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ح���ن تتن�ول الفن����ن يف ]ال���ويل- الأب[، ف�أنك تخت�صر 
الكثري من امل�ص����ف�ت، والكثري من املع�ين، لأن �ص���ف�ت 
الأولي�ء ت�صهل عليك عن�ء البحث عن مع�ن �ص�مية. لكن 
عليك اأول اأن حتدد تلك ال�ص���ف�ت يف الأب، وهل ت�صلح 
ل���كل الآب�ء؟ اإذا م� اتفقن� عل���ى اأن لي�س كل الآب�ء بنف�س 
ال�ص���ف�ت: لأن منه���م من ميتل���ك احلر�س والن�ص���يحة، 
ومنه���م من ل ميتلك م���ن الأبوة غري احل�ص����فة، ورمب� 
احلكمة م�ص���بوغة ب�لتوجيه. ولي�س اأ�صهل منه� جميع� 
يف �ص���ف�ت الآب�ء، �ص���رط اأن تكون خ�لي���ة من البخل – 
ول اق�ص���د به بخل امل�ل فقط - الذي يف�صد الأبوة. ولك 
اأن تطبق بعده� م� تريد و�صتجده� بكل ب�ص�طة جمتمعة 
يف جعف���ر ال�ص���عدي وم�ص���روطة بخلوه���� م���ن البخ���ل 
ب�أنواع���ه؟؟ ول�صعوب���ة اخلو����س فيه���� جميع����. اأراين 
م�صط���را لختي�ر �صفتن فيه متف���ردا بهم� هم� �صفتي: 
احلر����س، وعدم البخل عل���ى الأبن�ء. ف���ا اأحر�س منه 
على اأبن�ءه �ص���واء ك�نوا طابه اأو املتع�ملن معه، وان 
مل اك يوم���� م���� نرج�صي���� اإل اأنى �ص�أبداأ م���ن واحدة من 
حك�ي�ته مع���ي: يوم� اخت�رين بط���ا مل�صرحيته ]عر�س 
ال���دم[ لل���ورك�. ك�ن بيته يبعد عن م�ص���رح التم�رين يف 
اأك�دميي���ة الفنون اجلميلة خم�صون مرتا ل اأكرث، ولأنه 
مل يك���ن ي�صتغن���ي عن القيلولة ك�ن يج���دول درو�صه يف 
ال�ص�ع�ت الأوىل من ال�صب�ح كي يكون يف البيت بعده� 
مب��صرة ليتن�ول طع�م الغداء على عجل في�أخذ القيلولة 
الت���ي يع�صق، لين�م ث���م ينه�س ن�صط� بعده���� لي�أتي اإىل 
التمري���ن يف الث�لثة ظه���را وبقية خلق الل���ه من الطلبة 
املمثل���ن يئنون من التعب. ول���ك اأن تت�صور مترين� يف 
ظه���ر العراق ال���ذي تبلغ في���ه درجة احل���رارة خم�صون 
مئوي���ة يف الظ���ل. ويف ق�عة مل يع���رف التكيف الع�دي 
طريق���ه اإليه����، واأنت فيه���� ممثا لمتلك بيت���� وطع�مك 
حم�ص���وب ب�لغرام�ت، وعليك اأن ت���وؤدي مترين� ير�صى 
عليه اجلميع، ل�صيم� واأن���ت ]املق�صود اأن�[ حتب النوم 
كم���� يحبه ال�صع���دي ]القيلول���ة[ ظهرا بع���د وجبة غداء 
معقول���ة. وهي يف حكم امل�صتحي���ل هن� يف بغداد بعيدا 
ع���ن اهلك ومنزلك، ف�ل���دوام ر�صمي� ينته���ي يف ال�ص�عة 
الث�ني���ة والن�ص���ف من بعد ظهر كل ي���وم، والتمرين يف 
الث�لث���ة، اأي ان���ك متتلك ن�ص���ف �ص�عة ل���كل م�صتلزم�ت 
املواطن���ة واملط�ولة يف م�راث���ون م�صني لتكون بعده� 
ج�ه���زا للتمرين مع ال�صعدي يف ]عر����س الدم[. مبعنى 
اأدق انك لمتلك الوقت للراحة اأو ال�صرتخ�ء، كي تكون 
م�صتع���دا فعا لتمرين مث����يل. يف هكذا ظ���رف ت�أخرت 
يوم���� ع���ن التمرين م���ع ال�صع���دي خم�ص���ة دق�ئق ]ويف 
رواية لل�صعدي اأنه� رب���ع �ص�عة[ بعد حملة تعنيف فيه� 
ق�ص���وة الأب، زعل علي وق�طعن���ي دون اأن يكلمني ع�م� 
ون�ص���ف الع����م، لكنه ظل معي على نف����س املحبة، وهي 
مي���زة الآب����ء احلري�ص���ن على تربي���ة اأبن�ئه���م. بعد م� 
يقرب من الأربعن ع�م� التقيته اأحتدث عن جتربته يف 
برن�م���ج تلفزيوين ا�صت�ص�فه عل���ى الف�ص�ئية ال�صرقية، 

ذكرته مب� م�صى وقلت له:
- عندم���� اخرتتن���ي بط���ا مل�صرحيتك "عر����س الدم" و 

ت�أخرت عن التمرين 5 دق�ئق
ق�طعني م�صحح�:

- مل تك���ن خم�س دق�ئق ب���ل ك�نت ربع �ص�عة، اأي خم�صة 
ع�صر دقيقة.

اتفقت مع���ه فلي�س من �صف���ة البن�ء املطيع���ن مع�صية 
اآب�ءه���م، ل�صيم� الآب�ء من �صنف ابون� جعفر ال�صعدي، 
اأكمل���ت - كم� حتب ربع �ص�عة ولي�ص���ت بخم�س دق�ئق، 

بعده� زعلت اأنت علي وق�طعتني اأكرث..
م���ن ع�م ون�صف الع�م، ثم ا�صتبدلتني مبمثل اآخر، م�ذا 

ق�صدت من ذلك؟
اأج�بن���ي ب���كل �ص���دق الأب����ء احلري�صن عل���ى اولدهم 
الذي���ن يعتق���دون انه���م رمب���� اإذا �ص�حموا ع���ن خط�أ قد 

يكرر الولد اخلط�أ ث�نية بخط�أ اآخر:
- لأنك ابني واأن���� احبك لزام� علي اأن اأعلمك ال�صحيح، 
اإل اأين ورغ���م زعل���ي علي���ك ا�صتمر اعت���زازي بك، كنت 
اأحب���ك، ب���ل واأحبب���ت كل من در�صته���م، فكله���م اأولدي 

اأقوله� بكل �صراحة.
وهن���� ول�ص���ت م�صتغرب� من ب�ص�طة اإج�بت���ه لأين اأدرى 
ب�ل�صع���دي، لكن���ي هتفت فرح� لأين كنت ق���د ت�أكدت من 

ت�صخي�صي له الذي اأكد عندي فيه الأ�صت�ذ - الأب:
- اإن عمق���ك يف الب�ص�ط���ة الت���ي تتمتع به���� اأيه� اجلليل 

اجلميل، واأنت هكذا دائم� اأ�صت�ذي واأبي.
واعتق�دا منه اأين بتذكريي له مبثل هذه الأحداث، رمب� 
اأكون ح�م���ا عليه ]غيظ���� م�صتحيا[ ب�حتم����ل املعنن 

ف��صرت�صل ق�ئا:
- ال�صيء املهم الذي افتخر به هو اأنكم اأولدي.

وجللج ب�صحك���ة ه�درة متيز به� �صوت���ه القوي، وهي 
دالت���ه النبيلة التي تقع فيه م� ب���ن طفولته وامتداده�، 
وب���ن طيبته املتن�هية الت���ي ل ت�صبهه� طيبة. وك�ن هذا 

ره�نن� عليه دائم�، ثم اأكمل:
- وه���و املطلوب.]وا�صتم���ر ب���ذات ال�صحك���ة الت���ي مل 
تف�رق���ه، حت���ى اأنه م����ت وهو ي�صح���ك؟؟!! وق���د يكون 
م����ت من ال�صحك. رمب�... ل ب���ل من املوؤكد انه م�ت من 

ال�صحك.
اأن يت�ص���رف ]الأب،  اأم���ر غ�ي���ة يف البداه���ة  اإذن ه���و 
املخ���رج، الأ�صت����ذ[ ح���ن يعن���ف ]ابن����، ممث���ا، ط�لب�[ 
مثل���ي؟ ب�لطريقة التي ت�صرف به���� ال�صعدي معي: يوم 
ا�صتبدلن���ي ب�آخر عق�ب� يل عن ت�أخري عن التمرين، وم� 
هم���ه فيم� �صتوؤول اإليه نت�ئ���ج العمل امل�صرحي، ول اإىل 
م���� �صيوؤول اإلي���ه العر�س ب�لنه�ية. كم���� مل ي�أبه اإىل من 
�صيكون ه���ذا البديل، اأهو اقل مني كف����ءة وموهبة، اأم 
ل؟؟ كل ذل���ك لكي ينت�صر: لالت���زام، لاأخاق امل�صرحية 
ه���ذا يف  ك�ن  ث�ني����.  الأ�صت�ذي���ة  اأول، وللرتب���وي يف 
م�صرحية يف ]عر�س الدم[ التي اأخذه� " كمث�ل لغ�ر�صي� 
ل���ورك�. مل ين�صبط عمله فيه� اأو يتمحور يف اجت�ه ومل 
ميل اإىل نزعة " هذا م�راه ]عبيدو ب��ص�[ - الذي اأخ�لفه 
ال���راأي - يف كوين انطل���ق من اإن ال�صع���دي يك�د يكون 
م���ن القلة التي متتلك �صواب الراأي ]اأ�صت�ذا اأك�دميي�[ - 
كم���� و�صفه الب��ص�. م�ص�ف� اأن ال�صعدي مل ي�أت من فراغ 
حن تع�مل م���ع احل�صي بعيدا ع���ن املج�هرة، وم� همه 
يف ذل���ك راأي الكثريين ممن يتهمون���ه ب�ل�صكاين الذي 
لتهم���ه اجلوانب الإبداعية يف التع�مل مع اجلم�ل. بل 

