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نشأته :لم يكن التمثيل يف العراق حديث النشأة ولكن القرن العشرين الذي جعل للتمثيل قواعد مرعية واساليب
معينة مما لم يتوفر للسابقني وجودها ..الذين كانوا يقيمون املهرجانات اخملتلفة ممثلني انتصاراتهم وحروبهم
وما الى ذلك من ضروب احلوادث اخليالية بشكل بسيط ومتثيل اهوج.
ولهذا لم تكن يف العراق حتى احلرب العاملية االولى فرق متثيلية وال مسارح تتوفر فيها االساليب احلديثة امنا
جل ما هنالك من انواع التسلية هو التمثيل اخليالي الهزلي الذي كان يعرف بـ(القره كوز) الذي تقوم به ثلة من
املهرجني يف دور املراقص واملالهي ..وكان هذا الضرب من التمثيل العامل االول يف احلط من كرامة التمثيل
احلديث لدى الشعب العراقي حتى اختمرت يف افكارهم الصورة املشوهة له .فما أن يذكر التمثيل اال ويقرن
بالوجوه الهزلية املمسوخة واملالبس البالية املزركشة ولكن املدارس الكثيرة التي افتتحت يف العراق بعد احلرب
العاملية االولى واجلمعيات التي تألفت آنئذ من بعض الشباب املنور كان لها االثر البني يف حتويل نظر اجلمهور
الى حقيقة التمثيل واهميته وكونه مدرسة عامة يستفيد منها الشعب اكثر من استفادته من سماع القصص
التاريخية يف املقاهي واالندية االهلية .وكان يف طليعة الشباب الذين كرسوا انفسهم خلدمة التمثيل:

مـــن تــــــــــاريـخ فـــن الـــتـــمـــثـــيـل يف الـعــــــــــراق
قاسم خضير عباس

امللك فيصل االول

عزيز علي

جميل رمزي قبطان -احد كبار ضباط اجليش
جنيب الراوي -احملامي
السيد احمد الراوي -مدير شرطة القطار
عبد الرحمن خضير -نائب رئيس االجراء
السيد صالح السهروردي -يف االوقاف
عب ــد الكــرمي خــضي ــر الكـتبـي وغي ــرهم كـثيــرون
ممن اوحـوا الى النـاشئة النـابتة بفكـرة التمثيل
احلــديـث فـت ــأل فـت (جـمعـيــة الـتـمـثـيل العــربـي)
سـن ــة  1922ب ــرئ ــاسـ ــة محـم ــد خ ــالــص حـم ــادي
فـأقامت عدة حـفالت متثيلية يف بغـداد والبصرة
ولكن فداحة خسارتها املالية قضت عليها.
وكــان من فـوائـد هـذه اجلـمعيـة انهـا قـضت علـى
فكــرة (القــره كــوز) القــدميــة وغــر سـت يف النــاس
حـب الـتـمـثــيل الفـنـي احل ــد يـث .ويف سـن ــة 1924
ت ـ ــأل فـت (جــمعـيـ ــة مـكـتـبـ ــة الــتقـ ــدم) مــن طالب
م ــدرس ــة االلـي ــانــس ا لـتـي مـثلـت روايـ ــات مهـم ــة
وكثيرة نالت استحسان البغداديني.
وك ــان مـن بـني ا لــطالب الـب ــارزيـن يف ه ــذا الفـن:
(نـ ـسـيـم عـ ــزيـ ــز وخ ـض ـ ــوري شهـ ــربـ ــانـي والـبـيـك
ابراهيم وهارون خرموشل وسليم الياس).
وعلــى أثــر ت ــأليـف (ج مـعيــة الـتقــدم) تــأ لـفت يف
مـدرسـة الـتفيـض االهليـة جلنـة متثـيليـة اخـذت
تعـمل علــى حتـقيـق احيــاء هــذا الفـن يف العــراق
فــأ قــامـت حفالت كـثي ــرة يف اهم املــدن الع ــراقيــة
سببت ا قـالة التمثيل من عثرته وكان يرأس هذه
اللجنة عبد الوهاب العاني (مالحظ الذاتية يف
وزارة امل ــاليــة) وقــد زارت الع ــراق آن ئــذ عــدة فــرق
متثيلـية م صـرية وتـركية منهـا فرقـة (كشك بك)
و( ف ــرق ــة الـب ــدوي) و( ف ــرق ــة اب ــراهـيـم س ــامـي) و
(فر قـة ارطغرك بـك) وغيرهـا ،وكان جملمـوع هذه
الفـرق تــأثيــر يف تقــدم الفــرق العــراقيـة كــذلك.
وتـألفـت عنـد ذاك فـرقــة دار املعلمـني التـم ثـيليـة
الـتـي ت ـ ــرأسهـ ــا نـ ــوري ثـ ــابـت (صـ ــاحـب جـ ــريـ ــدة
حبزبـوز) فأحيت عـدة حفالت مهمة علـى مسرح
الـث ــان ــوي ــة ا مل ــرك ــزي ــة يف ب غ ــداد ت ـش ــرفـت اح ــدى

