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ان���ا ل�س���ت �سحفي���ا وامن���ا فن���ان م�سرح���ي بدات 
حيات���ي وم�سريتي مع هذا الف���ن عرب �سنني م�ست 
كانت مليئة باخل���ربة والتجارب والعطاء منحتها 
اىل طلبت���ي وم���ا زل���ت ا�سخ مبا عن���دي ومن دون 
مل���ل وكل���ل، اما اجابت���ي عن كيفي���ة انخراطي يف 
ال�سحاف���ة، هو احلن���ني لاليام املا�سي���ة و�سورها 
اجلميل���ة الت���ي ع�س���تها يف الوط���ن والت���ي مازلت 
ا�س���تان�س باعادة ذكرياتي اجلميلة وا�س���تمتع بها 
وانا طفل يع�س���ق اجلمال ويحب الفن وي�س���تان�س 
ب�س���ماع املو�س���يقى ال�س���رقية وايقاعاتها التي تهز 
االبدان وال �س���يما املو�س���يقى العراقية وامل�سرية، 
وكنت اتابع االفالم امل�س���رية واع�سق م�ساهداتها 
واعي����س مع اح���داث ق�س�س���ها اجلميلة وال�س���يما 
الرومان�س���ية والت���ي كان���ت جت�س���دها  الغرامي���ة 
�س���ادية مع كمال ال�سناوي، و�س���امية جمال وفريد 
االطر�س، واالفالم البولي�س���ية والتي كان ابطالها 
حممود املليجي وفريد �سوقي وا�ستيفان رو�ستي، 
وانا اعي�س بني احالم الواقع الذي اعي�سه واحالم 
الوهم الذي كانت جت�سده هذه االفالم ال�سينمائية 
ه���ذه،  ال�س���حفية  م�س���ريتي  وان���ا يف  امل�س���رية، 
ا�س���تطعت جت�س���يد تلك االحالم وا�سرتجاعها عن 
طري���ق ال�س���حافة. اما ع���ن الربام���ج التلفزيونية 
والت���ي كان���ت ت�س���دنا اىل متابع���ة عرو�س���ها فهي 
كثرية ومتنوعة منها الفني���ة والتنموية والعلمية 
والريا�س���ية والفني���ة، فكانت برامج رك���ن الهواة 
والت���ي كان يعده���ا ويقدمها الفن���ان املرحوم كمال 
عاك���ف، وبرنام���ج العلم للجميع وال���ذي كان يعده 
ويقدمه املرحوم كامل الدباغ، وبرنامج الريا�س���ة 
يف ا�س���بوع وال���ذي كان يع���ده ويقدم���ه املرح���وم 
موؤي���د البدري، وبرنامج عد�س���ة الف���ن والذي كان 
يع���ده املرحوم خالد ناجي وتقدمه املذيعة الرائعة 
خريية حبي���ب وبرامج االطفال وال���ذي كان يعده 
ويقدم���ه الرائ���د عم���و زك���ي، وبرنام���ج �س���ندوق 
ال�س���عادة والذي كان يعده ويقدم���ه الفنان املتالق 
فخ���ري الزبي���دي، وبرنامج ق���ل وال تق���ل للعالمة 
م�س���طفى جواد، وبرنامج قرق���وز والذي كان من 
اعداد وتق���دمي الثنائي ط���ارق الربيعي واملرحوم 

انور حريان.
اذن ماهو القره قوز وماذا تعني هذه الت�سمية ؟

بالرتكي )الع���ني  اال�س���لي  قوز،معناه���ا  ق���ره 
ال�س���وداء( كانت عبارة عن عرو�س م�سلية تعر�س 
على ال�س���باب من �سن العا�سرة واىل حد اخلام�سة 
ع�سر من العمر، وال�سيما يف ليايل رم�سان املبارك 
وبع���د الفطور مبا�س���رة، هذه العرو�س ا�س���تهرت 
بها مقاهي بغداد عرب التاريخ القدمي، ومنها مقهى 

العزاوي وغريها.
وق���د ذكرت بع����س امل�س���ادر املوثوقة عن م�س���رح 
الدمى بانها لي�ست حديثة العهد ))ان هذه االلعاب 
ق���د و�س���فها العالمة )اب���ن خلكان( بحف���الت مولد 
النبوي ال�س���ريف على عهد املظفر يف اربيل قائال: 
كان مظف���ر الدين يعقد لكل طبق���ة يف قباب الزينة 
لالحتف���ال به���ذا اليوم املب���ارك جوقا م���ن االغاين 
وجوق���ا من ارب���اب اخلي���ال، وقد علمن���ا فيما بعد 
بان���ه خيال الظل والتي ن�س���ميها )قرقوز( وكما ان 
اهل بغداد القدماء يتذكرون الفنان )را�سد افندي( 

وما كان يقدمه من العاب القرقوز وحكاياته.
وعرب ال�س���نني املا�س���ية من �س���نني مراحل حياتنا 

البغدادية وال �س���يما يف طفولتنا كنا نتابع برامج 
االطفال والتي كانت ت�س���دنا مب�سامينها الرتبوية 
واالر�س���ادية والتوجيهية واخ�س بالذكر برنامج 
قرق���وز والذي كان يعدانه وي�س���رتكان يف تقدميه 
كل من املرحوم انور حريان )ابو زرزور( والفنان 
الل���ه مينح���ه العمر الطوي���ل ط���ارق الربيعي )ابو 
�س���نيور( حيث يذك���ر الفن���ان ط���ارق الربيعي عن 
كيفي���ة لقائه باملرح���وم انور حريان قائ���ال: كنا قد 
قدمن���ا عل���ى اال�س���رتاك يف برنام���ج رك���ن اله���واة 
وال���ذي كان يع���ده ويقدم���ه عدن���ان الربيع���ي يف 
ال�س���تينيات م���ن تل���ك احلقب���ة الزمني���ة وجلم���ال 
ا�س���واتنا ر�س���حنا ان نك���ون كور����س غنائ���ي يف 
الربنام���ج، اما ع���ن برنامج قرقوز يذك���ر الربيعي 
بان هذا الربنامج كان موجودا انذاك، وانا بالذات 
كن���ت معجب ب���ه وهائما يف اج���واء عامله، وكذالك 
اكت�س���فت ان زميلي املرحوم ان���ور حريان واثناء 
تواجدن���ا يف االذاع���ة والتلفزيون انه ي�س���اركني 
ه���ذا االعجاب فكنا نتاب���ع الربنامج عن كثب حيث 
يف وقتها كان من تقدمي واعداد الفنان عبد ال�ستار 
عب���د الرزاق والذي التحق يف اخلدمة الع�س���كرية 
يف اجلي�س، فا�س���بح مكانه �س���اغرا وهنا خدمتنا 
الفر�س���ة لنح���ل مكان���ه وقمن���ا باعداده با�س���لوب 
مغاي���ر وتقدمي���ه بدمي���ة تختل���ف عم���ا كان يقدمه 
الفن���ان عب���د ال�س���تار عبد ال���رزاق وب�س���وتينا انا 
واملرح���وم انور ح���ريان، حيث كن���ت اتقن اللهجة 
الريفي���ة املحبب���ة وله���ذا ويف اعتق���اد الكث���ري من 
ا�س���حاب الراي ال�س���ديد انني وفقت يف االختيار 
فكانت �سخ�س���ية ابو �س���نيور ال�س���عبية والريفية 
�سخ�س���ية جت�سد يف طرحها االر�س���ادات ال�سحية 
والتوعي���ة وبالتع���اون مع �سخ�س���ية اب���و زرزور 
املرحوم )ان���ور حريان( والذي ا�س���تهر يف حينها 
بكلمته املحببة )ورور( حيث كنا نقدمها با�ساليبنا 
الفني���ة التمثيلية وب�س���كل كوميدي فيه �س���يئا من 
�سفافية الطرح وقد ا�ستقطبنا ومن خالل عرو�سنا 

امل�سوقة اعجاب املتلقني من ال�سغار والكبار.
يذكر الفنان الربيعي قائال:

لقد بدانا م�س���وارنا يف ه���ذا الربنامج التلفزيوين 

قرق���وز يف �س���نة 1956 مع املرح���وم انور حريان 
وحت���ى رحيل���ه يف �س���نة 2000 حيث ا�س���تد عليه 
مر�س ال�سكري ورحل بعد ان ترك برحيله فراغا مل 
ي�ستطيع امالئه اي فنان اخر، كان يتخلل تقدمينا 
للربنامج اغاين توجيهية وتربوية ونقدية ن�سيغ 
كلماته���ا على �س���كل منولوجات كوميدي���ة ونقدية 
و�س���عبية واحل���ان فلكلورية وتراثي���ة من خمتلف 

االغاين ال�سعبية.
وي�سيف الفنان طارق الربيعي قائال:

كن���ا نقدم ه���ذا الربنام���ج على الهواء مبا�س���رة اي 
ب���ث حي، وم���ن اح���دى الطرائف والت���ي كانت ان 
توقعن���ا يف ورط���ة لو مل ا�س���تدرك املوق���ف حينما 
وق���ع الرادي���و واملوجود عل���ى الرف ف���وق احدى 
املذيع���ات والت���ي مل تكن من �س���من ال���كادر املرئي 
للجمه���ور با�س���تثناء الرادي���و حينه���ا ا�س���تدركت 
املوق���ف وقل���ت الب���و زرزور )عيوين اب���و زرزور 
كاف جت���ذب ترى م���ن جذب���ك حت���ى الراديو وكع 
على رو�س���نا( وهكذا ا�س���تدركت املوق���ف وانقذت 
ارب���ع خم����س  كن���ا جن�س���د يف متثيلن���ا  امل�س���هد، 
�سخ�س���يات وبدم���ى خمتلف���ة اال�س���كال وكل منها 
بزيها ال�س���عبي منها ام زرزور وام �سنيور وجميع 
هذه اال�س���وات كنا نقدمها ب�سوتينا ان واملرحوم 
انور حريان حيث كان �سوته متطابقا مع جت�سيد 
ا�سوات الن�س���اء ويجيد تكييفه وفق �سخ�سية كل 
منه���ن ومايالئمهن من التج�س���يد ان كان���ت امراة 
�س���عبية او ريفي���ة وغري ذلك ع���امل الدمى وجتربة 
الفن���ان ط���ارق الربيعي. ع���امل الدمى عامل وا�س���ع 
و�س���اق يخ�س���ع حلرفية و�س���ناعة دقيقة ت�س���رتك 
فيها الفنون التت�س���كيلية وت�سميم االزياء وفنون 
النح���ت، جميع هذه الفنون ت�س���رتك فيما بع�س���ها 
لتنتج دمى خمتلفة اال�س���كال ومبوجب ماتقت�سيه 
احلاج���ة ال�س���تعمالها، ويذك���ر الربيع���ي ان الدمى 
هي عل���ى انواع منه���ا القفازية والدم���ى املحمولة 
وال�س���لكية وخي���ال الظ���ل، وله���ذا ثقافت���ه مل تاتي 
اال من خالل حت�س���يله ال�س���هادة التي ح�سل عليها 
م���ن دورة ا�س���رتك فيها م���ع الفنان املرح���وم انور 
حريان من م�س���ر العربية يف م�س���رح املاريونيت، 

