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 في العراق المسرح الطالبي والفالحي والعمالي( 72)المحاضرة 

 
 : المسرح الطالبي

هو  ممم ةوا الاطوا ال المسورفيا  وي : المسرح الطالبي أو ما يسمى بالمسرح المدرسي        

المدارس التي تقدم  يها  رقا المدرسا أةماالً مسرفيا لممه ر، يتك ن مو  الوالمال ، وااسوات  ، 

وأوليوا  اامو ر، وهووي ت تمود أساسواإ ةاووى هوويات اله ايوال الممتا ووا لاتالميو  رالتم يو ، والرسوو ، 

ور  ذلك تحو  اوورام مودرل التربيوا المسورفيا، والمسورح المدرسوي، ال . هلخ. ...يقى،والم س

ي اي    التم ي   قط وهنموا يت ودا اامور هلوى أر ور مو  ذلوك بك يور، هذ هنوا يطوم  هيوا ا لاتم يو  

ت اون ةد  مهارال  ي ممواالل أرورا مو  ال او ن، رالم سويقى، والرسو ، والوديك ر، والورق  

  المقرون بمسرفا المااهج الت ايميوا وبواار  اايبيوا ماهوا، فيو  يمور الا ور والدبكا واإللقا

. هلى ر  ما لدا التالمي  م  م اهر وقدرال ابداةيا يتكامو  التم يو   تحويم ةموالً  ايواً ال يتموالأ

وموو  هاووا  ووورن المسوورح ي وودا ةموووالً ا تماةيوواً يحتووا  هلوووى ت ووا ر المهوو ي التموووام لا موو  ال اوووي 

  المق مال التي يتطايها، وذلك ة   ريق هوراك التالمي  الو ي  يماكو ن  اقوال المسرفي، وبك

وهااك راط بي  المسرح المدرسي ومسرح اال  ال او موا . ابداةيا يمك  اوتغالها  ي ه ا الاطا 

يسمى بمسرح الط  ، في  اهما  المدارس ه ا الاطا  ال ي م   ايابا رر  ر يور مو  ال اواني  

ق واليادان االررا، ب  هن مدارس ةديد  الغ  ه ا الاطا  تح  وقع المد الودياي الكيار  ي ال را

والتحري  المياور وغير المياور، ول ال اهتمام وريحا مو  الم اموي  بهو ا الاطوا  ال قوا ي المهو   

الندثر المسرح المدرسي الوى االبود، ولتسوايط ال و   ةايوا ناقو  هاوا ب ول اترا  لممتححوي  

 . اةا المسرح المدرسيوناوطي   ي صا

وبدأْل ال ا ن المسرفيا  ي ال راق بال ه ر مطاع ال ق ي االولى لاقرن ال طوري ، مم اوا   

المحطوا االولوى الرتطوام الم اهور ال ايوا ( المسورفي ن)بال رق المسرفيا المدرسيا التوي ةودها

ترةوى، وباهتموام رييور في  رانو  المودارس ( االبتدائيا وال ان يا)المالقا ةاد تالمي  المرفاتي  

تاووك المامووال ال ايووا اليان ووا، اذ اووورم ةاووى توودرييها وباوو ر  م اهيهووا باالتمووا  الحووحيم ب وول 

االسات   المهتمي  بالطأن المسرفي، لما يطكاا ه ا ال   الراقي والم ير ة  ال اقوع المريور الو ي 

   وي ت ةيوا وت قيول الطيقوال ي يطا الممتمع سياسياً وا تماةياً وثقا ياً مو  اهميوا بالغوا المطو ر

الم دمووا وال قيوور ،  هوو  الموورس  ال ارسووا لهموو مه  االنسووانيا وال  دانيووا، ولمووا ي انيووا هوو ال  موو  

، وت سوول وةي ييووا السوواطال (االرسووتقرا يا االقطاةيووا)يوواك ال وويظ، وواوو  و وو ر الطيقووال 