منـظــر ملـــدينــة بغــدا د يف بــدايــات القــرن املـــاضي

حـفالته ــا ب حـض ــور املغف ــور له ص ــاحـب اجلالل ــة
امللك فيصل األول وكانت روايتها كوميدية متثل
نـاحية مـن احلالة االجـتماعيـة العراقيـة بعنوان
(الـصراف ابو روبني) ونـالت هذه الروايـة القيمة
ال ـتــي وضـعهـ ـ ــا نـ ـ ــوري ثـ ـ ــابــت ر ئ ـي ـ ــس ا لـلج ـنـ ـ ــة
اسـتح ـس ــان ص ــاحـب اجلالل ــة املغف ــور له ف ــأولـم
ت ــشجــيع ــا ملـمــثلــيه ــا ولـيـم ــة عـ ـش ــاء يف ا لـن ــادي
ال عـسكـري تـرأس هـا بـاسم جـاللته الفـريق جعفـر
فهـمـي درويــش ون ــاص ــر ع ــو نـي وشفــيق سلـيـم ــان
وغـيــرهـم .وقــد اعـيــدت مــرات عــدة بــاحلــاح مـن
الـن ــاس علــى م ـســرح رويــال سـيـنـمــا مم ــا جعلـت
لهـذا الفن قيمـة لدى االهلني فـاختمـرت لديهم
فـكرة التمثـيل وصاروا يشجعـونها يومـا بعد يوم
وق ــد امـت الع ــراق يف اواخ ــر سـن ــة ( 1926ف ــرق ــة
جـورج ابـيض) الفـرقــة املصـر يــة الكبـرى فـأحـيت
عــدة حـفالت يف بغ ــداد والبـصــرة كــان لهــا االثــر
الـفعـ ـ ــال يف تغ ـي ـيـ ـ ــر مع ـ ــالــم امل ـ ـسـ ـ ــرح الع ـ ــراقــي
االبتــدا ئـي كم ــا غيــرت اجتــاه نـظــر الـشـعب الــى
الـتـمـثــيل مت ــام ــا حـيــث جنحـت يف وضـع الق ــدم
الراسخة له.
ويف مطلع عام  1927الف حقي الـشبلي (الفرقة
التـمثـيليـة الـو طـنيــة) من الــذوات عبـد احلـميـد
فخ ـ ــري ،وع ـب ـ ــود ال ـ ـش ـ ــاجلــي ،وع ـب ـ ــد احل ـم ـي ـ ــد
اخل ـطـيـب وصـب ــري ا ل ــذويـبـي ،وعـثـم ــان ال ـشـيخ
سـعيــد ،ومحـيي ال ــدين مـح مــد ،و ك ــرجي ك ــاشي،
امـ ــا االع ـضـ ــاء املـمــثلـ ــون ا لـ ــذيـن اشـتـغل ـ ــوا مع
الفرقة خالل الفترة بني  1927و 1935فهم:
احمــد حقي احلـلي ،ومهـدي ويف وفــاضل عبـاس
وع بــد اهلل العـزاوي و نـسـيم عـزيـز ونـاصـر عــوني
وع ــزة ع ــونـي وعـبـ ــد الع ــزيـ ــز علـي (ع ــزيـ ــز علـي
)وبهجت خالد ومنشي صالح وعبد الهادي علي
ون ـ ــدمي محـمـ ــد ويـ ــوسـف نقـ ــاش وع ـطـ ــا جـمــيل
وابراهيم اسماعيل وناجي سلمان وعبد احلميد
دروبــي وع ـبـ ـ ــد امل ــنعــم دروبــي وابـ ـ ــراه ـي ــم فه ـمــي
وح ـ ــسق ــيل قـ ـطـ ـ ــان وزهـ ـ ــدي الـ ـط ـ ـ ــويل وال ـب ـيـك

