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  لموصل وبدايات المسرحية في العراقا

 ،لقد عرف العثمانيون المسرح ومارسوا التمثيل منذ فترات بعيدة تعود الى القرن الثاني عـشر              

 فأصـبحت اسـتانبول عاصـمة       ،حي لديهم اخذ باالزدياد منذ القرن التاسع عـشر        اال ان النشاط المسر   

 واجـواق   ، فقد زارتها فرق تمثيليـة ايطاليـة وفرنـسية         ،العثمانيين تمتاز بنشاط مسرحي  يلفت النظر      

 وهي تمثل بلغاتهـا   ، فشهد االتراك مسرحيات شكسبير وراسين وموليير وغيرها       ،موسيقية وفرق راقصة  

 وخاصـة  ،امت بعض الفرق التمثيلية التركية بترجمـة وتتريـك عـدد مـن المـسرحيات            وق ،االجنبية

 وتعدى االهتمام بالمسرح لدى العثمانيين الى الـسالطين         ،المسرحيات الفرنسية ومثلتها للجمهور التركي    

 وكان الـسلطان  ، واقاموا في قصورهم مسارح خاصة تقام فيها حفالت التمثيل والعزف والرقص    ،انفسهم

 وجراء ذلك امتدت الحركة الى المدن التركية        ،من ابرزهم في هذا االهتمام    ) ١٨٦١-١٨٣٩( المجيد   عبد

 والفرق المحلية وخاصـة  ، فأقيمت حفالت تمثيلية قدمتها فرق استانبول في اثناء جوالتها،المهمة االخرى 

مثيليـة فـي حلـب       وذهبت بعض الفرق التركية الى البالد العربية واقامت حفـالت ت           ،في مدينة ازمير  

  .)١( بل إن بعضها قصد بغداد في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،ودمشق

 ،)٢(إال ان جذور المسرحية العربية في العراق تمتد الى الثلث االخير من القرن التاسـع عـشر                

ـ            ى اسـتانبول  وكان من اسباب ظهور الحركة المسرحية هو مشاهدات العراقيين الذين كانوا يـذهبون ال

 فضال عن ذلك كان للعالقـات التجاريـة         ،)٣( فيشاهدون التمثيل المسرحي ويتأثرون به     ،للدراسة وغيرها 

 اذ عرفـت بـالد الـشام        ،القوية بين بغداد والموصل وحلب ودمشق دور في ظهور الحركة المسرحية          

 ،نت تأتي من بالد الـشام      وكان لزيارة الفرق المسرحية التي كا      ،التمثيل منذ منتصف القرن التاسع عشر     

اال ان السبب المباشر لظهور الحركـة  ، )٤(اثر كبير في تشجيع الموصليين ودفعهم لممارسة مثل هذا الفن    

وازديـاد نـشاطهم    ، هو كثرة الطوائف المسيحية فيهـا     -وفي الموصل خصوصا  –المسرحية في العراق    

 بين الكنائس والمدارس المسيحية في الموصل اذ         فقد كانت العالقات الثقافية والدينية قوية      ،الفني والثقافي 

 ،ترسل بعض رعاياها من المتفوقين الى اوربا للدراسة هناك ثم يعودون للتدريس في المدارس المسيحية              

 تعني بالفن المـسرحي فـي       - وال سيما المدرسة االكليركية التي اسسها االباء الدومينيكان        –التي كانت   



 

 

)٢(

  مسرح حنا رسام مع نص مسرحية إحدوثة الباميا

 

ويؤلفـون   ،ت هذه المدارس تقدم المسرحيات التي يؤلفها زمالئهم اللبنانيون         وقد كان  ،نطاق االطار الديني  

 لعدم اهتمام الكنـائس    ، وقد ضاع معظم هذا النتاج المسرحي      ،هم انفسهم بعض المسرحيات التي يمثلونها     

 وربما يعود ذلك الى عدم توفر وسائل الطباعة في الموصل انذاك على نطاق تـستطيع                ،بطبعه في كتب  

  .)٥(نائس طبع نتاج رعاياهامعه الك

لقد كانت عناية االباء المسيحيون بالمسرح وعملهم على خلق حركـة مـسرحية فـي نطـاق                 

 اذ استمدوا احـداث مـسرحياتهم       ،مدارسهم سببه الرئيس هو بث التعاليم الدينية واالخالقية بين رعاياهم         

وقد اشرف االباء والرهبان الذين كـانوا        ،)٦(من العهد القديم والجديد لغرس التعاليم المسيحية في النفوس        

 والذي يمكـن    ،)٧(يذهبون للدراسة في روما وباريس في بعثات كنسية رسمية على هذا النشاط المسرحي            

 الى وجـود تمثيليـات   )٩( اذ يشير احمد فياض المفرجي،)٨( م البداية االولى النطالقته    ١٨٨٠اعتبار سنة   

 وهـذه   ،)كوميـديا طوبيـا   ( و   )يوسف الحسن ( و   ) ادم وحواء  كوميديا(دينية تعرض داخل االديرة مثل      

 وقد ختمت بخـتم  ، م١٩٦٦ والتي عثر عليها سنه   )١٠(التمثيليات الثالث ارتبطت باسم الشماس حنا حبش      

 وقـدمت فـي     ، وقد كانت هذه المسرحيات مقتبسة عن االنكليزية والفرنسية        )١١( م ١٨٨٠يشير الى سنة    

 وموضـوعاتها اسـتخرجها   ،)١٢( اذ كان حبش معلما في المدرسة،ي الموصلمدرسة االباء الدومينيكان ف  

 ذات  ، ان هذه المسرحيات الدينية    ، فتراها امتألت بلخطب والتعاليم المسيحية     ،المؤلف من الكتاب المقدس   

 كما انها مهمة في حد ذاتها ألنها تمثـل نـشاطا اجتماعيـا يبـين التعـاون      ،اهمية من الناحية التاريخية  

 ، فقد كانت كل طائفة تستخدم اعـضاؤها كهـواة         ،اطف بين الطوائف المسيحية المختلفة في العراق      والتع

 رغم ان عدد المسرحيات الدينية التي عثـر         ،وتبين الوقائع ان هذا النشاط المسرحي كان واسع االنتشار        

انه يرجح ان التمثيـل   ويشير الزبيدي الى ،)١٣( اال انه يصور لنا طبيعة فن تلك الفترة   ،عليها كان محدودا  

 ولكن وجود المـسيحيين فـي بلـد         ، ألنه تقليد ديني كنسي    ، م بكثير  ١٨٨٠الديني العراقي قد سبق سنه      

اسالمي ضمن اكثرية اجتماعية ودينية واسالمية في الموصل أو في بغداد لم يحقق االنتشار الذي حظـى    

 فـي الميـادين   ،قام في روما وباريس وغيرها    الن التمثيليات الدينية كانت ت     ،به المسرح الديني في اوربا    

   .)١٤( اما في العراق فانحصر في الكنائس والمدارس الدينية الملحقة بها،العامة الكائنة امام الكنائس

 وشخصياتها عبارة عن نماذج تـشمل  ،ان المالحظ على هذه المسرحيات انها ذات طابع اخالقي  

 ففـي مـسرحية يوسـف       ،انساني شبيه بالحوار المعاصر    وحوارها طبيعي    ،الفضائل والرذائل المجردة  

 وقـد راعـى   ، اظهر الكاتب براعة واتزان في فقرات الحوار بين يوسف وشخصيات المسرحية         ،الحسن

 لذا خلـت مـن المنـاظر الكثيـرة          ،فيها مقتضيات المسرح انذاك النها كتبت لتمثل في المدراس الدينية         

 مقيدا بلتقاليد الدينية  التي لم تكن تـسمح للكاتـب انـذاك               النه كان  ،وامتألت بنصوص الكتاب المقدس   

 فقد اقتبسها حبش مـن  ، اما موضوع مسرحية ادم وحواء،باالختراع  او الخروج عن النصوص االصلية 

 التي انتشرت في اوربـا  )مسرحيات االسرار( وهي نوع من المسرحيات التي يطلق عليها        ،سفر التكوين 
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 اما مسرحية طوبيا فتدور احداثها حول سـبي اليهـود           ، حدث بدء الخليقة    وبناها على  ،القرون الوسطى 

 ان الهـدف مـن      ،وارسال اهللا مالئكته لتقضي على جيش سنحاريب استجابة لـدعاء طوبيـا الـصالح             

المسرحيات تعليمي صرف وان االهتمام بها ال يتأتى من جودتها الفنية بل كونها اول نص مسرحي تـم                  

  .)١٥(كانته تاريخية وليس فنية وستبقى م،العثور عليه

ثم توالت المسرحيات التي الفها القسيسون العراقيون والمعلمون في المدراس التبشيرية منذ ذلك             

 الفها الخوري هرمـز نرسـو       ، م ١٨٨٨ سنه   )نبو خذ نصر  ( فظهرت مسرحية تاريخية بعنوان      ،التاريخ

 في مطبعة االباء الدومينيكان في بيروت سنه         ويقال بأن  هذه المسرحية قد طبعت       )١٦(الكلداني المارديني 

   .)١٧( م وان النص قد فقد في العراق١٨٨٨

 نذكر بأن التمثيليـات  ،       وقبل أن نكمل التطورات التي شهدتها الحركة المسرحية في مدينة الموصل 

كجـزء مـن     اذ كانت المدارس التبشيرية تقـدمها        ،الكنسية تعد تطورا طبيعيا للطقوس والقداس الكنسي      

 وادخلت الكنـائس الكاثولوكيـة االناشـيد فـي          ،قداس الكنيسة وهو نفسه تصوير رمزي للعشاء االخير       

 وكان هدفها تثبيت عقيدة المسيحيين االميين وتقويتها لذا فكروا في تصوير الحوادث لجمـاهيرهم    ،القداس

 تشتمل على العناصر    ،ا تقريبا  فضال عن ذلك فقد كانت صلوات الكنيسة منذ نشأته         ،بتلك الوسائل الجذابة  

المساعدة التي تسهم في تكوين المسرحية من حركة طقسية مرسومة وتنظـيم مـسرحي ومـصاحبات                 

 بل اقترب نحو الحوار في انشاء ترتيل يجري بالتناوب بين قسمي الكورس اذ يجاوب احـدهما       ،موسيقية

  .)١٨(االخر

 وهناك من الباحثين من يعزو هذا التوجـه        ،حو التاريخ لفد اخذ التأليف المسرحي الكنسي باالتجاه ن            

 اذ كـان وسـيلة      ،الى حالة التدهور التي تردى فيها العرب تحت السيطرة العثمانية وفي عهود االحتالل            

من الوسائل التي اصطنعها  بعض الكتاب لبعث االمجاد واستنهاض الهمـم وتخفيـف الـشعور بالـذل                  

السبب االخر الذي دفع االباء الى تقـديم مـسرحيات تاريخيـة هـو          و ،والضياع الذي كان يمأل النفوس    

وفعال فقـد   .)١٩(اعتقادهم بأن التاريخ وما يحويه من شخصيات وحوادث مثيرة جديرة بخلق دراما ناجحة      

حظي تالميذة ومدرسو المدارس التبشيرية بتشجيع واقبال الجمهور على مسرحياتهم بعد تركهم التمثيـل              

تجاههم نحو تمثيل مسرحيات ذات موضوعات تاريخية خالل الربع االخير من القـرن             الديني الكنسي وا  

 وثبـوت اسـتعداد الجمهـور    ، كنتيجة لظهور التمثيل في سوريا ولبنان ومـصر وتركيـا     ،التاسع عشر 

  .)٢٠(لمشاهدته واالقبال عليه والتأثر به

مسرحيين هما نعوم فـتح اهللا سـحار              لقد كان لمدرسة االباء الدومينيكان الفضل في ظهور كاتبين          

 وهـي مترجمـة   ، م ظهرت مسرحية سحار    ١٨٩٣ ففي سنة    ، اذ كانا معلمين فيها    ،)٢١(وتلميذه حنا رسام  

 ولكنـه لـم يبـق    ، (FAM FAMET COLAS)عن مسرحية فرنسية وضعتها مدام دي بيفوار بأسم 

 وفـي   ، وحوارا عاميا موصليا   ،ين بل استعار لها جوا عراقيا وشخوصا عراقي       ،شيئا من طابعها الفرنسي   
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حث : ان مضمون هذه الرواية االدبية هو اوال        : مقدمة المسرحية يوضح سحار مضمون الرواية فيذكر        

الوالدين كي يحسنو تربية اوالدهم وال يتركوهم ان يعفلوا بحسب هواهم وارادتهم مهمـا كـانوا اعـزاء                

ذه الرواية الصفح عما الحقه بنا الغير مـن الـضر            يعلمنا مضمون ه  :  وثانيا   ،...عليهم ومحبوبين منهم  