ال مسووارفها بتقوودي  ةرويووها المسوورفيا ةاووى رطووي( الموودارس) قوود بوودأل . الحارمووا ي موو اك

يار  بااياتها ال تيقا، و ي ص   ها تحديداً، أو ةاى اريويا سوافاتها المار يوا )المت اي ا  داً 

 ي تاك االيام، هذ تمكا  وبمدار  ةاليا م  ايحال ال كر  وتحقيق الهدم الماط ي والغايا الم اى 

واال كوار ال  ايوا الايياوا،   ي ت ةيا االليال الغ ا وتط يمها ــــ ان صم الت ييرـ بالقي  السواميا

ايووام امووان، يوراً و ايوواً وها وواً  ووي تووا يج المطوواةر االنسووانيا ( المسوورح المدرسووي)فيوو  ل وور 

والروح ال  ايا لدا تالمي  المرفاتي  االبتدائيا وال ان يا، مما الق  ب اللها ةاى ةم م الطوارت 

وفحو  هو ا راوا، ةاوى . اي الحوحيمال راقي ا تماةياً وسياسياً، وهيوأل االذهوان باالتموا  الو  

هو ا .الرغ  م  قاا االمكانوال الماييوا والم ا يوا، وةودم تو ا ر يور ال ورر المسورفيا الا اميوا

 ووي ر وود الم اهوود واالراييميووال ( المسوورح المدرسووي)وموو   هووا اروورا  قوود اسووه  . .. موو   هووا

الطالبيا المالقوا التوي  المتمححا بال ا ن المسرفيا والتطكيايا، بالمامال والم اهر والطاقال

ويوو رر ان . امسوو   يمووا ب وود القاةوود  االساسوويا لا اوو ن المسوورفيا والتطووكيايا  ووي بووالي الرا وودي  

 ي ال راق قد ر د الحرروا المسورفيا بال ديود مو  الميودةي ، نو رر ( المدرسي)المسرح الطالبي 

لكتابوا لامسورح ماو  ةوام  ماه  ال اان صياح ةط ان، اوهر رتال الودراما  وي ال وراق الو ي بودأ با

( م و  بو  اائود )بمسرفيا  0691وال ي ص د ةاى رطيا المسرح المدرسي مم الً ةام  0691

فسو  )التوي قودم  باليحور  مسورفيا  0699ووك   ماةوا المسورح الطو يي باليحور  ةوام  وقد

يغوداي رما قدم  لا ساساا اةمال مسرفيا لمديريا ال ا ن الممياوا ب. 0699باليحر  ةام ( أ ادي

وال رق المسرفيا ااهايا والمسرح ال موالي  و ال السوي ياال مو  القورن المايوي بيغوداي ومودن 

رصووويل الغ ووور، واايووورال، ورامووو  ةاوووى نيتوووا، : )ال وووراق مسووورفيال ماهوووا مسووورفيال

وفيالبوو ا، وةوورس اارر، والغووارق ن، والاله وو ن، وأصوو ال موو  نموو م ب يوود ، والمحطـووـا، 

 (. ومماكا الطحاذي ، وغيرها

وي ّد المسرح المدرسي م  الطرائق الت ايميا الهاما والم ثر   ي الطايا، وذلوك لقدرتوا            

ةاى ت صي  الم ا مال  ي يسور وسوه لا هلوى المتاقوي، رموا أن المسورح المدرسوي مو  ووأنا أن 

وتاميووا موودارره ، لياووا  ( الطايووا)يماووق مدرسووا أروورا ت موو   اهوود  ةاووى تطوو ير  كوور المتاقووي 

التوي تتسو  ( مرفاوا الط  لوا المتوأرر )ومحيته  ومستقياه ، وال سيما  ي تاك المرفاا ال مريا 

، هذ تتياوو ر (المسووميا، واالن  اليووا، واال تماةيووا، وغيرهووا)ب وود  تغيوورال ووواماا تطووم  الاوو افي 