هن�ك من يعت���ره يفرط ب�لإبداعي والفني على ح�ص�ب 
الرتب���وي التعليمي – ورغ���م اأن هذا اأم���ر يفخر به هو 
– ب���ل هن�ك من ي���رى اإن " م�صرحه الب����رد، من مزيجه 
املتمو�ص���ع ب���ن الواقعي���ة امل�صوب���ة ببع����س العن��صر 
الفنت�زي���� ". الت���ي حتققت بف�صل تع�مل���ه مع جمموعة 
متمي���زة م���ن امل�صمم���ن م���ن اأمث����ل ك�ظ���م حي���در يف 
]الديك���ور[ وامتث�ل الط�ئي يف ]الأزي�ء[ واحل�ج ن�جي 
الراوي وم�ركريت العبودي يف ]امل�كي�ج[ وف��صل قزاز 
يف ]الإ�ص����ءة[.. وغريه���م. هذا الهتم�م غ���ري الع�دي 
ب�لتقني�ت رمب� مت�أت من رغبته يف درا�صته� يف اأمريك� 
عندم���� " اخت���ري ال�صعدي �صم���ن البعث���ة العراقية لع�م 
1957 للتخ�ص����س يف الإن�رة امل�صرحي���ة وال�صينم�ئية 
وب�لنظ���ر لعدم وج���ود هكذا ف���رع يف الولي�ت املتحدة 
الأمريكية،فق���د ن�ص���ب اإىل ف���رع الإخ���راج امل�صرحي ". 
خمرج� ك�ن يعتر التك�مل الفني يف العر�س امل�صرحي 
اإمن� ي�أتي من العتن�ء ب�ملهم�ت – التي قد تبدو �صغرية 
يف نظ���ر الآخري���ن وم���� هي ب�صغ���رية - مث���ل العتن�ء 
ب�حلوار من خ���ال الإ�صرار على �صب���ط اللغة العربية 
يف اأداء املمث���ل بل لق���د ك�ن يعتقد اأن يف �صبطه� طريق 
للو�ص���ول اإىل �صبط املكمات الأخ���رى لك�مل مقوم�ت 
العر����س امل�صرحي، وال�صبيل الأه���م يف الأداء لو�صول 
غ�ي�ته وباغه وو�صول خط�ب���ه اإىل املتلقي. وك�ن من 
مق�يي�ص���ه يف جن�ح اأي عر�س هو يف جن�ح ممثليه يف 
�صبط لغته���م والتمكن من حواره���م – لذلك ك�ن يطلب 
يف الكث���ري من الأحي�ن اأن يقوم بتدري�س م�دة ال�صوت 
والإلق����ء لطلبة ال�صف���وف الأوىل انطاق� من اأن التعلم 
يف ال�صغ���ر ك�لنق�س على احلج���ر – ك�ن احرتامه ب�لغ� 
للممثل���ن الذي���ن يعتن���ون ب�للغ���ة ويعتره���م م���ن اأهم 
املمثلن. على اأن نعرف ب�أن ال�ص�ئع يف م�صرحن� اأن اأهم 
املمثل���ن فيه ك�ن���ت ينق�صهم �صبط اللغ���ة العربية، لكن 
م���ع احل�ج ال�صعدي �ص����ر ق�صم كبري م���ن املمثلن يهتم 
يف �صب���ط اللغة و " ثم���ة خ�صلة يتحلى به���� ال�صعدي، 
ه���و اإدراكه خلط���ورة اللغ���ة الف�صح���ى ].....[ اأم� فيم� 
يتعلق ب�لأ�ص�س الت���ي يجده� ح��صمة يف عمله النظري 
والتطبيق���ي فه���ي: الو�ص���وح، والب�ص�ط���ة، واجلم����ل 
].....[ ب�حل���وار واحلركة والإمي����ءة وو�صوح الأفك�ر 
" اك���رث مم���� ك�ن يعني���ه حتقي���ق الده�ص���ة يف ال�صورة 
امل�صرحي���ة من حي���ث ت�صكيله� وو�صعه���� �صمن تن�صيق 
الف�ص����ء امل�صرح���ي يف التكوين والت�صكي���ل والبتك�ر. 
وق���د ب�لغوا فيم� ذهبوا اإليه لأن���ه ك�ن يعتني مبكون�ت 

الده�صة وعل���ى �صبيل املث�ل ت�أكيده على اأهمية ]الإيق�ع 
يف العر�س امل�صرحي[.

ك�ن���ت دفعتن���� يف الدرا�ص���ة تتك���ون م���ن خم�ص���ة ع�صر 
ط�لب� ي���رتاوح طموحهم بن، املهوو�س ب�مل�صرح، وبن 
الذي يعتر امل�ص���رح متنف�ص� لطرد كل ذنوبه يف دني�ه. 
وه���و م� تعلمن�ه ت���وا ]حن كن� يف املرحل���ة الأوىل[ ال� 
– ومعن����ه ]التطهري[. ق�تلن� لكي نعرف   catharsis
معنى ]الإيق����ع[ لكرثة م� ك�ن يحكي به� كل من اأراد اأن 
يو�ص���ح لن� �صخفن�، اأو لك���ي يعطين� عامة لفهمه. فك�ن 
لإحل�حن� عل���ى اأ�صت�ذن� ال�صع���دي اأن يعرفن� ب�]الإيق�ع[ 
]ال�ص���وت  يدر�صن����  يومه����  ك�ن  الكلم���ة.  تعني���ه  وم���� 
والإلق����ء[ وكن���� ن�أخ���ذ الدر�س عل���ى م�صب���ح املعهد يف 
اله���واء الطل���ق، وكن���� ندور ح���ول ]حو����س ال�صب�حة[ 
كن���وع من عملي����ت ]الإحم�ء[ على طريق���ة الري��صين، 
نه���رول مع اإلق�ءن���� احلوار. ويف اإح���دى ال�صرتاح�ت 
اأحلحن���� علي���ه اأن يبدا ب�صرح الإيق����ع – موؤرقن� -، فم� 
ك�ن منه اإل اأن يبداأ وبطريقته الأبوية املعهودة بت�صهيل 

كل ال�صعب:
ال�صع���دي: اإن الإيق����ع ي���� اأولدي هو الوح���دة الزمنية 

املح�صوبة بن اأمرين على �صبيل املث�ل:
اأ�صع�ر اأحمد �صوقي يف م�صرحيته ] م�صرع كليوب�ترة[ 

كم� يف بيت ال�صعر هذا:
اأ�صطوله���� اإىل مرا�صي���ه اأوى وجي�صه���� األق���ى ال�صاح، 

وجنى
التي عند تق�صيمه� اإىل وحدات ف�صتكون:

اأ�صطوله� / اإىل مرا�صيه اأوى / وجي�صه� األ / قى ال�صا 
/ ح، وجنى

ح، وجنى
ح، وجنى

وا�صتم���ر بتك���رار ]ح، وجن���ى[ ح���د اأنن� اأخذن���� امل�صبح 
بتظ�ه���رة ونحن نهتف ب�لوح���دة الإيق�عية ]ح،وجنى[ 
م���ع ال�صح���ك واملتع���ة الع�لي���ة. ولان نحن ط���اب تلك 
الدفع���ة كلم���� التقين���� تذكرن���� ال���� ]ح،وجن���ى[ ونغ���رق 

ب�ل�صحك.
ولو عدن� لنق��س هذا الدر�س بعقانية اليوم، ل ب�حل�لة 
الرجت�لي���ة ال�صبي�ني���ة التي كن� عليه����، اآنذاك يوم كن� 
طاب� – وهي ح�ل���ة طبيعية - لوجدن� اأنه� ك�نت در�ص� 
بليغ� بل وغ�ية يف الأهمية. ا�صتطعن� من خاله معرفة 
م� ك�ن يعني���ه الإيق�ع فعا و ب�صكل���ه العلمي. حن ك�ن 
ي�صق���ى الكثريون ويعجزون، مم���ن ل ميتلكون خرته 

جعفر السعدي.. أب المسرح العراقي
فاضل خليل
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الع����راق،  ال�صينم�ئ����ي يف  من����ذ بداي����ة النت�����ج 
وحتدي����دًا منذ فيلم )علي����� وع�ص�م( والذي اعده 
البداية احلقيقية لانت�����ج ال�صينم�ئي العراقي، 
حيث ك�ن النت�ج عراقيً� براأ�س م�ل عراقي، بعد 
ان �صي����د �صتوديو بغ����داد ب�أمك�ن�ت����ه املتوا�صعة 
والك�في����ة يف ذلك الوقت لانت�����ج من الن�حيتن 

التقنية املطلوبة
والفني����ة الت����ي تعتمد عل����ى عن��ص����ر ذات خرة 
متوا�صع����ة اي�ص����ً� لكنه� حري�صة عل����ى ان تتعلم 
وتتع�����ون م����ع كف�����ءات ي�صتع�����ن به����� ع�����دة يف 
بداي�ت العم����ل ال�صينم�ئي يف بلدان م�زالت يف 

اول الدرب.
علي����� وع�ص�م ك�ن البداي����ة مبو�صوع وبعن��صر 
�ص�ب����ة او العن��صر الفني����ة الخرى حن �ص�ركت 
يف الق�ه����رة بغ����داد.. النت�ج امل�ص����ري العراقي 
الت�صوي����ر  ليج����ري  اأفتع����ل مو�صوع����ه  وال����ذي 
يف البلدي����ن م�صر والع����راق.. ويطع����م بفن�نن 
عراقين ظ����ل ح�صورهم يف ال�ص����ف الث�ين بعد 
العن�ص����ر امل�ص����ري.. علي����� وع�ص�����م واأوؤكد مرة 
اخرى ك�ن البداي����ة.. وك�ن بداية ملم�ر�صة ج�دة 
ل�صب�����ب.. تخرج����وا يف معه����د الفن����ون اجلميلة 
جدي����دة  ووج����وه  والخ����راج..  التمثي����ل  ف����رع 
ول�صيم� يف جم�����ل العن�ص����ر الن�ص�ئي.. ورواد 
م�ص����رح عرفوا مبوقفه����م وموقعه����م يف امل�صرح 
العراق����ي مثل يحي����ي ف�ئق وعبد الل����ه العزاوي 
ووق����ف  وغريه����م..  الم����ن  حم�ص����ن  وف����وزي 
معه����م.. ابراهي����م ج����ال لل����دور الول- ع�ص�م- 
وجعف����ر ال�صعدي.. الب املهي����ب.. ح�مل جتربة 
ف����ن التمثيل والق�در علي ان يكون )نغمة( ع�لية 
العزف عميق����ة الثر خ�لية م����ن )الن�ص�ز( بعيدة 
عن الت�صنج او التكلف.. خ�ل�صة الثر امل�صرحي 
ال�ص�ئ����ع انذاك يف ان تكون مب�لغ� ب�دائك متكلف� 
ومغ�لي����� بتعب����ريك.. فتح����ول ال�صخ�صي����ة التي 
توؤديه����� ايل من����وذج خ�����ل من القن�����ع بعيد عن 
اقتن�ع امل�ص�هد به�. جعفر ال�صعدي يف اول فيلم 
�صينم�ئي ميثل فيه )علي� وع�ص�م( ع�م 1949.. 
ك�ن ن�صخ����ة رقراقة ه�دئة حت����ي يف انبه�ره� او 

انفع�له� العميق.
ك�ن جعف����ر ي����دري كي����ف يتع�م����ل م����ع الك�م����ريا 
وي����دري يف ذات الوقت كي����ف يتع�مل مع املمثل 
ال����ذي يق����ف ام�م����ه ليك����ون الفع����ل ورد الفع����ل 
متوازيً� متوازنً� با غلو او �صرقة للم�صهد- كم� 

ك�نوا ي�صمونه انذاك.
ايق�ع����ه وحركت����ه يف فيلم )علي� وع�ص�����م( ك�نت� 
حم�صوبت����ن من�صبطت����ن.. وك�أن����ه اي جعف����ر- 
ق����د مث����ل يف ع�صرين فيلم����ً� او اك����رث.. وهذا هو 
الح�ص������س الفني ل����اداء املدرو�����س وا�صتيع�ب 
ال�صخ�صية والبداع الذي يبدو عفويً� با اإدع�ء. 
بع����د �ص����ن  وات ويف ع�����م 1956.. ك�ن جعف����ر 
ال�صعدي معن� يف م�ص����روع �صينم�ئي جديد مثل 
)احلل����م(.. �صب�ب كلن����� نريد ان ن�أت����ي مبح�ولة 
جديدة ج�دة وممتع����ة نقية الق�صد امينة الهدف 
تتع�م����ل م����ع ان�ص�نن����� العراقي ب�ص����دق وحمبة 
يف ان يج����د نف�ص����ه عل����ي ال�ص��صة حي�����ة حقيقية 
حل����وة يف انتزاعه� من����ه، واعط�ئه� ل����ه.. عملية 
فنية متتزج بفك����ر تقدمي يلم�س الواقع بنعومة 
وير�ص����م خلفي�ت ذاك الواق����ع بوعي من اأجل ان 
يحيل����ه ايل منط فيه اجلديد اخل�����يل من الكذب 