 فدعوتها برواية لطيف وخوشابا مثلما      ، ويذكر ايضا انه غير عنوان المسرحية من الفرنسية        ،...واالساءة

 واجتهدت باستخراجها الى اللغـة العربيـة المفـسودة التـي يـستعملهعا              ،بدلت اسماء بقية المشخصين   

 )لطيـف وخوشـابا   ( وفي االجمال كانـت مـسرحية        ،)٢٢(عن تكلمهم القرويون القاطنون في كردستان     

 ووصـوله  بقائه على ساعد ،)٢٣(مسرحية رائدة وحدثا ادبيا مهما في تاريخ المسرحية العربية في العراق          

 مترجمة اخرى بمسرحية سحار تبعها وقد )٢٤(م ١٨٩٣ سنه الموصل في الدومينيكان مطبعة في طبعه  الينا

 سـنة  الموصـل  فـي  الدومينيكان االباء مسرح على مثلت التي )األسير( مسرحية هي ايضا الفرنسية عن

 فـي  بما وايمانه ،واالنكليزية الفرنسية اللغة اتقانة هو واالقتباس الترجمة الى سحار دفع والذي ،)٢٥(م١٨٩٥

 فـي  وتتـرك  المعاصر العراقي االنسان تخدم مثيرة وحوادث شيقة موضوعات من المسرحي العالم تراث

 الوقت نفس في ظهر غنائي مسرح هناك كان بل سحار مسرحيات على االمر يقتصر ولم ،حسنا اثرا نفسه

 ،باالوبريـت  أشبه موصلية غنائية شعبية مسرحيات قدم اذ ،زغبي اسكندر بتقديمه اهتم الذي المسرح وهو

 العراقـي  االدبـي  التـراث  الى ادخاله دون قويين حائلين كانتا والركاكة العامية ولكن ،الزجل عليه ويغلب

 في االهلية المسيحية المدارس مسارح على م ١٨٩٥ سنة في زغبي اسكندر مسرحيات مثلت وقد ،الحديث

 قريبـة  زغبي اسكندر مسرحيات موضوعات ألن وذلك ،الموصل اهالي من شديدا اقباال والقت ،الموصل

 ،)بزونتـي ( المـسرحيات  هـذه  اشهر منو ،دارجة موصلية الشعبية ولغته الموصل اهالي نفوس من جدا

 االبـاء  مـسرح  علـى  )فروشـي  الخردة( المشهورة زغبي مسرحية مثلت ثم ،)وزوجها بيبالي( ،)البناء(

 التـي  زوجته ويخشى زبائنه منه يسخر القديمة لالشياء تاجر حول تدور وكانت ،م ١٩٠٥ سنة الدومينيكان

 زغبـي  اسـكندر  والحانها  موسيقاها ووضع الموصلية باللهجة المسرحية وكتب ،بناته امام تضربه كانت

 العمـال  مـن  مجموعة مع الموصل في الدومينيكان االباء مدرسة طلبة والغناء التمثيل في واشترك ،نفسه

 الغنـائي  بالمـسرح   يسمى ما او التمثيل من النوع هذا انتهى وقد ،المدرسة هذه في دروسهم يتلقون كانوا

  .)٢٦(زغبي اسكندر بموت

 الموضـوعات  ذات الـدومينيكان  واالبـاء  االكليريكيـة  المدرسة لطلبة المسرحية العروض تواصلت     

 استـشهاد ( مسرحية قدم اذ حسون سليم للمعلم مسرحيات العشرين القرن مطلع في  وظهرت ،)٢٧(المتعددة

 الـى  ةرسـال  ايـصال  اراد الـذي  تريسيوس الصبي حول احداثها تدور والتي ،م ١٩٠٢ سنة )تريسيوس

 لـه  تعـرض  الـذي  التعـذيب  المسرحية هذه وتبرز ،تلك مهمته سبيل في حتفه فلقي روما في المسجونين

 فـي  )١( الـرقم  وتحمل ،االوربية الدينية المسرحيات من وهي )٢٨(الرومانية السلطات قبل من المسيحيون

 الطوبائيـة  واالفكـار  مسيحيةال بالتعاليم المسرحية هذه وتمتلئ ،)الرب احداث لتهذيب الذهب كتاب( سلسلة
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 دقيقـة  غيـر  الترجمة وجائت الحوار في كثيرا تصرف بل الدقيقة الترجمة حسون يلتزم ولم ،لها والدعائية

 العـصر  روح تناسب ال كلمات يورد انه كما ،العامية التراكيب من تراكيبها وتقترب متعثر بأسلوب وكتبت

  .)٢٩(المسرحية فيه كتبت الذي

 صـياد  حـول   احداثها تدور والتي )شعو( مسرحية وهي الثانية مسرحيته حسون قدم م١٩٠٥ سنة وفي   

 سـمكة  جـوف  في ،النهر ماء في استحمامه اثناء منه سقط الذي االمير خاتم على يعثر الذي الفقير السمك

 هذا ثنايا فيو ،المسيحي للدين اعتناقه بغير يرضى ال أنه اال ،العطاء بجزيل يكافئه الذي االمير الى ويأخذه

 ايـدي  علـى  اظطهـاد  مـن  المـسيحية  دعـاة  القاه ما السابقة كمسرحياته ايضا المؤلف يصور الحدث

 يكـن  ولم  ،الكنسي المسرح اطار في تدخل انها حسون ترجمها التي المسرحية هذه في ونجد ،)٣٠(الرومان

 اجـل  من االكليركية المدرسة طلبة على لعرضها التعليمي الغرض منها القصد كان اذ ،ترجمتها  في دقيقا

 اسـتاذه  مسرحيات الى ترقى ال االحوال كل في وهي ،المترجمة مسرحياته بقية كانت وهكذا ،محدد هدف

  .)٣١(سحار اهللا فتح نعوم

 عـن  مترجمـة  كثيـرة  مسرحيات العشرين القرن من االول العقد خالل الموصل في المسرح وشهد      

 )دارك جـان ( مـسرحية  الموصل في الرسولي القاصد مدرسة قدمت فقد ،يانااح واالنكليزية غالبا الفرنسية

 انهـا  بـل  ،الدينية المسرحيات على الترجمة تقتصر ولم ،م ١٩٠٦ سنة ومثلت الفرنسية عن مترجمة وهي

 جـرجس  بوليوس القس هو  االتجاه هذا رائد وكان ،الفرنسي الكالسيكي المسرح عن الترجمة ايضا شملت

 تحلـيال  او الشخصيات لحياة عرضا ليست انها نالحظ اذ ،ثابتة اصول لها الكالسيكية لمسرحيةوا )٣٢(قندال

 االزمة تلك وعناصر الكالسيكية المسرحية عن يرتفع فالستار ،الحياة تلك من محدد قطاع وانما ،نقدا او لها

 نهايتهـا  نحـو  والتطور جاالنفرا في تأخذ ثم القمة الى وتصل تشتبك وبالفعل ،لالشتباك وتأهبت تجمعت قد

 ،االسـتعراض  عن بها ويخرج المسرحية الحركة في يولد كما العضوية وحدتها لها يوفر ما وهذا المحتومة

 طبيـب ( والمخطوطة المترجمة المسرحيات هذه اولى كانت لقد ،)٣٣(المناقشة مجرد عن بالحوار يخرج كما

 التـي  )االسـيران  االميران( مسرحية عن فضال م ١٩١٠ – ١٩٠٨ بين السمينير مسرح على )عنه رغما

 الطيـور ( و الخنـازير  بـائع  )ماركاسـان ( ومـسرحيتي  ،م ١٩١٥ سـنة  المـسرح  نفس على عرضت

 ،م ١٩١٢ سـنة  )الـصغيران  االسـيران ( و ،م ١٩١٠ سـنة  )البريطاني ارثر(  ومسرحية )٣٤()الصغيرة

 احـداثها  وتـدور  ،م ١٩٣٧ سنة ناألرم مدرسة مسرح على عرضت التي )الشهيدان االميران( ومسرحية

 تـولى  عندما توما مار مدرسة مسرح على مترجمة مسرحيات عرضت كما ،وسارة بهنام مار شهادة حول

  .)٣٥()جنفياف ،أل السمو ،الزهور( وهي ادارتها قندال

 بالنـسبة  بـالجودة  عـام  بشكل امتازت بأنها نالحظ ،)المتنبل المثري( لمسرحية ترجمته خالل ومن      

 نموذجـا  تعـد  انهـا  اال ،احيانا والركة المبالغة وجود من الرغم وعلى ،فيها ترجمت التي والفترة لعصرها



 

 

)٦(

  مسرح حنا رسام مع نص مسرحية إحدوثة الباميا

 

 فـي  الثانيـة  العالمية الحرب نهاية وحتى العشرين القرن عشرينيات بداية في المترجمة للمسرحيات جيدا

   )٣٦(القرن هذا اربعينيات منتصف

 مـسارح  علـى  مثلت والتي المسرحيات عشرات الف الذي رسام احن هو الفترة هذه مؤلفي اغزر ان       

 اوائـل  فـي  االهليـة  المدارس في نشاطه بدأ الذي المدرسي للمسرح كان اذ ،)٣٧(الموصل مدارس مختلف

 مـن  والمعلمـون  القسيـسون  كتبـه  لما كان وقد ،العراق في المسرحية فن تطول في اثر العشرين القرن

 االثـر  وكـان  ،رسام لدى المسرح حب اذكاء في كبير اثر االوربية الدينية المسرحية فيها قلدو مسرحيات

 االبـاء  مدرسة في مدرسا فعمل ،استاذه نهج على فسار )٣٨(سحار اهللا فتح نعوم استاذه اثر هو عليه المباشر

 مـسرح  علـى  )المقتـول  البريء( مسرحياته اولى ومثلت ،سحار بدأه ما اتمام الى وانصرف الدومينيكان

 وتقـع  ، )٣٩()الكريم اهللا لوجه( الى اسمها بدل ان بعد ،م ١٩١٢ سنة تمثيلها وأعيد ،م ١٩١١ سنة مدرسةال

 معالجة في سحار نهج على الحوار فيها عالج وقد ،مشاهد عدة الى مقسمة فصول اربعة في هذه  مسرحيته

 الشخـصيات  بينما ،صحىالف اللغة تتكلم المتعلمة الشخصيات فنرى )وخوشابا لطيف( مسرحية في حواره

 الفـصحى  بـين  هـده  مزاوجته في كبيرة درجة الى موفقا رسام وكان ،الدارجة العامية اللهجة تتكلم االمية

 ١٩٣٠ )المـيالد  عيـديات ( مثل ،الدينية المسرحيات من عدد هناك كان االخرى مؤلفاته ومن ،)٤٠(والعامية

 الدينيـة  المناسـبات  في تمثيلها ويكثر ،المسرحيتان هاتان نشرت وقد ،م ١٩٥٢ )الميالد عيد شعيلة )و ،م

 ذكـر  منهـا  والقليل ،والفرنسية االنكليزية اللغتين من كبير فعددها المترجمة اما )٤١(الموصل في المسيحية

 فرنـسيس  بقلم )االعتراف سر ضحية( ،،الفرنسية عن )الجندي موريس( المسرحيات هذه من ،مؤلفها اسم

 المـسرحيات   ومـن  ،)٤٢(وغيرها لموليير )البخيل( ،م ١٩٣٨ سنة )بتاالن اميالمح( ،م ١٩٣١ سنة كنزل

 مطالعاتـه  بتـأثير  والغربي العربي التاريخ من موضوعاتها استمدت التي وهي رسام كتبها التي التاريخية

  الوفـاء  مثـال ( ومـسرحية  ،م ١٩٢٥ )الكلمـة  ثمـن ( ،م ١٩٢٥ )نسكي سيليو الكونت( ابرزها ،الكثيرة

 مـن  برخـصة  م ١٩٢٦ سـنة  بالموصـل  يسوع قلب أخوية  مسرح على مرة ألول مثلت وقد )ةوالوطني

 مـسرحياته  اهم اما ،الوطن سبيل في التضحية الى وتدعو ،فصول ستة في وتقع ،الموصل لواء متصرفية

 العربـي  التـاريخ  مـن  موضـوعيهما  استقى وقد ،م ١٩٣٧ )اسامة( و ،م ١٩٣٦ )الزباء( فهي التاريخية

 و ،م ١٩٢٩ )الـذهبي  القـرط ( مـسرحية  التعليمية الصبغة عليها تغلب التي مسرحياته ومن ،)٤٣(يالبطول

 خالـد ( و ،م ١٩٣٠ )الباميـة  احدوثة( و ،)٤٤(م ١٩٥٢ )االكواخ رسول( و ،م ١٩٣٦ )المجاهدة فلسطين(

  .)٤٥(م ١٩٣٩ )وثريا

 القـارئ  يجـد  وال المـسرحية  لحركةا يولد الذي الصراع على  مسرحياته جميع في رسام اعتمد لقد       

