد وفً . ( الصفا شمعون مدرسة )

 علٌها تشرف كانت التً , المسرحٌة النشاطات تمارس كانت ( خاصة المسٌحٌة )

 العروض تلك ومن ( الصنائع مدرسة ) مثل , ومعلمٌهم الطلبة من الهواة تضم لجان

 -: هً مسرحٌات أربع إلى نشٌر

 من الثانً النصف فً نالكلدا مدرسة طلبة بغداد فً ومثلها ( العرب وفاء ) •

 . الجمٌل أنطوان تؤلٌف من وهً , 1920 عام األول تشرٌن

 م1920 عام عرضت وقد ( شروان أنو كسرى على النعمان وفود ) •

 . الثوار لمنفعة رٌعها وخصص

 قدمت التً المسرحٌات من وهً ( زٌاد بن طارق ٌد على األندلس فتح ) •

 . لعشرٌنا ثورة لمنفعة رٌعها خصص وقد , 1920 عام



6 
 

 مدرسة مسرح على تعرض مسرحٌة أول وهً ( األٌوبً الدٌن صالح ) •

 عام البلدٌة مهندس العمري أفندي أرشد أخرجها وقد , الموصل فً أسالمٌة

 . م1921

 معلمً من قسم أهتمام وٌرجع , وبغداد الموصل فً القسس ألفها التً المسرحٌات

 نحو وعلى الغرب فً دراستهمل نتٌجة المدارس فً المسرحً بالنشاط المدارس

 التً واألجتماعٌة الثقافٌة للعالقة ونتٌجة , تركٌا وكذلك وفرنسا أٌطالٌا فً خاص

 عرفوا قد العراق أهل ) ألن الوقت ذلك فً الشام وبالد العراق بٌن قائمة كانت

 السورٌون أخوانهم نقله ما بقراءة , خاصة ومسرحة عامة وثقافته الغرب

 الغرب عن مترجما   التركٌة باللغة بعضهم ٌقرأه كان عما فضال   ( والمصرٌون

 العثمانٌة بالدولة العراق الرتباط نتٌجة المصادر أهم من التركٌة المصادر وكانت

 ولغة انذاك المدارس لغة كانت التركٌة أن بل , التركٌة اللغة المثقفٌن وأتقان

 . أسطنبول فً درسونٌ العراقٌٌن من عدد وكان , الدول دواوٌن ولغة الصحافة

 التراث مع التعامل ألسلوب عدٌدة نماذج لنا قدم العراق فً المدرسً المسرح أن

 القومٌة و الوطنٌة الهوٌة البداٌة منذ أكد كما , مختلفة بؤشكال واألنسانً العربً

 والسٌاسٌة األجتماعٌة للتوعٌة وسٌلة ألنه العراقً للمسرح واألجتماعٌة والتربوٌة

 جانب إلى والحضارة بالتؤرٌخ والمواطن التلمٌذ ثقافة دائرة لتطوٌر سٌلةو أنه كما

 قومٌة الوسائل تلك جمٌع وأكدت ونطقها  وأشاعتها اللغة على للحفاظ أداة كونه

 . واألنكلٌزي العثمانً األحتالل مراحل فً الثقافة

 ألف يالذ ( رسام حنا ) هو الوقت ذلك فً المإلفٌن أغزر أن إلى األشارة وتجدر

 التعلٌمٌة المسرحٌة كتاب أعتمد ) وقد الموصل مدارس فً المسرحٌات عشرات

 والكتاب الشعبٌة والقصص التؤرٌخ من موضوعاتهم على العراق فً المدرسٌة

 وسلٌم , قندال جرجس ) فعل كما العربٌة البطولة أحداث على بعضهم وركز المقدس

 . ( رحمانً وحنا , رسام وحنا , حسون

 األولى النواة " هو كان المدرسً المسرح أن جدا   عالٌة وبثقة نقول أن اوسٌمكنن

 لتطور فً عالٌة مستوٌات إلى نقلته مهمة كوادر المسرح حركة منحت التً
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 لألبداع الالحق التطور مجال فً ٌساعد التمثٌل أن جدٌد من ٌإكد وذلك والجودة