والبهرجة الزائفة.
ك�ن ذاك )احللم( �صعيد افندي

ع����ن  م�صوؤول����ة  جمموع����ة  معن�����  جعف����ر  دخ����ل 
مهم�����  النت�ئ����ج  كل  العمل..وع����ن  خط����وات  كل 
ك�ن����ت �صعب����ة او خط����رة.ك�ن ا�ص�ف����ة ايل دوره 
)ال�صك�يف( م�صوؤوًل عن النت�ج مع عبد الكرمي 
ه�دي احلمي����د كم� ك�ن ابراهيم ج����ال م�صوؤوًل 
عن الخ����راج مع ك�مريات املخ����رج.. وان� ممثل 
دور �صعيد افندي وك�تب ال�صين�ريو واحلوار.. 
وواح����د م����ن اللجن����ة اخلم��صي����ة امل�صوؤول����ة عن 
 - وم�صوؤولي����ة  وتخطيط����ً�..  ا�صراف����ً�  الفيل����م 
كم����� ا�ص����رت- وح����ن قررن����� البداي����ة.. اق�صمن� 
الفيل����م  نح����ن اخلم�ص����ة.. عل����ي ان لنبق����ي يف 
)خط�����أ( نح�����س ب����ه او نعرف����ه.. اأي ال يكون يف 
عملن�)غ�س(.. ام� اذا ف�تن� ذلك اخلط�أ ومل ندركه 
او نعرف����ه.. فذاك امر اآخر لي�س فيه ق�صد او نية 
�صيئ����ة. وك�ن الق�ص����م ب�صوت )جعف����ر ال�ص�عدي( 
ونح����ن نردده بع����ده..! وراح كل ايل عمله.. ام� 
جعف����ر فقد ك�ن يح�صر الت�صوير يوميً� يبعد من 
يقرتب م����ن مك�ن الت�صوير بكل ادب.. وي�ص����رح 
ل����ه اهمية ه����ذا الفيل����م ويدعوه للتع�����ون معن�.. 
وحن ي�أتي دوره يع����ود ذاك ال�صك�يف الن�ص�ن 
الب�صيط الطي����ب مياأ ال�ص���������ص����ة حن�نً� و�صدقً� 
وحيوي����ة لتن�ص����ى ف����ك�ن وحت����ى الي����وم ح����ن 
ن�صتذك����ر م� ك�ن ي�صعه واحدًا م����ن دع�م�ت فيلم 

�صعيد افندي.
فن�ن بن امل�صرح وال�صينم�

جعف����ر ال�صعدي يف ال�صينم�- كم� امل�صرح- لي�س 
�صه����ًا يف قن�عته يف م� ي����وؤدي او يقدم.. ممثًا 
او خمرجً�.. فبعد �صعيد افندي الذي عر�س ع�م 
1957.. مل ي�ص�����رك ال يف فيل����م )اجل�بي( الذي 
انتجت����ه دائ����رة ال�صينم� وامل�ص����رح.. من اخراج 
جعف����ر عل����ي.. ال�صينم�ئي املثقف ع�����م 1968.. 
ورق����ة  به����دوء  ال����دور  ومث����ل  بتوا�ص����ع  تق����دم 
وحميمي����ة ع�لية ومعه زميل����ه ا�صعد عبد الرزاق 
واخ����رون من ممثل����ي م�صرحن����� العراقي لري�صم 
يف الذهن �ص����ورة ذاك العراقي الطيب بطريقته 
ال�صل�ص����ة واملوؤث����رة والتي لميك����ن للم�ص�هد ال 
ان يع�صقه�����.. ومثل بع����د ذلك يف فيل����م )امل�ص�ألة 
الكري( ع�م 1983.. وحن تقدم حممد �صكري 
جمي����ل يدع����وه لتق����دمي دور متوا�ص����ع يف امللك 
غ�����زي- ع�����م 1993- دور ال�صف����ري الرو�ص����ي.. 
قب����ل.. وماأ ال�صخ�صية، وجت�وز متطلب�ته� بكل 

احرتام وكف�ءة.
ب�خت�ص�ر �صديد وان� ادري ان احلديث عن جعفر 
ال�صعدي حديث لينتهي، ول�صيم� يف امل�صرح.. 
ث����م التلفزي����ون.. اث����رت ان احت����دث ب�يج�ز عن 
دوره الرائد واملبدع يف خم�صة افام من كم كبري 
يف الع����دد قدمت وانتجت عر �صنوات جت�وزت 
الربعن.. فق����د ك�ن جعفر يف هذا )الكم( القليل 
ج����دًا كبريًا عميق احل�ص����ور �صديد الثر يف نقل 
احلقيق����ة الفنية كم� ا�صميه�����- لري�صم المنوذج 
الع�يل وال�ص�دق.. للفن�ن العراقي الذي يتحمل 
البداع م�صوؤولية �صريفة وكرمية.. كي يتكلمه� 
الخرون در�صً� قد ليجدونه�ل عند القلة القليلة 
م����ن فن�نين� الرواد وكذل����ك ال�صب�ب. وم� حديثي 
املتوا�ص����ع هذا الجزء من وف�ء ن�صعر به جميعً� 
وق����د ف�رقن�.. الفن�����ن والن�ص�����ن واملربي جعفر 

ال�صعدي- رحمة الله عليه -،
�س���بق ان ن�س���ر ه���ذا املق���ال يف امل���دى مبنا�س���بة الذك���رى 

االوىل لرحيل جعفر ال�سعدي

و�صدق���ه يف اإي�ص����ل املعن���ى ب�لتب�صي���ط ال���ذي �صلك���ه 
ال�صع���دي يف اإي�ص�له اإلين� وبب�ص�طت���ه املعهودة. فحق 

اأن ن�صفه ب�ل�صهل املمتنع اأو.. ]العمق يف الب�ص�طة[.
ح���ن تطيل النظ���ر يف عينيه، اأو تخت�ص���ره، فلن ترى 
من���ه اإل القل���ب ال���ذي يحم���ل الإن�ص����ن فيه. لق���د ّخرج 
اأجي�ل من املبدعن، م� يكن ينظر اإليهم طابه فقط، بل 
ك�ن يح�صبه���م اأولده. وحتى لو تقدم بهم الزمن وكر 
الأولد، عم���را، اأو فن�، يظلون يف نظره اأولد الأم�س: 
في���وم ع�د ]د.ع���وين كرومي[ من درا�صت���ه للم�صرح يف 
اأمل�ني� وهو يحمل �صه�دة الدكتوراه، وقد ا�صبح بعده� 
اأ�صت����ذا يف اأك�دميي���ة الفن���ون اجلميلة/ ق�ص���م امل�صرح 
الذي ك�ن يراأ�صه اآنذاك جعفر ال�صعدي. وبحكم العمل، 
احتدم النق�����س يوم� بينهم� حدا، جع���ل ال�صعدي يبداأ 
بتعنيف عوين ب�أبوية وب�صوت ع�ل، مت�م� كم� لو ك�ن 
عوين ط�لب���� ك�أي�م زم�ن، ولي�س اأ�صت����ذا كم� ك�ن عليه 
حينه�. الأمر ال���ذي جعل عوين يرتك املك�ن حزين� حد 
البك�ء. فم� كن� مني وكنت ج�ل�ص� يومه� – �ص�هد عي�ن 

- اإل اأن اأتدخل، فقلت له:
- اأ�صت�ذ جعفر، انك تع�مل د.عوين وك�أنه ط�لب الأم�س 
لدي���ك؟ لتن����س، فنح���ن اأولد الي���وم قد كرن���� و�صرن� 
اأ�ص�ت���ذة مثل���ك – وحت���ى لو كن���� لزلن� ط���اب الأم�س 
لدي���ك، لكن���� الن زماء ل���ك ول يج���وز اأن تع�ملن� بهذا 

ال�صكل.
فم���� ك�ن من���ه اإل اأن نظ���ر اإىل بع���ن ت���ك�د تدم���ع لفرط 
العط���ف واملحب���ة والح���رتام، ليجبن���ي ب���كل هدوء و 

حنكة:
- ابني مهم� كرمت و�صرمت ف�أن� ل انظر اإليكم اإل اأولد 
الأم�س الأعزاء الذين افخ���ر بهم وبعلمهم اليوم، لكني 
اعترك���م مهم���� كنتم قد بلغت���م ل�صتم اإل م���� يعنيه قول 

ال�ص�عر احمد �صوقي يف م�صرحيته ]جمنون ليلى[:
- مل تزل ليلى بعيني طفلة مل تزد عن اأم�س اإل اإ�صبع�

ف�أ�صكتن���ي بقن�ع���ة، رحت بعده���� اعتذر ل���ه خجا قبل 
ع���وين الذي ذهب���ت اإليه اأعنفه: كيف جت���راأ فتزعل من 
الأ�صت����ذ جعفر، ب���ل كيف ترتك املك�ن هك���ذا. واعرتف 
كان� بخط����أه هو يف زعله وتركه امل���ك�ن، واأن� لعت�بي 

عليه، فذهبن� اإليه �صوية لنقبله، ولنعتذر منه.
ه���و اإذن " واحد م���ن املربن الأ�ص�تذة ال���ذي عمل اأول 
ك�أ�صت����ذ، ث���م ج���رب ه���ذه الأ�صت�ذي���ة يف امل�ص���رح على 
�صعي���د الإخ���راج ". لقد ك�ن ]الأ�صت����ذ يف املخرج[ ومل 
يك���ن ]املخرج يف احلرفة، اأي، ال� profitonal[. لقد 
اهتم ب�لرتبية قبل الفن، اهتم به� لعتق�ده اإن امتاكه� 
ه���و الذي ي�صنع الفن�ن. لأن اأية موهبة مهم� علت حن 
تبتع���د عن الرتبي���ة واأ�صوله�، تظل بعي���دة عن امتاك 
اخل��صي���ة الأه���م يف الف���ن: ]الأخ���اق[ الت���ي بدونه���� 
ت�صعب احلي�ة ومتوت املوهبة مهم� عظمت، ول يكون 
الفن����ن – بدونه���� - فن�ن����. مل يكن ليخف���ي انه تربوي 

اأول ومنذ �صنينه الأوىل يف الفن، حن يقول:
- »عندم���� كن���ت ط�لب���ً� و]مدر�ص���� خمرج����ً[ يف معه���د 
الفن���ون اجلميلة، اأخرج���ت الع�صرات م���ن امل�صرحي�ت 