وبعد عودتهما اىل الوط���ن ترجموا ماتعلموه يف 
تنظي���م دورة يف اكادميي���ة الفن���ون اجلميلة وعن 
طري���ق ثقافة االطفال مت من خاللها ا�س���راك بع�س 
اله���واة من الطلبة ممن لهم الرغبة يف تعلم حرفية 
هذا الفن حيث �سارك مايقارب نحوى الثالثني من 
كال اجلن�س���ني، اال ان التجربة مل يكتب لها النجاح 
ولعدة ا�س���باب منها عدم توفر الكاتب املتخ�س�س 
تخ�س���ع  والت���ي  امل�س���رحية  الن�س���و�س  لكتاب���ة 
لثقافة تخ�س�س���ية تتنا�س���ب مع امل�س���توى العلمي 
والثق���ايف للطف���ل ومراع���ني يف ذالك عل���م النف�س 
واالخت�س���ا�س الرتبوي ال�س���حيح وا�س���افة اىل 
ذلك عدم توفر امل�س���رح املخ�س�س مل�سرح العرائ�س 
والدم���ى وكذال���ك ه���ذه احلرفة الفني���ة حتتاج اىل 
�س���ناعة متفرغة م���ن كادر متخ�س����س يف الفنون 
واالك�س�س���وارات  االزي���اء  وت�س���ميم  الت�س���كيلية 
املختلف���ة، ا�س���افة اىل كل هذا ان حم���اورة الطفل 
حتت���اج اىل كاتب متخ�س����س بالكتاب���ة لكون هذه 
املحاورة فيها خ�سو�س���ية فريدة من حيث درا�سة 

الو�سع االجتماعي والثقايف والنف�سي.
لق���د �س���النا الفن���ان ط���ارق الربيع���ي وع���ن طريق 
التوا�س���ل االجتماع���ي، كيف يت�س���نى لن���ا لنا فتح 
دورة متخ�س�س���ة واع���ادة هذه التجرب���ة من اجل 
خلق حركة متطورة مل�س���رح الدمى؟ فاجاب قائال: 
ان ه���ذه العملي���ة حتت���اج اىل كادر متخ�س����س له 
خلفي���ة يف ف���ن التمثي���ل ا�س���افة انه يح���ب العمل 
يف م�س���رح الدم���ى، وكذال���ك هذه العملي���ة حتتاج 
اىل الدع���م املعن���وي وامل���ادي، لق���د حاول���وا جلب 
خبريي���ن جيكيني لتعلي���م فن الدمى و�س���رفت لهم 
رواتب باه�س���ة بالعملة ال�س���عبة اال انهما اعتذرا 
عن موا�س���لة مهمتهما بعد اطالعهما على جتربتنا 

يف م�سرح الدمى--
واخ���ريا ويف نهاي���ة حديثن���ا م���ع الفن���ان ط���ارق 
الربيع���ي قدمنا ل���ه حتياتن���ا واعجابن���ا بتجربته 
الرائدة يف م�س���رح الدمى متمنني له دوام ال�سحة 
وان تبق���ى جتربت���ه وريادت���ه يف م�س���رح الدم���ى 
نربا�س���ا وجتربة تدر�س لطلبتنا يف املعاهد الفنية 

يف العراق.

مذكرات )أبو شنيور(
طارق الربيعـي وريادتـه مع مسـرح الدمى

جوزيف الفارس
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يوم رحيله.. بكته الدمى )تلك التي 
صنعها او لم يصنعها.. قام بتحريكها 

او لم يقم.. شهدها او لم يشهدها( 
بكته بكل جوارحها )خيوطها( و من 
كل قلوبها )فهي تملك قلوبا تنبض 

بحب خالقها و محركها و بسحر 
انامله(.. بكته القرقوزات المضحكة.. 

و يوم وفاته.. اعلنت مدينة الدمى 
الحداد! هكذا اتخيل.. و اقاموا له 

مأتما لم ُيدعى اليه ايٌّ مّنا نحن البشر 
الذين قد نجحد فضله و نتناسى 
ريادته و عطاءه و عشقه للدمى 
التي افنى عمره فيها و معها و 

من اجلها.. فهل نحن جاحدون؟ هل 
سنفي هذا الرجل )االنسان( حقه؟!؟؟ 
هل سنكون اوفياء كما كان هو وفيًا 
لدماه و فنه و من قبلهما لوطنه و 

اطفال وطنه..

 ه���ل �س���نكون عل���ى قدر م���ن الوفاء لنثب���ت حقيقة 
ريادت���ه املزدوج���ة و املركب���ة و يف ميادي���ن )فنية 
و اعالمي���ة(؟!؟. علين���ا ان نك���ون كذل���ك.. علينا اأن 
نح���اول و ن�س���عى و ها اأن���ا اأفعل ذلك.. اأن اأ�س���عى 
لتدوي���ن و توثي���ق بع�س���ًا م���ن �س���ريته الريادي���ة 
االبداعي���ة احلافلة بالفرح و اجلم���ال و النجاح و 
املكت���زة بال�س���دق و ال�س���عور العايل مب�س���وؤولية 
الفن���ان جت���اه وطن���ه و �س���عبه و االمي���ان الع���ايل 
بر�س���الة الف���ن االن�س���انية و الوطني���ة. و لعلي مع 
زمالئي و ا�س���دقائي و طلبتي قد فعلت قبل رحيله 
ب�س���نوات قليل���ة.. ح���ني اأقم���ت و بالتن�س���يق م���ع 
امللتق���ى االذاعي و التلفزيوين يف احتاد االدباء و 
الكّت���اب يف العراق و بالتع���اون معه، حفل اإحتفاء 
و تك���رمي لط���ارق الربيعي بح�س���وره و ح�س���ور 
نخب���ة من االدب���اء و الفنان���ني.. كان ذلك يف حيث 
�س���هدت قاعة اجلواه���ري هذا االحتف���اء الذي كان 
الراحل غاية يف ال�س���عادة به انفرجت اأ�ساريره و 
اطلق �س���حكاته و طرائفه.. م���ازح اجلميع.. غنى 
و روى.. كان عري�س���ا يف ليل���ة عر�س���ه.. كنت على 
ثقة.. يومها.. انه �سيعود �سعيدا اىل بيته.. لكنني 
كنت على دراية باأنني كنت االأ�سعد فالوفاء نعمة و 
قيمة ان�س���انية عليا لن يدركها اجلاحدون و ناكرو 

اجلميل..

ريادات ال ريادة واحدة
الريادة قيادة و رئا�س���ة، و هي من اخل�س���ائ�س و 
ال�س���فات التي تتمت���ع بها �سخ�س���ية ما يف حتفيز 
اآخري���ن نحو حتقيق اهداف يف جم���ال او عمل ما 
و يكون اأي�س���ا م�س���در اإله���ام له���م. و اذا ما اخذنا 
بنظر االعتبار اإّن الريادة هي فعل تاأ�سي�سي نوعي 
ي�س���ع اللبنة االوىل يف ت�س���ييد و تكري�س ظاهرة 
او اأجت���اه او حق���ل معريف او ابداعي م���ا، و يعّبد 
الطري���ق خلط���وات نوعية مماثلة تعقب���ه، فاأن من 
االأن�س���اُف اأن ن�س���ع فن���ان الدمى ط���ارق الربيعي 
)اب���و �س���نيور( يف خان���ة ال���رواد. و رغ���م اّن هذا 

التعريف �س���الف الذكر، ي�ستبعد املفهوم ال�سطحي 
و ال�س���كلي للريادة و الذي يرتبط حتديدا بال�سبق 
الزمن���ي ح�س���ب، ااّل انن���ا و وفق���ا للمفهومني جند 
انف�س���نا اأم���ام حقيق���ة ان طارق الربيع���ي هو رائد 
م�س���رح الدمى يف العراق بالت�س���ارك م���ع زميله و 
�س���ريكه الفنان انور حريان. مع �سرورة اال�سارة 
اىل متيز جهود الربيعي عن زميله من ناحية االثر 
الفني و حجم املنجز و تع���دد املهارات الفنية لدى 
الربيع���ي م���ن حي���ث الكتاب���ة و الغن���اء و التلحني 
)رغم ب�س���اطته( اىل جان���ب موهب���ة التمثيل التي 
تف���ّرد به���ا عن زميل���ه و متي���ز. كان الربيعي يكتب 
اغاين الربام���ج الفكاهية، كان يلحن و يغني، كان 
ُي�س���اهم يف االعداد، كان يقدم الربامج، كان يحيي 
احلف���الت، جتده مذيع���ا حماورا.. عري���ف حفل.. 
مونولوج�س���ت.. و كان ميثل بفطرت���ه و تلقائيته 
رغ���م ع���دم درا�س���ته لف���ن التمثي���ل. و قد اإ�س���تثمر 
املخرج���ون يف التلفزي���ون و ال�س���ينما و امل�س���رح 
موهبت���ه التمثيلية و ال�س���يما اجادته لالدوار ذات 
الطابع الريفي نتيجة تقم�س���ه ال�س���ديد ل�سخ�سية 
اب���و �س���نيور الرج���ل الريف���ي و اىل جان���ب ذل���ك، 
فق���د تعدت جهود ط���ارق الربيع���ي اىل مبادرات و 
م�س���اعي اخ���رى حقق م���ن خاللها ري���ادات اخرى 
منه���ا ال�س���عي لتاأ�س���ي�س اول ق�س���م للدم���ى و م���ن 
قبل���ه لربام���ج االطفال يف تلفزي���ون العراق. و مع 
االع���رتاف ب�س���راكة الفن���ان الراحل ان���ور حريان 
م���ع ط���ارق الربيعي يف ري���ادة م�س���رح الدمى يف 
الع���راق، البد م���ن تثبيت احقية الري���ادة )الزمنية 
و النوعية( لط���ارق الربيعي يف جماالت متعددة. 
اذن فنح���ن امام ري���ادات متعددة ال ري���ادة واحدة 
للعوام���ل االتي���ة: - الربيع���ي ه���و م���ن اوائل من 
عم���ل يف تلفزي���ون بغ���داد يف عام تاأ�سي�س���ه - هو 
من اأ�س����س اأول م�س���رح دمى خيطي���ة )ماريونيت( 
يف الع���راق - اأ�س����س م���ع زميله انور ح���ريان بعد 
عودتهم���ا م���ن م�س���ر اول فرق���ة م�س���رح دم���ى يف 
العراق )م�س���رح بغداد للعرائ�س( - من موؤ�س�س���ي 

ق�سم برامج االطفال يف تلفزيون بغداد اىل جانب 
تاأ�سي�س���ه الأول ق�س���م للدم���ى يف التلفزيون. - هو 
م���ن اوائ���ل امل�س���اهمني و بفاعلي���ة يف ت�س���جيل و 
ت�س���وير اول اغ���اين تلفزيوني���ة لالطف���ال. و م���ن 
بينها تل���ك االغاين التي غنتها الطفل���ة الهام احمد 
الت���ي كانت �س���من طلبة ط���ارق الربيعي املتدربني 
على فن الدمى. و من بني تلك االغاين اغنية )�سّدة 
يا ورد �س���َدة( و اغنية )هيال يا رّمانة.. هيال مية.. 
م���ن هّية الزعالن���ة( و اغاين عديدة ا�س���رف عليها 
و قام بتلحينها الفنان املو�س���يقي ح�س���ني قدوري. 
و ق���د لع���ب الربيعي دورا مهم���ا و فاعاًل يف تعزيز 
اجلان���ب الفني له���ذه االغاين باال�س���تعانة بالدمى 
التي كان قد جلبه���ا من القاهرة و دمى اخرى ذات 
ف���م متحرك كان ق���د جلبها من )�س���توكهومل( اثناء 
زيارته لل�س���ويد. و بالعودة اىل مو�س���وع الريادة 
الت���ي نرى احقية الفنان ط���ارق الربيعي بها، نرى 