 ويؤخـذ  ،السامية االهداف نحو ابطاله وحرك التوجيهي بالجانب اهتم ألنه التاريخية مسرحياته في غموضا

 النقيـة  الفـصاحة  الى تميل فكانت لغته اما ،والمعقولية الطبيعية يتطلب الذي المسرحي البناء ضعف عليه

 قائمـة  في وردت وقد )٤٦(الفترة تلك مسرحيات في سائدة كانت لتيا اللغة بخالف التعبير في البساطة والى
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  العانـيمثـري 
 رسـام  حنا مسرحيات أهمية من الرغم وعلى ،)٤٧(وترجمة واعداد تأليف بين مسرحية )٣٩( رسام مؤلفات

 الفنيـة  الناحيـة  مـن  انهـا  اال ،فيها الكامن االصالحي الهدف من الرغم وعلى رائدة تعليمية كمسرحيات

  .)٤٨(اكثر ال واالرشاد الوعظ هدف الى الفن نطاق عن خارجة ،االفتعال يرةكث البناء ضعيفة

 االبـاء  مـدارس  خريجـي  مـن  رواده كـان  العـراق  في ظهر الذي المسرحي الفن ان نرى وهكذا      

 خـالل  من ،والفنية االدبية النشاطات ظهور في كبير بشكل وساهمو ،التوجه هذا دعموا الذين ،الدومينيكان

 الموسـيقية  النشاطات عن فضال مسرحية من اكثر قدم الذي االكليريكي المعهد ايضا يشمل وهذا مدارسهم

  .)٤٩(الغنائية والمقطوعات

 سـليمان  والـدكتور  ،م ١٩٢١ سـنة  سـبقت  التي المرحلة خالل برز الشعري المسرح  مجال وفي      

 يطبـع  ان قبـل  أي ،١٩١١ سنة انيةالث طبعتها تمت والتي )االبطال لهجة( مسرحية اصدر الذي )٥٠(غزالة

 روايـة  )االبطال لهجة( عن فضال غزالة سليمان نظم وقد ،)٥١(صيتها ذاع التي مسرحياته كل شوقي احمد

 التـي  الـشركة  نفس وهي( القسطنطينية في المشتركة العثمانية الشركة مطبعة في المطبوعة )خوجة علي(

 الطباعـة  دار في م ١٩٢٩ سنة المطبوعة  )والعدالة حقال رواية( و ،م ١٩١٣ سنة )االولى مسرحيته طبع

 عـن  اما ،)٥٣(والفرنسية بالعربية منشورة واالجتماع واللغة الطب في ،عدة مؤلفات وله ،)٥٢(ببغداد الحديثة

 كما حوارياته نظم الى دفعه الذي وان ،الشعري  المسرحي بالبناء عارف غير انه فيبدو الشعرية مسرحياته

 العدالـة   وبالـذات  ،الفرنـسية  الثـورة  بافكار وتأثرخ ،أوال االوربي الكالسيكي بالمسرح اثرهت لنا  يترأى

 ،)٥٤(منظوماتـه  فـي  ظاهرة كسمة برزتا اللتين والتعليمية المباشرة بطابع حوارياته تميزت لذا  والمساوات

 اذ ،شـاعرا  يكـن  لم يبدو ما على  ألنه المناسبة الشعرية الكلمات اختيار الى باالفتقار اتسمت فقد لغته اما

 العروضية االخطاء  فطغت العروض علم يجهل انه  كما ،جافا تقريريا شعره وبدا ،ركيكة ثقيلة جملة بدت

 يـدرس  ولـم  شعره الى احد يلتفت لم لذا وامالئية لغوية اخطاء من يخل لم اسلوبه ان كما ،منظوماته على

 كاتبـا  لـيس  وهـو  ،والكاظمي والزهاوي كالرصافي ينالعراقي الشعراء لفطاحل معاصر انه رغم كشاعر

 يـدعو  ان الـى   فسعى االوربية والدول فرنسا في التقدم رأى لعصره بالنسبة مثقف رجل هو بل مسرحيا

 ،للعـراق  االستقالل تحقق وعندما )خوجة علي( و )االبطال لهجة( منظومته في والتحرر االستقالل لتحقيق

 منظوماتـه  تحظ لم لذا )والعدالة الحق رواية( منظومته في والمساواة والحق العدالة مبادئ تأكيد الى سعى

 سـنة  الفهـا  التـي  )الكبير بك علي( شوقي مسرحية بعد جاءت وأن )االبطال لهجة( ان رغم ،أحد باهتمام

  .)٥٥(وغيرها م ١٩٢٧ سنة باترا كليو مصرع من ابتداءا االخرى مسرحياته سبقت انها اال ،م ١٨٩٣

  :المصدر
 واالجتماعية والثقافية الطبية نشاطاتهم في دراسة الموصل في الدومينيكان االباء راجع التفاصيل من لمزيد

  .م١٩٧٤ – ١٧٥٠
 كلية/ التاريخ في الماجستير شهادة على للحصول الرويعي عيسى جاسم حيدر بها تقدم دراسة

.م ٢٠٠١ الموصل جامعة/التربية 
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  مسرح حنا رسام مع نص مسرحية إحدوثة الباميا

 

 
 

 عراقـة  مع ذلك قسنا اذا خاصة جدا وحديثا حديثا يعتبر العربي لألدب بالنسبة وفن كأدب المسرح

 والبـاحثين  االدباء بعض بها يطلع التي المخلصة المحاوالت ورغم ،مثال اليونان في لألدب بالنسبة المسرح

 هـي  بل واضح علمي سند يسندها ال المحاوالت هذه ان اال قديم عهد منذ المسرح عرفوا العرب ان ليأكدوا

  .واالستنباط التخمين قبيل من

 علـى  عالـة  وعاش واللبننة التمصير على يعتمد ومصر لبنان في نشأته منذ المسرح ادب بدأ وقد

 منـذ  العراقـي  المـسرح  تصب لم الحالة هذه ان اال ،كليا تأثرا به وتأثر قريب وقت الى الفرنسي المسرح

 في الدومينيكان االباء مدارس ترعاه بدت ثم عشر التاسع القرن نهاية في سحار اهللا حفت نعوم يد على نشأته

 معـه  ومـن  المـسيح  السيد عذابات تبين دينية مسرحيات واخرى فترة بين تقدم كانت انها حيث الموصل

  ،هموغيـر  سحار اهللا فتح نعوم منهم بالذات الموصل ومن عراقيين للمترجمين المسرحيات هذه اكثر وكانت

 الـوطني  الـوعي  وبداية االولى العالمية الحرب بعد العثمانية الدولة واندحار العشرين القرن بدايات مع ثم

 طريقـه  عـن  الوطنيـة  التوعية نشر في وفائدة اهمية من للمسرح ما على المثقفين بعض تعرف والقومي

 الـوطني  الوعي وبداية االولى عالميةال الحرب بعد العثمانية الدولة واندحار  العشرين ثورة قيام بعد خاصة

 طريقـه  عـن  الوطنية  التوعية نشر في وفائدة اهمية من للمسرح ما   على المثقفين بعض تعرف والقومي

 عن بالرحيل البريطاني االستعمار لمطالبة الشعب اصوات وارتفاع العظيمة العشرين ثورة قيام بعد خاصة

 الـشباب  بعـض  يقودهـا  الموصـل  في مسرحية فرقة تشكيل فتم ،المخلصين البنائه وتركه الوطن ارض

 الـذي  )قـاف  يحيـى ( والمناضل االديب هؤالء ابرز وكان ووطنه شعبه لقضية والمخلص الواعي المثقف

 فـي  والعريقـة  لالسـتعمار  الممالئـة  الحكومات زيف وكشف الوطنية القضايا لخدمة وفرقته قلمه سخر

 لمختلف الموصل عن وابعد اعتقل ما وكثيرا انذاك الوطنية االحزاب لمساندة مسرحياته يقدم وبدأ ،الرجعية

  .االسباب

 يقـرب  ما الف فقد م ١٩٥٨ في المتوفى رسام حنا خاص بشكل الموصل في العربي المسرح رواد ومن    

 التـي  العناصر انشط من وكان العالمي االدب من والمسرحيات القصص من كثيرا وترجم مسرحية مئة من

  .التأليف الى اضافة واالخراج يلالتمث يف تشارك

 االن حتى يزال ال الذي االطفال ومسرح بادب اهتمامه جدا واالعجاب االهتمام يثير والذي  والمالحظ      

  .ما اهتماما ثيري وال حدا بطيئا يسير

 باحتفـاالت  ثـل تم كانت التي )الميالد عيد شعيلة( منها لالطفال مسرحية من اكثر رسام حنا ترجم لقد      

 المـسرحية ( أي بانتومـايم  مـسرحيات  تأليفـه  رسام حنا عند اثارة واالكثر سنويا المسيح السيد ميالد عيد

 ايمائيـة  مـسرحيات  عشرة من اكثر ألف فقد ،العربي المسرحي بأدبنا االن حتى تعرف لم والتي )االيمائية

 يزخـر  بداياتـه  في حنا مسرح ان ،فرنسيال المسرح من مايم البانتو مسرحيات لبعض ترجمته الى اضافة
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  العانـيمثـري 
 المـسرحي  االدب اليـه  توصل ما على اطالعهم مدى يظهر ومنه  وفنانينه الدبائه والنشيطة الحية باالمثلة

 فـي  ونـشيطة  مهمة اسهامات لهم الذين هؤالء ومن والتثقيف التوعية في  المسرح لدور وفهمهم العالم في

 ودينية واخالقية وقومية وطنية مسرحية مئة من يقرب ما ووضع فال )رسام حنا( المرحوم المسرح مجال

 وتقاليـد  عـادات  بعـض  تبرز التي القصيرة المسرحيات عشرات فوضع الشعبي بتراثنا عني كما وهزلية

 سـخر  بـذلك  وهو وغيرها )الباميا احدوثة( مسرحية مثل الصرفة المحلية باللهجة كان ما ومنها الموصل

 طوبـسي  شـيق  باسـلوب  مـسرحياته  لعـرض  المشاهدين من مجموعة اكبر باستقطا اجل من المسرح

  .عروضه ومتابعه فهمه يستطيعون

 اللغـة  عـن  واالبتعاد للتعريف اهمية ذا كان االولى بداياته في المسرح في المحلية اللهجة استخدام ان      

 عروضـه  متابعة عن يحجمون كثيرين يجعل مما والجامدة الفخمة التعابير و الطنانة االلفاظ ذات الفصحى

 عن وعدا المحلية اللهجة باستعماله مشاهديه قاعدة ويوسع المسرح يتابع جمهورا خلق وبذلك عنه واالبتعاد

 اللغـات  يجيد كان انه اذ واالنكليزي الفرنسي المسرحي االدب عيون من مسرحيات عدة ترجم  فقد التأليف

 كـان  التـي  العربية باللغة تضلعه الى اضافة والتركية والالتينية والسريانية والكردية والفرنسية االنكليزية

 روائـع  مـن  بمجموعـة  العربي االدب وتطعيم المستمرة مطالعاته في يتوسع جعله مما واديبا شاعرا فيها

 تعـرض  ما لكل النشيطة والتابعة الترجمة طريق عن وغيرها والفرنسية االنكليزية االداب في المسرحيات

 وعـرب  مـن  اول رسـام  حنـا  المرحـوم  ويعتبر والفن  االدب صنوف مختلف من جنبيةاال النشر دور

 حتـى  الزال البانتومايم مسرح ان والمعروف الفرنسي المسرح من وخاصة العربية اللغة الى )البانتومايم(

 وداللـة  قيمـة  وذات قدم ما انشط من مساهماته  وتعتبر اطالقا مسرحنا في معروف غير الحاضر الوقت

 العربـي  المسرح وتطعيم العربي واالدب المسرح وتطعيم االدبي النشاط  أوجه بمختلف للتعريف يرتينكب

 واالدبـاء  الكتـاب  متنـاول  عـن  بعيدة الحاضر الوقت حتى زالت ال التي المعارف بهذه العربي واالدب

 يكتـف  لم وهو لتوعيةل المهمة الوسائل احد المسرح جعل من اديبنا اليه يهدف ما يتضح هنا ومن والفنانين

 جميـع  تقريبـا   اخـرج  فقد ،والتمثيل االخراج مجال في ومهمة جيدة مساهمات ساهم انه بل فقط بالتأليف

 الكالسـيكي  االسـلوب  علـى  تعتمد االخراج في طريقته وكانت والموصل بغداد في مثلت التي مسرحياته

 باشـر  انـه  منها ومتشعبة كثيرة اهتمامات له فكانت المسرحيات من وعدوا الفرنسي بالمسرح  بذلك متأثرا

 شاعرا اديبنا ويعتبر.اهللا توفاه ثم االولى حروفه  بعض اال منه ينجز لم انه اال جديد طراز من معجم بوضع