ومعظمه� ك�نت من ت�أليف ]اأحمد �صوقي[ ".
متعم���د اأن�، حن ح�ص���رت قول���ه يف ] مدر�ص� خمرج� [ 
ب���ن قو�صن لأوؤكد به� تو�صيفه لنف�صه. ذلك التو�صيف 
املط�بق ملحتوى املبحث ال���ذي نحن فيه. ولأنه مل يكن 
يعت���ر الع���رتاف به� مثلب���ة كم� ه���و �ص����أن الآخرين، 
ب���ل ول اأب�ل���غ اإن قل���ت ان���ه ك�ن يتب�هى، ح���ن ينطلق 
منه���� لل�ص���دق ال���ذي يتمتع ب���ه، والزهد ال���ذي يت�صف 
به ح���د التم�هي. فلم يعتر نف�ص���ه يف الفن اإل ]ه�وي�[ 
وكل املحيط���ن ب���ه ]حمرتفن[ له�، ب���ل والأهم منه يف 
ال�صنع���ة، وه���ذا يف راأين���� من����ف ج���دا للحقيق���ة. كم� 
ويوؤمن ب�أن �صفة ]الفن�ن[ اأمنية بعيدة املن�ل، ل يحظى 
به� اإل الن�در من م�صتحقيه�، وهو زهد اآخر مب�لغ فيه. 
لأن���ه م� فك���ر يوم���� يف اأن يقدم الف���ن اإىل الن�����س لق�ء 
ثم���ن، ف�لثق�ف���ة – يف مفهوم���ه - ل ت���ك�ل مبكي�ل وهي 
ته���دى مث���ل الن�صيح���ة. عل���ى اأن نع���رف ب����أن مع�ن�ته 
خللق جمهور للم�صرح م� قل عن مع�ن�ته خللق ممثلن 
وفنين وم�صممن وب�قي م�صتلزم�ت العمل امل�صرحي، 
ول���ه حديث ع���ن اجلمهور ال���ذي مل يع���رف طريقه اإىل 
امل�صرح خ���ال عر�س م�صرح���ي ك�ن من اإخ���راج بهن�م 
ميخ�ئي���ل، وكيف ان���ه وقف يف طريق امل����رة على ب�ب 
امل�ص���رح يدعوه���م مل�ص�هدة العر�س فل���م يجد غري ب�ئع 
ال�صلغم ال���ذي دع�ه بقوله: "مل����ذا لتدخل وتتفرج" – 
وح�صب���ه – انه دخل وحده وجل�س ال�صعدي اإىل ج�نبه 
جمهورا لذاك العر�س. لكن ويف العر�س الذي تاه بداأ 
البع�س من اجلمهور ونتيج���ة التثقيف الذي م�ر�صوه 
ب���دءوا  وب�لتدري���ج  امل�ص���رح،  اإىل  يتوج���ه  اأن  علي���ه 
ي�ألف���ون امل�ص���رح، حت���ى انه���م ويف م�صرحي���ة ]عطيل[ 
الت���ي اأخرجه���� ج��صم العب���ودي، بداأ اجلمه���ور يطلب 
التذاك���ر قبل العر�س ب�أي����م، حتى اأنه���� اأ�صبحت تب�ع 
يف ال�ص���وق ال�صوداء. ك�ن هذا يف م�صرح معهد الفنون 
اجلميل���ة ]امل���ك�ن – املحراب[، امل�صرح ال���ذي يعمل فيه 
وه���و ]الأ�صت�ذ[ املوظف يف الدول���ة الذي يتق��صى عن 
وظيفت���ه راتب�. وعليه ف�أن مب�لغ التذاكر ممكن ان تنفع 
يف اإنت����ج م�صرحي���ة اأخرى بع���د اأن يت���وزع ق�صم منه� 
عل���ى الطلبة الفقراء م���ن املمثل���ن والع�ملن. وح�صب 
ال�صع���دي انه، وحتى الع�م 1979 مل ي�صتلم من امل�صرح 

اأي مبلغ، بل يقول:
- نحن من ك�ن ي�صرف على امل�صرح. واملرة الأوىل يف 
حي�تي ا�صتلمت فيه� مبلغ� لق�ء عملي يف امل�صرح ك�نت 
ع���ن عمل���ي يف م�صرحية ]نفو����س[، املعدة ع���ن مك�صيم 
غورك���ي والت���ي اأخرجه���� ق��ص���م حممد لفرق���ة امل�صرح 
الفن���ي احلدي���ث. عندم���� ا�صت�ص�فتن���ي الفرق���ة وقته�، 
وقدمن���� العر����س على ]م�صرح بغ���داد[. فقدموا يل بعد 
العر����س اأج���را ك�ن 56 دين����ر، وهي امل���رة الأوىل يف 
حي�ت���ي اأتق��ص���ى فيه� اأجرا من عمل���ي يف امل�صرح. اأم� 
قبله���� فعلى العك�س كن� ن�صتقط���ع من رواتبن� نه�ية كل 
�صهر كي ندفع اإيج�ر مق���ر الفرقة، وبع�س امل�صتلزم�ت 

التي يتطلبه� العمل امل�صرحي فيه�.
عن احلوار املتمدن

يوسف العاني

صفحات من سيرة فنان 
رائد... جعفر السعدي
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عدنان منشد

ل االستاذ الفنان جعفر السعدي  مثَّ
)1921- 2004( مع زميليه الراحلين 

ابراهيم جالل وجاسم العبودي جيل 
التأسيس المسرحي في العراق في 
التمثيل واالخراج بعد الريادة االولى 
لألستاذ حقي الشبلي. اذ ساهم هذا 
الجيل في تشييد المداميك االولى 
للنهضة المسرحية في العراق منذ 

اربعينيات القرن الماضي وحتى وقتنا 
الراهن، بما أرسوه من قيم فنية 

وجمالية واخالقية على الصعيدين 
االكاديمي والتربوي في معهد 

واكاديمية الفنون الجميلة، عالوة 
على ما تتحلى به عروضهم المسرحية 

من عناصر الجذب واالثارة والمتعة، 
مع كفاحهم المتواصل في تأسيس 
الفرق المسرحية الرائدة في بغداد، 

واقامة الورش الفنية وتمثيل العراق 
في المحافل العربية والدولية.

لق���د ع���رف ع���ن الفن����ن الراح���ل جعف���ر ال�صع���دي 
كممث���ل ب�رز يف العديد من ال�صخ�صي�ت امل�صرحية 
والدوار املتلف���زة وال�صينم�ئي���ة اأك���رث مم���� عرف 
كمخ���رج م�صرح���ي موؤ�ص����س مل�صهدن���� امل�صرح���ي 
الراه���ن يف الكثري من العرو����س التي نه�صت به� 
من�ص�تن� امل�صرحية. ويبدو ان هذا الفن�ن قد احب 
ف���ن التمثي���ل امل�صرح���ي والتلف����زي وال�صينم�ئي 
وافت���ن ب���ه اك���رث م���ن �صواغل���ه الفني���ة والدارية 
املتع���ددة، وكر����س ل���ه حي�ت���ه الفني���ة من���ذ فتوته 
حينم���� ك�ن ط�لب� يف مدر�ص���ة املفيد البتدائية يف 
الك�ظمية حينم���� �ص�هد عر�س م�صرحية "ذي ق�ر" 
ع����م 1930 من ت�أليف وتق���دمي �صلم�ن ال�صفواين 
اح���د رواد ال�صح�ف���ة العراقي���ة و�ص�ح���ب جريدة 
"اليقظ���ة" املعروفة، ث���م تعرفه عل���ى الفن�ن حقي 
ال�صبلي ع�م 1932 وم�ص�ه���دة م�صرحيته "�صه�مة 
الع���رب" التي اخرجه���� ال�صبلي وعر�صه� يف ق�عة 

املفيد الهلية ملنفعة املدر�صة املذكورة.
ه���ي ب���ذرة الف���ن الوىل اذن، الت���ي ا�صتنبت���ت يف 
قل���ب وح�ص��صة ذل���ك الفتى، فلم يت���وان عن دخول 
ق�ص���م التمثيل يف معهد الفن���ون اجلميلة وتخرجه 
من���ه �صم���ن ال���دورة الوىل ع����م 1945، اذ �ص�هم 
خ���ال درا�صته يف املعه���د يف متثيل ثاثة عرو�س 
م�صرحي���ة حت���ت ا�ص���راف ا�صت����ذه حق���ي ال�صبلي 
ومبعية زماء ُدفعته القائل يف ذلك الوقت. وك�ن 
العر�س الول م�صرحي���ة "م�صرع كليوب�ترا" ع�م 
1942 لحم���د �صوقي م���ع ابراهيم جال واح�ص�ن 

الب�ص����م.  ال�صت����ر  �ص�م���ي وك���رمي جمي���د وعب���د 
وم�صرحي���ة "الع�م���ي املت�أن���ق" 1943 م���ع ج��صم 
العب���ودي وعب���د الل���ه الع���زاوي واك���رم ج���ران 
وف�ئ���ق الق�ميقچي. وم�صرحي���ة "الوطن" 1943 
مب�ص�حب���ة اكرم جران وابراهي���م جال وج��صم 
العبودي وعبد الك���رمي ه�دي احلميد وتقي جواد 
البل���داوي. وك�ن���ت املن�ظ���ر امل�صرحي���ة والديكور 
من ت�صميم الفن�نن الرائدي���ن الت�صكيلين: جواد 

�صليم وف�ئق ح�صن.
وظل ال�صت�ذ ال�صعدي وفي� لفن التمثيل امل�صرحي 
والذاع���ي وال�صينم�ئ���ي عل���ى الرغ���م م���ن ادواره 
القليل���ة يف ذل���ك الزمن، وحينم� انت���دب للتدري�س 
يف معهد الفن���ون اجلميلة ع�م 1952 وجد �ص�لته 
الفنية واجلم�لية يف �صب�ب امل�صرح الذي ان�صووا 
يف ق�ص���م امل�ص���رح يف درا�صت���ه امل�ص�ئي���ة وقتذاك، 
اأمث�ل: يو�ص���ف الع�ين، �ص�مي عبد احلميد، بدري 
ح�ص���ون فري���د، ا�صع���د عب���د ال���رزاق، املتخرجون 
ت���وا م���ن كلي���ة احلق���وق. م���ع �صع���دون العبي���دي 
وط���ه �ص�مل ووجيه عب���د الغني وك�رل���و ه�رتيون 
و�ص�م���ي تي���ا وابراهيم الهن���داوي وق��صم حممد 
وح�ص���ن الن�ظمي وكثريي���ن. ف�أخ���رج بوا�صطتهم 
ب��ص���م معهد الفن���ون وب��ص���م فرقته الت���ي ا�ص�صه� 
مع الفن����ن امل�صرح���ي املح�مي عبد الك���رمي ه�دي 
احلميد ع�م 1947 حت���ت عنوان "الفرقة ال�صعبية 
للتمثي���ل" العديد م���ن امل�صرحي�ت منه���� "فلو�س" 
1952 للك�ت���ب الرتك���ي جنيب ف��ص���ل وم�صرحية 
"الق�تل���ة" 1953 للك�ت���ب الفرن�ص���ي ليجوري����ن، 
وث���اث م�صرحي�ت من ف�صل واحد، من ت�أليف عبد 
ال�صام اجلندي وج����ن كوكتو وبيرت او�صتينوف 
ع����م 1956. وقد ا�صهم ال�صع���دي اي�ص� كممثل يف 
امل�صرحي����ت املذك���ورة، الم���ر ال���ذي يوؤك���د ع�صقه 
املتن�ه���ي للتمثي���ل امل�صرح���ي من خ���ال ح�صوره 
املمي���ز عل���ى املن�ص���ة، و�صطوته التمثيلي���ة التي ل 
جت����رى، ال لدى القليل من ممثلي امل�صرح يف ذلك 

الوقت.
وخ���ال الع���وام )57- 1961( يلتحق هذا الفن�ن 
يف اح���د املع�ه���د الفني���ة يف �صيك�غ���و للح�ص���ول 
عل���ى �صه����دة امل�ج�صت���ري يف الخ���راج امل�صرحي. 