 .  ومحيا ال ري  ي تاك المرفاا، وتكتسر رحائحها الحياتيا المقياا 

مسرفي  ي المودارس الوى  وال  هوام مو  ال  اليوال ال ايوا والتر يهيوا وقد تح ل الاطا  ال  

التووي يمارسووها الطايووا  ووي المااسوويال ال  ايووا والق ميووا، واهتموو  الدولووا بتطوو ير الميووايرال 

مسووت ا  ديووداً موو  التا ووي  والوو ةي  0691ووووهد ةووام . الطالبيووا وتا يمهووا  ووي هوو ا الممووال

 79لطالبي بمااسيا ي م المسرح ال المي، واستمر مو  المسرفي، هذ أقي  أول مهر ان لامسرح ا

سذار، ووارر   يا  رق م  م    المحا  ال ال راقيا ب د ه ورا  التحو يا بياهوا، وقود  01فتى 

. ا تتم المهر ان بطك  رسومي وبافت وال رواع ي كوه االهتموام بوال   والحورع ةاوى اايهوار 

وت لو  . التوأليل واإلرورا  والتم يو  وأثيت  ةرور المهر ان و  ي  اقوال  البيوا  يود   وي

رسوويإ تقايوود ةقوود . لماووا م ل ووا موو  أسووات   و اوواني  وممتحووي  تقوو ي  ااةمووال المطوواررا
وبهوو ا أس

مهر ووان سووا ي لامسوورح الطالبووي ةاووى نطوواق القطوور، تسوويقا مهر انووال محايووا  ووي الماووا ق 



ويموودر .  ووان ال ووامالطووماليا والما بيووا وال سووطى تاتموور راللهووا ال وورق المطووتررا  ووي المهر

االوار  الى أن مديريوا التربيوا  وي رو  محا  وا رانو  تطورم ةاوى  رقوا مسورفيا وافود  ةاوى 

االق ، وتتألل ةاي  م  الطايا ومدرسي ال    ي المدارس، وتقدم رالل الساا الدراسيا ةرويواً 

 . مسرفيا ذال أغرار ترب يا وت ايميا

 : المسرح الفالحي
لامسورح ال الفوي الوى سوتياال القورن المايوي ةاودما انتقو  ب ول ت  ي اليودايال االولوى  

المسرفيي  بطك  متقطع باتا اته  الى الريل، وران م    ه ال  م   رق الهو ا  الم  و ي   وي 

وانطالقوواً موو  يوورور  ت ووييق الهوو   . الموودن الحووغير  القرييووا موو  القوورا ذال الك ا ووا السووكانيا

.  مدياوا، بودأ  الت كيور  وي نقو  المت وا ال ايوا الهاي وا الوى الريولالح اريا وال قا يا بي  القريا وال

 رقوواً صووغير  موو  رريمووي  0691وقوود وووكا  واار  الالراةووا واالصووالح الالراةووي بدايووا ةووام 

الم اهد ال ايا، وم  أصحال القابايال ال ايا م  الم و ي  وال مال، ونطرتها  ي المحا  وال، هذ 

لت وورر مسوورفيال بسوويطا  ووي لغتهووا ووسووائاها، وتطوورح  رافوو  تتاقوو   ووي الماووا ق الري يووا 

م امي  ذال صاا بحيا  ال الفي ، وران  ترا ق ال رور المسرفيا   اليال ونطوا ال ثقا يوا 

وةاوودما ت سوو   هوو   الحررووا وأروو ل تمتوو ل أةووداياً رييوور  موو  . وسياسوويا واروووايال اراةيووا

التمربوووا تكتسووور ب ووول الميووورال  وبووودأل. المت ووور ي   ان ووو  اليهوووا ةووودي مووو  أباوووا  ال الفوووي 

والمميالال الماصا وأر ل هو   الممم ةوال تطوارك بطوك   مواةي  وي اةوداي الاحو ع التوي 