 المترجمـة  او المؤلفـة  مـسرحياته  احتوتها التي االشعار جميع ان كما معروفة بالشعر فاهتماماته ،ضليعا

 التقانه ذلك ساعده وقد والبحث والتأليف الدراسة في وقته معظم يقضي كان وقد ووضحعه تأليفه من كانت

 من البارزين بالمتعلمين واحتكاكه زمانه في نسبيا متعلمة عائلة الى ينتمي كونه الى اضافة اللغات مجموعة

ـ  مطالعاته من مستفيدا والمعرفة العلم من المزيد لطلب ينصرف جعله مما  وبغداد الموصل ادباء  ستمرةالم

 كثـرة  ذلك الى اضافة  وبغداد الموصل في  والدمنيكان االباء مكاتب في متوفرا كان مما الدسمة الكتب من
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  مسرح حنا رسام مع نص مسرحية إحدوثة الباميا

 

 خالل الحوالها ودراسته الشمالية المنطقة وخاصة العراق مناطق مختلف في وظيفته بحكم المستمر تجواله

 للغـة  التام واتقانه النائية المنعزلة االماكن تلك في فراغه الوقات واستغالله هناك قضاها التي الطويلة الفترة

 المنـاطق  وتقاليد عادات عن مهمة مستفيضة دراسات لذلك وضع وقد والتركية السريانية واللغات الكردية

 علـى  ومطلعا عارفا شخصيا انشأت انها اذ بمكان االهمية من الدراسات تلك وتعتبر فيها وبقي زارها التي

 والمنـاطق   العماديـة  قضاء عن مستفيظة دراسة وضعه مثال اهتماماته فمن ،ةثاقب بنظرة ودارس االمور

 فـي  اليزيديـة  عـن  بالغة اهمية ذات دراسة وضع انه كما ومحترمة جيدة  تاريخية دراسة وهي المحيطة

 بـاحوالهم  الواسـعة  ومعرفتـه   بهم المباشر احتكاكه نتيجة وذلك وتقاليدهم وعاداتهم احوالهم وعن العراق

 ومعايـشة  معرفـة  عن ألنها والدقة بالموضوعوية تتسم دراسته كانت فقد اليومية ومعايشته لهم لطتهومخا

 مـن  وغيرهـا  ودهـوك  سنجار جبل مثل فيها وعمل بقي التي المناطق عن وضعها كثيرة لبحوث اضافة

 وفي واالدبية السياسية المقاالت من الكثير وكتب  وبغداد الموصل في الصحافة في لفترة عمل وقد المناطق

 تعـابيره  وبـساطة  وتماسـكا  لغته وقوة قلمه بسيولة معروفا وكان العربي العالم جريدة اصدر االربعينيات

 مـدارس  مـسارح  على تمثل كانت اذ والموصل بغداد في مسرحياته معظم باخراج قام وقد فهمها وسهولة

 كـان  وقـد  والعمادية ودهوك رةعق مثل الموصل وخارج الموصل في توما ومار الصفا وشمعون الطاهرة

 الـشباب  مـن  الخاصـة  فرقته تتكون ان كادت حتى  االدوار عليهم ويوزع بنفسه الممثلين وينتخب يختار

 العراقـي  المجتمـع  يعانيه كان الذي الظلم ان ويظهر التدريب في للبدء وتعليماته اشارته ينتظرون المتعلم

 يمثـل  والذي انذاك السائد التخلف الى اضافة والدينية القومية دوالتقالي القيم بكل واستهتارهم الحكام وتفتت

 حنـا  المرحوم على اثر للعراق البغيظ واالنكليزي العثماني االحتالل نتيجة االجتماعية الحياة جوانب جميع

 عـن  وذلـك  والطغاة باالحتالل تندد التي والروايات واالشعار القصص من الكثير فكتب كبيرا تأثيرا رسام

 مـن  بـه  تحلـم  عما والتعبير الجماهير ضمير الى الوصول يمكن بواسطته الذي المسرحي التأليف طريق

 مثلـت  وقد )المقتول البريئ( مسرحية رسام حنا واخرجها الفها  مسرحية اول كانت وقد واالنعتاق التحرر

 القـائم  العثمـاني  الحكم على الكبير تأثيرها لها وكان ١٩١١ سنة في الدومنيكان االباء مدرسة مسرح على

 يمارسـها  كـان  التـي  واالضطهادات المظالم على الناس اعين لتفتيح ووسيلة عليه خروجا اعتبرت انذاك

   : يلي ما الى رسام حنا الفها التي المسرحيات تصنيف ويمكن

 وجهـل  واسـتغالل  وبعثرة وتخلف متناقضات من فيها لما العراقية الحياة صميم من منتزعة مسرحيات - ١

 .عبره واستخالص وادراكه فهمه ليسهل مبسط باسلوب ذلك لكل ومعالجة توخرافا

 .البطولي تراثنا من مستمدة قومية مسرحيات - ٢

 ومعروفـة  متداولة وتعابير امثلة من فيه بما الساخر االدب بطريقة االوضاع تعالج كوميدية مسرحيات - ٣

 .الحياة مناسبات مختلف في العامة ترددها
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  العانـيمثـري 

 المسرح الى ادخلها من اول رسام حنا ويعتبر )البانتومايم مسرحيات( لفرنسيةا عن المعربة المسرحيات - ٤

 العربـي  لـألدب  )البانتومـايم ( المـسرح  عن ترجم من اول انه اقول ان واستطيع بها وعرف العراقي

 أي البانتومايم مسرحيات من االن وحتى سابقا العرب االدباء من احد ترجمه ان يسبق فلم عامة بصورة

 مـن  اول رسام حنا ويعتبر ذلك بعد ذكرها سيأتي مسرحيات عشرة من اكثر رسام حنا ترجم مابين شيء

 )المـيالد  عيـد  شـعيلة ( منها لالطفال مسرحية من اكثر وترجم الف فقد ذكرنا كما الطفل بمسرح اهتم

 مـن  طفاللال لما البالغة االهمية ذات االهتمامات من الطفل بمسرح المبكرة اهتماماته  وتعتبر  وغيرها

 كتابـا  يرى كان عندما انه كما ومعرفة خبرة عن كتاباته كانت فقد وتطوره المجتمع نشؤ على فعال اثر

 .به واالحتفاظ استنساخه على يعمل كان فقد عليه الحصول يستطع ولم مؤلفا

 التطور مواكبةو والمعرفة للعلم حبه بسبب ذلك نتيجة يعانيه كان الذي الكبير العناء على يستدل ومنها      

  .االدبي

 فـي  الكـائن  عائلتـه  دار في بالموصل ونشأ م ١٨٩١ سنة عراقيين ابوين من رسام حنا المرحوم ولد     

 الالتـين  مدرسـة  الـى  انتقل ومنها االبتدائية والمدارس الكتاتيب في درس ثم بركة دكة او المكاوي منطقة

 مدرسـا  تعـين  ١٩١٠ سنة وفي تعليمه الكمال ١٩٠٨ ةسن بغداد الى سافر وبعدا الفرنسية اللغة  تعلم حيث

 الكرملي ماري انستاس األب على تعرف وهناك )االن يوسف القديس مدرسة( الكرمليين االباء مدرسة في

 عقـد  يوم وفي بغداد لخزينة كاتبا عين ١٩١٨ عام وفي االخير توفي حتى دائم اتصال على  وظل وزامله

 مـديرا  ثـم  محاسـب  بوظيفـة  دهـوك  الى ومنها الموصل خزينة رةدائ الى نقل ١١/١١/١٩١٨ الهدنة

 لتنظـيم  والعمادية عقرة في فيها عمل قصيرة فترات تخللتها سنوات ستة هناك وبقي القضاء في للتحريرات

 لـالوراق  مديرا ثم اللواء لمتصرفية  مترجما عين حيث الموصل الى عاد ١٩٢٥ عام وفي القضائين مالية

 التقاعـد  على احيل ان الى هناك وبقي سنجار في )الشمال ناحية( كرسي لناحية مديرا نقل ١٩٣١ عام وفي

 الخامـسة  انـذاك  عمره وكان مرفقه وكسر الرسمية جوالته احدى في حصان عن سقوطه بعد ١٩٣٥ عام

 ومتابعـة  والترجمـة  التـأليف  على منكبا ظل ١٩٥٨ عام وفاته حتى  التقاعد الى  احالته ومنذ واالربعين

  .والعالم العراق في االدبية ركةحال

 رسـام  حنـا  لالديب العراقيين والمؤلفين  الكتاب معجم كتابه في عواد كوركيس االستاذ ذكر لقد            

 عـدد  نـصف  يتجـاوز  ال العدد هذا ان اال حينه في نشرت التي المسرحيات هي مسرحية وثالثون سبعة

 علـى  اطلعنـي  حيث رسام نؤيل االستاذ شقيقه معونة على ذلكب اعتمدت وقد ادناه ندونها التي المسرحيات

 اتبـع  ان جـدا  كبيـرا  املي ان كما والتقدير التحية مني فله الكثيرة وتأليفه وتراجمه وادبه تراثه من الكثير

 فهـي  مـسرحياته  امـا  عنه البحث استكمال بعد وذلك رسام  حنا مسرح عن متصلة بدراسة هذه دراستي

  .وكثرته وتشعبه انتاجه وغزارة هاهتمامات تنوع مدى يتضح هاومن ادناه المدونة
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  .١٩١١ سنة العراق في ظهرت مسرحية اول وتعتبر    المقتول البريئ  -١
    وسفي مع باالشتراك رسام حنا الفها فصول باربعة مأساة     الكريم اهللا هحلو  -٢

  . ١٩١٢ سنة شباط ١٢ في بغداد في ومثلت فرجو
    بسيلوسكي الكونت  -٣
 سنة تموز ١١ مرة ألول الموصل في مثلت فصول بستة مأساة    والوطنية الوفاء مثال  -٤

١٩٢٦.  
     العواطف  -٥
  بفصلين  النموذجي الرجل  -٦
  .فصول بستة مأساة  الكلمة ثمن  -٧
  مأساة بخمسة فصول    الزباء  -٨
  خمسة فصولمأساة ب  اسامة  -٩

  مأساة بثالثة فصول  رسول االكواخ  -١٠
  مأساة بأربعة فصول  المفاجأة العجائبية  -١١
خالد وثرية او جهاد   -١٢

  فلسطين 
  ١٩٣٦بخمسة فصول عن فلسطين واحداثها سنة 

  بفصلين  العقد المفقود  -١٣
  مدرسة بثالثة فصول  الطفولة  -١٤
  بفصلين  عيديات الميالد  -١٥
  ١٩٥٥بثالثة فصول مثلت بعقرة سنة   بحجر واحدعصفوران   -١٦
  مأساة باربعة فصول  نعمة المالقاة  -١٧
  بخمسة فصول  مالئكة الرحمة   -١٨
  بثالثة فصول  البخيل  -١٩
  نشرت في جريدة العالم العربي في بغداد تباعا  فلسطين المجاهدة  -٢٠
  بفصلين  العفاش او الفقر االمين  -٢١
  بفصلين  عشرة فرنكات  -٢٢
  بفصلين  دراهم مي  -٢٣
  بثالثة فصول  يوم التطهير  -٢٤
  بثالثة فصول  االخوان الشهيدان  -٢٥
  بفصلين  عيد ميالد الفقراء  -٢٦
  بثالثة فصول  خاتمة القبطان  -٢٧
  بثالثة فصول  انتصار الحق  -٢٨
  بفصلين  رسالة غير منتظرة  -٢٩
  دينية باربعة فصول  جزاء الثقة  -٣٠
 المدعي بالشرف  -٣١

  والناصبون
  ١٩٣٠مثلت بالموصل سنة 

  عن المفاوضات العراقية االنكليزية في لندن  قبل عقد المؤتمر  -٣٢
  بفصلين  ما وراء الستار  -٣٣
  بثالثة فصول  صاحب زورق الموت  -٣٤
  بفصلين  ليلة الميالد  -٣٥
  بفصلين  الطفل اللطيم  -٣٦
  مأساة قومية عربية بسبعة فصول  بنت الفجر  -٣٧
  مأساة بثالثة فصول  منبعثال  -٣٨
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  مدرسية بفصل واحد مثلت في الموصل  يوم االمتحان  -٣٩
  بفصل واحد  قاتل ابنه  -٤٠
  بفصل واحد  طبيب االحتالل  -٤١
  بفصل واحد  اهذي باميا ام سم  -٤٢
  هزلية بفصل واحد  في السهرة  -٤٣
  هزلية بفصل واحد  االطرش  -٤٤
  هزلية بفصل واحد  احدوثة الباميا  -٤٥
  هزلية بفصل واحد  حمودي وجنجالن  -٤٦
  هزلية بفصل واحد  السترة والبنطلون  -٤٧
  بفصل واحد  المحسن المجهول  -٤٨
  هزلية بفصل واحد  بال عنوان  -٤٩
  هزلية بفصل واحد  عند المريض  -٥٠
  هزلية بفصل واحد  احدوثة الدولمة  -٥١
  هزلية بفصل واحد  الخاتم المفقود  -٥٢
  لية بفصل واحدهز  بطي السكران  -٥٣
  هزلية بفصل واحد  في سبيل شمسية  -٥٤
  هزلية بفصل واحد  الحصيلة الصهباء  -٥٥
  هزلية بفصل واحد  في المحكمة  -٥٦
  هزلية بفصل واحد  في سبيل شعرة برنيطة  -٥٧
  هزلية بفصل واحد  خادمة المطعم  -٥٨
  هزلية بفصل واحد  من اجل بلبل  -٥٩
   واحدهزلية بفصل  قائمة حساب نزل  -٦٠