ان ذل���ك ال يقل���ل باملرة م���ن اجلهود الكب���رية التي 
بذلها الفنان انور حريان بو�س���فه �س���ريكا ابداعيا 
للربيع���ي، غ���ري اننا ن���رى اإن الربيع���ي كان يلعب 
يف ه���ذا الفري���ق )الثنائ���ي( دور القائ���د و املنظ���م 
و �س���احب املب���ادرة.. و كان���ت ت�س���عفه للعب هذا 
الدور خ�س���ائ�س �سخ�سية منها ذكاوؤه و فطنته و 
مرونت���ه و �س���عيه لبناء عالقات فنية و �سخ�س���ية، 
ف�سال عن �س���رعة تعلمه و تطوره. و رغم ان انور 
ح���ريان يك���رب زميل���ه الربيع���ي بعام���ني )فهو من 
موالي���د19٣5( اال ان���ه كان تقّيد كثريا ب�سخ�س���ية 
القرقوز و ق���د كان مييل اىل الطابع الكوميدي مع 
اتقانه ملهارة التمثيل ال�سامت، و مل ي�سعفه و�سعه 
ال�سحي ملوا�سلة امل�سرية مع رفيق دربه و �سديق 
عمره ط���ارق الربيعي الذي اأح�س بفراغ كبري بعد 

رحيله.
ويوم���ا م���ا.. و حتدي���دا يف 15-11-201٨.. و 
بعد نهاية عر�س )بغ���ددة( الذي كتبه املبدع رحيم 
العراقي و قمت باأخراجه و مت تقدميه يف م�س���رح 
جامعة بغداد باجلادرية )قاعة احلكيم( مبنا�س���بة 
يوم بغداد الذي اأحيته امانة بغداد كعادتها يف كل 
عام.... و بعد اأن ق���ام املمثلون بتحية اجلمهور.. 
ج���اء دوري للتحي���ة بو�س���في خمرج���ا للعر�س.. 
حيي���ت اجلمه���ور �س���ريعا ث���م هرع���ت بخف���ة اىل 
حي���ث ينتظر الفنان ط���ارق الربيع���ي )و كان احد 
امل�س���اركني يف العر����س(، فا�س���طحبته اىل مقدمة 
امل�سرح و طلبت من اجلمهور بحما�س ان ي�سفقوا 
ل���ه و يحييوه ب�س���كل خا����س بع���د ان طبعت على 
جبينه بعد ان قدم���ت له باقة الورد املقدمة يل قبل 
حلظ���ات.. ثم طلب���ت ميكرفونا.. و ما ان ام�س���كت 
باملايكرف���ون حتى خطب���ت باجلمهور احلا�س���د و 
كان من بينهم نّواب و م�سوؤولني حكوميني رفيعي 
امل�س���توى )مدنيني و ع�س���كريني( اىل جانب اأمينة 
بغ���داد - يف حينه���ا- الدكت���ورة ذك���رى علو�س، و 
بح�س���ور عدد كبري من و�سائل االعالم و مرا�سلي 
الف�س���ائيات احلكومي���ة و غ���ري احلكومي���ة. قلت: 
)اخ���وان.. اأخ���واااان.. ان���ا اآ�س���ف.. ع���ذرا ل���دي 
كلم���ة. ه���ذا العم���ل هو ُمه���دى اىل بغ���داد.. و لكن 
اليوم اإ�س���محوا يل انا اريد اليوم ان اأذّكر بغداد.. 
موؤ�س�س���ات بغ���داد و املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة كافة 
بفنانن���ا الرائد ط���ارق الربيع���ي.. كان اأح���د رّواد 
تاأ�س���ي�س تلفزي���ون الع���راق عام 1956، و اأ�س����س 
اأول ق�س���م لربامج االطفال يف الع���راق، و اجدادنا 
و اآباوؤن���ا يتذك���رون �سخ�س���ية )اب���و �س���نيور( و 
مفارقات���ه و مقالب���ه م���ع القرق���وز، و الدم���ى التي 
مت ا�س���تخدامها يف هذا العر�س الذي �س���اهدمتوه 
م���ن قب���ل فناننا ط���ارق الربيع���ي هي نف�س���ها التي 
كان ي�س���تخدمها قبل عقود. الفنان طارق الربيعي 
من�سي من قبل الوزارات او احلكومات و انا اآ�سف 
ان اق���ول املتعاقب���ة ! لنحتف���ي بفنانين���ا وال�س���يما 
الرواد منه���م. حتية للفنان ط���ارق الربيعي.( بعد 
ه���ذا اخلط���اب االرجتايل �س���ّفق اجلمه���ور كثريا 
للراحل طارق الربيعي الذي طبعت اأنا قبلة اخرى 
عل���ى جبينه بع���د اأن احنيت قامتي ل���ه احرتاما و 

اإجالاًل.

كتابي عنه
ان���ه كت���اب الوف���اء يف زم���ن تف�س���ي اجلح���ود و 
تراج���ع لغة الوف���اء و الناطقني بها.. ه���ذا الكتاب 
هو �س���هادة اعرتاف بريادة طارق الربيعي مل�سرح 
الدمى عراقيًا ف�س���ال عن ري���ادات اخرى يف جمال 
التلفزي���ون و برام���ج االطف���ال. لع���ّل ه���ذا الكتاب 
�س���يكون اإن�س���افا - و اإن جاء متاخرًا- جلهود هذا 
الفن���ان ال���ذي عان���ى ما عان���اه من االهم���ال و عدم 
التقدي���ر جله���وده الريادي���ة يف برام���ج االطفال و 

م�سرح الدمى.

د. حسين علي هارف

رثاء... و إحتفاء، بكته الدمى قبل فنانيها
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د. فاضل خليل

مل يتع����رف الع����راق عل����ى الدم����ى اإال يف ع����ام 1954- 
1955م.بع����د زي����ارة فرق����ة مدين����ة االألع����اب امل�س����رية 
اىل بغ����داد )22( وقام����ت بتق����دمي بع�����س األعابها التي 
ا�س����تهوت بع�����س من هواة ه����ذا النوع م����ن فن حتريك 
الدم����ى، وكان����ت من نوع الدم����ى القفازية. ف����كان ثالثة 
منه����م و هم: )عبد ال�س����تار عب����د الرزاق( ال����ذي رافقهم 
وتع����رف عن كثب على هذا الفن ليمار�س����ه فيما بعد يف 
برنامج تلفزيوين اأطلق عليه ا�سم )قره قوز( الذي كان 
يق����دم حيًا وعل����ى الهواء مبا�س����رة، وقد ا�س����تمر قرابة 
العام، كان ي�س����اعده �سخ�س يدعى )فكري ب�سري( دربه 
ه����و. زامن ه����ذا الربنامج قي����ام برنام����ج اإذاعي يحمل 
نف�����س الت�س����مية )قره ق����وز()2٣( قدمه الثنائ����ي )اأنور 
حريان وط����ارق الربيعي(، اللذان انتق����ال فيما بعد اإىل 
التلفزي����ون عندما ترك )عبد ال�س����تار الع����زاوي( العمل 
يف التلفزي����ون، ث����م تو�س����ع عملهما لي�س����مل ن�س����اطهما 
املدار�س فقدما اأول عر�س لهما يف االإعدادية ال�س����رقية 
ببغ����داد عام 1956م اأطلقا عليه اأ�س����م )رحلة اإىل قمر(، 
ومن����ه انتقال اإىل مدار�����س اأخرى. اأما اأهم �سخ�س����يات 
الدمى الب�س����رية الت����ي قدماها فكانت: )ق����ره قوز- اأبو 
– زه����وري.. وغريه����ا(  الريف����ي  – الف����الح  �س����نيور 
اإىل جان����ب الدم����ى الت����ي كان����ت متث����ل جمموع����ة م����ن 
احليوانات. ا�س����تمر عملهما حتى عام 1967م، �س����افرا 
بعده����ا يف دورة تدريبي����ة يف فن الدمى وحتريكها اإىل 

م�سر.
اإن الع����راق مل يهت����م به����ذا الواق����ع ومل ي����وؤرخ ل����ُه قبل، 
مرحلة اخلم�س����ينات. فقد �س����هدت اخلم�س����ينات األعاب 
)خي����ال الظ����ل( الت����ي كانت تق����دم يف )مقه����ى عزاوي( 
يف ليايل �س����هر رم�س����ان، حيث اإ�س����تهر �س����خ�س يدعى 
)ر�س����يد اأفن����دي( بتقدمي األع����اب خيال الظل لل�س����بيان 
الذين ترتاوح اأعمارهم من )10-اإىل 15 �س����نة( )24(. 
اأم����ا يف الفرتة ما بني االأعوام 1956- 196٨م ن�س����اطا 
يف عمل و�سناعة الدمى يف العراق لتطور فن الر�سوم 
املتحرك����ة وخا�س����ة ما بعد ث����ورة مت����وز 195٨م التي 
�س����هدت زيارة العديد من ف����رق الدمى لدول عديدة مثل 
ال�س����ني، ت�سيكو�س����لوفاكيا، بولوني����ا، الهن����د، اأملاني����ا، 
وبلغاري����ا، لفرق �س����هرية ومتميزة مث����ل فرقة )الثنائي 
االآل ين ايلة( الذين تنوعت عرو�س����هم وا�ستخداماتهم 
الأنواع الدم����ى من )قفازيه، �س����وجلانيه، ماريونيت(. 
تاأ�س����ي�س تلفزي����ون بغ����داد كان يف  اأن  م����ن  وبالرغ����م 
ع����ام 1956م، لك����ن اهتمام����ه بربامج االأطف����ال جاء يف 
مقدم����ة اهتمام����ه، مببادرات �سخ�س����ية م����ن املخرجني 
والعامل����ني يف التلفزي����ون اآن����ذاك )25(. وحني اأدركت 
اإدارة التلفزي����ون ه����ذا االهتمام عملت على ا�س����تقطاب 
عنا�س����ر ذات كف����اءة بعم����ل و�س����ناعة الدم����ى وعل����ى 
حتريكها اأي�س����ا اأمثال )عامر مزهر، و�سامي الربيعي( 
ه����ذا الثنائ����ي الذي قام ب�س����ناعة فلم )اخل����زاف( وهو 
اأول فل����م بالدم����ى املتحرك����ة وبطريقة )ال����كادر– كادر 
Singe Frame(. كم����ا قام����ا بتنفيذ فل����م )الطيارة 
الورقية( بوا�س����طة الق�سا�س����ات الورقي����ة على طريقة 

)خيال الظل(.
يف ه����ذه االأثن����اء ع����اد الثنائ����ي )اأنور ح����ريان وطارق 
الربيع����ي( من القاهرة بعد زيارة مل�س����رح العرائ�س يف 
دورة تدريبي����ة اطلع����ا خاللها على عملية �س����نع الدمى 
)Marionette Puppets( وحتريكه����ا عل����ى يد 
)الفري����د ميخائي����ل )26( و�س����الح ال�س����قا )27((، كم����ا 
�س����اهدا العديد من عرو�س الدمى املختلفة، فا�ستحدثا 
برناجمًا جديدًا با�س����م )م�س����رح العرائ�س( اإ�س����افة اإىل 
برناجمهم����ا ال����ذي كان����ا يقدمان����ه قب����ل �س����فرهما )قره 
ق����وز( وذل����ك عام 1969م. كم����ا كانا قد �س����ّكال فيما بعد 
فرق����ة للعرائ�س امل�س����رحية اأطلقا عليها ا�س����م )م�س����رح 
بغ����داد للعرائ�����س( الت����ي كانا يتجوالن بعرو�س����ها بني 