ابــرا هـيم وسـليـم يعقــوب وميــر اليــا هــو واليــاهــو
س ـم ـيـ ـ ــرة وفـ ـ ــوزي االم ــني وسل ـيــم بـ ـطــي وع ـبـ ـ ــد
اللطـيف داود وع بـد الـرحيـم التكـريـتي وأوكـست
مــزمــرجـي وعــزة دا نــو ولــويــس نــاصــر وم ــديحــة
سـعـ ــي ـ ـ ـ ــد وغ ـ ــي ـ ـ ـ ــر ه ــم م ــن املـ ـمـ ـثـل ــني واملـ ـمـ ـثـالت
العراقيني.
اما الذين اشتغلوا مع هذه الفرقة من االساتذة
الـسوريني واملـصريـني فمنهم بـشارة واكيـم ،وعبد
اللـطـيف املـص ــري وعب ــد النـبي مـحمــد ومـحمــد
املغ ــربـي وزوجه وعـب ــد احلـمـي ــد الـب ــدري ون ــوري
الـديـن املصـري ومح مـد اح مـد املصـري وغيـرهم
وق ـ ــد جت ـ ــولــت هـ ـ ــذه الف ـ ــر ق ـ ــة يف طـ ـ ــول الع ـ ــراق
وعـرضه تـدعـو الـى الـتمثـيل وفنه وكـانت بـاكـورة
سفـراتها رح لـتها الـى العراق اجلـنوبـي يف اواخر
سنـة  1928ويف اوائل سنة  1929قـدمت من مصر
فـرقـة ا لــسيـدة فــاطمـة رشــدي فتـم االتفــاق بني
الشبلي وبني ادارة الفرقة علـى السفر الى مصر
لـدراسـة الفن علـى يـد (عـزيـز عيـد) فسـافـر الـى
مـصــر ومكـث فيهــا سنــة تقــري بـا ويف مــدة غيــابه
خ ـ ــارج الع ـ ــراق ق ـ ــام قـ ـسـم مـن ا ع ـض ـ ــاء ف ـ ــرقــته
فـشكلـوا (الفـرقـةالتـمثـيليــة العصـريـة) بـرئـاسـة
محيي الــدين محمـد وظلت (الفـرقـة الـوطنيـة)
بـرئا سـة عز يـز علي ويف اواخـر عام  1929تـشكلت
فـرقة اخرى بـاسم (الفرقـة التمثيلـية الشـرقية)
الـتي اسـت بــدل ا سـمهــا اخيــرا (بفــرقــة الــرشيــد)
بــرئــا ســة صـب ــري شك ــوري فقــامـت فــرقـته بعــدة
حفالت وانحلت عنـد وفاة رئيـسها يف اوائـل سنة
 1935ويف الع ــام نفــسه ت ـشـكلـت ا يـضــا (جـمعـيــة
ا حـي ــاء الفـن) ب ــرئ ــاس ــة كـم ــال ع ــاكف وك ــان مـن
ضمن اعضائها صالح الدين وتفي شمس الدين
وغيرهما.
وقـد اقــامت هـذه الفـرقـة حـفلتـني ثم انـحلت يف
ال ـسـن ــة نفــسهــا ويف عــام  1930عــاد ال ـشـبلـي مع
فـرقـة الـسيـدة فــاطمـة ر شـدي ا لـتي زارت العـراق
للمرة الثـانية وبعد ان اكملت حفالتها يف بغداد