 

 .فصول بخمسة االنكليزية عن     هيرميكلد االمير - ١
 .فصول بسبعة االنكليزية عن   االعتراف سر ضحية - ٢
 .فصول بأربعة الفرنسية عن     بتالن المحامي - ٣
 .فصول بثالثة الفرنسية عن     الجندي موريس - ٤
 .واحد بفصل الفرنسية عن       زندة - ٥
 .رنسيةالف عن       المرسل - ٦
 .بفصلين الفرنسية عن     كامل الدوقتور - ٧
 .الموصل في مثلت هزلية الفرنسية عن       المرابي - ٨
 .واحد بفصل الفرنسية عن     الميالد عيد شعيلة - ٩

 .فصول باربعة االنكليزية عن    له اهللا قسم ما كل -١٠
 

 .واحد بفصل     السرداب في - ١
 .واحد بفصل     السحري الجرس - ٢
 .واحد بفصل       الصك - ٣
 .واحد بفصل    والمريض بيدر - ٤
 .واحد بفصل     الصف في - ٥
 .واحد بفصل   المقوى الورق من المسدس - ٦
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 .واحد بفصل    اللصوص - ٧
 .واحد بفصل     الجغرافيا امتحان - ٨

 

 .واحد بفصل     والبواب بيدر - ١
 .واحد بفصل  االرواح ومناجي بيدر - ٢
 .واحد بفصل   خشب من الشخص - ٣
 .واحد بفصل     المغامرات نهار - ٤
 .واحد بفصل     الصدف يوم - ٥
 .واحد بفصل   الفرنسية تتكلم هنا - ٦
 .واحد بفصل       األقدار - ٧

 

 .الفرنسية الثورة من حادثة حول وتدور                    األب - ١
 .الناصر الخليفة ايام قرطبة عن تحكى قصة عن     الحب جنون - ٢
  الحي الميت - ٣
  الرحمة مالك - ٤
  البحر هدية - ٥
  الرز دقاق - ٦
  معربة   الذهبي الشعر من خصلة - ٧
  الملك اساس العدل - ٨
 .فصول بأربعة وهي بولونيا في وقت حادثة عن     عنوان بدون - ٩

 كثيـرة  وهـي  بعـد  فيمـا  مسرحيات الى تحول ان على باختصار الكاتب كتبها نثرية قصص وهناك     

 المسرح تاريخ في الحال كان كما الفصول بين التمثيل تستحق هزلية شعرية محاورات عدة له كما ومتعددة

  .انذاك منه المدرسي سيما وال العراقي

 

 اخـرى  مـسرحيات  وهنـاك  علمي حسب )رسام حنا( للكاتب المطبوعة الوحيدة المسرحية هذه

 فأوضـح  عنها )اهللا رحمه( الطالب عمر الدكتور حينه  في سألت وقد عليها الحصول من اتمكن لم مطبوعة

  .يحصل لم ذلك ان اال خيرا فوعدني واعارتها عليها يطلعني ان منه وطلبت منها بعضا لديه ان

 اليمنى الجهة من غالفها اعلى على مدون  المتوسط القطع من صفحة )١٤( من تتكون المسرحية وهذه     

 المؤلف اسم الغالف من اليسرى الجهة وفي معرفته من اتمكن فلم المرفع اما )وللمرفع السنة لرأس( عبارة

 النـسخة  وثمـن ( واحد بفصل للعائيالت سرحيةم دعابة الباميا احدوثة( الغالف وسط وفي ،رسام حنا بقلم

 الشرقية المطبعة اسم الغالف اسفل وفي خاصة اسعار وللمدراس واحد دينار نسة ٢٥ وال فلسا٥٠ الواحدة

 أي فـي  للطبـع  تاريخ يوجد وال واالنكليزية بالعربية المطبعة فأسم االخير الغالف اما )الموصل( الحديثة

  .المسرحية من صفحة
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 والمكـان  واللباس )وادوارهم الممثلون( الى اضافة اعاله المعلومات تتضمن المسرحية من ولىاال الصفحة

 يـذكر  الثانيـة  الـصفحة  وفي شقيقتاه و والدته ومجودة غزالة وزوجته عكوبي فهم الممثلون اما ،والزمان

 اهـالي  روا وقد عهدنا من قريبة حقيقية حادثة هي انما مختلفة خيالية حكاية ليست الباميا احدوثة ان المؤلف

 االتكـال  بعد انا وها مسرحي قالب في صبها الي عهد التغيير من او الضياع من عليها فخوفا ،ثقة شخص

 وقعـت  كما الحادثة ظروف الدقة من بمزيد مراعيا العامية الموصلية باللغة القالب هذا في فرغتها اهللا على

 ومـا  ،والتـسلية  والفكاهـة  للذة جامعة ترى كما فجائت ،عارةمست باسماء استبدلتها فقد الحقيقية االسماء اال

  .الخدمة سوى هذا من قصدي

 

 .شمطاء ارملة وبدور ونعيمة عكوبي والدة مجودة - ١
 .سنة ٢٧ نحو عمره ،عكوبي - ٢
 .عزبة سنة ٢٤ عمرها ،نعيمة - ٣
  عزبة ،سنة ٢٠ رهاعم بدور - ٤
  سنة ١٧ عمرها عكوي زوجة غزالة - ٥
 

   والباميـا  اللحم فيشتري باميا اكلة االسرة رب وهو عكوبي يشتهي عندما تبدأ المسرحية وملخص

 فـي  مـن  مع ويمزح الماميا ونضوج الطبخ اكتمال بانتظار ويجلس طبخها والدته من ويطلب ومستلزماتها

 الباميـا  طـبخ  مـن  والدته انتهاء الصبر بفارغ ينتظر وهو عمله في له ماجرى حول وزوجته والدته البيت

 الملـح  مـن  كميـة  تضع المطبخ في والدته وجود اثناء ،الصيف في خاصة الباميا اكلة ويحب جائع لكونه

 العمـل  بـنفس  وتقـوم  زوجته فتدخل تخرج ثم ،لكذ يتطلبه وما لطبخها استكماال الباميا قدر في والسماق

 الملـح  وتـضع  عكـوبي   شـقيقة  لتدخل تخرج ثم بذلك تقم لم حماتها ان متصوره )والسماق الملح وضع(

 الفراغ المطبخ الى عكوبي والدة تصدر العمل  بنفس قامت شقيقتها ان تدري ان دون الثالثة للمرة والسماق

 اكلة له متمنية االكل منه وتطلب عكوبي اما وتقدمها صينية في وتضعها الصحون في باميا من القدر في ما

 يجعلـه  ممـا  )جدا والحامض المالح( بمذاقها يفجأ حتى فمه في الباميا من شيئا عكوبي يضع ان وما ،لذيذة

 مـن  حـرم  فقد  طبختها ومن الباميا ويلعن الزقاق في ويرميها فيها وما الصينية ويحمل فمه في بما ليبصق

  .ويبقى الصبر بفارغ ينتظرها  لذيذة كلةا

 او الزمـان  في ال المشاهد هذه في تغيير أي يحدث ال لكن مشاهد خمسة من ذكرنا وكما المسرحية

 وهـي  ،الموصلية العامية اللهجة في وحوارها.مبرر ال امر مشاهد خمسة من جعلها فان لذا للبس او المكان

  )٥٦(لموصلا في الساعة حي سكان الى االقرب اللهجة
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  شمطاء ارملة.وبدور ونعيمة عكوبي والدة....مجودة
  الثغ.سنة ٢٧ نحو عمره....عكوبي
  عزبة.سنة ٢٤ عمرها....نعيمة
  عزبة.سنة ٢٠ عمرها....بدور
  .سنة ١٧ عمرها.عكوبي زوجة....غزالة
  ليومح عصري اللباس
  متصدع ايوان المكان
   المغرب الزمان
   الحصيف القاريء صديقي

 رواها وقد عهدنا من حقيقية حادثة هي انما ،مختلقة خيالية حكاية ،هذه ))الباميا احدوثة(( ليست

 االتكال بعد انا وها.مسرحي قالب في صبها الي عهد ،التغيير او الضياع من عليها فخوفا ،ثقة شخص لي

 كما الحادثة ظروف الدقة من بمزيد مراعيا ،العامية الموصلية باللغة القالب هذا في هاافرغت اهللا على

 والفكاهة للذة جامعة ترى كما فجائت ،مستعارة باسماء استبدلتها فقد الحقيقية االسماء اال ،وقعت

.الخدمة سوى هذا من قصدي وما.والتسلية 
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 فوقه مبعثرة.رث غطاء يستره ،بال مطرح عليه ،قذر سرير يتصدره ،متداعيا قديما ايوانا مثلي المسرح

  .والشكل الحجم مختلفة مخاديد بضع

 
  )الخارج في( ومجودة )وحده( عكوبي

 ): يبتـسم  وهو يقول ان يلبث ال ثم ،الخارج الى واخرى اونة بين يتلفت ،السرير على جالس وهو( عكوبي

 كمـن  ويعمـل  الرائحة يتشمم(.!. تنوغ ابيت قيمي والقياما كنعكغت الدخيخين..! اهللا شاء ما..! اهللا شاء ما

  !.. يما.!. يما.!. يوم ولي )طيبا شيئا يتذوق

  !.. ها.!. ها )الخارج من( – مجودة

  .!. كيتكركع بطني كوي ..؟ الباميا ماستوت..؟ العشويي حضغت ما  – عكوبي

 اهللا صـبر  ،طـول  لهـل  فدوة..السماق واصفيال الملح دخليال هسع.!. امبلي امبلي )رجالخا من( – مجودة

  !.. كنجاع علينو العشت )لذاتها( ! وصبرك

 ؟ يوم يولي وعشعشت عشت )المطبخ جهة الى ثم(...وقت بعد الدني ماينشد )السماء الى ينظر( – عكوبي

 طيبـي  غيحا اشون ! اوف !  اوف...غيحتا يتجيك هوني الى.!. باميا هل على ايديكي بليت وال عابت وال

 مـن  كنفطـست  خلـي ...زي برجـوني  هـل  دصطندغ انا الطيبي غيحة هل لخاطغ وركي.! الغاس تفك

  ...الجوع

   قلبك على عوافي والف عوافي )يسمع بصوت لذاتها( عليك عمغي خغب )الخارج من( – مجودة

  ...ثمي كيغول ! بساع بساع ! وركي دي – عكوبي

 ! شـويا  هل ! برجوني هل.!ها.!. فدوة لك تغوح امك.! قربانك...أي عزيزي أي )الخارج من( – مجودة

  .غلوي تشق ما على تتن نفس كم جغلك

  ؟ الناغ من اعجل نحنا خما )الخارج من( -١-صوت

   ! بشغلكي اشتغلي.!. انجبي اسكتي)الخارج من( -٢-صوت

  ؟ ها...علكيف تكون بس.ويحد قليون مبدالا قليونين دشغب ! يايوم طيب خاطركي وركي —عكوبي

 وتقغطـا  اصيبيعك تلطع دخليك مدلل يا العزيز غاسك وحياة.غخيص ويطلب غالي )الخارج من( – مجودة

  .!. وماتشبع دتاكل.!. خلفا

  !!؟ دابي خشما )الخارج من( -٣- صوت

 تبغـا  فـيمأله  قذر كيس من غليونا عبه من يخرج(.تتن نفس كم شغبية يغيدال هلكغة.!. تمام هاي – عكوبي

 وفـي .عبثا ولكن )٢(االيراء بقية بالقدح ويأخذ )١(ووردية وزندا مقدحة ايضا يخرج ثم.براحته راسه ويسوي

 دتـشتغيلنا  علـسوق  الغبشي من نزلت هليوم...دحكيلكم اسمعوا شغل؟ عدنا اش )٣(يلي ما يقص االثناء هذه