ريا�س االأطف����ال واملدار�س والفن����ادق ومدينة االألعاب 
يف اغل����ب م����دن الع����راق. ويف نف�����س الع����ام 1969م 
ا�ستقدم )تلفزيون بغداد( اأحد خمرجي م�سرح االأطفال 
والعرائ�س من امل�سرح القومي امل�سري وهو)اإبراهيم 
�س����امل( م����ن اأج����ل اإع����داد فق����رات منوع����ة للعرائ�س يف 
الع����راق)2٨(، ال����ذي ا�س����تعان م����ن اج����ل اإجن����از عمله 
مبحرك����ي دمى عراقيني من الذين ّمر ذكر البع�س منهم 
يف �س����ياق حديثنا، فكانوا نواة لتاأ�س����ي�س ق�سم خا�س 
بربام����ج االأطف����ال يف )م�س����لحة ال�س����ينما وامل�س����رح( 
)29( التابع����ة اإىل وزارة الثقافة واالأعالم فا�س����تعانت 
بنف�س املجموعة التي كانت تعمل يف التلفزيون وعلى 
امل�سارح. كما كان للخربة ال�سينمائية دورها الهام على 
م�س����توى تنفي����ذ وعمل الدمى يف ال�س����ينما وما يتطلب 
ذل����ك من الدق����ة يف احلرك����ة وم����ن متطلبات ال�س����روط 
بو�س����ي(  )القط����ة  الفلم����ني  فقدم����وا  العالي����ة.  الفني����ة 
و)االأرنب الذكي(، وكان����ا من اإخراج: كاظم العطري و 
فيلم )حياة �س����عيدة( الذي كان من اإخراج: عبد ال�سالم 
االأعظمي. بعد هذا الفلم توقف العمل يف اأفالم االأطفال 
لتبداأ بعدها مرحلة جديدة تبناها تلفزيون بغداد الذي 
ب����داأ بتق����دمي برنام����ج ن�س����ف �س����هري با�س����م )عرائ�س 
بغداد(، قدمه الثنائ����ي )اأنور حريان وطارق الربيعي( 
اأي�س����ًا، الذي مل ي�س����تمر طوي����ال فتوقف الأ�س����باب فنية 
اأهمها �س����عوبة التنفيذ ال�س����ريع للدمى وغياب املوؤلف 

الذي يقدم احلكايات املنا�سبة للربنامج.
وظل احلال بني مد وجزر، بني تاأ�سي�س وانقطاع، حتى 
�سدرت التو�سيات التي خرجت بها )احللقة الدرا�سية 
العربي����ة – يف ب����ريوت( والت����ي ن�س����ت “ اأن يراع����ي 
املرب����ون والكتُّاب والفنان����ون اأطوار النم����و بالرجوع 
اإىل الدرا�س����ات النف�سية والرتبوية “ )٣0(. ولكي تتم 
املبا�س����رة يف العمل، مت افتت����اح دورة تدريبية لربامج 
االأطف����ال يف معه����د التدري����ب االإذاع����ي والتلفزي����وين 
ال����كادر  وتوعي����ة  تثقي����ف  ا�س����تهدفت   ،)٣1( ببغ����داد 
الذي ي�س����رف عل����ى برامج االأطفال يف و�س����ائل الثقافة 
واالإعالم لتاأخ����ذ العملية جانبه����ا الرتفيهي والرتبوي 
البن����اء. مما اأعطى لتلك الربامج تطورًا وا�س����حًا اأهمه 
اإدخ����ال الدمى والأول مرة كعن�س����ر م�س����ارك مع مقدمي 
الربام����ج وخ����الل تقدميهم فق����رات براجمه����م املوجهة 
لالأطف����ال.، ف����كان برنامج )ال�س����اطر( )٣2( الذي ي�س����م 
دميتني ل]ال�ساطر[و]ب�س����مه[ كانتا من النوع القفازي. 
دمية )ال�ساطر( حركها وتكلم لها )اأنور حريان( ودمية 
)ب�س����مة( حركه����ا وتكل����م له����ا )اأن����ور ح����ريان(. اأعتم����د 
الربنام����ج على حوار كان يجري ب����ني مقدمة الربنامج 

]هدى عبد احلميد[ والدميتني.
ويف ع����ام 1974م مت ا�س����تحداث برنامج جديد باإ�س����م 
)ق�س�����س وحكاي����ات( )٣٣(، كان قد اعتمد اأي�س����ا على 
دميت����ني هم����ا )الببغاء( و)ال����دب( كانت����ا تتواليان على 
تقدمي����ه بالتناوب. اأم����ا حكاياته فكانت تق����دم بطريقة 

الر�س����وم الثابتة. وا�ستحدثوا كذلك برناجما اأ�سبوعيا 
ه����و )عائل����ة فاه����م( )٣4( ال����ذي اعتمد ه����و االآخر على 
الدم����ى املتمثل����ة باأربعة �سخ�س����يات رئي�س����ة ثابتة هي 
)فاهم( واأختُه )�سو�س����ن( و)االأب( و)االأم(، ت�س����اركهم 
دم����ى ثانوية مثل )العم، اخلال العم����ة، اخلالة، اجلار، 
البائع، وغريها ح�سب مقت�سيات احلاجة ملو�سوع كل 

احللقة.
ومن االأ�س����اليب الت����ي كانت قريبة من عم����ل الدمى هو 
ارتداء املمثل����ني مالب�س متثل اأ�س����كال احليوان تغطي 
كامل ج�سم املمثل من الراأ�س حتى ا�سفل القدم. كما يف 
م�سل�س����ل )حكاية لالأطفال( الذي قدمه جا�س����م ال�سايف 
يف العام 1970 بثالثني حلقة، وكان من اإخراج �س����مري 
ال�سائغ. كانت مو�س����وعات هذا امل�سل�سل املقتب�سة من 
حكايات )كلية ودمنة(، ومن خمتارات )ق�س�����س االأدب 
العامل����ي(. وق�س����م اآخر منها كت����ب خ�سي�س����ًا للربنامج 
بتاألي����ف حمل����ي حلكاي����ات حملي����ة �س����عبية ت�س����تهوي 
العراقي����ة  املوروث����ات  م����ن  مقتب�س����ة  الأنه����ا  االأطف����ال 

والعربية املعروفة وال�سائعة.
و�س����هد الع����ام 1976م النقل����ة النوعي����ة يف عمل الدمى 
وبرام����ج االأطف����ال يف الع����راق. ال����ذي كان بداية البث 
املل����ون يف التلفزي����ون العراق����ي. حيث مت ا�س����تحداث 
)�سعبة الدمى والر�سوم املتحركة( يف مبنى التلفزيون 
وفي����ه كان تنفي����ذ مقرتح الدم����ى التي ت�س����احب املقدم 
اأو املغن����ي فيه����ا. ه����ذه احلرك����ة اأدت اإىل تق����دمي )1٣( 
تط����ور الربامج التلفزيونية، وما اعقبها من اأفالم دمى 
اكرث تط����ورا من �س����ابقاتها مثل )الطيارون ال�س����غار( 
و)االأ�س����د والفار( و)التنني( وغريه����ا. ومبرور االأيام 
حي����ث  االأجنبي����ة،  باخل����ربات  التلفزي����ون  ا�س����تعان 
اأقامت �س����عبة الدمى والر�س����وم املتحركة يف تلفزيون 
بغ����داد دورات تدريبي����ة ل�س����تة ع�س����ر فنان����ًا باإ�س����راف 
)بارو مريا برودوفا( و )فات�س����الف ب����والك( وهما من 
ت�سيكو�س����لوفاكيا )٣5( يف معه����د التدري����ب االإذاع����ي 
والتلفزيوين الذي ا�س����تمر ي�ستعني باخلربات العربية 
واالأجنبية. ومن خالل اهتمامه امل�س����تمر �سكلت �سعبة 
خا�س����ة لر�س����وم وت�س����ميم الدم����ى م����ن جمموع����ة من 
الر�س����امني والنحات����ني املعروف����ني يف الع����راق اأمث����ال 
)حمم����د تعب����ان وعام����ر مزه����ر( وغريهم، كم����ا و متت 
ا�ست�سافة الر�سام امل�سري )�سالح الليثي( الذي �سمم 
ونفذ دمى م�سل�س����ل )القطار االأخري( عام 197٨م. هذا 
االهتمام وا لتوا�سل كان عامال م�ساعدا يف تطور عمل 

الدمى والر�سوم املتحركة يف العراق.
اإن الع����راق واح����د من الدول ال�س����تة الت����ي وقعت على 
برنامج اإن�س����اء )موؤ�س�س����ة االإنتاج الرباجمي امل�سرتك 
الأقط����ار اخللي����ج العرب����ي( يف4كان����ون الث����اين 197٨ 
يف دول����ة االإم����ارات العربية يف ]اأبو ظب����ي[)٣6(، وقد 
مث����ل الع����راق يف اجتماعات اللجنة املوؤ�س�س����ة في�س����ل 
انطل����ق  فائ����ق احلكي����م. وم����ن خاللهم����ا  اليا�س����ري و 

التعاون الفني امل�س����رتك يف اإنت����اج اأفالم الكارتون مع 
����ت  اأملاني����ا الدميقراطي����ة و ت�سيكو�س����لوفاكيا. وقد ن�سّ
خطتا التع����اون على تزويد املوؤ�س�س����ة العام����ة لالإذاعة 
والتلفزي����ون مبواد برامج االأطف����ال، وتدريب الكوادر 
العراقي����ة يف خمتل����ف جم����االت العم����ل التلفزي����وين، 
والتع����اون يف اإنت����اج برام����ج م�س����رتكة )٣7(، كان من 
ثمراتها اإنتاج فلم الر�س����وم املتحركة الطويل ]االأمرية 
والنهر[، واإر�سال عدد من اخلرباء اإىل العراق، اإ�سافة 
اإىل امل�س����اركة يف املهرجان����ات الدولية، ومنها مهرجان 
برام����ج االأطف����ال وال�س����باب يف )براتي�س����الفيا( )٣٨(. 
اإمت����ازت هذه الف����رتة باملوا�س����يع الرتاثية مث����ل اأفالم 
)املاجين����ة( )٣9( التي نفذت بطريق����ة الدمى القفازية، 
)املغي����زل()40( ال����ذي نف����ذ بالق�سا�س����ات الورقية عام 
197٨م. كتبت ال�س����يناريو لها واأخرجتها ]فات�س����الف 
برودوف����ا[ اأم����ا اجله����ة التي قام����ت عل����ى تنفيذها فهي 
�س����عبة الدمى يف تلفزيون بغداد. ونتيجة للم�ساركات 
امل�س����تمرة للع����راق يف املهرجانات الدولي����ة والعربية، 
ول�س����رورات الت�س����دير لالأف����الم املنتج����ة اإىل ال����دول 
االأخ����رى ابعد قليال تلك االأفالم م����ن حمليتها و قلل من 
ا�ستخدامها للهجة املحلية �س����يقة الفهم التي ا�ستبدلها 
باللغ����ة العربي����ة الف�س����حى و]الدبلج����ة[. وهك����ذا كان 
لدخ����ول اخل����ربة االأجنبية دوره����ا االإيجابي امل�س����اعد 
يف اعتماد الدقة يف ا�س����تخدامات الديكور واالإ�س����اءة 
واملالب�����س وبقية عنا�س����ر اإنتاج االأعم����ال الفنية. ويف 
ت�س����نيع كافة امل�س����تلزمات املطلوبة لذلك، ومنها الدقة 
واألوانه����ا  اأ�س����كالها  يف  املحلي����ة  الدم����ى  ت�س����نيع  يف 