وك�ن يف �صحبت���ه يف ه���ذا املعهد زميل���ه ابراهيم 
ج���ال وتلميذيه بدري ح�صون فريد وخ�لد �صعيد. 
ويبدو يل �صخ�صيً� – وهذا اجته�د – ان ال�صعدي 
قد ت�أث���ر يف الولي�ت املتح���دة ب�ملدر�صة الواقعية 
المريكية التي يقوده���� املخرج المريكي ال�صهري 
"يل �صرت�صب���ورغ" احد تامذة منه���ج "الطريقة" 
للمخرج الرو�صي ال�صهري ق�صطنطن �صتانف�صكي. 
ومن تامذة �صرت�صبورغ املعروفن يف ذلك الوقت 
والنج���وم  ك�زان  ايلي����  امث����ل  هولي���ود  ده�قن���ة 
املعروفن: م�رلون براندو، جيم�س دين، وم�رلن 
مونرو، وكارك كيبل، ف�صا عن املوؤلف امل�صرحي 

ال�صهري اآرثر ميلر.
يف ح���ن �صع���ى ابراهي���م ج���ال - وه���ذا اجته����د 
اي�ص���� – اىل نب���ذ "الطريق���ة" يف زيه���� الرو�ص���ي 
يف  بري�ص���ت  منه���ج  م���ن  متخ���ذا  المريك���ي،  او 
م�ص����را فني���� لحق���� يف  "امللحمي���ة والتغري���ب" 
جت�رب���ه امل�صرحية يف العراق. ام���� ال�صت�ذ بدري 
ح�ص���ون فريد فقد افتن ب�أ�ص�لي���ب "دي �صي�صاك" 
يف املنط���ق ال�صوتي، او م� يعرف تقني� مبنظومة 
"اللق����ء وال�صوت" يف فن امل�ص���رح. ومل ينجذب 
– ل  ال�صدي���د  – لا�ص���ف  ال�صت����ذ خ�ل���د �صعي���د 
ال�صوت���ي،  ب�لنط���ق  ول  ب�ملنه���ج  ول  ب�لطريق���ة 
ف�متث���ل للدرو�س الك�دميية يف معهد الفنون، ومل 
يخرج عم���ا م�صرحي� مهم� �ص���وى "ورد جهنمي" 

للموؤلف طه �ص�مل يف اوائل ال�صبعيني�ت امل��صية.
ويبق���ى الفن�ن جعفر ال�صع���دي الذي هو قوام هذه 
املق�لة ول�ص�ن ح�له� هو املجلى والمثولة الرائعة 
يف ف���ن التمثيل العراقي احلدي���ث، بدون النمطية 
الت���ي تقتل جتلي�ت املمث���ل و"الكلي�صهة" ال�ص�ئعة 
ل���دى بع����س املمثل���ن الت���ي ت�صن���ع من���ه �صخ�صً� 
جمب���ول عل���ى ه���ذا ال���دور او ذاك، او ال�صعي اىل 
"النجومي���ة" الت���ي تق���ر ممثل امل�ص���رح وهو يف 

مه�ده الول.
ك�ن فع���ل جعف���ر ال�صعدي احلثي���ث حينم� ع�د اىل 
الع���راق، اكت�ص����ف جمموعة م���ن املمثلن من اجل 
�صن�ع���ة ممثل���ن ج���دد يف م�صرووع���ه الخراجي 
املبكر، ومنه م�صرحية "بيت الدمية" لهرنيك اأب�صن 
ع�م 1962 وزج���ه الفن�نة هن�ء عبد الق�در الط�لبة 

وقت���ذاك يف ق�ص���م الت�صكي���ل ليلقيه���� يف مواجه���ة 
طلبت���ه الثريي���ن يف ق�ص���م امل�صرح، امث����ل: عزيز 
عبد ال�ص�حب، ووج���دي الع�ين، و�صه�م ال�صبتي، 
وك�ظ���م الزيدي وجناء داود م���ع طفليه الثريين 
ثم يكت�صف ويطور عن��صر جديدة  "مي وعطيل". 
يف التمثي���ل خ���ال م�صرحيت���ه الث�ني���ة "اوديب" 
ل�صوفوكلي����س ع����م 1962 اي�صً�. �ص���م فيه� كرمي 
ع���واد وعبد الله كم�ل الدين واآزادوهي �صموئيل 
وعب���د املر�ص���ل الزي���دي و�صه����ب احم���د والطف���ل 
�صع���د جعف���ر ال�صع���دي. ث���م م�صرحية "�صه���رزاد" 
ع����م 1964 لتوفي���ق احلكي���م وب�كت�ص�ف�ت اخرى 
ملمثلن جدد امث�ل: �صاح الق�صب وك�مل القي�صي 
و�ص����دق عل���ي �ص�هن و�ص�م���ي ال�ص���راج وفي�صل 

الي��صري.
لل�صع���دي  الخراج���ي  ال�صج���ل  ت�صفحن����  ول���و 
ب�صواغل���ه الواقعي���ة الفنية يف تق���دمي م�صرحي�ت 
ا�صتثن�ئي���ة متع���ددة، مث���ل "ال�صت����ذ ك�لين���وف" 
و   ،1965 احلديدي���ة"  "القيث����رة  و   ،1964
"الن�س" 1966 و "يوليو�س قي�صر" 1966 حتى 
اآخ���ر عر����س م�صرحي له ع����م 1979 حتت عنوان 
"رق�ص���ة القنع���ة" لوجدن���� ان ال�صع���دي وبحك���م 
وازع���ه التمثيل���ي املع���روف ه���و �صي����د ممثلن ل 
يج�ري���ه في���ه خم���رج عراق���ي اآخ���ر يف و�ص���ع اي 
ممثل حتت دائ���رة ال�صواء املختلف���ة، او النوار 
ال�ص�طع���ة لل�صم�س، امث�ل �صمي���ة حممود وف�روق 
في�����س يف م�صرحية "القيث�رة احلديدية" 1965، 
وتوفيق �صري وفوزي مهدي يف "املفت�س الع�م" 
1966 وفخ���ري العقيدي وفوزي���ة ع�رف وف�روق 

عبد الق�در يف "يوليو�س قي�صر«.
اخريًا، الع���زة والرفعة لفن�ن ا�صي���ل مك�فح، م�ت 
�ص�خم���ً� يف اروق���ة امل�صرح الوطني اثن����ء موؤمتر 
منظم���ة  ب��ص���راف  الع���راق  ملثقف���ي  كب���ري  دويل 
اليون�صك���و ووزارة الثق�ف���ة العراقي���ة يف ي���وم ل 
ين�ص���ى م���ن اي�م ف���رح العراقي���ن ب�صق���وط �صلطة 
الط�غوت املقبور، اذ هو ال�ص�نع المهر واملكت�صف 
الك���ر لجي����ل كثرية م���ن ممثل���ي الع���راق، على 
الرغم من املك�ئد والح�بي���ل وال�صخ�ف�ت الف�رغة 

التي و�صعت يف �صكته الفنية الطويلة.

جعفر السعدي.. وشواغل 
فن التمثيل في العراق
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مل يك���ن الفن����ن جعف���ر ال�صع���دي ا�صمً� ع�ب���رًا يف 
ت�ري���خ امل�ص���رح العراق���ي اأب����ن بداي�ت���ه العلمي���ة 
الأوىل، كم���� مل يك���ن ال�صع���دي طيل���ة عق���ود القهر 
العراقي���ة الأخرية م���ن املح�صوبن عل���ى تي�ر غري 
تي����ر امل�ص���رح اجل����د والقري���ب من هم���وم الن��س 
ب�ص���كل خ�����س. وب�لرغ���م م���ن ذل���ك ك�ن ال�صع���دي 
يغي���ب طويًا ع���ن م�صهد امل�ص���رح يف العراق حتى 
يتم تذكره من بع�س الق�ئمن على امل�صهد فيحتفى 
ب���ه احتف�ء ل ين��صب ق�مته الكب���رية، ولكن وزارة 
الثق�ف���ة العراقي���ة اجلديدة انتبهت لنخ���ب الثق�فة 
فب���داأت  ال�ص�بق���ة  العق���ود  يف  املغيب���ة  العراقي���ة 
برن�جم���ً� طموح���ً� لتكرمي هذه النخ���ب، و�صيكون 
الفن����ن جعفر ال�صعدي �صخ�صية ال�صهر احل�يل يف 

الوزارة.
بداي����ت الفن�ن جعفر ال�صعدي الأوىل ك�نت مبكرة 
حقً� وهي تع���ود اإىل الع�م 1935 عندم� ك�ن ط�لبً� 
يف متو�صطة الأعظمية، وهو يقول عن تلك املرحلة 
املبكرة من حي�ته: )كنت اأ�صكن يف الأعظمية اأنذاك 
و�صع���رت بجم���وح يف داخل���ي، وكن���ت م���ن اأ�صرة 
اأغلب رج�له� من املعممن وك�نت املج�ل�س الدينية 
ل تنقط���ع يف بيتن���� والبيوت املج����ورة، وقررت 
برغ���م ذلك اأن���� ورف�ق���ي ومب�ص�عدة اأح���د اأقرب�ئي 
وه���و الدكت���ور عب���د الل���ه ال�ص���راف، ال���ذي ك�ن 
يعم���ل �صكرتريًا لنق�بة ه���واة التمثيل يف العراق، 
ا�صتح�ص�ل املوافق����ت الر�صمية لنقدم عملن� الأول 
�صم���ن منه�ج فرقة نق�بة ه���واة التمثيل، حيث كن� 
نق���دم اأعم�لن� يف املدار����س واجلمهور ك�ن يجل�س 
على تخ���وت املق�هي التي نق���وم بت�أجريه� وكذلك 
التخ���وت الت���ي جنلبه���� م���ن بيوتن���� ب�لرغ���م من 
مع�ر�ص���ة اأه�لين�وي�صيف الفن����ن جعفر ال�صعدي 
امل�صرحي���ة  حي�ت���ه  م���ن  املرحل���ة  تل���ك  م�صتذك���رًا 
ب�لقول: )يف الع�م 1940 وعندم� ت�أ�ص�صت جمعية 
بي���وت الأمة، افتتح���ت اجلمعية مدار����س م�ص�ئية 
وم�صتو�صف���ً� ولك���ي حت�ص���ل عل���ى م���وارد م�لي���ة 
ق�مت اجلمعية بت�أ�صي�س فرق���ة م�صرحية واأنيطت 
اإدارة �صوؤونه���� يل �صخ�صيً� فقدمن� يف هذا الإط�ر 
العدي���د م���ن امل�صرحي����ت العربية والع�ملي���ة مثل: 
نه���ر اجلن���ون لتوفي���ق احلكي���م ووف����ء امل�صوؤول 

وغريهم�.
ويذك���ر امل���وؤرخ العراق���ي الراح���ل اأحم���د في�����س 
املفرجي يف كت�ب���ه )احلي�ة امل�صرحية يف العراق( 
الأع�ص����ء  اأح���د  ال�صع���دي ك�ن  الفن����ن جعف���ر  اأن 
الب�رزين املوؤ�ص�صن يف )الفرقة ال�صعبية للتمثيل( 
ع����م1948 و�صم���ت الدفع���ة الأوىل م���ن خريجي 
فرع التمثي���ل مبعهد الفنون اجلميل���ة، اإ�ص�فة اإىل 
عن��صر اأكرث وعيً� من الذين عملوا يف ال�ص�بق يف 
فرق اأخرى ومن ه���وؤلء عبد الكرمي ه�دي احلميد 
وعب���د الق����در توفي���ق وابراهيم جال وعب���د الله 
الع���زاوي و�صف����ء م�صطفى وعب���د اجلب�ر توفيق 
ويل و�ص���ري الذويب���ي وخلي���ل �صوق���ي وعب���د 
ال�صت�ر توفيق وجعف���ر ال�صعدي.. وك�نت ب�كورة 
انت����ج الفرق���ة م�صرحية )�صه���داء الوطني���ة( التي 
اأخرجه���� الفن�ن����ن ابراهي���م ج���ال وعب���د اجلب�ر 
توفيق ويل.من���ذ ذلك الت�ريخ ارتب���ط ا�صم الفن�ن 
ال�صع���دي ب�مل�ص���رح ال�صعب���ي يف الع���راق، وك�نت 
فرقت���ه، املتوقف���ة عن النت����ج منذ �صن���وات، فرقة 

امل�ص���رح ال�صعب���ي، تع���د واح���دة م���ن اأب���رز الفرق 
امل�صرحي���ة الأهلي���ة يف الع���راق، فه���ي ا�صتط�عت 
تق���دمي العدي���د م���ن الأ�صم����ء الب����رزة يف امل�صه���د 
امل�صرح���ي بنت�ج����ت موؤث���رة، ك�ن م���ن اأبرزه���� م� 
قدم���ه الفن�ن ع���وين كرومي، ونخبة م���ن ال�صب�ب 
امل�صرحي.. يف الوقت الذي �صمي فيه ال�صعدي اأبً� 