 شـوية  غشعت اللحم سوق وصلت لمن بالكن ...لمعالقا يعجبا كثيغ  غزالة خادمتكم مبور ،معالق برجة
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 خـضغا  غشعتوا )الزند يقدح( انازي ...لحلوقكم الل ماتلوق )باصبعه ذلك يري( وتازة نيعمي جديدي باميا

 اشـتغينو  همينك والمعالق..شويا خلي ماتكون بشقد واشتغيا الباميا ندشن الزم االحد هليوم : قلت..اشتهيتوا

 فغـد  عـدنا  مبور وحاغة صيف الدني خلي يجيف وال كلشي مايصيغلو..ليغدا تخلينو بالكن غزالة لخاطغ

 ثمـا  مـاتفتح  غزالـة  المسكيني اعغف وانا...البوز مثل بيغد دغجي بخمصطعش ينزلولو عميق صغداب

 اواق اربـع  اشتغيتولكم قمت انازي )يقدح(..عليا وتموت كثيغ كثيغ وتعجبا تحبا هم والباميا ،شي وماتقول

 دهينـي  كلـش  كركـور  زغيغ قوزي مال قبرغة لحم اواق اربع معاها واخذتو وحدي وحدي ملقايي ابامي

 والغخـيص  غخيص الغالي : يقولون وكويسي معقولي امثال عندم اول اهل الخير ياجماعة تمام...وسميني

 ويحـد  الزم..علـدني  ديجي كغتين خما االدمي...وعال مليح كلش بالكن غالي شي اشتغيتو زي انا..غالي

 كـال ..! كـريم  اهللا..بـال  ومايديغ بدنيتو ويتونس كويس ويلبس ،طيب ويعيش ،طيب ويشغب ،طيب ياكل

 الباذنجان ومعجون ،والبصل ،والملح ؟ السماق عليكم مااطوال !!! العمى )عبثا يقدح(...موت تاليا ماتسوى

 والكبابـة  والفلفل والبعغ والباطوخ الجلي وتكرمون الشوك وحزم ،الحطب وكتاف ،الخشب وقغم ،فرنجي

 افكـر  نجـر  خلـي  داعـيكم  انا...الزبل مثل عدنا طيس ليلزغيغي لكبيغي من كلتا هايي البهارات وباقي

 لمـن  بالبيـت  يتعطلـون  ال خاطغ ماناقص زيد بوقتو اشتغينو للخيط لبغى من هللا الحمد كلشي...لالبعيدي

 )يقـدح ( البيـت  غجال كان.ويرحمو امواتكم ميرح ابويي المرحوم من تعلمتوا كويسي عادي وهايي..يلزم

 الـضهغ  قبـل  عالبيـت  رجعتـو  عليكم اطوال ما والحاصل...الباميا تستوي ما على صحبتنا نخلص خلي

 يلحقـون  جماعتنـا  خاطغ كيدركض مثلو مثلو... كذب بال أي أي غجلين اربع ابو مثل محمل وانا بمشواغ

 باميـا  اكلة..ماينشد...عليي كيقول اشكان يعغف من ببالدغ كيدطيرد غشعني وكلمن..وقت على العشويي

 نـارا  نحوهـا  او الخرقـة  تأخـذ  المرة هذه القدح حين(...عليكم اطوال ما والحاصل.!. حق والموت دشن

 يقـدح (.! العمـى .! العمـى  )عبثـا  فينفخ تنطفئ ان تلبث ال انها غير ثقوبا النار تزداد كي شديدا فينفخها

 ولمـن  )مواصـال (.!. بـساع  اش المنتـوف  ابن منتوف يايا )غليونه منها يقد.لفتشتع فبنفخها فتظهرالنار

 زتيتـو  بللحـق  زي انا.! كيدلهث كيدنهج مقطوع نفسي.! ليفوق جوا من ماي جبلة كلصغت البيت وصلت

 الـى  يلتفت(..تاليا وهابي اوال هابي..نفسي وجغيتو غزالة على والزرزاوات والمعالق واللحم الباميا فوطة

   هوني من غيحتا كيدشتم ؟ ماصاغت..يما..يوم ولي )لمطبخا جهة

  !.. وصبرك اهللا صبر عزيزي.!. غلوي هل )الخارج من(  – مجودة

 ليهـسع  الـصبح  مـن  هاي وركي.!. قصيغة وهي طولتما.!. غلوي وهل ،برجوني هل )بحدة( – عكوبي

  ..؟ السبع قصة..؟ عنتر قصة اشصاغت.!.

  !.. يامجودة مكرودة )لنفسها(..عندا قيعدين كلتنا وخواتك ومغتك انا قربانك )الخارج من(– مجودة

  !.. طيبي لقمي تكون بس.!. مهلكي على.!. مهلكي على  – عكوبي

   ومعرفتنا شطاغتنا كل بيا دنخليلك )الخارج من((– مجودة
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 ،نلعـب ك عقلي انا معغف...باميتنا ماتستوي على دحكيلكميا اسمعو اللخ صحبة عندي.!. دنغشع – عكوبي

 اشـياش ..اسـياخ ..سفيف..شلمان.منو الال وماشتغي يجرم اهللا معميل..؟ كنلعب عقلو المقدسي ابن سلو اال

 كنـوبي  مثـل  بي تمرحب الغجال محقا..شلمان شوية منو دشتغي غحتو البيحة والحاصل وقزرقرط حديد

 جـاي  كنو عميق جاي فنجان وصيحلي سليماني من يجيبو يبعث الي الكسكون تتنو من جكارة فغد وطعاني

 جـارك  فغد وكيدغيدلي المسكتوا المشغلي صحبة حكيتولو قمت..عليكم ماطوال والحاصل...حشيشين مال

 الـبعج  مـال  اغشع من جارك اقلو كنت وكلما..يضحك قام بينو منو الوالدين ملعون فغد اغشع.شلمان من

 المـسكين  هـذا  يمكن بقلبي تقل..عليكم مااطوال..اضحك قمت ماعلي انازيعلي..بالضحك ويغص يضحك

 الوقت هذاك صادف بالكن ،غيغو على واغوح وانهزم الخيط دشمع غدت..كنجتو وهسع جانيي عندو سلو

 التفـت  قام سلو اغشع ؟ كيتضحك ليش اشبيك؟ قلو...كيضحك غشعو ،بس بالوج اعغفو ،مشتغي فغد جانو

 مـاتعغف  اشـون : قلـي .معغف مثلك هم انا : قتولو سألني ولمن.ليش باهللا لخينا اسئلو تفضل : وقلو علي

 مـن  جـارك  فغـد  منـو  دشـتغيلي  جيتو هسع انا..معغف العزيز وغاسك : قتولو ؟ اسألو قلي ماغشعت

 : وقلـي  علي وانداغ.سلو من ازيد ويكركرا يضحك قام زي صحبا ابو اغشع كلمتي ماخلصت وقبل.شلمان

 طـن  جـارك  قـصدك  بلكـي  ؟ وقيي؟ وعشين اوبعا يعني يعني.؟ شلمان من جارك كنشتغالو من مستوغ

 والحاصـل .؟ يغلط محد خما.طن جارك ! طن جارك ! امبلي : وقتولو !! علصواب حسيتو الوقت هذاك.؟

 !! طـن  جـارك  االول من ماتقول..مصاخة عملتنا اسوفي ابو يا يمعود : قلي زي سلو قام..عليكم ماطوال

 ولـي  )المطبخ جهة الى يلتفت( تاليا ونغشع المخاضة جسدن..الباميا كلستوت الزم هسع )الباميا الى يعود(

  .! يما ! يوم

   ! ها ! ها )الخارج من(– مجودة

  !.. عشي الدني صاغت.!. وقزرقط.!. ومدها )بحدة(– عكوبي

  كيدصب.!. عندك اهللا اسم )الخارج من(– مجودة

  )عليها لسويج االرض على ويضعها السرير على من وسادة يتناول(.!. هللا الحمد – عكوبي

  )خشب من قديمة مالعق خمس ومعها المطبخ جهة من غزالة تدخل هنا(

  
  الثاني المشهد
  غزالة.عكوبي

  ؟ الباميا كنستوت يبين غزالة ولي )غزالة مالطفا( – عكوبي

  )االرض على المالعق تنثر( خلفي جياي اوخواتك امك.!. امبلي امبلي(—غزالة

 وال بالوسـطاني  ال كبيغي اال بالصينيي عالسفغة داكل كيعجبني اليوم ولي )خاطره انشرح وقد( —عكوبي

   السغداب من بدغبا تجيبم هي خلي بدور على صيحي يا جيبيم غوحي انت يا...بالزغيغي

   الكرويت فوق من كلم المخيديد تنزيل يغيد زي الوقت هذاك..طويلي هيي(—غزالة
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 انـا ...يامـاالزم  تنكـل  ياهاكذ الباميا..؟ دلييالصن فوق من دجيبيم خشما.!.لخاطغي.!.ماينشد  – عكوبي

  )بالجلوس ويسرع اياها ويرميها قليال ينهض( نيعسي مخدي اخذتولي

  )بالخروج تهم( خاطرك مايحب مثل – غزالة

  .تجيبم هي خلي بدور على صيحي.!. عليكي اخاف تغوحين ال انت —عكوبي

  .! بساع هوني جيبيم..لكبيغي بصينية.سفغةعل يتعشى كيعجبو هليوم اخوكي.!. بدورا.!. بدورا —غزالة

   )امامها االرض على فتضعها الرقيق الخبز من ارغفة عدة حاملة وهي نعيمة تحضر هنا(

  الثالث المشهد

  نعيمة.بعينهما

  !!؟ فرجت يبين.!. هللا الحمد– عكوبي

   خلصنا بلي بلي —نعيمة

  ! كيتكركع بطني ! حق والموت باميا اكلة  —عكوبي

  .! عوافي الف.! عندك اهللا اسم – يمةونع غزالة

  ...حرام ماغاح والتعب ،والمرام علكيف تكون بس —عكوبي

  ماتغيد مثل عملناها —نعيمة

 غزالـة  تحـاول  وعبثا ،الوسط في فتضعها ،الطبيخ فيها كبيرة اجانة حاملة ،محدودبة مجودة تحضر هنا(

  )تلهث وهي االرض على وتجلس(.! اوف )مساعدتها ونعيمة

  الرابع شهدالم

  مجودة.السابقون

  ..يشبع الويحد يشتما من بس.!. الغاس تفك غيحتا.!. يوم يا ايدكي عاشت )لمجودة؟( —عكوبي

  ! كنجاع علينو عشت ال )ونعيمة لغزالة(.!كرم يا قلبك على عوافي الف )لعكوبي(– مجودة

  .!حزغتي.! جوعان انا مبلي مبلي )لمجودة(– عكوبي

 ،والتنظيـف  ،بـالتقطيف  عيونـوني  زي البنات ،غقبتي من دطيلعا عكوبي يا كن بال..اعغف انا – مجودة

  ..شي وبكل ،والشعلي ،السماق وبتصفي

  !. وجدان صاحبة حميتي حرام )حدة على( – غزالة

   قبلك تضوقا البنات من وحدي ماخليتو كوي ،دقلك وطلع  )مواصلة(– مجودة

 !بـساع  متي؟ ؟خما والصيني السفغة وين صاغلكي؟ شا بدور ولي )الخارج في هي التي لبدور(– عكوبي

  .! بساع

  !... يايابا عليك عمغي خغب )لعكوبي(– مجودة

  )الوسط في بهما فترمي والسفرة الصينية حاملة وهي تحضر(.! جيتو جيتو )الخارج من(– بدور
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  العانـيمثـري 
  الخامس المشهد

  بدور.بعينهم

  ها )تقول منها فراغها بعد السفرة بترتيب تأخذ( —غزالة

  !.. ها )السفرة فوق الصينية تضع(– نعيمة

 غزالـة  مـن  كل نتناول وهنا(.! ها )السفرة جوانب على وتوزعها االرض على من المالعق ترفع(– بدور

  .!. ها )مقعدا اياها متخذة االرض على وتضعها السرير على من وسادة وبدور ونعيمة

 ومـا ...علمخـدي  حيف ،اغض عل ابجخ اال لي مايحلى انا..!ها )االرض على وحدها الجالسة( – مجودة

  !.. بيدي اكغف اال الباميا اشتهي

 اجانة في امامه بالثرد وياخذ هناك الموجود الخبز من حاجته منهم كل يتناول ثم ،بالسفرة يحيطون الجميع(

  )الباميا

 تينكـي مي يـرحم  غزالـة  ولـي  )لغزالة( ! مصة فغد يغيدال الدشن باميا اكلة هل )يبتسم وهو( —عكوبي

  ! مصة فغد دعملي الماي وخمغية الصندليي خلف الغوزني من العغق غبعية ماتنيوشيني

  ! عليك اخاف.؟ هسع بيا اشلك.كيبوخ وجسمك وكنجعت حاغة الدني ! قربانك !! وي – مجودة

   ! ماالزم– غزالة

  !.. ماالزم ! عليك نخاف – وبدور نعيمة

 بحركـات  مليـا  نفخهـا  بعـد  فمه من ويدنيها االجانة في مما ةملعق يمأل هنا( ! ماالزم ! ماالزم – عكوبي

– يلتفت وملوحتها حموضتها لشدة عابسا مجها وقد فمه في بعد اللقمة تكون وفيما.بشراهة ويلتقمها ،هزلية

 مـاتقليلي ..؟ سـماق  وال ملح ال ماعدنا يبين ! يوم ولي )ساخرا ويسألها امه الى -وغضبا غيضا وهومتقد

  ! دشتغي

 وقليل فيهيي الباميا ليش ؟ معاي تتشاقى كيعجبك يبين ؟ اشتقول ! عندك اهللا اسم )لعكوبي بتعجب(– مجودة

  !. وحمض ملح خليتوال بيدي انا.؟ حمضا

 وطاسـي  الدني معتاد ملح خليتوال عندا احد وماغشعت تنوغ ابين عليا جيتو لمن وانازي )لعكوبي(– نعيمة

  .ديخلوال يونس يمكن قلت.سماق ماي مشففي وسطانيي

  .؟ ياخاتون وانتي )لبدور بسخرية(– عكوبي

   بوارة ملح كمشي ويجي ،الهند تمغ ماي شوية خليتوال همينك وانا )متلعثمة(– بدور

 وانطفيـتم  انكفيـتم .! ملـدعين  مفجعـين  ! خزاطـة  )للجميع.خديها وتلطم جنبيها على تضرب(—مجودة

  !.. وشالكم الكرفكم وموت.! طمتكم كان وطمامي.!.