وحجومها واملواد التي تدخل يف �سناعتها.
اإن ا�س����خم �س����نة اإنتاج عل����ى امل�س����توى العربي تزامن 
مع ال�س����نة الدولية للطف����ل باإنتاج الربنام����ج التعليمي 
املن����وع )افتح يا �سم�س����م Mobbite Show( الذي 
ب����رز م����ن خالل����ه خ����ط جدي����د يف ن�س����اط عم����ل الدمى، 
كان يف ت�س����وير االأغ����اين الرتاثي����ة بالدم����ى القفازي����ة 
وال�سوجلانية ذات االأ�سالك. من هذه االأغاين )هيال يا 
رمانة(، )ك�س����ك وعد�س(، )بلي ي����ا بلبول(، )يا زكريا(، 
)هيدو(، )يا كمرنا ال تغيب(، )الله م�سبحكم باخلري(، 
)�س����دة ي����ا ورد(، )ا�س����كمو يا�س����يب(، )يا مّي����ه اإنطيني 
خري����زة(، )يا حوت����ة يا منحوت����ة(، )طلعت ال�سمي�س����ة 
على قرب عي�س����ة(، )يا خ�س����يبة نودي ن����ودي( وغريها. 
كما مت تنفيذ م�سل�س����ل )�سفينة احلكايات( عام 19٨1م 
وه����و اإنتاج )عراقي – �س����وري( م�س����رتك. وم�سل�س����ل 
)علي بابا( ع����ام 19٨1م كتبهما الكاتب املغربي حممد 
ال�س����ماليل، ومثل �سخ�س����ية ]ال����راوي[ املمثل �س����امي 
قفطان. ومن االأفالم التي اأنتجتها �سعبة الدمى: الفيلم 
املل����ون 16مل����م )االأخ����وات الثالثة( وكان م����ن اإخراج: 
ف����الح زكي، وفيل����م )اجل�س����ر اجلديد( لع����زي الوهاب، 
وفيلم )الفاأر الر�س����ام( وفيلم )الكلب واالأرنب(، واأفالم 

اأخرى.

من تاريخ فن الدمى في العراق
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كلن���ا يعل���م م���ن الذي���ن عا�س���روا امل�س���هد الفن���ي 
والثق���ايف للن�س���ف الثاين م���ن القرن الع�س���رين، 
م���ا قّدم���ه الثنائي الراح���ل طارق الربيع���ي وانور 
حريان للتلفزيون وامل�سرح يف جمال فنون الدمى 
من برامج وعرو�س م�س���رحية ا�ستقطبت االطفال 
والكبار على مدى خم�س���ني عام بدءًا من تاأ�س���ي�س 
تلفزي���ون العراق ع���ام 1956، تاريخ طويل حافل 
باملنج���ز الفني ي�س���تحق منا كل الثن���اء والتقدير، 
وبقي ما قّدماه الثنائي من فن را�س���خًا يف وجدان 
وذاك���رة امل�س���هد الثق���ايف والفني، ب���ل كان ممهدًا 
وملهم���ًا ملا حلقه م���ن جتارب فني���ة يف حقل فنون 
الدمى، ااّل ان البع�س و�س���ف هذه التجارب املهمة 
انها جت���ارب ب�س���يطة مار�س���ها ه���واة باجتهادات 
�سخ�س���ية متع���رثة، وهنا الب���د يل ان اقف واعرج 

على ما قيل وما زال يقال حتى يومنا هذا …
)الق���رة  امل�س���هور  التلفزي���وين  ان كان الربنام���ج 
ق���وز( الذي كان يقّدمه ويعّد فقراته وي�س���نع دماه 
ويحركها الثنائي، هو جتربة ب�سيطة وعابرة، فلما 
ا�ستمر عر�سه اإذًا ملا يقارب اخلم�سني عام !؟ ملا نال 
الثنائ���ي )الربيعي و حريان( ا�ستح�س���ان االطفال 
والكب���ار معًا اآن���ذاك من خالل ما قّدمه من م�س���رح 
وتلفزي���ون !؟ نعل���م ان التخ�س����س عرب الدرا�س���ة 
مه���م وانا من ان�س���اره ولكن املهارة والتخ�س����س 
ع���رب التدريب امل�س���تمر ف�س���اًل ع���ن املوهب���ة اهم، 
فكاًل م���ن الربيع���ي وح���ريان ميتلكان م���ن املهارة 
واملوهب���ة التي افتقدها ويفتقده���ا االن الكثري من 
الذي���ن يطلقون على انف�س���هم فنانني خمت�س���ني !! 
اذ ن���رى الفنان طارق الربيع���ي كان ممتلكًا ملوهبة 
الغن���اء وتقليد اال�س���وات ومهارة حتري���ك الدمى 
و�سناعتها ف�ساًل عن موهبته ومهارته يف االعداد 
والتاألي���ف ومنجزه ي�س���هد ل���ه بذلك، كم���ا ان انور 
حريان كان ميتلك مهارة �سناعة الدمى وحتريكها 
ف�س���اًل عن موهبته الربانية يف تقليد طبقة �سوت 
االراجوز امل�س���ري دون اال�س���تعانة ب���االأداة التي 
يطل���ق عليه���ا ب)الزمارة( و�س���هد له بذل���ك الفنان 
طارق الربيعي والفنان امل�س���ري حممود �سكوكو 
من خالل العدي���د من اللقاءات التي جمعتهم داخل 

العراق وخارجه يف جمهورية م�سر العربية.
وف�س���اًل عن ذلك كله مل يكن له���ذا الثنائي من داعم 
حقيق���ي، ومل يك���ن قبل���ه مم���ن ميتلك���ون اخل���ربة 
يف جم���ال فن���ون الدم���ى على م�س���توى الت�س���ميم 
ك���ي  االخ���رى  والتقني���ات  والتحري���ك  والتنفي���ذ 
ي�س���تفيد من خربته���م، ومع ذل���ك ا�س���تمر الثنائي 
يوؤ�س����س مل�س���ارات فني���ة اق���ل ما يق���ال عنه���ا انها 
رائدة كونها �سابقة لزمنها يف العراق واأعني هذه 

اجلملة !!
كما ات�س���ائل واوجه لومًا كبريًا لكل من قّلل ويقّلل 
م���ن قيم���ة م���ا قّدم���ه الثنائي م���ن منجز فن���ي على 
مدار ع�س���رات العقود، ملاذا ال نفخ���ر مببدعينا من 
الفنان���ني الفطريني عرب التاريخ ا�س���وة باأ�س���قائنا 
العرب؟ فنجد الفنان امل�س���رحي امل�س���ري الدكتور 
نبيل بهجت احتفى وبفخر ب�سيخ العبي االأراجوز 
�س���ابر امل�س���ري امل�س���هور ب)عم �س���ابر( بو�سفه 
ع�س���ًوا موؤ�س�ًسا من اع�ساء فرقته امل�سرحية )فرقة 
وم�س���ة خليال الظل واالراجوز امل�س���ري( ف�س���اًل 
ع���ن التكرمي���ات الت���ي نالها عم �س���ابر �س���واء من 
الهيئة العربية للم�س���رح عام 2015م، ومن ال�سيخ 

�س���لطان القا�س���مي حاكم ال�س���ارقة ع���ام 2016م و 
غريه���ا من التكرمي���ات، وال�س���ر يف ذلك هو حمبة 
واح���رتام وتقدير اجلمهور امل�س���ري م���ن النخبة 
والعام���ة لفن���ون ع���م �س���ابر وع�س���ق االأطف���ال له، 
وكذلك منر على جتربة الفنان امل�س���رحي موؤ�س����س 
فرق���ة )م�س���رح �س���ندوق العج���ب( يف فل�س���طني، 
الفن���ان )ع���ادل الرتتري( الذي ا�س���تمرت م�س���ريته 
الفنية يف العطاء الأكرث من خم�س���ني عام، وي�س���هد 
ل���ه الكثري مل���ا قّدم���ه من فن ه���ادف عرب �س���ندوقه 
العجيب )�س���ندوق العجب( وهو م�س���رح متجول 
لي����س ل���ه عن���وان ويعي�س ب���ني النا�س وبخا�س���ة 
الفق���راء، وغريهم كثري م���ن الفنانني الذين وهبوا 
حياتهم للفن باإخال�س بل ان اغلبهم ومنهم الفنان 
الراحل طارق الربيعي كانوا ينفقون على اعمالهم 
من جيبهم اخلا�س حر�س���ًا منهم على تقدمي كل ما 

هو مبهر وقيم.
ولك���ي ال ابتع���د كثريًا عن فحوى ثري���ا الن�س ِبعّد 
الفن���ان الراح���ل طارق الربيع���ي رائ���دًا الأول عمل 
دم���ى م�س���رحي موّجه للكب���ار، ف�ساأ�س���تعر�س يف 
بادئ االمر بع�س معاين مفردة الريادة يف معاجم 
اللغة، منها انها عملية ان�س���اء �س���يء فريد له قيمة، 
والرائ���د هو ك�ّس���اف، اول من ينطلق يف م�س���روع 
ويقتح���م مي���دان عم���ل، م���ن ي�س���ق طري���ق التقدم 
وميه���د ال�س���بيل لالأخري���ن... ول���و ا�س���قطنا هذه 
املعاين على اهم او جممل ما ا�س���تطعت ان اح�سل 
علي���ه من معلوم���ات قمت بت�س���جيلها للفنان طارق 
الربيع���ي ووثائ���ق تاريخي���ة ورقية و�س���ور عرب 
زياراتي امل�س���تمرة له قبل تردي و�س���عه ال�سحي، 
وما ح�س���لت عليه من الذين عا�سروه، لوجدنا ان 
كاًل م���ن الربيعي وح���ريان كانا رائدي���ن يف فنون 
الدم���ى عل���ى م�س���توى التلفزي���ون وامل�س���رح، كما 
ان م���ا ج���ادت ب���ه عل���ّي دار الوثائ���ق الوطنية من 
ار�س���يف ورقي وّثق الكثري من االحداث والوقائع 
الت���ي نحن باأم����س احلاجة اليه���ا االن حفاظًا على 
م�س���داقية التاري���خ !! كان له���ا الف�س���ل الكبري يف 
تق�س���ي احلقائق بهذا ال�ساأن !! ال�سيما يف ع�سرنا 
الراهن الذي ي�سهد من يزيفون احلقائق وين�سبون 
ال نف�سهم او لغريهم ريادة فن او عمل ما !! يف ظل 
�س���ياع اجلزء الكبري من االر�سيف يف املوؤ�س�سات 