يوسف وهبي

والـبصرة واملـوصل سافـرت الفرقـة اال ان الشبلي
تخلف عـنهــا لـظــروف خــاصــة فجـمع اخــوانه يف
الفـرقتـني (العصـريـة والـوطـنيــة) وشكل الفـرقـة
املـعروفـة بـ(فرقـة حقي الـشبلي) وذ لـك يف اواخر
سـنة  1930.فـزاولت الـفرقـة عملهـا حتـى اوسط
 1935حيث سافر ا لـشبلي الى فرنسا وقد اقامت
ع ــدة م ــواسـم مـتـت ــالـي ــة يف بغ ــداد عل ــى م ـس ــارح
شيدتها خصيصا لها اهمها (مسرح بغداد) سنة
 1931ومـســرح دار التـمثـيل العــربيــة) سنـة 1933
وم ـســارح اخ ــرى يف العــاصـمــة وقــد قــامـت بعــدة
رحالت كبـرى الـى االلـويـة اجل نـوبيـة والـش مـاليـة
واهـم اق ـضـيـتهـ ــا فك ــانـت س ــائ ــرة بـنج ــاح ن ـظ ــرا
لـتضـامـن اعضـائهــا وللتــشجيع الـذي القـته من
ا لـشـعب هــذا وقــد شجـعت حــر كــة الـتمـثيـل اكثــر
مم ــا ك ــانـت علـيه زي ــارة (ف ــرق ــة االسـت ــاذ ي ــوسف
و هـبـي) سـنــة  1933و(فــرقــة االسـتــاذ أمـني عـطــا
اهلل) سـن ــة  1931ام ــا الف ــرق الـتـي ت ـشـكلـت مـن ــذ
سنـة  1935 – 1932فهي (فـرقـة املعهـد العلـمي)
برئا سـة عبد اجمليـد يوسف وبعـد ان اغلق املعهد
اخ ــذت الف ــرق ــة اج ــازة خ ــاص ــة ب ــا سـم (الف ــرق ــة
التـمثـيليـة العـربيـة) فكـان مـن اعضـائهـا يحيـى
حقي وصفـاء ا لــدين اخليــالي واسمـاعـيل حقي
وزكـي سالمـي واب ــرا هـيـم ف ــائق ح ـسـن وغـي ــرهـم،
فأقامت عـدة حفالت اكثرها مـدرسية ثم انحلت
ويف عــام  1933ت ـشـكلـت فــرقــة مــا بـني الـنهــربـني
فكـان بني اعـضائهـا آميل ج بـوري ويوسف نـاصر
ويــوسف هــرمــز اال انهــا لـم تقـم بـحفلــة مــا ويف
أواخ ــر  1934ت ـشـكلـت جـمعـي ــة انـص ــار الـتـمـثـيل
برئاسة عـبد اهلل العزاوي وعضـوية كل من فوزي
االمــني وسلـيـم ب ـطـي وعـبـ ــد احلـ ــافــظ الـ ــدروبـي
وزكي سالمة وغيرهم ،اال انها مكثت مدة وجيزة
وانـحلـت ويف العـ ــام نف ــسه ت ـشـكلـت ف ــرق ــة بـ ــابل
ال تـمثـيليـة بـر ئـاسـة محمـود شـوكــة وعضـو يـة كل
مــن ج ـم ــيل ع ـبـ ـ ــد االحـ ـ ــد وابـ ـ ــراه ـي ــم معـ ـ ــروف
وغيرهم.

مجــعـــــــيــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــراقـــــــيــــــــــــــــــــة
منتدى النشر يف النجف
االشرف

ال ـنـجف ج ـ ـ ــامعـ ـ ــة ك ـب ـي ـ ـ ــرة لل ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة
االسالمـيـ ــة واالدب الع ــر بـي مـنـ ــذ عه ــد
بعيد انبعث منها كثير من علماء االمة
االسالمـيــة ورج ــاالتهــا يف ســائــر الـبالد
وف ــي هـ ـ ــا تـ ـ ــراث عل ـمــي وادبــي م ـت ــبع ـثـ ـ ــر
ومنـدثـر يف زوايـاهـا ومـكتبـاتهـا كل ذلك
يف عـصر يتـطلب اصالحا شـامال واألمة
االسالمـيـ ــة يف ضـ ــرورة ا لـ ــى مــن يحــمل
الـيهــا رســالــة معــارفهــا بــروح االخالص
واالميان.
فـشعــرت بهـذه الـوجــائب وذلـك النـقص
ط ـ ـ ــائـف ـ ـ ــة مــن رج ـ ـ ــال ال ـنـجـف وملـ ـ ـســت
ا حل ــاج ــة املـلح ــة ال ــى ت ــأسـي ــس مـعه ــد
عل ـمــي اسالمــي يق ـ ــوم بــتاليف الــنقــص
ويــسع ــى لـتعـمـيـم الـثق ــا ف ــة االسالمـي ــة
والعلـمـيــة بــواسـطــة الـن ـشــر والـتــألـيف
وغ ـيـ ـ ــر ه ـمـ ـ ــا مــن الـ ـطـ ـ ــرق امل ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــة
ال ــصحــيح ـ ــة ف ــصحــت الع ـ ــزمي ـ ــة عل ـ ــى
ت ـ ــأس ـي ـ ــسه ب ـ ــاســم (م ـن ـت ـ ــدى ال ـن ـ ـش ـ ــر)
وانـتخبوا من بـينهم الهيئـة التأ سـيسية
مـن ســبعـ ــة اع ـضـ ــاء لــيقـ ــدمـ ــوا الــطلـب