روحيً� للفرقة يف �صنواته� املديدة، وك�نت ق�عته�، 
م�ص���رح ال�صتن كر�ص���ي، قد حتول���ت اإىل م� ي�صبه 
املنتدى اخل��س ل�صب�ب الفرقة الذين يبحثون عن 
فر�صته���م وت�أب���ى موؤ�ص�ص�ت الدولة اأن���ذاك منحه� 

لهم !.
الإخ���راج  يف  ال�صع���دي  بداي����ت  م���ن  وب�لرغ���م 

امل�صرح���ي اإل اأن���ه �صرع����ن م���� ا�صتق���ر ممث���ًا يف 
امل�صرح وال�صينم���� والتلفزيون، ور�صخ يف اأذه�ن 
امل�ص�هدي���ن بكون���ه واح���دًا م���ن رواد التمثيل يف 
الع���راق.. اأول م�ص�رك�ت���ه ال�صينم�ئي���ة ك�ن���ت يف 
فيل���م علي���� وع�ص����م، وه���و ب�ملن��صب���ة اأول انت�ج 
�صينم�ئ���ي عراق���ي، كم� ا�ص���رتك فيم� بع���د ب�لفيلم 
الفن����ن  م���ع  اأفن���دي(  )�صعي���د  ال�صه���ري  العراق���ي 
يو�ص���ف الع����ين.. اأم���� يف الدرام���� التلفزيوني���ة، 
ف���ك�ن دوره لفت���ً� وموؤث���رًا يف امل�صل�ص���ل العراقي 
الن�در )الذئ���ب، الن�صر وعيون املدينة( عندم� ظهر 
ب�صخ�صي���ة الف�ص���ويل عبد الله ال�صلم����ن و�ص�رت 
جملته )عجيب اأمور غري���ب ق�صية( لزمة عراقية 
ب�متي�ز.انقط���ع ال�صع���دي مبك���رًا ع���ن امل�صرح يف 
الع���راق، وبخ��صة ب�صفت���ه خمرجً�، فهو مل يخرج 
من���ذ  للمتمثي���ل  القومي���ة  للفرق���ة  م�صرحي���ة  اأي���ة 
ت�أ�صي�صه���� يف الع�م 1969 وحل���د الآن على �صبيل 
املث����ل، وك�ن دائم���ً� م� يردد اأن الزم���ن تغري، ولقد 
ق����ل م���رة: اخف���ي يف داخلي برك�ن���ً� ب�صري���ً�، كمً� 
م���ن التوتر مه���ول، ي���ك�د يحطمني ل�صد م���� اأكتمه 
حم�وًل ال�صيطرة عليه بق���وة التجربة، ومل� �ص�ألت 
ال�صعدي عن ت�صريح���ه هذا يف حوار �صحفي ق�ل 
يل: كن���ت اأق�صد ع�صقي خل�صب���ة امل�صرح، واأمنيتي 
ال�صع���ود جمددًا اإىل هذه اخل�صب���ة املقد�صة، ولكن 
م� ب�لي���د حيلة، ي�صي���ف ال�صع���دي، ف�مل�صرح الذي 
عرفت���ه وتربيت عليه لي�س هو امل�ص���رح الذي اأراه 
الآن.عم���ل الفن�ن جعفر ال�صعدي مدر�صً� يف معهد، 
ومن ثم اأك�دميية الفنون اجلميلة ببغداد ل�صنوات 
طويل���ة، وظل موا�صبً� عل���ى التدري�س ولو ب�صفة 
حم��ص���ر، حي���ث تخ���رج من ب���ن يديه املئ����ت من 
الكوادر امل�صرحية العراقية والعربية.. وهو يرى 
يف ا�صتم���راره ب�لتدري�س لذة ل تع�دله� �صوى لذة 
ال�صعود اإىل خ�صبة امل�ص���رح.. اأم� اأهم التكرمي�ت 

التي ح�صل عليه� يف م�صريته الطويلة.

جعفر السعدي
عقود في المسرح العراقي
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غالبا ما يجري الحديث عن روادنا 
باطار العموميات، دون ذكر 

المرتكزات التي ثبتوها عالمات دالة 
في واقع مسرحنا..

وجعف���ر عمران ال�صعدي واح���د من الذين ا�صطلح 
عليه���م ب�ل���رواد، حقق لنف�ص���ه م�ص����را واقعي� بعد 
ان در����س على ي���د ال�صبلي وبع���د ان اكمل درا�صته 
يف ام���ريك� ورمب� ك�ن اختي����ره للواقعية مرتبط� 
ب�لبيئ���ة التي اراده� ان تفهمه فخ�طبه� مب� درجت 
عليه من ا�ص�لي���ب اخلط�ب، وليخفى ان للواقعية 
اأوجه� عدة، منه� م� يتعلق ب�ص�عرية الفن ومنه� م� 
يتعلق ب�للتزام او ب�ل�صيغ ال�صلوبية والتجربة..
اخلولكي نفهم واقعية ال�صعدي، نتوقف عن كيفية 
تع�مل���ه م���ع الفن واحلي����ة ونتحدث ع���ن جت�وزه 
لتل���ك الطر الطبيعي���ة ال�صيق���ة يف بداية م�صريته 
الفني���ة، ب�لرغم م���ن ان ت�صكل ا�صتج�ب���ة ت�ريخية 
مطوي���ة يف زمنه� لن�ص���ب معه اىل تل���ك التج�رب 
الواقعي���ة املنفتح���ة عل���ى احلي����ة، ب�ص���كل اك���رث 
غراب���ة وتنظيم����، ل�صيم���� يف عاقته���� ب�مل�ص����كل 
والجت�ه����ت وال�ص�ليب املع��ص���رة يف م�صرحن�، 
ان تط���وره من���ذ ان �ص�ه���د اول م���رة م�صرحية ذي 
ق�ر اأو ذيول �صفن، اىل الن قد مر مبراحل عديدة 
ولك���ن هذه امل�صرحية التي �ص�هده� ع�م 1936 من 
ت�أليف �صلم�ن ال�صفواين، فتحت مواهبه على قيم 

قومية وفنية..
وبعد ذلك �ص�هد م�صرحية عن زرق�ء اليم�مة وفيه� 
الكث���ري م���ن الفك�ر الدبي���ة وال�صي��صي���ة، ان هذه 
اخلي�لت الرتاثي���ة، العذبة جذب���ت ل�صبي لي�صهم 
يف م�صرحي���ة مثلن� العلى، لعبد املجيد عب��س يف 
مدر�ص���ة امل�أموني���ة )اخرجهم ابراهي���م املعروف( 
وه���ي م�صرحي���ة تن����دى )ب�لوح���دة العربي���ة( ام� 
يف )مظ����مل ال�صتعم����ر( وه���ي ع���ن ال�صتعم����ر 
اليط����يل لليبي���� فق���د ادى دور اجلن���دي وبعد ان 
وقع يف ي���ده ختم احدى اجلمعي����ت امل�صموح له� 
مبم�ر�ص���ة امل�صرح، �صكل فرقة م���ن الهواة، وذهب 
�ص���وى  متفرج���وه  يك���ن  )مل  بعقوب���ة..  اىل  به���م 
�صك���ري واحد..( وبعد ذلك ا�ص���رتك مع ال�صبلي يف 
تق���دمي امل�صرحية ال�صعرية )فت���ح الندل�س( ملحبي 
الدي���ن اخلطيب، واخت����ره ال�صبلي بع���د الدرا�صة 
املتو�صط���ة للعم���ل يف دار املعلم���ن لتك�ص���ر ي���ده 
اليمن���ى وه���و يت�صلق جدار امل�ص���رح ال�صلب.. من 
اعم�له املبك���رة )فلو�س( وه���ي م�صرحية مرتجمة 
عن الرتكية.. موؤلفه���� عبد الله ف��صل، ا�صتط�ع ان 
يح�فظ فيه� على )الفك�ر ال�صرتاكية( ويف حينه� 
ك�ن العراق يغل���ي ك�ملرجل، ليب�رك )ثورة يوليو( 
يف م�صر وطوق امل�صرح ب�حلراب املقبورة، ولكن 
ال�صرب���ة امل�صرحي���ة ق���د نف���ذت. ام���� احلديث عن 
التكنيك الفني، ف�ن الفطرة ك�نت هي الغ�لبة، ويف 
ذلك الوقت الذي مل تك���ن فيه الكتب الخت�ص��صية 
متوف���رة، ح�ص���ل عن طري���ق امل�ص�دف���ة على جملد 
ي�ص���م امل�صرحي����ت التي���ة )اف���ول القم���ر او �ص���ت 
الدب- املفت����س الع�مل(، عندم� زار )حممد توفيق( 

ه���و وفرقته امل�صرية الع���راق يف ع�م 1944 وهذا 
الم���ر يلق���ي �ص���وءًا على ا�صب����ب ع���ودة ال�صعدي 
اىل اخ���راج ه���ذه امل�صرحي�ت. منهج���ه الفني ثمة 
خ�صلة يتحلى به� ال�صع���دي، هي ادراكه خلطورة 
اللغ���ة الف�صحى، ول يلتقي مع���ه يف هذه اخل�صلة 
م���ن جي���ل ال���رواد �ص���وى الفن����ن ال�صت����ذ ج��صم 
العب���ودي اأم���� فيم� يتعل���ق ب�ل�ص�س الت���ي يجده� 
ح��صم���ة يف عمل���ه النظ���ري والتطبيق���ي فه���ي.. 
الو�ص���وح الب�ص�طة- اجلم�ل )ويفه���م من اجلم�ل 
ل الت�صكي���ات والتكوين����ت املبه���رة، وامن� كل م� 
يتعل���ق ب�حل���وار واحلرك���ة والمي����ءة وو�صوح 
الف���ك�ر يف كل م�صهد مهم� ك�ن م�صمونه كي ي�صل 
اىل املتف���رج بطريق���ة عفوية وي�صتطي���ع الن�قد ان 
يطب���ق علي���ه منه���ج )�ص�نت بي���ف( ل���ريى �صواهد 
عديدة عن كيفية انعك��س �صخ�صيته على فنه، فهو 
�صري���ح يف خطت���ه الخراجية ووا�ص���ح وب�صيط 

لكن���ه يفك���ر ب�صخو�صه كث���ريا وي�صتبط���ن عوامله� 
ليك�صفه���� جلمه���وره الذي يت�صوره عل���ى �ص�كلته، 
)جمه���ور( يهف���و اىل ال�صاح، كلم� تلق���ى امل�أثرة 

التي يقدمه� العر�س.
انه ينتقل من اخل��س اىل الع�م، ومن الفردي اىل 
النموذج���ي، فه���و يج���د يف ت�صرف����ت �صخ�صي�ته 
يعرفه���م  واقعي���ن  اأن�����س  ت�صرف����ت  امل�صرحي���ة، 
تف�صيلي� و�صبق له ان عرفهم يف املدينة والق�صب�ت 
الن�ئية، انه يحذر �صخ�صي�ته من ال�صلف والغرور 
ويرغ���ب يف ال���رد عل���ى تزم���ت البيئ���ة ل ب�ملعن���ى 
)التن�ح���ري( بل بلغة نظر الخر م���ن خال الذات 
وجعله� ميدان� جتريبي�: تظهر فيه� الخط�ء، قلن� 
فيم���� م�ص���ى انه حري����س على اللغة وم���ن حر�صه 
انه ي�صع ثقته املطلق���ة مبع�جمه�..وهذا احلر�س 
تعلم���ه من رائد املدر�صة الواقعية، �صت�ن�صاف�صكي 
ال���ذي يع���ده حجت���ه العلي���� فه���و )القواع���د( وهو 

)احل���ق( وه���و الذي يعطي���ك الواقعية ب���كل �صيء 
وب�ص���كل تلق�ئ���ي، كم���� ان ال�صع���دي مث���ل ا�صت�ذه 
يحر����س على اليه�م، او حم����ك�ة الواقع، لن ذلك 
�صروري ملجتمعن� على وجه اخل�صو�س، ولنه م� 
زال بح�ج���ة لابه�ر، وكذلك ف�ن���ه يحرتم ال�صلوك 
الطي���ب للفن�ن، ويدعو ان يك���ون )املمثل مت�صوف� 
وقدي�ص�(، لقد �صغل���ت ال�صعدي مو�صوع�ت كثرية 
فه���و يف )ع���ذراء اللورين( يك�صف ع���ن ت�ألب ال�صر 
عل���ى اخل���ري، ويف )ال���دب( ب���ن ان غري���زة املراأة 
عندم���� حتب تنت�ص���ر عل���ى �صف�ته� املكتبي���ة، كم� 
تف���رط ال�صمعة بقوامه� اجلميل م���ن اجل ال�صوء، 
ويف بي���ت الدمي���ة، ينت�ص���ر حلريته���� يف حم�ولة 
اثب����ت وجوده���� يف البيت، ام���� يف )اوديب( فلم 
تكن له روؤية جديدة �صوى الرتكيز على )طرازه�( 
الغريقي، ويف )القيث�رة( يبن ان احلب ليعرف 

احلدود ول القيود.