والدوائر املعنية بال�ساأن الثقايف والفني.
كانت بدايات انطالق رائد فنون الدمى يف العراق 
الفن���ان الراحل ط���ارق الربيعي م���ن برنامج القرة 
قوز وهو برنامج تلفزيوين كما نعلم ا�س���تمر عليه 
مب���ا امتلكه م���ن موهبة وول���ع بهذا الف���ن منذ عام 
1956 م، ويف ع���ام 1967م ق���رر الثنائ���ي الذهاب 
اىل القاهرة ليطور وي�س���قل موهبته يف �س���ناعة 
الدم���ى وحتريكه���ا، ف�س���اًل عن تطوي���ر خربته يف 
كل م���ا يتعلق بهذا الف���ن، وفعاًل ا�س���تطاع الثنائي 
من حتقي���ق حلم���ه بالذه���اب اىل م�س���رح القاهرة 
للعرائ�س يف االزبكية واجراء معاي�س���ة فيه لثالثة 
ا�س���هر، اإذ تتلم���ذ هن���اك عل���ى ي���د الفنان امل�س���ري 
الراحل )�س���الح ال�س���قا( من خالل اوبريت )الليلة 
الكب���رية( على امل�س���رح الدائري، كم���ا زار الثنائي 
معه���د التلفزيون العربي وتدرب فيه على �س���ناعة 
دم���ى املاريوني���ت على يد الفنان امل�س���ري الراحل 
)الفري���د ميخائل( رئي�س ق�س���م الدم���ى يف املعهد، 
ف�ساًل عن اخلربة التي اكت�سبها يف �سناعة الدمى 
على يد الفنان امل�س���ري الراحل )د. ناجي �س���اكر( 
م�س���مم ومب���دع دم���ى اوبري���ت )الليل���ة الكبرية(، 
وبهذا كان للتجرب���ة التدريبية التي عاد بها طارق 
الربيع���ي من القاه���رة دورًا كبريًا يف اثراء ذائقته 
الب�سرية وال�سمعية على م�ستوى تقنيات االخراج 
واالعداد والتاأليف، ف�س���اًل عن اخلربة يف �سناعة 
وحتريك دمى املاريونيت والذي نتج عنه تاأ�سي�س 
م�س���رح جوال �س���مّي ب� )م�س���رح بغداد للعرائ�س( 
وال���ذي ق���ّدم العديد م���ن العرو�س امل�س���رحية كان 
اغلبه���ا دم���ى املاريوني���ت اىل جان���ب دم���ى القفاز 
وكان م���ن ب���ني العرو����س امل�س���رحية الت���ي قّدمها 
الثنائي عر�س اوبريت )الليلة الكبرية( على قاعة 
ال�سعب الكائنة يف باب املعظم يف بغداد … �سيما 

وانه تدرب عليها يف القاهرة.
هذا ما ورد يف ملف ال�س���رية الذاتية الذي �سلمني 
اي���اه رائ���د فنون الدم���ى يف العراق الفن���ان طارق 
الربيعي والذي �ساأعر�سه على ح�سراتكم بو�سفه 
وثيق���ة يف مالح���ق كتاب���ي ال���ذي �سي�س���در قريبًا 
وال���ذي يتن���اول تاريخ فن���ون الدم���ى يف العراق، 
علم���ًا ان قاع���ة ال�س���عب جمعت يف ف�س���ائها كثريا 
م���ن االأن�س���طة الثقافي���ة والفني���ة ومنها م���ا قّدمته 

فرقة)الدمى ال�س���ينية ال�سعبية( التي زارت بغداد 
اآنذاك، وبهذا قّدم طارق الربيعي عر�س���ًا م�سرحيًا 
بالدمى ملتلقني من الكبار ومل يكتفي بذلك، بل بادر 
ع���رب فرقت���ه امل�س���رحية اجلوالة بتق���دمي عرو�س 
م�س���رحية ات�س���مت بطابعه���ا الفلكل���وري العراقي 
اخلا����س ومنها العرو�س امل�س���رحية الت���ي ُقّدمت 
بالدبك���ة العربي���ة والدبك���ة الكردي���ة للمتلقني من 
الكب���ار وكان���ت الدم���ى فيها م���ن ن���وع املاريونيت 
اي�سًا ومن ت�سميمه وتنفيذه، اىل جانب منوعات 
العرائ����س الت���ي تتمث���ل بفرقة مو�س���يقية من دمى 
املاريوني���ت مكونة م���ن مطرب وعازف���ني ملختلف 
االآالت املو�س���يقية ومنه���ا ع���ازف الن���اي والطبلة 
والقانون، اما )اوبريت احالم ال�سعادة( الذي ُقّدم 
�س���من برنامج )م�س���رح بغداد للعرائ�س( بو�سفه 
م�س���رحًا تلفزيونيًا، فقد كانت دماه ماريونيت من 
ت�س���ميم وتنفيذ الفنان الت�سكيلي الراحل الدكتور 

)ناجي �ساكر(.
ولكن ل�س���وء احلظ مل يتمكن الفنان الراحل طارق 
الربيع���ي من االحتفاظ بكل هذه الدمى، اذ تعر�س 
اكرثها للتلف وال�س���ياع ب�س���بب ظ���روف التهجري 
التي تعر�س���ت لها عائلته بع���د اأحداث عام 200٣، 
ف�س���اًل ع���ن االح���داث املروع���ة التي تعر�س���ت لها 
املوؤ�س�س���ات الر�س���مية املعني���ة بال�س���اأن الثقايف - 
ومنه���ا مبن���ى تلفزي���ون الع���راق- يف ثمانين���ات 
القرن املا�س���ي من ق�سف وهجوم �ساروخي ابان 
احلرب العراقية االيرانية، وما حلقتها من احداث 
�سيا�سية �ساخنة، �ساهمت يف تلف و�سياع العديد 

من املقتنيات ف�ساًل عن االر�سيف.
اخ���ريًا ف���ان مق���ايل ه���ذا وم���ا �س���يليه م���ن �س���عي 
توثيق���ي، م���ا ه���و ااّل دي���ن كب���ري اح���اول ان ارده 
روي���دًا رويدًا ملن مل يحظ���وا باالهتمام الذي يليق 
مبنجزهم الكبري اعالمي���ًا، بل مل يحظوا بالفر�س 
الكبرية التي اتيحت الأمثالهم يف البلدان العربية، 
ولعل ذنبهم الوحيد يف ذلك هو انغما�س���هم وحبهم 
له���ذا الف���ن وتلقائيته���م في���ه بعي���دًا ع���ن تداعيات 
ال�س���هرة، وان مهمت���ي ب���ل م�س���وؤوليتي جتاه هذا 
الفن جتعلني ابحث وابحث الأجد املعلومة وارفع 
الغب���ار عنها لتغدو �س���اهد تاريخي على ع�س���رها، 

ومازال البحث جاري رغم وعورته.

طارق الربيعي
رائدًا ألول عرض دمى مسرحي موّجه للكبار



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )5278( 
السنة العشرون 

الخميس )6( تشرين 
األول 2022

محسن حسين

ساهرة رشيد

غيب املوت الفنان الرائد طارق الربيعي.ال�س����هري 
ب )اأبو �س����نيور( و ايل اأ�س�����س م����ع زميله الراحل 
ان����ور ح����ريان لفن املاريون����ت يف الع����راق، فكونا 
فرقة م�س����رح بغداد اجلوالة للعرائ�س التي قدمت 
و�س����احات  واملتنزه����ات  املدار�����س  يف  عرو�س����ها 
الرتفي����ه باأنح����اء الع����راق. ول����د الربيع����ي يف عام 
19٣7.وب����داأ العم����ل يف االإذاع����ة ث����م التلفزي����ون 
فقدم العديد من برامج الرتفيه وامل�سابقات،واكب 
انطالق����ة التلفزي����ون العراق����ي يف 1956، وق����دم 
م����ع زميله اأنور ح����ريان برنامج »ق����ره قوز« الذي 
وال�س����تينات  اخلم�س����ينات  يف  عر�س����ه  ا�س����تمر 
وال�سبعينات، واأك�سبه �سهرة كبرية عرب �سخ�سية 
ان����ور  زرزور(  )اأب����و  �س����نيور«.والراحل  »اأب����و 
ح����ريان. وهما م����ن ثنائي����ات الفن التي ا�س����تهرت 
يف تلفزي����ون بغ����داد وابط����ال )القرق����وز( الذي����ن 
احبه����م اجلمهورالبغ����دادي واجلمه����ور العراق����ي 
عموم����ًا، هم����ا الفنانان ط����ارق الربيع����ي والراحل 
ان����ور ح����ريان. فهم����ا اه����م ثنائ����ي قدم����ا برنام����ج 
االطف����ال )قرق����وز( وه����و عب����ارة ع����ن لعب����ة دم����ى 

مت�سك باال�س����ابع يتالعب بهما الربيعي وحريان 
م����ن اج����ل تف�س����ري ومتري����ر حكايتهم����ا البغدادية 
للنا�����س.. فباال�س����افة اىل اجلان����ب الكوميدي يف 
لغتهما وحركتهما، كان الربنامج من اهم الربامج 
النقدية لل�س����لوك الب�س����ري يف املجتمع اىل جانب 
النقد الالذع ملوؤ�س�سات الدولة من خالل احلكايات 
اجلميل����ة التي يحكيها الربنام����ج لريبطها بواقعة 

معينة او خطوة تقدم عليها احلكومة.
كانت بداية لقاء الثنائي البغدادي الناجح �س����من 
ركن الهواة مع موؤ�س�����س الربنامج املرحوم )كمال 
عاك����ف( فرغ����م انهم����ا ظهرا مع����ًا يف الع����ام 1955 
اي قب����ل اله����واة ب�س����نتني �س����من برنام����ج الرك����ن 
العم����ايل.. كذل����ك �س����اركا م����ع القرق����وز امل�س����ري 
الع����ام 1956ال����ذي كان يعر�����س احيان����ا يف  يف 
)لوناب����ارك( ق����رب �س����ينما الن�س����ر لكنهم����ا كان����ت 
القرق����وز  ب�س����يطة..الترتقي لربناجمه����ا  مق����رات 
ال�س����هري فيم����ا بعد. اما فك����رة الربنامج فقد جاءت 
بع����د ان�س����حاب الفن����ان عبد ال�س����تار عب����د الرزاق 
ال����ذي كان يق����دم القرق����وز قب����ل ط����ارق الربيع����ي 
وان����ور ح����ريان.. حيث اتفق����ا على اع����ادة احلياة 
اىل الربنام����ج وتقدمي����ه جم����ددا وبحل����ة جدي����دة 
تختلف ع����ن ال�س����ابق. وقدمت اول حلق����ة جديدة 

من����ه ظهر فيها الربيعي وح����ريان يف العام 1957 
وق����د تزام����ن تق����دمي الربنامج م����ع حملة ا�س����بوع 
النظاف����ة الذي اقامت����ه اآنذاك امانة العا�س����مة. قام 
هذا الثنائي بدرا�سة م�سرح العرائ�س يف القاهرة 
�س����من بعثة حكومية يف العام 1967 در�س����ا فيها 
م�س����رح الدمى يف التلفزيون امل�سري.. كما تدربا 
عل����ى اوبري����ت )الليلة الكبرية( با�س����راف �س����الح 
ال�س����قا واطلع����ا على اوبري����ت ال�س����عادة وهي من 
االعمال امل�س����ابهة للقرق����وز. كان ط����ارق الربيعي 
وانور حريان ي�س����توحيان افكارهم����ا يف برنامج 
القرقوز من عدة اجتاهات. اما عرب الر�سائل التي 
ت�سل اىل الربنامج من قبل املواطنني او من خالل 
متابع����ة ال�س����حافة املحلي����ة او من خ����الل املعاناة 
ال�سخ�س����ية لهما واحتكاكهما مع النا�س والتعرف 

على همومهم وتطلعاتهم..
باال�س����افة اىل برنام����ج القرقوز فقد ق����دم الثنائي 
الربيع����ي وح����ريان برام����ج اخ����رى مث����ل برنامج 
امل�سابقات وكانا ي�ستقطبان فيه االطفال يف بغداد 
واملحافظ����ات على نحو كب����ري نتيجة ال�س����لوبهما 
ال�س����يق يف احلديث واملحاورة واللعب بالدمىٰ 
باال�س����ابع بحي����ث جع����ال حت����ى الكب����ار يتابعون 
براجمهما وهذا النج����اح الكبري للثنائي)الربيعي 

وح����ريان( مل يحققه غريهم����ا يف برامج القرقوز. 
كم����ا قدما برنام����ج )رحلة املعرف����ة( وبرنامج اخر 
بعنوان)لق����اء اال�س����دقاء( وغريهما م����ن الربامج 
ال�س����يقة. وه����ي برامج احبه����ا النا�����س يف بغداد، 
بحك����م ق����رب النا�����س م����ن ه����ذا الثنائي ال����ذي كان 
يذه����ب البع�س عن����د خروجهما م����ن مبنى االذاعة 
والتلفزيون لكي يتحدث اليهما او التقاط ال�سور 
معهم����ا ال�س����يما بالن�س����بة لالطف����ال.. كان النا�����س 
يتابعون براجمهما ب�س����غف ق����ل نظريه.. وبرامج 
)الربيع����ي وح����ريان( مل تقت�س����ر عل����ى االطف����ال 
ح�س����ب بل قدما برامج للكبار اي�سا منها الربنامج 
الناجح )الثالثي ال�ساحك( اخراج املرحوم مهدي 
ال�س����فار. وقد كان الثنائي املرح كثريًا ما يتعر�س 
اىل املواق����ف احلرج����ة يف برنام����ج القرق����وز الن 
الب����ث كان حي����ا عل����ى اله����واء. ويذك����ر ان الفن����ان 
امل�س����ري حممود �س����كوكو عندم����ا زار العراق يف 
العام 1966 مع جمموعة م����ن الفنانني بينهم عبد 
احللي����م حاف����ظ وه����دى �س����لطان ولبلب����ة وغريهم 
ق����د التقى الثنائ����ي طارق الربيع����ي وانور حريان 
وقدما امام����ه جمموعة من م�س����اهد القرقوز فعرب 
عن اعجابه وفرحه بقابليتهم وموهبتهما والتقط 

معهم �سورة تذكارية.