بـاالذن من احل كـومـة العـراقيـة فقـدمـوه
ب ـت ـ ــاريخ  4ش ـ ــوال 1353هـ امل ـص ـ ــادف 10
كانـون الثانـي 1935م مصحوبـا بالـنظام
االسـ ـ ــاس لل ـم ـن ـتـ ـ ــدى وت ـ ــسل ـمـ ـ ــوا االذن
بتـاريـخ 1354/2/13هـ وامل صـادف /5/15
1935م واالعضاء املؤسسون هم:
-1الشيخ محمد رضا املظفر
-2الشيخ موسى بحر العلوم
-3الشيخ عبد الهادي حمودي
-4السيد يوسف احلكيم
-5السيد محمد علي احلكيم
-6السيد هادي فياض
-7الشيخ جواد القسام
مالية املنتدى
ت ـ ـس ـت ـم ـ ــد ام ـ ــوال امل ـن ـت ـ ــدى مــن رس ـ ــوم
االنـت ـس ــاب وال ــرواتـب ال ــشه ــري ــة وطـبع
الكتب ونشرها واملساعدات.
أعمال املنتدى
قـام املـنتـدى بـاعمـال كـبيـرة وهـو يف اول
ادواره:
-1ا عـ ـ ــداد ك ـت ــب (حق ـ ـ ــائق ال ـت ـ ـ ــأويل يف
م ـت ـ ـش ـ ــابه ال ـت ـن ـ ــزيل) ت ـ ــألــيف ال ـ ـس ـي ـ ــد
الـ ـش ـ ــريف الـ ــرضـي املـتـ ــويف 406هـ وهـ ــو
االثـر اخلالد والـسفر اجللـيل يف معاني

القرآن وحل الشبهات املوجهة نحوه.
-2الـقيــام بــالقــاء احملــاضــرات العلـميــة
واالدبيـة والتـاريخيـة يف املـر كـز ال عـام يف
كل اسبوع من اعضاء املنتدى.
-3الـقيـام بـاجلــواب علــى كل سـؤال يـرد
الى املنتدى من سائر النواحي.
-4تأسيس مكتبة كبيرة عامة.
-5تعـيـني مـ ــدرسـني فـنـيـني مــن علـمـ ــاء
املعـ ــارف االسالمـيـ ــة والع ــربـيـ ــة اللق ــاء
الدروس يف مركز املنتدى كل يوم.
مجلس االدارة
لل ـم ـ ــرة االول ـ ــى تـ ـ ــألف مـجلـ ــس االدارة
بانتخـاب الهيئـة العامـة من االشخاص
التالية اسماؤهم:
املعتمد :الشيخ محمد جواد احلجامي
الـكـ ــاتــب العـ ــام :الـ ـشـيـخ محـمـ ــد رضـ ــا
املظفر
احملاسب :الشيخ عبد الهادي حموزي
أمـني الـصـن ــدوق :ال ـسـي ــد م ــوس ــى بح ــر
العلوم
مدير االدارة :السيد يوسف احلكيم
اعضاء االدارة:
-1السيد محمد رضا شرف الدين
-2السيد محمد صادق الصدر