 . تتحدث ة  مايي ال الفي ، ور افه  السياسي والطيقي يد االفتالل اال ايي واإلقطات 

  مووم  التمارل الاا حا  ي ممال المسرح ال الفي  ي ال وراق موا قامو  بوا ممم ةوا   

، هذ أسسوو  هوو   الممم ةووا أول  رقووا 0690الم امووي  الطوويال  ووي الااصووريا  ووي تموو ا ةووام 

مسوورفيا لامسوورح الري ووي المتموو ل  ووي محا  ووا ذي قووار   لتقوودي  ةوورور مسوورفيا ووو ييا  ووي 

ماا ق ت ا د ال الفي   ي القرا واالريام  بهدم ت ةيا ه   الطيقا المهما م  الممتمع باتموا  

التاريد ةاى أهميا يور المرأ   ي الممتموع ال الفوي، وفو  ال ائاوا ال الفيوا ةاوى اياي  االنتا  و

وتوو  تقوودي  ةوورور مسوورفيا  ووي القوورا . االلتحوواق بمرارووال محوو  االميووا، وربووط الريوول بالمدياووا

وأغحووان االووومار مووع ب وول ( بوو اري القحوور)باووا  مسوورح بسوويط موو   والاوو افي موو  رووالل

المحابيم  النار  المسرح مست يدي  م  الم لد الكهربائي الحغير ال ا اةارتوا مديريوا التربيوا، 

لقود روان رو  ووى  بسويطاً روالمالبه واالرسسو ارال، . و يا ال سائ  الت ايميا لا رقوا المو ر ر 

ويووت  يةوو   . م الم  وو ي  ووي القريووا ل موو  الطوو ارل والاحووىورووان ا يسووت يدون موو  صوو م االغاووا

ومموا ااي .. ب ل المس ولي  االياريي  رالقائمقام ومدير الاافيوا والالراةوا والمم يوال ال الفيوا

ان ال رقوا رانو  تح ور الوى القريوا ب قو  ... ي نماح ه   التمربا واياي  ت اة  ال الفوي  م هوا

ل ور لك اال الت ةاى هم م وم انا  ومطار  ر  قريا مو  ميكر قي  ال رر الرمال االست دايا

رالل االتحال بي ل الطمحويال هاواك فيو  تطورح اثاوا  ال ورر المسورفي باسوا ل ميسوط 

وسارر وباهموته  المحايوا وةاوى موراا ومسومع مو  المسو دلي  اإلياريوي  وباسوان ري وي يم و  

م ا ن ذرر ب ل اسوما  او ومحويال مو  ور يراً ما يت مد الم...المتاقي يط ر باليهما واالرتياح

القريوا أو اقتاوواع ب وول القحوو  والاوو اير وفتووى ب وول اام ووال الطوو ييا الدار ووا ةاووى ألسوواا 

ال الفي  وتقديمها مياور  ةاى المسرح يم  ف ار متق  و ريل وهايم  مست يدي  مو  قودر  



ورووان ي قوور . لتهووريجالمم اووي  ةاووى االبوودات واالرتمووال ب   يووا رائ ووا، ب يوود  ةوو  االسوو ام وا

ال رر المسرفي ي مياً، ةورور أ والم سويامائيا ت  يهيوا وت قي يوا ب اسوطا ةاريوا سويامائيا 

صغير ، تت  است ارتها م  ال سائ  الت ايميا  ي المحا  وا، وتتاواول الطورق الحوحيحا لاالراةوا 

تربيوا اال  وال والحااةال الري يا، وا الم ة  مح  االميا، وأ الم أررا ةو  ال قا وا الحوحيا و

ث  ت ال  ال رور ي مياً  ي قرا أررا تاب ا الى ق وا  الطوطر  والغورام والااصوريا وسو ق 

وقود قامو  واار  الالراةوا ةاوى اثور ذلوك بتاسويه . فتى وما  م  و  قورا المحا  وا.. الطي خ