ي���رى الكث���ريون م���ن ابن���اء جيلن���ا ان اك���رث برام���ج 
االوىل  ال�س���نوات  يف  متع���ة  العراق���ي  التلفزي���ون 
الريا�س���ة  برنام���ج   1956 ماي����س   1 يف  لتا�سي�س���ه 
يف ا�س���بوع ملوؤي���د الب���دري وبرنام���ج العل���م للجميع 
للمرح���وم كام���ل الدب���اغ وبرنام���ج قرقوز ال���ذي كان 
يقدم���ه يف البداية وملدة �س���نة �س���توري )عبد ال�س���تار 
عبد الرزاق( ثم ت�سلمه الفنانان طارق الربيعي وانور 
حريان.وقد عرفت �س���توري ع���ام 1956 قبل ان يرتك 
التلفزيون ويلتحق باجلي�س ليكون �سابطا و�سل اىل 

رتبة عالية قبل ان يتقاعد.
يف تل���ك ال�س���نوات وان���ا يف بداي���ة عمل���ي ال�س���حفي 
ابحث عن كل �س���يء جديد �س���جعت �س���توري وا�س���مه 
احلقيقي ]عبد ال�س���تار عبد الرزاق[ على ممار�سة هذا 
الف���ن املمتع لالطفال يف وقت مل يكن فيه مثل هذا الكم 
الهائل من افالم الكارتون والربامج امل�س���لية لالطفال 
بل قنوات م�س���تقلة لربامج االطفال.وكنت اتردد على 
منزله مع جمموعة من الفنانني وال�سحفيني والف�سل 
يف ذل���ك لل�س���يدة والدت���ه )مهدي���ة( واذكر منهم ر�س���ا 
عل���ي واحم���د اخلليل ال���ذي تزوجت �س���قيقته من عبد 
الوهاب �س���قيق عبد ال�س���تار.وكان والده عبد الرزاق 
جمي���د مهند�س كهرباء يعمل يف ذلك الوقت بتا�س���ي�س 
الكهرب���اء يف الق�س���ر امللكي الذي كان حتت االن�س���اء 
ومل ي�س���تخدم اال يف عهد الرئي�س عبد ال�س���الم عارف 
عام 196٣ ليكون الق�سر اجلمهوريوكان عبد ال�ستار 
جنم التلفزيون و له الكثري من املعجبني و املعجبات. 
وح�س���ب علم���ي فانه م���ازال يف بغداد لك���ن كل عائلته 
هاجرت اىل امريكا منذ خم�س���ينات و�س���تينات القرن 

املا�سي.
يف تل���ك الفرتة تعرفت اي�س���ا على فكري ب�س���ري وهو 
االخ اال�س���غر للمو�س���يقي ال�س���هري منري ب�س���ري وكان 
فك���ري يجيد تفليد اال�س���وات الن�س���ائية ويذكر فكري 
ان عب���د ال�س���تار كان يقوم بدور قرق���وز وكنو ويقوم 
هو ب���ادوار زنوبة. خنفو�س. جم���ودة وبقبق ويعزو 
فك���ري �س���بب تركهم���ا الربنامج الن عبد ال�س���تار دخل 
الكلية الع�س���كرية و�س���افر هو بزمالة درا�س���ية خارج 

الوطن،وبعد �س���توري برز �س���ابان اخران ليقدما ملدة 
15 عام���ا برنامج قرقوز وهما ط���ارق الربيعي وانور 
حريان وكان���ت البداية عام 1957 وق���د تزامن تقدمي 
احللق���ة االوىل م���ن الربنام���ج م���ع ا�س���بوع النظاف���ة 
يف بغ���داد ال���ذي اقامته اآن���ذاك امانة العا�س���مة وكان 
برناجمهم���ا مث���ل برنامج �س���توري يقدم يف ال�س���اعة 
ال�ساد�س���ة ع�س���رًا من كل يوم خمي�س. وال بد ان نذكر 
ان �ستار وطارق وانور كانوا متاأثرين بربامج قرقوز 
امل�س���رية للفن���ان �س���كوكو ث���م يف وقت الح���ق الدمى 
املتحرك���ة يف م�س���ر وابرزها ]الليلة الكب���رية[ للفنان 

�سالح جاهني..
وقد اتيح���ت لهذا الثنائي درا�س���ة م�س���رحة العرائ�س 
يف القاه���رة �س���من بعث���ة حكومي���ة يف الع���ام 1967 
در�س���ا فيها م�س���رح الدم���ى يف التلفزيون امل�س���ري.. 
كم���ا تدرب���ا عل���ى اوبري���ت )الليل���ة الكب���رية( للفن���ان 
�س���الح جاه���ني واطلعا عل���ى اوبريت ال�س���عادة وهي 
من االعمال امل�س���ابهة للقرقوز،وا�س���تهرت �سخ�سيات 
الدمى املتحركة العراقية مثل ابو �س���نيور وغريه اىل 
ان ج���اء وق���ت برامج الكارتون فقام الربيعي بو�س���ع 
كل الدمى املحبوبة ب�س���ندوق ورماه يف دجلة مودعا 

الع�سر الذهبي للقرقوز.
ط���ارق الربيع���ي كان يح���ب عمله ب���كل اخال�س وهو 
يف  الدم���ى  م���ن  �سخ�س���يات  ث���الث  بتحري���ك  يق���وم 
حركات راق�س���ة مع تاأدية كل اال�سوات الرتاثية التي 
كان يجيده���ا وبتمك���ن عال وب���كل انواعه���ا والوانها 

ومقاماتها.
ويروي �س���ديقنا خالد جرب �س���احب برنامج املر�س���م 
ال�سغري ان انور حريان الذي غادر هذه احلياة مبكرا 
ت���رك ط���ارق الربيع���ي وحي���دًا بع���د ان اودع رم���وزه 
و�سخ�سياته ال�س���عبية من الدمى يف �سندوق خ�سبي 
مغل���ق لريميها يف نه���ر دجلة كاعالن ع���ن نهاية حقبة 
ال�)قرق���وز( بدعوى ان الدمى �س���عبية ال تتنا�س���ب مع 
عقلية وثقافة الطفل املعا�س���ر.كما روى لنا خالد جرب 
ان���ه يف عام 2001 التقي بال�س���دفة م���ع الفنان طارق 
الربيعي الذي قبله واحت�س���نه وبك���ى وقال: ابا وليد 
لق���د اذلني الزمن فق���د تركني الف���ن وتركته وحتولت 
االآن اىل عام���ل يف معم���ل جب����س وم���د ي���ده الجده���ا 

خمد�سة وحمروقة.

قرقوز.. كيف كانت البداية؟

قرقوز من اشهر برامج التلفزيون في بدايته
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علي ناصر الكناني

قبل اأكرث من ن�س���ف ق���رن من الزمن ب���داأ الفنان طارق 
احم���د عل���ي املع���روف ب���� )ط���ارق الربيع���ي، توّلد عام 
19٣7( م�س���واره الفني الطويل وم�س���ريته االإبداعية 
احلافلة بالتمّي���ز متاألقًا يف اأداء االأدوار الكوميدية يف 
جمال التمثيل وتق���دمي الفعاليات الرتفيهية والغنائية 

املنّوعة عرب اأثري االإذاعة والتلفزيون.
ويع���ّد الربيعي من جي���ل الرعي���ل االأّول الذين واكبوا 
البدايات االأوىل للبث التلفزيوين املبا�س���ر عام 1956 
ي���وم كان باالأ�س���ود واالأبي����س، وبالتزام���ن م���ع تل���ك 
البداي���ات للتلفزي���ون اتفق م���ع زميله الفن���ان الراحل 
اأنور حريان على موا�س���لة تقدمي برنامج “قره قوز” 
بع���د اأن غ���ادره مقّدُم���ُه االأّول عبد ال�س���تار عبد الرزاق 

لتطوعه يف اجلي�س ب�سفة �سابط.

مشاكسة طفولية وراء أّول أدواره
جت����اوز الربيعي الثمانني عاما م����ن العمر لكّن احلنني 
ما يزال يدفعه اإىل م�س����قط راأ�س����ه “الكرادة ال�سرقية” 
التي ترعرع وتربى فيها، يف البدايات االأوىل مل�سريته 
الطويل����ة واأثن����اء درا�س����ته االبتدائي����ة �ساك�س����ه اأح����د 
اأ�س����دقائه ممازحًا، طالب����ًا منه امل�س����اركة يف اأداء دور 
امراأة يف متثيلية اأطلقوا عليها ا�س����م “اأم عبا�س” يف 
حفل خا�س اأقيم يف منطقتهم عام 194٨ و�س����ادف اأن 
راآه اأحد معارفه ف�سارع باإخبار والده الذي كان يعمل 
�س����ائقًا حكوميًا يف جمل�س االإعمار اآنذاك، فعاد به اإىل 

البيت وحّذره من تكرار اأداء دور امراأة م�ستقباًل.
)قره قوز( حمطة االنطالق نحو ال�سهرة

ال�س����يق  حديث����ه  الربيع����ي  ط����ارق  الفن����ان  ي�س����تطرد 
واملمت����ع لن�س����تذكر معه عرب �س����ريط الذكري����ات رحلة 
االنط����الق نحو ال�س����هرة ع����رب الربنام����ج التلفزيوين 
“قره قوز” وكيف التقى زميله و�سديق عمره الفنان 
الراح����ل اأنور حريان ع����ام 1955، يف املهرجان الفني 
واال�ستعرا�سي الذي اأقامته اآنذاك اإحدى الفرق الفنية 
امل�س����رية على حدائق لونابارك يف �س����ارع ال�س����عدون 
ببغ����داد، حي����ث قّدم����ْت ه����ذه الفرقة من بني عرو�س����ها 
م�س����اهد متثيلية باألعاب الدم����ى املتحركة، فجذب ذلك 

انتباه����ه يف تعّلم طريق����ة حتريك الدم����ى، والعمل مع 
ح����ريان مع����ا يف االإذاعة �س����من برنامج اإذاعي ا�س����مه 
ركن العمال وان�س����م اإليهم كذلك املطرب عبد ال�ساحب 

�سراد الذي كان يف بدايات م�سريته الفنية اآنذاك.
اأبو �سنيور وزنوبة وكنو �سخ�سيات حمبَّبة لالأطفال

حر�����س الربيع����ي وح����ريان عل����ى تق����دمي �سخ�س����يات 
جدي����دة وحمبَّبة لالأطف����ال باللهجة ال�س����عبية الدارجة 
مثل: “اأبو �سنيور وكنو واأبو دحام وعواد االأخر�س” 
وغريه����ا من ال�سخ�س����يات التي كانت عل����ى هيئة دمى 
ك  ت�س����نع من اخل�س����ب والقما�س وُتلب�����س باليد وحُترَّ
بالتناغ����م مع احلوار، ولعّل م����ن الطريف هنا اأن نذكر 
اأّن دور زنوب����ة قد اأدته موظف����ة تعمل كاتبة طابعة يف 
االإذاعة ا�س����مها ا�سربن�س مقابل اأجر قدره دينار واحد 
عن كل حلقة، اإذ كان جمموع االأجور للربنامج هو 15 

دينارًا.