 الـصينية  ويـرفس  بيديه فيرفعها االجانة الى يعمد ثم ٤ والسب والتقريع والعربدة بالصياح يأخذ(– عكوبي

  )الزقاق في االرض على فيها وبما باالجانة فيرمي ،الخارج الى ويهرول برجليه والسفرة
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ـ  غمـاد  )لنفسها؟( ! علينو حيفن !تكبو ال! تطشو ال :بقولها عكوبي الى تتوسل( —مجودة  حـالكي  اسبغ

 ودغ هـدغ  والـشقا  التعـب  غـاح .!. االسـف  وياكل ياحيف )التأثر بمزيد للجميع(.! مجودة يا ياحزيني

  !.. حرام والمصرف.!.

  ! الزبل فوق ! الحايط تحت! الحوش بباب طشو – غزالة

  ! مكرودين يا االكليب نصيب صاغ – مجودة

  )واجمات وهن بعضهن الى ينظرن(– الجميع

  المسرح يضاء

  الستار لويسد

  انتهت

 
 اعـالم  موسـوعة  علـى  المستدرك كتابي في اعاله الموضوع من االول القسم نشرت قد كنت

 ثـم  م٢٠١٢ عام واالعالن والدعاية للنشر الموصلية المؤسسة عن الصادر العشرين القرن في الموصل

ـ  الصادر )الموصل في الشعبية االلعاب( الالحق كتابي في نشره اعدت  مركـز  . الموصـل  جامعـة  نع

  .٢٠١٢ عام الموصل دراسات

 االصـدقاء  وكـذلك  وثيقة معرفة بي ولهم جاملوني ومن زمالئي من العديد عليه اطلع ان وبعد

 لمـا  اسـتكماال  الوطنية والحركة الفني العمل في الذاتية سيرتي تكملة مني طلبو فقد االفاضل واالساتذة

  .ذكرت وكما سابقا نشر

 الـى  العودة االول القسم وقراءة باالطالع يرغب من وعلى الثاني القسم ادناه دونا فاني وعليه

  .اعاله كتبي

 على المذكور العام من نيسان في قدمت التي )عمر اسالم( مسرحية في ممثال المسرح على ظهر ١٩٥٤

  .الموصل في للبنين االبتدائية تمام ابي مدرسة قاعة

 فـي  طالبا وكان )اهللا رحمه( حمودات غانم استاذه تأثير بفعل ينالمسلم االخوان جماعة مع عمل ١٩٥٥

  .قصيرة فترة بعد الجماعة مع العمل ترك لكنه.الموصل في للبنين الحدباء متوسطة

 انتـصارا  منهـا  القريبة والمدارس الحدباء متوسطة طلبة من الموصل في الطلبة مظاهرات قاد ١٩٥٦

 ،اخـرين  مـع  واعتقـل  دراسته من ففصل مصر على تعمارياالس الثالثي العدوان ضد المصري للشعب

  .المدرسة الى فعاد االمنية المراقبة تحت وضعه مع بكفالة سراحه اطلق

  ١٩٥٨\١١\١ ولغاية ١٩٥٨\٦\٢٧ من للفترة الموصل نفط شركة في كاتبا عمل ١٩٥٨

   المركزي المجلس في وعضوا الطلبة التحاد سكرتيرا انتخب تموز ١٤ ثورة انتصار وبعد ١٩٥٨

 من اول تشرين في واسس.اعاله الجديدة بمسؤوليته النشغاله الموصل نفط شركة في العمل ترك ١٩٥٨

 ومحمد حسين اسماعيل منهم الطلبة زمالئه من مجموعة مع للتمثيل الحدباء مسرح فرقة المذكور العام
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  العانـيمثـري 
 زبيـر  حـاج  جاسم ووليد )يمياكاد( زكريا ال القادر عبد ومعن )حاليا دكتور( الحبال الستار عبد جميل

   واخرين غالب الكريم وعبد بكر يوسف ونبيل عقراوي ونافع

 وتمثيـل  باخراجهـا  قام والتي )غوغول( الروسي للكاتب )العام المفتش( مسرحية الفرقة قدمت ١٩٥٩

  .الموصل في الشرقية االعدادية قاعة على ١٩٥٩\٤\٣٠ الخميس يوم عرضت حيث فيها الرئيس الدور

 عـدة  على وقدمت سوليير الفرنسي للكاتب )عنه رغما طبيب( مسرحية تبريق قام اعاله العام فسن وفي

  .فيها الرئيسي الدور وتمثيل باخراجها قام حيث )بالكوة طبيب( بعنوان مسارح

  .الموصل في الممثلين نقابة في كاتبا عين ١٩٥٩ عام ايار في

  .)العام المركز معتقل( الموصل في ١٩٦٠\٦\٦ ولغاية ١٩٦٠\٤\٢٥ من للفترة اعتقل ١٩٦٠

 فـي  المعلمـين  نقابـة  قبل من قدمت والتي )العام المفتش( المسرحي العمل في ساهم اعاله العام وفي

  الجادة راس في المعلمين لنادي الصيفي المسرح على الموصل

 الدراسـة  فترك اغتياله محاولة مع اعتداءات عدة الى وتعرض ١٩٦٠ عام االمنية المراقبة تحت وضع

  .١٩٦٠\١\١ في بغداد ووصل والموصل

  .بغداد في للمعلمين المساكن بناء جمعية في كاتبا عين ١٩٦١ عام وفي

 ابـو  اسبير االحد عبد خضر اخراج من )بنزرت الى العودة( مسرحية تمثيل في شارك ١٩٦٢ عام وفي

   واحد يوم لمدة اعاله المسرحية عرضت حيث بغداد في االحرار شباب مسرح فرقة تقديم ومن هاني

 االعظميـة  نـادي  معتقـل  الـى  ونقل ١٩٦٣\٢\١٧ من اعتبارا القومي الحرس قبل من اعتقل ١٩٦٣

 تجري كانت والتي للمعتقلين التعذيب اعمال لشدة )الموت نادي( اسم عليه اطلق الذي بغداد في الرياضي

 معتقـل  فـي  اودع حيث سراحه قاطل حيث اشهر سبعة المعتقل في وبقي الساعة مدار وعلى يوميا فيه

  .الموصل الى وعاد سراحه واطلق السيارة القوة قاعات بغداد في )السدة خلف(

  .القومي للحرس الرابع القطاع معتقل في الموصل في اعتقل ١٩٦٣

  .يوم كل تتكرر كانت التي واالهانات والنفسي الجسدي التعذيب انواع الى اعتقاله فترات خالل تعرض

 فعـاد  ٢٦٣ الثاني تشرين في عارف السالم عبد بحركة البعث حكومة سقوط لحين واختفى سراحه اطلق

  .الظهور الى

 بـسبب  والحرمـان  والمتاعب والجوع التشرد الى سراحه اطالق بعد حصلت التي الفترات خالل تعرض

  .االمنية المراقبة تحت وضعه

 عمـل  ومراقـب  االعمال رجال احد ىلد وكاتب دوندرمة وبائع بناء وعامل هوائية دراجات مصلح عمل

  .للبطالة عديدة ايام تتخللها وكانت

  .١٩٦٤\١٢\٩ لغاية معتقال وبقي الموصل في الشط باب لمعتقل واودع ١٩٦٤\٦\٧ يوم اعتقل ١٩٦٤
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 ودفـاتر  واوراقـه  ملكيتـه  علـى  االستيالء االعتقال فترات تصاحب وكانت مرات ست حياته في اعتقل

 والمجـالت  والجرائد المهمة الكتب مئات فقد وبذلك االقالم وحتى والعائلية يةالشخص والصور مالحظاته

  .شيء منها لديه يعد ولم ضاعت حيث  ومقاالت بحوث من ينشره ماكان مع بها يحتفظ كان التي

 تحـت  وضـعه  مع اشهر ستة بالحبس عليه وحكم كركوك في العليا الدولة امن محكمة الى قدم ١٩٦٧

  .١٩٦٧\٥\١٩ يوم صدر قد الحكم وكان االمنية المراقبة

 والتحـق  بغـداد  فـي  وعمله لجوئه عند ١٩٦٠ عام تركها ان بعد االعدادية دراسته يكمل عاد ١٩٦٨

  .بنجاح االعدادية دراسته وانهى المسائية الشعب باعدادية

 لفنونا نادي في معه يداوم وكان )اهللا رحمه( العمري شفاء القدير المسرحي المخرج على تعرف ١٩٦٨

 تقديم على معه تعاون حيث.قدمها التي المسرحيات في معه عملوا الذين الممثلين مع ويلتقي الموصل –

  .حولها مالحضاته ويبدي العمري شفاء اخرجها التي المسرحيات غالبية

 وتوثقـت  الموصل في المسرح ينانف من والعديد )اهللا رحمه( ذنون الدين عز المخرج على تعرف كعادته

   معهم هعالقت

 ذنـون  الدين عز واخرجها سالم علي المسرحي للكاتب )الممر على اغنية( مسرحية بتعريف قام ١٩٧٠

  .االولى الجائزة على وحازت

 االسكان وزارة دوائر ضمن الوظيفة في وبقي نينوى نظم من اشغال مديرية في موظفا تعيينه تم ١٩٧١

  ٢٠٠٥\٧\١ في التقاعد على احالته لحين والتعمير

  .مرغما وتركها المستنصرية للجامعة التابعة واالقتصاد االدارة بكلية تحقال ١٩٧٥

  بغداد وجامعة الموصل جامعة في الحقوق كليتي في القانون لدراسة دورات بعدة التحق

 التـراث  عـن  مطولة دراسة العداد العربية الخليج لدول الشعبي التراث مركز قبل من تكليفه تم ١٩٨٠

 خارجـة  لظروف يكمل لم ذلك ان اال )اهللا رحمه( جي الديوه سعيد الكبير المؤرخ مع ليالموص  الشعبي

  .الدراسة من %٧٥ من اكثر ابحاث الدعم بعد ارادتهما عن

 لديوان التابع العراقي المسرح لجنة قبل من العراقي المسرح تاريخ كتابة لجنة في عضوا اختير

  .يعرفها ال لظروف تنشر لم انها اال واخرين الحميد بدع سامي الكبير المخرج مع حينه في الرئاسة

 لكتابة العربية الدول لجامعة التابعة والفنون والثقافة للتربية العربية المنظمة قبل من تكليفه تم

 وقبلـت  واسـالميا  عربيـا  علما )١٤٠( عن نكتب والمسلمون العرب اعالن عن )العربية للموسوعة(

  .جميعها

 )٣٠( عـن  فكتـب  العرب الشعراء عن للكتابة الكويت في البسايطين سسةمؤ قبل من تكليفه تم

  .جميعها وقبلت العرب الشعراء لموسوعة عربيا شاعرا



 

 

)٢٥(
 

  العانـيمثـري 
 غالبية من والدكتوراه الماجستير مرحلتي في العليا الدراسات طلبة من العديد ويزوره اليه يعود

 مهمة ومراجع مصادر من مكتبته من ريتوف وما اطالعه وسعة خبرته عن لالستشارة العراقية الجامعات