يوائوور الت قيوول واإلرووواي ال الفووي  ووي المحا  ووال، وانطا وو  ب وود ذلووك نطووا ال أروورا  ووي 

وران  فررا رائد ، وبارا  بأهدا ها ونتائمها، وفم  المهو ي التوي . ال ةاى ن ه الاهجالمحا  

وقد نمح  ه   التمربا  ي افداث ان طام وايٍم  ي مسوير  ال مو  المسورفي . ب ل  إلنمااها

باتموا   يقووا مهموا موو  الممتموع ال راقووي وهوي  يقووا ال الفوي  التووي رانو  وال االوو  ت واني موو  

    .التمال وال قر

التق  ه   ال رق  وي مهر انهوا المسورفي االول الو ي ووكا  مو  أ اوا  0690و ي ةام        

وأةدل لامهر ان ورقا ةم  راصا  لتط ير التمربوا ب ود . لماا تحكي  م  ال     ال ايا الم ق ا

وبدأل ال رق تستقر ب ل الطي  ب ود ان ارتسوي  ريور    ياوا، وانحور   الوى تا يو  . يراستها

ل المهر ان بر ع ر ا   ال رق، والت  وا نحو  القورا والقحويال الاائيوا، وتحقيوق المهموا ت صيا

ونتيمووا التسووات الحا ووا الووى الماليوود موو  ال قا ووا ال الفيووا   قوود . الماليو ووا  ووي االمتووات والت ةيووا

موو  وا ياتهووا الرئيسووا ايحووال المسوورح الووى , م سسووا ةامووا لا قا ووا ال الفيووا 0699أنطوو   ةووام 

وتطووكا   ووي ال ووراق  رقتووان مرراليتووان هفووداهما لماطقووا الحكوو  الوو اتي وال انيووا . يوولأةموواق الر

وابقيوو  , لاماووا ق االروورا، تق مووان ب وورر نتائمهووا  ووي  ميووع ار ووا  القطوور بطووك  مت اصوو 

تطكيالل  رق المحا  ال ولمان الم سسا الى اسا ل المسابقا لاحح ل ةاى ا    الاح ع 

وبه   ال سوياا اسوتطاة  . ح س ا  ران  لكتّال م رو ي  أم  ديالتي ت الج ق يا االرر وال ال

الم سسا يمان و  ي رصيد  ير م  الاح ع  وي متاواول يودها وأرسو  بدايوا ةالقوا يائموا 

 .مع الكتّال

 :المسرح العمالي

تر ع ب ارير المسرح ال مالي الى ال هد الماكي م  تاريخ ال راق الم اصر، غير ان تاك       

  ترقإ الوى والي  المسورح ال موالي والي  فقيقيوا، هذ يمكو  ان نطاوق ةاوى تاوك المرفاوا التمربا ل

ول  يمد الم لل وثوائق مكت بوا أو مسوم ةا أو محو ر  ةو  تاوك (. مرفاا التمرير واالرتمال)

المرفاا، غير اوارال قاياا ف  تها لاا ب ل الحوحل ال راقيوا، هذ تطوير الم ا موال المتو ا ر  

مسرفي  ي ال هد الماكي  الى مااسيال ممتا ا قودم  يهوا ال موال ةرويواً مسورفيا ة  الاطا  ال

ةيرل  وي ر يور مو  االفيوان ةو  فوا ته  الوى باوا  مسورح ةموالي لوا مق موال المسورح المواي، 

قامو  ميوايرال  0691تمو ا  01وب ود ثو ر  . ورط    ي ال ق  ن سا ة  مي له  ال ايا الكاماا

يا ةماليا، ولك  المسرح ال مالي الماي الما   ل  ي هور الوى ال  و ي مت رةا لتقدي  اةمال مسرف

ةووامالً موو  هوو ا  ال وو  المسوورفي  ووي مقوور ( 09) 0690، هذ ا تمووع  ووي أيووار 0690اال ب وود ةووام 