 رواد لنا مثال وأقرب , فسهن الفنً التجسٌد على مقتدرا   ٌكون إذ لألنسان الفنً

 الممارسات خالل وقدراتهم مواهبهم ظهرت الذٌن الكبار وفنانوه العراقً المسرح

 فً البداٌات هذه أفضل إلى بؤستمرار ٌشٌرون فهم , المدرسة داخل األولى الفنٌة

 . " الالحق توجههم

 هذا أنتقل ما سرعان إذ الموصل مدارس معلمً على المسرحً النشاط ٌقتصر ولم

 مدرسة طالب وكان , العشرٌن القرن من األُول السنوات خالل بغداد إلى النشاط

 أشهر ولعل , الجدٌد المسرحً الفنً النشاط مركز بغداد فً ومدرسوها الكلدان

 الدستور شهٌد ) ومسرحٌة 1918 عام ( الوطن أو سلستر ) مسرحٌة أعمالهم

 نفس فً الكاثولٌك السرٌان مدرسة قدمتها والتً كمال نامق لمإلفها ( باشا مدحت

 . العام

 المدرسً المسرح نشط , العشرٌنٌات بداٌة العراق فً الوطنً الحكم تؤسس أن وبعد

 إلى أمتدت ثم المدارس فً أوال   التمثٌلٌة الحركة ظهرت ) فقد حركته وتوسعت

 حدث كما بغداد فً المدارس نطاق تجاوزت قد المرة هذه الحركة وكانت , خارجها

 . المثقفة األوساط بؤهتمام تحظى وراحت الموصل فً

 فً تشكلت فقد , المدارس من كثٌر فً المسرحً بالنشاط الكبٌر األهتمام وأستمر

 ترأسها أخرى مدرسٌة تمثٌلٌة فرقة – المعلمٌن دار مدرسة فً م1926 عام

 عدة الفرقة وقدمت ( حبزبوز ) جرٌدة صاحب ( ثابت نوري ) الفكاهً فًالصح

 مسرحٌة نتاجاتها أبرز من وكان , بغداد فً المركزٌة الثانوٌة مسرح على حفالت

 ٌكن لم المدرسً المسرح أن ٌعنً ال وهذا . ( روبٌن أبو الصراف ) بعنوان هزلٌة

 جمع الوقت ذات فً حقق إذ شاهدٌنوالم للعاملٌن واألمتاع الترفٌه وسائل من وسٌلة

 أو وتوسٌع بناء من الخٌرٌة والجمعٌات المشارٌع فً منها أستفٌد كبٌرة مبالغ

 كما , وأسنادها وسٌاسٌة ثقافٌة مشارٌع تطوٌر أو والقاصرٌن المعوزٌن مساعدة

 عملوا شخصٌات وتطوٌر تكوٌن على الطوٌل تؤرٌخه عبر المدرسً المسرح ساعد

 فً والسٌاسٌة والثقافٌة الوطنٌة المجاالت فً مهمة عالمات بعد ٌماف وأصبحوا فٌه
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 وصقلها الفرد شخصٌة بناء على قادر المسرح أن ٌإكد وهذا الحدٌث العراق تؤرٌخ

 . الحٌاة واقع مع التكٌف سبل وتدرك المجتمع حركة لتعً

 إذ اقالعر فً المسرحٌة الحركة تؤرٌخ فً وبارزة جدٌدة مرحلة الثالثٌنٌات وتعد

 على قدرة وأوسعها , الخائفة القلقة سابقتها من ثباتا   أكثر ) المرحلة هذه كانت

 تضمنت للمدارس جدٌدة بناٌات شٌدت فقد أنتاجا   وأخصبها المصاعب مواجهة

 كانت التً المستلزمات بعض أن ثم , المسرحٌات لعرض أستغلت واسعة قاعات

 العراقٌون الكتاب خطاها مهمة خطوة ةوثم ( توفرت قد السابقة المرحلة فً مفقودة

 التؤلٌف فً أسهامهم وهً , المسرحً العمل فً الكامنة القٌمة أدركوا حٌنما

 . المسرحً

 حقً ) ٌد على 1936 عام الجمٌلة الفنون معهد فً التمثٌل فرع تؤسٌس عن فضال  

 فً المسرحٌة النشاطات وتنوعت , فرنسا فً الدراسة من عودته بعد ( الشبلً

    . الزمنٌة الحقبة فً كثرت التً المدارس

 محافظات الى واألنتشار واألستمرار بالتواصل المدرسً المسرح نشاط وأستمر

 فً المسرحٌٌن المإلفٌن أنشـــــــــط ومن الفنٌة الفرق وكثرت , األخرى العراق

 وهواٌته بالتمثٌل الشدٌد بولعه عرف الذي ( القصب شهاب ) هو األربعٌنٌات

 تقدم كنت التً الشعبٌة المسرحٌات فً أشترك فقد , المسرحً للتؤلٌف مخلصةال

 , المركزٌة واألعدادٌة المتوسطة كالغربٌة ) فٌها درس التً المدارس مسارح على

 من تعد التً المسرحٌات من عددا   ألف القصب أن كما ( األبتدائٌة المعلمٌن ودار

 ) ومنها الوقت ذلك فً ومثلت توطبع ألفت التً العراقٌة المسرحٌات خٌرة

 القرن فً ولٌلى وقٌس , البٌك وكارت , المهذب الولد عودة , البٌت فً المعذبون

 فً 1945 عام بنفسه القصب أخرجها واألخٌرة ( زواج ومشكلة , العشرٌن

 . المركزٌة األعدادٌة

 ولجانها المدارس وأستمرت نشاطه وواصل بتدفقه المدرسً المسرح وأستمر

 المسرح حٌز عن تخرج لم األعمال هذه ولكن , المسرحٌة األعمال بتقدٌم اصةالخ

 . المدارس جدران داخل محبوسة وبقٌت المدرسً
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 ألول بادر فقد , المدرسً المســـــرح تؤرٌخ فً كبٌر تحول جرى م1953 عام وفً

 المدرسة حدود من المدرسٌة المسرحٌة بإخراج  ( رحٌم القادر عبد الفنان ) مرة

 الشعب قاعة على عرضت التً ( الطمع عاقبة ) مسرحٌة فً الكبٌرة القاعة إلى

 . أنذاك

 ورعاٌة العربٌة اللغة معلم أشراف نطاق من المسرح خرج الستٌنٌات مطلع وعند

 ( المدرسً النشاط مدٌرٌة ) تدعى المجال بهذا خاصة مدٌرٌة رعاٌة إلى المدرسة

 المتخصصة الكوادر بجلب المدٌرٌة هذه وقامت المدرسٌة بالنشاطات باألهتمام تقوم

 الرزاق عبد أسعد الحقبة تلك فً رأسها على وكانت النشاطات هذه على لألشراف

  . وغٌرهم الحارثً وحمودي سالم وطه الغنً عبد ووجٌه الزٌدي ومرسل

    