د. عقيل مهدي يوسف

جعفر السعدي والواقعية الشعبية
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سامي عبد الحميد

فن����ن عراق���ي راح���ل )ممث���ل وخم���رج م�صرح���ي( ولد 
يف ق�ص����ء الك�ظمي���ة ببغداد ع����م 1922 ،و�ص�هد اأول 
عر�س م�صرحي وهو �صغ���ري ع�م 1930 عندم� عر�س 
م�صرحي���ة )ذي ق�ر اأو ذيول �صف���ن( يف مدر�صة املفيد 
البتدائي���ة التي ك�نت ق�ئمة يف مدينة الك�ظمية،وهذه 
امل�صرحي���ة م���ن ت�ألي���ف �صلم����ن ال�صفواين اح���د رواد 
ال�صح�ف���ة املرزين يف العراق والوزير فيم� بعد،ويف 
ع����م 1931 تع���رف عل���ى الفن����ن الكب���ري الراحل حقي 
ال�صبل���ي وي�ص�ه���د م�صرحيت���ه )�صه�م���ة الع���رب( التي 
املفي���د  مدر�ص���ة  ملنفع���ة  وعر�صه����  ال�صبل���ي  اخرجه���� 
البتدائي���ة يف مدين���ة الك�ظمي���ة وقد �صغ���ف ب�مل�صرح 
منذئ���ذ ف�صعد اول مرة عل���ى خ�صبة امل�صرح ع�م 1934 
كممث���ل يف عرو����س م�صرحية مدر�صي���ة، وا�صرتك يف 

العديد من العم�ل امل�صرحية.
وان�ص���م بعدئذ اإىل اللجنة الفني���ة التي �صكلته� جمعية 
بيوت المة يف الك�ظمية والتي ك�نت يرتاأ�صه� يو�صف 
حبيب ثم تاه ه��صم البي�ع وقد عر�صت هذه اجلمعية 
العديد م���ن امل�صرحي����ت الجتم�عي���ة وال�صي��صية ع�م 
1941، وقد ق�صد م���ن متثيل هذه امل�صرحي�ت ت�صوير 
الف�ص����د الذي عم العراق اب�ن احلك���م العثم�ين والثر 
ال�صي���ئ الذي تركه هذا احلكم افع�ل ال�صرطة )4( حيث 
ك�ص���ف ه���وؤلء الكت����ب يف م�صرحي�ته���م ع���ن امرا�س 
املجتم���ع مع�جل����ت ه���وؤلء ك�ن���ت ب�صيط���ة و�ص�ذج���ة 
يف بع����س الأحي����ن ويطغ���ى عليه� الجت����ه الوعظي 
الوطن���ي،ويف ع����م 1931 تع���رف على الفن����ن الكبري 
الراح���ل حق���ي ال�صبل���ي وي�ص�ه���د م�صرحيت���ه )�صه�مة 
الع���رب( التي اخرجه� ال�صبلي وعر�صه� ملنفعة مدر�صة 
املفي���د البتدائي���ة يف مدين���ة الك�ظمي���ة وق���د �صغ���ف 
ب�مل�صرح منذئذ ف�صعد اول مرة على خ�صبة امل�صرح ع�م 

1934 كممث���ل يف عرو�س م�صرحي���ة مدر�صية، بعد اأن 
اكت�صب جعفر ال�صعدي خرة فنية وتعمق لديه الوعي 
الفكري ومك�نة واهمي���ة امل�صرح التحق مبعهد الفنون 
اجلميل���ة يف بغداد وتخرج فيه ع�م 1945 وك�ن �صمن 
ال���دورة الأوىل ومن زمائه يف املعهد ودورته املخرج 
ابراهي���م ج���ال، ونتيجة حلب���ه و�صغف���ه ب�مل�صرح فقد 
�ص����رك يف ت�أ�صي����س )الفرقة ال�صعبي���ة للتمثيل( والتي 
اجيزت ر�صميً� بت�ريخ 1947/8/12 وك�ن اول رئي�س 

له� عبد الكرمي ه�دي احلميد املح�مي.
بعده� تبن لل�صلط�ت احلكومية ان هذه الفرقة ت�ص�رك 
يف العم���ل ال�صي��ص���ي ويف التظ�ه���رات الت���ي عم���ت 
الع���راق يف اواخ���ر الربعيني����ت م���ن الق���رن امل��صي 
خ��ص���ة انه���� عر�ص���ت م�صرحي���ة )�صه���داء الوطني���ة( 
فق���د توق���ف ن�ص�طه���� ع����م 1948،وان�ص���م بعدئذ اإىل 
اللجن���ة الفني���ة التي �صكلته���� جمعية بي���وت المة يف 
الك�ظمي���ة والت���ي ك�ن���ت يرتاأ�صه���� يو�ص���ف حبي���ب ثم 
ت���اه ه��صم البي����ع وقد عر�صت ه���ذه اجلمعية العديد 
من امل�صرحي����ت الجتم�عية وال�صي��صي���ة ع�م 1941، 
وق���د ق�صد من متثيل هذه امل�صرحي����ت ت�صوير الف�ص�د 
ال���ذي عم العراق اب�ن احلكم العثم����ين مت تعيينه ع�م 
1950 يف دار املعلم���ن الريفي���ة ك�أول مدر�س للتمثيل 
يف دور املعلم���ن يف الع���راق ويتم انتخ�ب���ه �صكرتريًا 
للفرق���ة ال�صعبي���ة للتمثيل بعد اع����دة ن�ص�طه� الفني ثم 
ي�صب���ح مدر�صً� يف ق�ص���م التمثيل والخ���راج يف معهد 
الفن���ون اجلميل���ة بع���د ان نق���ل الي���ه م���ن دار املعلمن 
البتدائي���ة يف العظمي���ة ويبقى يف املعه���د لغ�ية ع�م 
1957، لق���د اعي���د انتخ�ب���ه �صكرتريًا للفرق���ة ال�صعبية 
للتمثيل التي مت الغ�ء اج�زته� مبوجب املر�صوم املرقم 
19 ل�صن���ة 1954 م���ع ع�صرات من الح���زاب ال�صي��صية 
واجلمعي����ت الجتم�عية والفني���ة وال�صحف الوطنية 
ب�صبب املواق���ف الوطنية التي وقفته���� هذه الفرقة من 

الحداث التي جرت يف العراق يف حينه.
ت���زوج جعفر ال�صع���دي ع�م 1956 م���ن ال�صيدة م�جدة 

عبدالق����در )م�ج���دة ال�صع���دي( ه���ي فن�ن���ة معروف���ة 
ومتمي���زة ب���داأت رحلته���� الفني���ة ع����م 1949 عندم���� 
ك�ن���ت ط�لبة وقد مثل���ت يف م�صرحية )القبل���ة الق�تلة( 
جلمعي���ة بيوت الم���ة، حتق جعف���ر ال�صع���دي ب�لبعثة 
العلمي���ة اىل الولي����ت املتح���دة المريكي���ة للح�صول 
على �صه����دة امل�ج�صت���ري يف الخ���راج امل�صرحي وذلك 
م���ن معهد الفنون يف �صيك�غو ويع���ود اىل العراق ع�م 
1961 ح�م���ًا �صه����دة امل�ج�صت���ري ويع����د تعيين���ه يف 
نف����س الع�م مدر�ص���ً� مل�دة الخ���راج والتمثيل يف معهد 
الفن���ون اجلميل���ة وينتخ���ب جم���ددًا �صكرت���ريًا للفرقة 
ال�صعبي���ة للتمثيل،ا�ص����س ع����م 1963 )جم�ع���ة �صمري 
امي����س للتمثيل( وبقيت هذه الفرق���ة لغ�ية ع�م 1964 
بع���د �صدور ق�ن���ون الفرق���ة التمثيلية يف نف����س الع�م 
املذكور حيث ينتقل اىل التدري�س يف اك�دميية الفنون 
اجلميل���ة الت�بع���ة ل���وزارة املع����رف يف حين���ه ويبقى 
فيه���� حلن احل����ق هذه الك�دميية بج�مع���ة بغداد ع�م 
1967،اعريت خدم�ته اىل املحكمة العربية ال�صعودية 
مل���دة ع����م اعتب����رًا م���ن 1967/10/7 وع����د بعده���� 
مدر�ص���ً� مل����دة التمثيل والخ���راج يف اك�دميية الفنون 
اجلميلة، وب�لنظ���ر ملك�نته واجن�زاته الفنية والفكرية 
فق���د مت اختي�ره م���ع الفن�ن يو�صف الع����ين كع�صوين 
يف جلن���ة اليون�صك���و ع����م 1969 حي���ث عق���دت ه���ذه 
اللجن���ة اجتم�ع�ته� يف الق�ه���رة لختي�ر اح�صن ك�تب 
م�صرح���ي م���ن ال�صب�ب ع����م 1974، وتثمين���ً� جلهوده 
الفنية والبداعية اختري رئي�صً� لق�صم الفنون اجلميلة 
يف الك�دميي���ة وك�ن ه���ذا الق�صم ي�صم ف���روع امل�صرح 
وال�صينم� والتلفزيون والذاعة والرتبية الفنية وبقي 
يف ه���ذا املن�ص���ب لغ�ي���ة ع����م 1981، لق���د مت انتخ�به 
رئي�ص���ً� لغرفة امل�صرح ال�صعبي لع���دة دورات وبقي يف 
ه���ذا املن�صب لغ�ية ع����م 1993،ويف ع�م 1978 �ص�رك 
يف املوؤمتر الع�ملي املنعقد برلن عن الك�تب امل�صرحي 

المل�ين ال�صهري برتولدبريخت.
                                                             

جعفر السعدي.. مسيرة حافلة 
بالعطاء واالبداع



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

عبدهللا حبة

ربما ال يوجد شيء يؤخر التقدم الثقافي 
في أي بلد مثل الرقابة. وقد لعبت الرقابة 

الحكومية العراقية على المصنفات 
المسرحية دورًا بشعًا في عرقلة تطور 
الفن المسرحي في العراق منذ نشوئه 

في الثالثينيات من القرن الماضي. وكان 
المسرحيون يحاولون بكل الُسبل االلتفاف 
على الرقابة عن طريق العالقات الشخصية 
او تغيير بعض الجمل او الشخصيات في 

النص المسرحي إلرضاء الموظف المسؤول 
عن الرقابة.