 ووي ذلووك اال تمووات . االتحوواي ال ووام لاقابووال ال مووال بيغووداي وقوورروا تطووكي   رقووا مسوورفيا ةماليووا

لت في باال ا وبالم  ال وائاي ( بي )، وقد ارتيرل تسميا (يبي  المسرح ال مال)وي   صيغا 



الحمي ، ال ي ران ال بود مو  تو ا ر   لكوي توتمك  المورأ  ال اماوا مو  رسور  ودار التقاليود واقتحوام 

لا سا اسسواً لات امو  وال القوال بوي  ماتسوييا، ( بي  المسرح ال مالي)وقد فدي . ال م  المسرفي

س ن  ي نح صه  واةماله  المسرفيا ةمايا الاقود الياوا  لا و اهر  كان اة ا  ه ا اليي  يمار

وبغيووا توودرير ال مووال الهوو ا  . السوواييا  ووي الممتمووع، ويسوواط ن ال وو   ةاووى االموو ر االيمابيووا

واةدايه  لامسرح ن   بي  المسرح ال مالي اة ائا يورال ومحايرال اسوه   يهوا ةودي مو  

ال اوان ابوراهي   والل وال اوان بودري فسو ن : ي  ومواه اسات   و اواني المسورح ال راقوي الم ورو 

 ريوود، رمووا ا توواا أة ووا  ال رقووا يور   ووي الم سوويقى والغاووا  أسوو رل ةوو  تووأليل   قووا غاائيووا 

 . ماطداً وماطد   99يم  

ول  ييدأ بي  المسرح ال مالي نطا ا ةاى رطيا المسرح، رما ران مات راً  ب  بودأ  ةاوى         

فاقووال تا الي نيووا نحوول وووهريا، أل هووا غووااي مموودي ووائوو  ( 9)ةاوودما قوودم واوووا التا اليوو ن 

وقود لقيو  تاوك الحاقوال التوي ةالمو  م يو ةال مسوتمد  مو  . ال اني وأرر هوا ابوراهي   والل

واقووع الطيقووا ال اماووا  ووي ال ووراق، والتووي أ اووع بأيوارهووا ةوودي موو  ال مووال الم هوو بي  أستحسوواناً 

 . ماح واً م   انر المطاهدي 

وةاوووى الووورغ  مووو  ال ووودي الكييووور مووو  ال ووورق المسووورفيا التوووي تطوووكا   وووي بغوووداي وبقيوووا  

ثوالث صواالل  0690المحا  ال، اال ان ةودي المسوارح ال ابتوا  وي رو  ال وراق لو  تتمواوا ةوام 

، ةاموواً ان هوو   االريوور  (قاةووا الماوود)و ( مسوورح بغووداي)و( المسوورح القوو مي: )مسوورفيا وهووي

وةاووى . رقاةووا لاموو تمرال والاطووا ال السياسوويا( مسوورفيا غيوور)اسووتمدم  لاطووا ال اروورا 

 وي سويي  تطوميع الاطوا  المسورفي، ( محواحا السوياما والمسورح)الرغ  م  المه ي التي ب لتها 

وقد أصدرل هو   الم سسوا ماو ةام .  ان مساةيها تاك ران  تتس  ب دم المديا والاطا  المحدوي 

 .   الحدور بانت اموقد ت ق   ة( المسرح والسياما)مماا  0699

وةاوووى صووو يد المسووورح، اتموووا بيووو  المسووورح ال موووالي نحووو  الاحووو ع المحايوووا،  قووودم        

وراتاهمووا موو  تووأليل غووااي مموودي وهروورا  محسوو  ال ووالاوي ( الم ايلووا)و( الي ابووا)مسوورفيتي 

سورح وران  المسورفيا ال ال وا التوي قودمها بيو  الم. ورانتا تطيدان بتمربا تامي  الا ط  ي ال راق

ليوابا  نيورويا، التوي أةودها مالوك المطايوي ب او ان ( توألق   روان مريتوا ومحورةا)ال مالي هوي 