تمثيليات تلفزيونية وعمل سينمائي واحد
اأعم���ال متثيلي���ة اأخ���رى �س���ارك فيه���ا الفن���ان ط���ارق 
الربيع���ي يف التلفزي���ون كان منه���ا متثيلي���ة “�س���ت 
كرا�س���ي” م���ع الفن���ان حم���ودي احلارث���ي واآخرين، 
وكذل���ك متثيلية “جمنون ليلى يف الريف” مع الفنان 
�س���لمان اجلوه���ر و”�س���فينة احلكايات” مع �س���امي 
قفط���ان و”ماكو ج���ارة” و”ل���ن من���وت” وغريها.. 
اأم���ا يف ال�س���ينما فكان���ت لديه م�س���اركة واح���دة فقط 
ه���ي يف فيل���م اجلاب���ي مع الفنان اأ�س���عد عب���د الرزاق 
ورا�س���م اجلميل���ي واآخري���ن، وكان���ت ه���ذه االأعم���ال 
م���ن بطول���ة وم�س���اركة فنانني كب���ار، ويق���ف وراءها 
مبدع���ون عمالق���ة يف االإخ���راج، م���ن بينه���ا برنام���ج 
“قره قوز” الذي تعاقب خمرجون عّدة على اإخراجه 
على مدى �س���نوات طوال، كابراهي���م الديواين وعبد 
الهادي مب���ارك وخالد املحارب وكم���ال عاكف وخليل 
�س���وقي وخال���د عبا�س اأم���ني وناظم ال�س���فار وحممد 
يو�سف اجلنابي وحمودي احلارثي وغريهم، كما اأّن 
برنامج “قره قوز” توا�س���ل عر�س���ه على مدى عقود 
طويل���ة حتى متوز ع���ام 2000 اإثر وفاة ال�سخ�س���ية 
املحوري���ة فيه الفن���ان اأنور حريان، وا�س���تمّر تقدميه 
عل���ى امل�س���ارح املتنقلة وريا�س االأطفال واملنا�س���بات 

واالحتفاالت اخلا�سة والعامة حتى عام 2007.

أحداث ومواقف خّلدتها الذاكرة
ال �س���ّك اأّن���ه هن���اك الكث���ري م���ن االأح���داث واملواق���ف 
والوقائع التي عا�س���رها الربيعي وعا�س تفا�س���يلها 
وبقي���ت را�س���خة يف ذاكرته رغ���م مرور زم���ن طويل 
عل���ى حدوثها مم���ا و�س���عنا يف حرج االختي���ار كون 
�س���ردها وذكرها �س���من هذه ال�سطور قد يحتاج حتما 
اإىل م�ساحة اأكرب، ولذلك �س���نعرج على بع�سها ب�سكل 
�س���ريع ومنه���ا ذه���اب الربيع���ي وزميله ح���ريان اإىل 
القاهرة لال�س���رتاك يف دورة اأقامه���ا معهد التلفزيون 
العربي هناك عن م�س���رح العرائ����س املاريونيت التي 
اأ�سرف عليها املخرج امل�سري املعروف �سالح ال�سقا، 
ال���ذي قّدم العم���ل اال�ستعرا�س���ي وامل�س���رحي الكبري 
“الليل���ة الكب���رية” ث���م نق���ل الربيعي جتربة م�س���رح 
الدم���ى اإىل تلفزي���ون بغداد و�س���ط اإعج���اب اجلميع، 
وكذل���ك لق���اوؤه الفن���ان امل�س���ري حممود �س���كوكو يف 
بغ���داد وتعاونهما، ومع الفنان علي حممود امل�س���ري 
لتق���دمي فوا�س���ل متثيلي���ة وغنائي���ة وقد عم���ل وقتها 
املنلوج�س���ت �س���كوكو يف مله���ى “ليايل ال�س���فا” يف 

ال�ساحلية ببغداد.
ولع���ّل وقوفه كعريف حفل يف احتفال اأقيم مبنا�س���بة 
عيد العمال العاملي على قاعة ال�سعب وتقدميه للزعيم 
���ة اخلطابة  الراح���ل عب���د الكرمي قا�س���م العتالء من�سّ
الإلق���اء كلمة ويتذّكر كيف �س���افحه الزعيم بقّوة وهو 

يهّز يده ف�سعر بفرح غامر ال يو�سف، كما يقول.

مسك الختام
واأنا امللم اأوراقي واأهّم باملغادرة موّدعا فناننا املبدع 
اأب���ا زياد قال: امتنى �س���يئني اأن يتحّقق���ا يل واأنا كما 
ت���راين اأرقد عل���ى فرا�س املر����س وهما اإع���ادة اإحياء 
جتربة م�س���رح العرائ�س والدمى املاريونيت من قبل 
جه���ة ر�س���مية ك���وزارة الثقاف���ة، الأنَّه يخ���دم الطفولة 
وتوعيته���ا يف �س���تى جم���االت احلي���اة، والث���اين هو 
���ف املبدعون الرّواد يف �س���تى اخت�سا�ساتهم  اأن ُيْن�سَ
به���م  واالهتم���ام  املعني���ني،  قب���ل  م���ن  وتوجهاته���م 
ومعاونته���م يف جت���اوز �س���عوباتهم واإنقاذه���م م���ن 
االإهم���ال والن�س���يان قب���ل �س���ياع الفر�س���ة وف���وات 

االأوان.
·من ار�صيف ال�صحفي علي نا�صر الكناين

طارق الربيعي: "قره قوز" كان 
انطالقتي األولى نحو الشهرة
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المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

خالد جبر

وهو يق���وم باعداد تقرير ع���ن الذكرى )56( لتاأ�س���ي�س التلفزيون 
العراق���ي،ويف داخل قناة العراقية،فاجاأين الزميل �س���عدي غزالة 
ب�س���وؤال: عن اف�س���ل برنام���ج كان يعر�س يف بواك���ري التلفزيون 
العراقي،فوج���دت نف�س���ي اق���ول بال ت���ردد انه برنام���ج )قرقوز(..
فهو ا�س���افة لربنامج الريا�س���ة يف ا�س���بوع للزمي���ل العزيز موؤيد 
البدري وبرنامج العلم للجميع لال�س���تاذ املرح���وم كامل الدباغ قد 
يكون الف�سحة االكرث تفردا وامتاعا يف تاريخ التلفزيون العراقي 
الطويل..ول���ن يقلل من اهميته جه���ل اجليل اجلديد به وباجلهود 

التي كانت تبذل يف �سبيل اخراجه..
فربنام���ج )قرق���وز( م���ن اع���داد وتق���دمي الفن���ان ط���ارق الربيع���ي 
والفنان انور حريان وكان يقدم ال�س���اعة ال�ساد�س���ة ع�سرًا من كل 
يوم خمي�س ع���رب تلفزيون بغداد يف اوائل ال�س���تينيات وحتديدا 
يف الع���ام 1960،وفق���رات الربنام���ج كان���ت ممتعة و�س���يقة حيث 
نرى الدمى املتحركة الراق�س���ة و�سخ�سية ابو �سنيور �سمن اطار 
مبدع خالب يهدف اىل القاء ال�سوء على م�ساكل وجزئيات احلياة 
اليومي���ة البغدادي���ة من خ���الل كلمات االغاين ال�س���اخرة وحتريك 
الدمى واملو�س���يقى والغناء ب�س���وت انور ح���ريان والفنان الرائع 
ابو زياد الفنان طارق الربيعي،وكان ي�س���غل م�س���احة وا�س���عة من 
اهتماماتنا كنا �سغارًا ونحن نتابع ا�سبوعيًا هذا الربنامج الناجح 
م���ن مقه���ى الط���رف. يف ع���ام 19٨5 عندم���ا التحق���ت بالتلفزيون 
لتقدمي برنامج املر�س���م ال�س���غري التقيت مع طارق الربيعي وانور 
حريان ولكن لي�س من خالل الربنامج ال�سهري )قرقوز( فقد اختفى 
من ال�سا�سة كليا، ومت اال�ستعا�سة عنه بربنامج عن االطفال خالل 
الفرتة ال�س���باحية والعطلة املدر�سية والذي كان با�سراف املخرج 
املرح���وم طارق احلمداين، وازداد تعلق���ي بالفنان طارق الربيعي 
حي���ث وجدت���ه فنان���ا رائع���ًا يحب عمل���ه ب���كل اخال����س وتكررت 
لقاءات���ي مع���ه يف بع����س احلف���الت الت���ي تق���ام لالطفال،وما زلت 
اذكر م�س���اهدته وهو يقوم بتحريك ثالث �سخ�سيات من الدمى يف 
حركات راق�س���ة مع تاأدية كل اال�سوات الرتاثية التي كان يجيدها 
وبتمكن عال وبكل انواعها والوانها ومقاماتها حتى تفوق بطبقة 
�س���وته على املطرب الكبري الراحل ناظم الغزايل مما اثار اعجاب 

وت�سفيق احل�سور.
ا�س���تمرت عالقت���ي به���ذا الفنان الكب���ري ورفيق درب���ه العزيز انور 
حريان الذي غادر هذه احلياة ليرتك طارق الربيعي وحيدًا بعد ان 
اودع رموزه و�سخ�سياته ال�سعبية من الدمى يف �سندوق خ�سبي 
مغل���ق لريميها يف نه���ر دجلة كاعالن ع���ن نهاية حقب���ة ال�)قرقوز( 
وهكذا ا�س���دل ال�س���تار عن الربنامج االكرث �س���هرة والذي ا�س���تمر 
خلم�س���ة ع�س���ر عاما بدعوى ان الدمى �سعبية ال تتنا�سب مع عقلية 

وثقافة الطفل املعا�سر..
يف عام 2001 التقيت بال�س���دفة مع الفنان طارق الربيعي وقبلني 
واحت�س���نني وبك���ى وقال: ابا ولي���د لقد اذلني الزم���ن فقد تركني 
الف���ن وتركت���ه وحتولت االآن اىل عامل يف معم���ل جب�س ومد يديه 
الجدها خمد�س���ة وحمروقة وهي تلك االيدي واالأنامل التي كانت 
تقدم اروع االعمال التي ن�ساأ عليها جيل كامل من االطفال ودر�ست 
ف���ن حتريك الدمى يف فرقة �س���الح جاهني و�س���يد م���كاوي اللذين 
قدما اوبريت الليلة الكبرية..هكذا ودعني وعينيه متلوؤها الدموع 
عل���ى االيام التي م�س���ت من عمره وحزنت كثريا عل���ى هذا الفنان 

املبدع والذي انقطعت اخباره عني منذ ذلك الوقت وحلد االآن.

طارق الربيعي في الذاكرة