فمث���ا عم���د الفن�ن حق���ي ال�صبلي لدى اخ���راج م�صرحية " 
يوليو�س قي�صر" ل�صك�صبري يف معهد الفنون اجلميلة اىل 

اإجراء تغيريات جذرية يف الن�س امل�صرحي.
وج���ود  لع���دم  الن�ص�ئي���ة  الأدوار  ح���ذف  اىل  فب�ل�ص�ف���ة 
فت����ة حمرتم���ة ميك���ن ان تعتل���ي خ�صب���ة امل�ص���رح، اأدخ���ل 
ال�صبل���ي تعدي���ات كب���رية يف الن����س ال�صك�صب���ريي ُبغية 
عدم تف�ص���ري هيئة الرق�بة له����، وك�ن ع�ص���وا فيه�، ب�صكل 
قد ي�ص���ر ب�ل�صلطة. وبلغ الأمر حت���ى ادخ�ل جملة " ع��س 
املل���ك " عل���ى ل�ص����ن انطونيو بع���د جمل���ة �صك�صبري" م�ت 
القي�ص���ر". وكذل���ك ا�ص�فة م�صهد تتوي���ج اوكت�فيو�س لأن 
امل�صرحي���ة اخرجت مبن��صب���ة اعتاء املل���ك في�صل الث�ين 
عر����س الع���راق. واطلعن���ي الفن����ن يو�ص���ف الع����ين على 
ن�صو����س بع����س م�صرحي�ته بعد ان اج���رى الرقيب �صتى 
التعديات او احلذف فيه� و�ص�هدت " ماحظ�ت" الرق�بة 
عل���ى ن�صو�س م�صرحي���ة ملوؤلفن اآخرين منعته���� الرق�بة. 
وك�ن الرقي���ب يخ�صى من اي ن����س لك�تب رو�صي وهذا م� 
حدث مل�صرحية " املفت�س الع�م" للك�تب الرو�صي نيقولي 
غوغ���ول التي قررت الفرقة ال�صعبي���ة للتمثيل تقدميه� يف 
ث�نوية الك�ظمية ع�م 1956. فقد كتب الرقيب على ه�م�س 
الن�س امل�صرحي "ان غوغول �صيوعي معروف " ول يجوز 
تق���دمي اأعم�له يف العراق الذي ل يقب���ل ب�ل�صيوعية. طبع� 
ان ه���ذا القرار يدل على امل�صت���وى املنحط ملع�رف الرقيب 
الأدبي���ة ول�صيم� يف الأدب الع�مل���ي لن غوغول ع��س قبل 
ظه���ور ال�صيوعية يف اأوروب� بوقت طويل. وعموم� ع�نت 
جميع الف���رق امل�صرحية من مق�س الرقيب �صواء يف العهد 
امللك���ي ام يف العه���ود الت�لية حيث ك�ن���ت الرق�بة �ص�حبة 
القرار الخري يف تقدمي اي عر�س م�صرحي. وطبع� تتكرر 
الق�ص���ة نف�صه� ف�إم���� ان يكون الرقيب ج�ه���ا ول عاقة له 
ب�لثق�ف���ة امل�صرحية او ان يكون موظف� يخ�صى على مقعده 
الوظيف���ي فيمن���ع من ج�نب احلذر فح�ص���ب اي �صيء ت�صم 

منه رائحة نقد او ف�صح مل�ص�وئ املجتمع.
-1921( ال�صع���دي  الفن����ن جعف���ر  اإق���دام  ان  واحلقيق���ة 
2005( عل���ى اخراج "املفت����س الع�م" لنيق���ولي غوغول 
وحم�����س اع�ص����ء الفرق���ة يف العم���ل عل���ى ق�ع���ة م�ص���رح 
ث�نوية الك�ظمية حيث جرت الروف�ت يعزى اىل امي�نهم 
ب�حتم����ل التهرب من الرق�ب���ة لأن احدث امل�صرحية جتري 
يف ب���اد بعي���دة و�صخو�صه���� اأجنبية ول عاق���ة لذلك كله 
ب�لواق���ع العراق���ي اآن���ذاك. ورمب���� اراد ال�صع���دي حت���دي 
الرق�بة على هذا الأ�ص��س. وقد اأيد فكرة اخراج امل�صرحية 
رئي����س الفرق���ة عبدالك���رمي ه����دي احلميد املح�م���ي الذي 
ت���وىل متويل �صن���ع الديك���ورات والأزي����ء وك�ن غ�لبً� م� 
يح�ص���ر الروف����ت مب�ص�ركة ب���دري ح�صون فري���د وليلى 
العبي���دي وعلي الوردي وعل���ي داود واآخرين كنت واحدًا 
منهم... حيث �صعدت خ�صب���ة امل�صرح لأول مرة لأداء دور 
دوبت�صين�صكي يف امل�صرحية املذكورة مع �صديق طفولتي 
منري عبدالأمري ال���ذي اأدى دور بوبت�صين�صكي ال�صخ�صية 
الهزلي���ة الث�ني���ة يف امل�صرحي���ة. علمً� ان جعف���ر ال�صعدي 
ك�ن م���ن ا�صح�ب املواهب الفطرية يف التمثيل �ص�أنه �ص�أن 
حق���ي ال�صبل���ي وابراهيم جال ويو�ص���ف الع�ين وغريهم 
م���ن رواد امل�ص���رح العراق���ي. ومل يكن انذاك ق���د �ص�فر اىل 
�صيك�غو لدرا�صة الخراج امل�صرحي. فقد �ص�فر اىل امريك� 
يف اأواخ���ر اخلم�صيني����ت. وله���ذا ك�ن تع�مل���ه م���ع الن�س 
امل�صرح���ي واملمثل���ن يف بروف�ت " املفت�س الع����م" يت�صم 

ب�ل�صذاجة يف غ�لب الأحي�ن.
ولبد م���ن الإ�ص�رة اىل ان جعفر ال�صعدي وجميع املمثلن 
مل تكن لهم معرفة �ص�بقة ب�أدب غوغول ومل يعرفوا خلفي�ت 
كت�بة هذه امل�صرحية وكذلك اختي�ر غوغول لا�صم�ء حيث 

ك�نوا جميع� " اأ�صم على م�صمى". وقد عرفت بعد �صنوات 
ط���وال من وجودي يف رو�صي���� ان غوغول ك�ن يطلق على 
�صخو�صه ت�صمي�ت ذات دللة. فمثا بطل رواية " املعطف" 
اك�ك���ي اك�كيت�س يوؤخذ من كلم���ة اك�كي وجذره� الرو�صي 
الرج���ل الوديع واملطي���ع للجميع. وا�صم����ء �ص�ب�كيفيت�س 
وكوروبوت�ص���ك� وم�نيل���وف يف رواي���ة " الأنف�س امليتة" 
تعن���ي " ب���وز الكلب " و"العلبة الت���ي يجمع فيه� كل �صيء 
" و"امله���ذار الكث���ري الوع���ود". ويف م�صرحي���ة " املفت�س 
الع����م " ت���رز �صخ�صي���ة "ديرج���ي م���وردا" )ومعن�ه���� 
ال�صرط���ي الغلي���ظ الذي ينف���ذ اأوامر الروؤ�ص����ء با تفكري( 
وبط���ل امل�صرحي���ة " خلي�صت�ك���وف ")وجذره���� الرو�ص���ي 
الك���ذاب والوق���ح واملحت����ل والعنيف( وا�ص���م �صخ�صية " 
بوبت�صين�صك���ي " م�أخ���وذ من كلمة بوبيت����س اأي الأحمق. 
وهك���ذا جن���د ان جمي���ع ا�صم����ء �صخو����س امل�صرحي���ة له� 
جذور ذوات مع�ين م� يف اللغة الرو�صية وحتدد �صلوكه�. 
وطبع���� نحن مل نع���رف كل ذلك لدى اأداء بروف�ت " املفت�س 
الع�م"فك�ن���ت ب�لن�صب���ة لن� جمرد ا�صم����ء اجنبية. وجرى 
التع�م���ل مع الن����س امل�صرحي ب�ص���ورة �صطحية وان�صب 

اهتم�من� على اجل�نب الهزيل فقط.
م���ن ج�ن���ب اآخر مل نعرف كي���ف كتب غوغ���ول م�صرحيته. 
فق���د اأ�ص����ر الب�حث���ون اىل ان ال�ص�ع���ر الك�صن���در بو�صكن 
ط���رح الفك���رة عل���ى �صديق���ه غوغ���ول ودع����ه اىل كت����ب 
م�صرحي���ة عنه�. وعندم� م�ص���ى الك�تب يف ت�أليفه� يف ع�م 
1835 �صع���ر ب�لعجز ع���ن اإمت�مه� وعندئذ لق���ي الت�صجيع 
م���ن ج�ن���ب بو�صك���ن اأي�ص����. وق����ل غوغ���ول ل���دى كت�بة 
امل�صرحي���ة ان���ه اأراد ان يك�ص���ف عيوب ونق�ئ����س املجتمع 
الرو�ص���ي ولي����س نق���د ال�صلط���ة. لك���ن اجلمه���ور اعت���ر 

اأحداثه���� ب�لذات كنق���د لل�صلطة التي ك�ن���ت ت�صجع الف�ص�د 
والر�ص���وة. وعندم� ق���راأ غوغول امل�صرحي���ة لأول مرة يف 
بي���ت ال�ص�عر ف��صيل���ي جوكوف�صكي وبح�ص���ور عدد كبري 
م���ن الأدب����ء بينهم بو�صك���ن وفي�زمي�صك���ي وتورجينيف 
اعج���ب به� اجلمي���ع. وتقرر بعد ذلك تقدميه���� على خ�صبة 
امل�صرحى و�صعى جوكوف�صكي اىل اقن�ع القي�صر لعر�صه� 
حي���ث انه ل يوجد فيه� م���� ي�صيء اىل ال�صلطة وهي جمرد 
م�ص�هد هزلية تف�صح موظفي الأق�ليم احلمقى. وقد ح�صر 
القي�ص���ر العر�س يف م�صرح الك�صندرين�صكي يف �ص�نكت-
بطر�صب���ورغ و�صحك مبلء �صدقيه ل���دى مت�بعة اأحداثه�. 
لكن العرو�س الت�لية يف م�ص�رح مو�صكو والأق�ليم اأث�رت 
ردود فع���ل اآخرى حيث اأث�رت انزع����ج املوظفن والتج�ر 
ورج����ل ال�صرط���ة واعتروه� اإ�ص����ءة له���م. وعندئذ بداأت 

الرق�بة عمله� ومنعت امل�صرحية مرارًا.
وقد ُترجمت "املفت�س الع�م " اىل اللغ�ت الأوروبية وقدمت 
على م�ص�رح ب�ري�س ول يبزيغ وبراغ وبلغراد وبروك�صل 
ودر�ص���دن ولن���دن ووار�ص���و وغريه����. كم���� ترجم���ت اىل 
اللغ�ت ال�صرقية ومنه� الف�ر�صية ولكن مت تغيري �صخ�صية 
الأم ب�لأخت الث�نية ب�عتب�ر ان التق�ليد ال�صامية ل جتيز 
للم���راأة املتزوجة ان تغ�زل رجا غريب� كم� يف امل�صرحية. 
بينم� ترجمت امل�صرحية اىل العربية يف اخلم�صين�ت فقط 
من دون ان ترفق به� اية �صروح حول الك�تب وم�صرحيته. 
لك���ن مل يتج���راأ احد – ح�ص���ب علمي – عل���ى اخراجه� يف 
العراق بع���د حم�ولة جعفر ال�صعدي الت���ي واأدته� الرق�بة 
يف مهده�. وم� اأحوجن� اليوم اىل عر�س " املفت�س الع�م" 
يف بغ���داد فهي تعك�س الكثري م���ن واقعن� الب�ئ�س الراهن. 

ولكن اخ�صى ان الرقيب �صيمنعه� اأي�ص�.

غوغول الشيوعي وجعفر السعدي وتحدي الرقابة