 . و    بطاها ثائراً م  ث ار المايج( الرأس)

وقد أرر  تاك المسرفيال ال الث ال اان محس  ال والاوي، وأياهوا اة وا  بيو  المسورح          

، اي روالل ال تور  التوي 0699و 0691مي ال مالي ةاى رطيا المسرح الق مي رالل صويل ةوا

وران لهو   ال ورور المسورفيا ال ماليوا صوداها . تت قل  يها ال رقا الق ميا ة  تقدي  ةرويها

ولقيوو  . ال اسووع، اذ اقياوو  ةايهووا  موواهير ال مووال بطووغل، رمووا أقيوو  ةايهووا ةطوواق  وو  المسوورح

المحووريا ومماووا ( ح الميوورصوويا)التمربووا استحسوواناً ةاووى المسووت ا ال ربووي  كتيوو  ةاهووا مماووا 

وران ثما ا مات ةاوى ان هو   المطو   رائود  . الاياانيا وصحل ةربيا أررا( االسي ت ال ربي)

 .  دير  بالت مي 

اتم  الاطا  المسرفي ال مالي  ي ال راق اووكاالً  ديود  وتأسوه الييو   0699وما  ةام         

ا قياي  الاطا ال ال ايا الممتا وا التوي يمارسوها ال قا ي ال مالي التابع، وه   هاا أورا  اليا مهم

وف  نطا  ال رق ال ماليا الممتا وا التاب وا لااقابوال محو  الحويغا المرراليوا التوي . ال مال اله ا 



وتأتي  ي  اي ا ه   ال رق،  رقا الاقابا ال اموا ل موال الياوا  والمطواريع االنطوائيا، . ران  متي ا

الموأر ذ  ةو  نواو  فكمو ، ثو  قودم   وي (   هر الق يا) مسرفيا 0699التي قدم   ي ةام 

وقود أرور  تاوك المسورفيتي  . التوي أل هوا ةيود الموا    وابر(  و رر  وايل)ال ام التالي مسرفيا 

و يا ةيد الغاي، وبريار  الممر  ن سا قدم   رقا الاقابا ال اما ل مال الميكانيك  ي أوارر ةوام 

وقودم   رقوا الاقابوا ال اموا . أليل صوياح الاليوديوهي م  ت( رصيل الغ ر)مسرفيا  0699

وهووي موو  ( رووان  غووان)، مسوورفيا 0699ل مووال اليريوود واليوورق والمطووابع واالةووالم،  ووي ةووام 

التوي أل هوا ( الدغظ)تأليل   ايل ال ارسي وهررا ا، بياما قدم ماتسي  نقابا المدمال مسرفيا 

الةمال ةاى رطيا المسورح القو مي، وقد م   ب ل ه   ا. فمال  ال ييدي وأرر ها قاس  صيحي

 . ولقي أهتماماً م   انر الححا ا

ريوور ( المسوورح ال راقووي ــووـ ق ووايا م اصوور )ول وو  مووا ذروور  فسوور ي يحيووى  ووي رتابووا       

الفوووي وال موووالي  تطووومي  لامطوووار  التوووي ةاناهوووا المسووورح ال راقوووي بطوووك  ةوووام والمسووورح ال

ايوي والمسورح ال راقوي، فياموا أووار الوى م انوا  والطالبي بطك  راع  ي تس ياال القرن الم

المسرح ال راقي م  ااما ةدم ت  ر نح ع مسرفيا  يد   ل لك لمأ ةدي م  المسورفيي  الوى 

مرا  ا التراث وأر وا م  صو حاتا الطوي  الك يور، وانتقاو ا الوى المو روث الطو يي ونقاو ا الوى 

مرا  ا وتاك المطاهد التي نقا ها فالوا رطيا المسرح ب ل مطاهد   ولكاه  ل  يمدوا  ي تاك ال

 .قرييا الى المطكالل الم اصر  لإلنسان ال راقي
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