-3السيد محمد علي احلكيم
-4الشيخ جواد قسام
-5السيد هادي فياض
الهيئة املشرفة:
يف نظـام املنتدى تـأليف (هيئة مـشرفة)
من كبار رجال العلم ،يصدر عنهم البت
فـيـم ــا يـن ـشـ ــره مجلــس االدارة فـت ــألفـت
الـهـ ـيـ ـئ ـ ـ ــة املـ ـ ـش ـ ـ ــرف ـ ـ ــة لـلـ ـم ـ ـ ــرة االول ـ ـ ــى
باالنتخابات من ثالثة اعضاء:
-1الشيخ عبد احلسني احللي
-2الشيخ مرتضى آل ياسني
-3الشيخ محمد حسني املظفر

نقابة هواة التمثيل يف
العراق

تأسست هذه النقابة يف 1935./1/14
غـرضهـا :اصالح املسـرح وال سـينمـا ،وقد
اسسهـا فريق من الـشباب ويديـرها عبد
اهلل ال ـصـ ــراف رئـيـ ـسـ ــا وعـبـ ــد احلـ ــافــظ
الدروبي عضـوا اداريا ونعيم عبد االحد
عضـوا يف الهـيئـة العـامـة ومـديــر جلنـة
الـتـمـثــيل ونـ ــاجـي الـ ــواعــظ ع ـضـ ــوا يف
الهـيئــة العــام ــة ووكيـل أمني الــصنــدوق

وغيرهم.
ان غـايـة هـذه الـنقـابـة غـايـة اصـالحيـة
فنيـة تستمـد قوة االصالح من الـوسائل
املـشروعة لها وعلـى ذلك نص احد بنود
نظامها االساس على:
أ-ت ــشجـيع ح ــرك ــة الـت ــأ لـيف امل ـس ــرحـي
والسينمائي.
ب-ت ــشجـيع ح ــرك ــة ال ـسـيـنـمـ ــا احمللـي ــة
واملســرح احمللي وتكـويـنهمـا علـى اصـول
الفن.
والنقابـة العامـة تسيـر لتحقيق غـايتها
علــى اصــول عـصــريــة مـنـظـم ــة فهـنــاك
جلـان مخـتصـة بــاع مـال م عـينــة وهنـاك
(نادي الهواة).

جمعية بيوت االمة

اســس ف ــريق مـن مـن ــوري الع ــراق يف 11
آب  1935جمعـية بيـوت االمة تـرمي الى
الـ ـن ــه ـ ـ ـ ــوض ـب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـشـع ــب الـعـ ـ ـ ـ ــراق م ــن
الناحيتني التهذيبية والصحية.
وق ـ ــد ش ـمـله ـ ــا ص ـ ــاحــب اجلاللـ ـ ــة امللـك
غـازي االول بـر عـايـته وتبــرع لهـا بـارض
تقـيــم علــي هـ ــا بـنـ ــايــتهـ ــا علـ ــى حـ ـسـ ــابه

اخلـاص وقد اقتدى فـريق من احملسنني
بعــاهل الـبالد فقــدمــوا لهــا املـســاعــدات
با نـشاء بـيوت االمـة يف القـرى واالرياف
ملكــاف حــة االميــة واالمــراض وقــد امــدت
مـديـريـة الـص حــة العـامـة هـذا املـشـروع
بجــمه ـ ــرة مــن مـ ـ ــوظفــيه ـ ــا ا ل ــصح ـيــني
لـل ق ـيـ ـ ــام بخ ـ ــدم ـ ــة اب ـن ـ ــاء ال ـ ــش عــب مــن
الـوجهـة ا لـصحيــة كمـا ان وزارة املعـارف
نـ ـسـبــت تعـيـني جـم ـ ــاع ـ ــة مـن املـعلـمـني
للـتدريـس واالرشاد تـتألف جلـنة االدارة
من السادة:
-1مولود مخلص -الرئيس
-2حنا خياط -نائب الرئيس
-3رؤوف الكبيسي -محاسب عام
-4جميل داللي -أمني الصندوق
-5يحيى ق -السكرتير
واالعضاء:
-1سعيد كمال الدين
-2عبد اجلبار اجللبي
-3علي الشرقي
-4فاضل اجلمالي
ا ملـركــز العــام بغـداد – عيــواضيـة ديـوان
مولود مخلص (مؤقت).