  .والفكرية االدبية المعرفة صفوف مختلف في

 
 ٢٠٠٥ الموصل -اخرى ومسرحيات انفسهم يأكلون الرجال .١

 ٢٠٠٦ بغداد– الثقافية الشؤون دار كان يحيى مسرحيات .٢

 للدعاية موصليةال المؤسسة – الشعرين القرن في الموصل اعالم موسوعة على المستدرك .٣

 ٢٠١٢ الموصل – واالعالن والنشر

 ٢٠١١ الموصل دراسات مركز – الموصل في الشعبية االلعاب .٤

 

 ٢٠٠٨ الموصل دراسات مركز – التراثية الموصل موسوعة .١

  ٢٠١٠ دهوك -مصطفى بشير الشاعر .٢

 ٢٠١٠ بغداد - االخر وفهم االهلي السلم .٣

 
 ١٩٧١ النجف – ٢ جـ ،العراق في العربية المسرحية : لطالبا عمر .١

 ١٩٦٧ – القاهرة ،العراق في العربية المسرحية الزبيدي علي .٢

 ١٩٧٢ الموصل – نينوى في المسرح – حسن جمعة خضر .٣

 ٩٧٣\٩ العدد الثقافة مجلة /المسرحي وادبه حياته في دراسة رسام حنا – العاني مثري .٤

-  ١٩٥٠ واالجتماعية والثقافية الطبية نشاطاتهم في دراسة – موصلال في الدومينيكان االباء .٥

 م ٢٠٠١ التربية كلية /الماجستير شهادة – الرويعي جاسم حيدر بها تقدم دراسة – ١٩٧٤

 
-٤٠، ص ص   ١٩٦٧علي الزبيدي، المسرحية العربية في العراق، معهد البحوث والدراسات العربية،            )١(

٤١  

 .٥، ص )م١٩٧١النجف، (، ٢ة العربية في العراق، الجزء عمر الطالب، المسرحي )٢(

  .٤١الزبيدي، المصدر السابق، ص  )٣(

، تقــديم عمــر الطالــب، ١٩٧١-١٨٨٠خــضر جمعــة حــسن، حــصاد المــسرح فــي نينــوى  )٤(

 .١٦ص ،)١٩٧٢،الموصل(

 .٦الطالب، المسرحية العربية في العراق، ص  )٥(

 .٦الطالب، المسرحية العربية في العراق، ص  )٦(



 

 

)٢٦(

  مسرح حنا رسام مع نص مسرحية إحدوثة الباميا

 

 .٤٣المصدر السابق، ص الزبيدي،  )٧(

، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة      )١٩١٤ – ١٨٦٩(نمير طه ياسين، بدايات التحديث في العراق         )٨(

 .١٥٧، ص )١٩٨٤بغداد، (الى معهد القائد المؤسس للدراسات القومية واالشتراكية 

 .١٥ ص،) م١٩٨٨بغداد، (انظر كتابه، الحياة المسرحية في العراق، دار الحرية للطباعة،  )٩(

 م ودخل سلك الرهبنه منذ  طفولته وتدرج حتى اصـبح قـسا فـي                ١٨٢٠ولد في قره قوش سنه       )١٠(

عمر محمد الطالـب،  حنـا   :  م، للمزيد انظر ١٨٨٢الكنيسة الكلدانية في الموصل وزاخو، توفي سنه     

 ١٩٩٣ ايلول ١٥، جريدة الحدباء،١٨٨٢-١٨٠٢حبش 

اضواء على حركه المسرح في العراق، وثيقـة        ، جمال الشاطئ،    ١٥المفرجي، المصدر السابق، ص    )١١(

 .م٢٠٠٠ اب ١٨، ١٤٤تكشف اول نص مسرحي، القسم األول، جريدة الوان، العدد 

محمد اسماعيل خلف الطائي، واقع المسرح المدرسي في العراق وسبل تطوره، رسالة ماجستير غير  )١٢(

 .٤٧، ص ) م١٩٨٩بغداد، (منشورة مقدمة الى كلية الفنون الجميلة، 

 .٩طالب، المسرحية العربية في العراق، ص ال )١٣(

 ...الطالب، حنا حبش )١٤(

 .المصدر نفسه )١٥(

 .١٥المفرجي، المصدر السابق، ص  )١٦(

 .٧الطالب، المسرحية العربي في العراق، ص  )١٧(

 .٧الطالب، المسرحية العربية في العراق، ص  )١٨(

 .١٩المصدر نفسه، ص  )١٩(

  .٤٦الزبيدي، المصدر السابق، ص  )٢٠(

م، ودرس لدى االباء الدومينيكان، ثم عين مدرسا في مدرستهم سنه     ١٨٩٠ ولد في الموصل سنه       )٢١(

 م عمل في ديوان متصرفية الموصل، ثم مديرا للتحريرات في دهوك ومديرا لناحيـة كرسـي،                 ١٩١١

 م، انصرف الى الكتابة وله مسرحيات ومقاالت عديدة، اتقـن العديـد مـن        ١٩٣٦واحيل للتقاعد سنه    

، )االرامية(تقن الفرنسية واالنكليزية والتركية الى جانب الكردية والسريانية اللغات فاضافة الى العربية ا

الرائد المنسي حنا رسام، مجلة بين النهرين،       / عمر محمد الطالب    :  م، للمزيد انظر     ١٩٥٨توفي سنه   

 .٣٤٦-٣٤٥ص  ، ص١٩٧٣، ٣العدد 

)  م ١٨٩٣الموصـل،   (نيكان،  نعوم فتح اهللا سحار، رواية لطيف وخوشابا، مطبعة دير االباء الدومي           )٢٢(

 .ص المقدمة

 .١٩-١٨الطالب، المسرحية في العراق، ص ص  )٢٣(

اسعد داغر، فن التمثيل في خالل قرن، فهرس ابجدي بعناوين المسرحيات الموضـوعة والعربيـة،                )٢٤(

 .٢٧٩ص )  م١٩٤٨بيروت، ( أيلول، –، تموز ٣مجلة المشرق الجزء 



 

 

)٢٧(
 

  العانـيمثـري 
راق، متى قدم طلبة المدارس المسيحية في بغـداد  جمال الشاطئ، اضواء على حركة المسرح في الع    )٢٥(

 . م٢٠٠٠ أب ٢٥، ٣، السنة ١٤٥، القسم الثاني، جريدة ألوان، العدد !أول عرض مسرحي َ؟

 .٢١حسن، المصدر السابق، ص  )٢٦(

 .الشاطئ، المصدر السابق )٢٧(

 .٢١حسن، المصدر االسابق، ص  )٢٨(

، ص ١٩٨٢ق عربية، كانون الثاني، عمر الطالب، الترجمة وبدايات المسرحية في العراق، مجلة افا      )٢٩(

 .٣١-٢٩ص 

 .٢٢حسن، المصدر السابق، ص  )٣٠(

 .٣١الطالب، المصدر السابق، ص  )٣١(

، وتلقى دروسه االولى في مدرسة مـار عبـد          ١٨٨٩ولد يوليوس جرجس قندال في الموصل سنة         )٣٢(

ه  م، وسـيم كاهنـا سـن       ١٩٠٥االحد، وانخرط في سلك االكليركية في معهد مار يو حنا الحبيب سنة             

 م اقيم اسقفا في الموصل      ١٩٥١ م، فتولى رعاية كنيسة مار توما وادارة مدرستها، وفي سنة            ١٩٠٣

 م ثم عاد بعدها الى بغداد وله العديـد     ١٩٧٣ م اذ اعتزل واقام في بيروت حتى سنة          ١٩٥٦حتى سنة   

 – ١٨٨٩عمر الطالب، يوليـوس جـرجس قنـدال      :  م، للمزيد انظر     ١٩٧٥من المؤلفات، توفي سنة     

  م ١٣/٩/١٩٩٢، الثالثاء )٥٤٣(، جريدة الحدباء، العدد ١٩٧٥

 .٤١-٤٠الطالب، المسرحية العربية في العراق، ص ص  )٣٣(

 .٣١الطالب، الترجمة وبدايات المسرحية في العراق، ص  )٣٤(

 .الطالب، يوليوس جرجس قندال )٣٥(

 .٣٤-٣١، ص ص ...الطالب، الترجمة وبدايات المسرحية: للمزيد انظر  )٣٦(

  ٤٨ خلف الطائي، المصدر السابق، ص محمد اسماعيل )٣٧(

 .٣٤٦الطالب، الرائد المنسي حنا رسام، ص  )٣٨(

 .٣٣الطالب، المسرحية العربية في العراق، ص  )٣٩(

 .٢٣حسن، المصدر السابق، ص  )٤٠(

 .٣٥٤، ص ...الطالب، الرائد المنسي )٤١(

 .٤١الطالب، المسرحية العربية في العراق، ص : للمزيد، انظر  )٤٢(

 .٣٥٧-٣٥٦ ص ص ،...الطالب، الرائد المنسي )٤٣(

 .٤٥-٤١، ص ص ...الطالب، المسرحية العربية في العراق: للمزيد انظر  )٤٤(

 .٩٦، ص ١٩٨٣، اذار ٣الطالب، المسرحية العراقية في مائة عام، مجلة االقالم،، العدد  )٤٥(

  ٣٥٧ – ٣٥٩، ص ص ...الطالب، الرائد المنسي )٤٦(

  ١٥٨-١٥٦ محمد اسماعيل خلف الطائي، المصدر السابق، ص ص: للمزيد انظر  )٤٧(

  ، ٣٥٣الطالب، المصدر السابق، ص  )٤٨(



 

 

)٢٨(

  مسرح حنا رسام مع نص مسرحية إحدوثة الباميا

 

في الموصل في آواخرالعهد العثمـاني حتـى تأسـيس الحكـم            ذنون الطائي، االتجاهات االصالحية    )٤٩(

 .١٥٨ص ، )٢٠٠٩ الموصل،(٠الوطني

 م، ودرس عند االباء الـدومينيكان فـي         ١٨٥٣ أيلول سنة    ٢١ولد سليمان بن جرجس غزالة في        )٥٠(

يسوعيين في بيروت ومن هناك قصد باريس للدراسة فدخل الجامعـة سـنة             الموصل، ثم عند االباء ال    

 م لدراسة الطب وبقي فيها خمس سنوات، اذ نال الشهادة النهائية، واتقن في هذه المدة دراسة                 ١٨٨٠

الباكتريولوجي في معهد باستور وتخصص في االمراض النسائية، ثم رحلى الى استانبول وانضم الـى               

ن الصحة العامة كاختصاص في علم الجراثيم، اذ عمل لمدة ثالثة وعشرين عامـا        دائرة الشؤون لتحسي  

، ثـم شـغل      )بـــك ( ومنح لقب    ١٨٩٥في العراق وارمينيا واالناضول، ونال الوسام المجيدي سنة         

 م عين ممثال صحيا ١٩١٢منصب رئاسة الصحة فيما بين النهرين وسوريا وطرابلس الغرب، وفي سنة 

ني، ثم وكيال لرئيس المشورة الصحية في الحكومية االيرانية خالل الحـرب العالميـة              في البالط االيرا  

  م فركز على االشتغال بالطـب       ١٩١٩االولى ثم رئيسا بدائرة الصحة، ثم استقال وعاد الى بغداد سنة            

واالدب العربي،  انتخبه اهل البصرة عضوا في المجلس التأسيسي، ثم انتخبوه مرتين فـي المجلـس                 

عم الطالب، سليمان غزالـة  :  م، للمزيد انظر ١٩٢٩ تشرين االول سنة ١٨يابي العراقي، توفي في     الن

، ٤٤٦،  ٤٤٥ م، صص    ١٩٧٨،  ٢٠، العدد   ٥مجلة بين النهرين سنة     / والمسرح الشعري في العراق     

 .٢٥٧، ص )ت.بيروت، د (٣عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، ج 

 .١٦جي، المصدر السابق، ص المفر )٥١(

 .٤٤٦الطالب، المصدر السابق، ص  )٥٢(

 .١٦المفرجي، المصدر السابق، ص  )٥٣(

  ٤٤٧ – ٤٤٦الطالب، المصدر السابق، ص ص  )٥٤(

 .٤٦٩ – ٤٦٨المصدر نفسه، ص ص  )٥٥(

 احد االحياء المشهورة في الموصل غالبية سكانه من المسيحيين وفيه واحـدة مـن               –حي الساعة    )٥٦(

 .والذي سمي الحي باسمها )الساعة( والتي يعلوها ائس في الموصلناشهر الك

 

 )كالقاو المعروف عندنا او ما يضاهيه مثال(ما تثقب به النار من خرقة ونحوها : الوردية  .١

 .اخراج النار من الزند: االيراء  .٢

 . بمكانهاال انه حين االيراء يجب عليه ان يتلبث .هنا يمكن لكعوبي ان يقوم ويتمشى في المسرح .٣

  في هذا تجب مراعاة المحيط .٤


