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جعفر اغا لقلق زاده، هو أكثر األسماء 
التي عرف بها في مقاهي بغداد، عاش 
في صغره في بغداد بين أهالي منطقة 
الكاظمية، ولكن لم نجد من يؤكد هل 

هو ولد في الكاظمية، ام ولد في قزوين 
وجاء محمواًل إلى الكاظمية من قبل 
عائلته التي استقرت فيها قرب ضريح 
االمام موسى بن جعفر الصادق، جريًا 

على عادة اإليرانيين بالسكن قرب تلك 
المقامات تبركًا بها، ام جاء وحيدًا من 
دون عائلته وهو في مقتبل العمر من 
إيران إلى الكاظمية في أوائل القرن 

العشرين لظروف غامضة واستقر فيها. 
وهناك من ينكر انتمائه إلى أب معروف 
أو أصل، إال انهم يتفقون على أنه عاش 
طوياًل في الكاظمية، وينحدر من أصول 

إيرانية، ولم تترك قدسية مدينة الكاظمية 
واجوائها الدينية اليومية عمليًا أي 

تأثير على شخصيته البوهيمية وسلوكه 
األخالقي الرافض والمناقض لتلك االجواء 

القدسية.

التعليم
لي�س هناك ماي�ش���ر اإىل اأنه تعلم يف املدار�س، ومل 
يرد خرب ي�ؤكد انه دخل يف الكتاتيب لتعلم القراءة 
والكتابة، ولكنه كان يف���ك اخلط ب�شع�بة، اال انه 
كان يتكل���م اللغ���ات العربية والفار�شي���ة والرتكية 
والهندي���ة، الت���ي كان���ت لغ���ات �شائع���ة يف بغ���داد 

اآنذاك.

العمل
عم���ل من���ذ طف�لت���ه بح���رف خمتلف���ة، وا�شتقر يف 
�شباب���ه على حرفة �شناعة االأم�شاط اخل�شبية، مما 

يدل انه ن�شاأ يف و�شط فقر ومع�ز.

العمل الفني
عندم���ا كان �شغ���رًا ا�شرتع���ت انتباه���ه ف�ش����ل 
االخب���اري البغدادي جا�شم اب���ن احلجامة وزميله 
من�ش����ر الل���ذان كان م���ن �شكنة منطق���ة الع�ينة، 
وكانا يعر�ش���ان ف�شلهما منذ اواخر القرن التا�شع 
ع�شر وحتى قبيل احلرب العاملية االأوىل يف مقهى 
التبان���ة يف حمل���ة الف�ش���ل، اال ان���ه اعج���ب وتاأثر 
بعرو�س االخب���اري و�شخ�شية الهب����س التي كان 
ي�ؤديه���ا را�شد مبعاونة زميل���ه احلاج حمم�د، فلم 
ينقطع عن م�شاهدة عرو�شهما التي كانت تقدم يف 
بغ���داد لياًل، ف���كان ي�شطر بعد م�شاه���دة العرو�س 
اإىل املبي���ت يف خ���ان اجل���ن يف الك���رخ خ�فًا من 
قط���اع الط���رق الذي���ن يكمن����ن لي���اٌل يف ب�شات���ن 

الكاظمية الكثرة وعلى جانبي الطريق.

بداية التمثيل

البداي���ة كان���ت ع���ام 1915م، وكان الع���راق حتت 
احلك���م العثم���اين، حي���ث ب���داأ كام���ل عب���د املهدي 
يقل���د  زاده  لقل���ق  اغ���ا  جعف���ر  با�ش���م  واملع���روف 
ح���ركات وكلم���ات را�ش���د اأفن���دي يف دور الهب����س 
التي ي�شاهدها يف اللي���ل، ويعيدها اأثناء عمله يف 
�شباح الي�م التايل، امام ا�شدقائه ومعارفه الذي 
مل����س منه���م اال�شتح�ش���ان واالإعج���اب والت�شجيع 
مب���ا كان ي�ؤدي���ه. وهنا ق���د بداأ اإداء تل���ك العرو�س 
واالأعرا����س.  اخلا�ش���ة  كاالف���راح  املنا�شب���ات  يف 
حي���ث كان ميتل���ك م�هبة جي���دة يف ا�شفاء الروح 
احلي�ي���ة واحلرك���ة املرن���ة واالمي���اءات املع���ربة 
لل�شخ�شي���ة التي ميثلها. ولك���ن مر الفن االأخباري 
باالأ�شمح���الل وذل���ك يف ف���رتة احل���رب الرو�شي���ة 
العثماني���ة واإ�ش���دار الفرمان���ات بتجني���د ال�شباب 
االإجب���اري الذي ع���رف با�شم �شفر برل���ك، ويبدوا 
ان التجني���د مل يطاله لك�نه م���ن التبعية االإيرانية 
حيث كان التجني���د يقت�شر على التبعية العثمانية 
ح�ش���رًا. اال ان لقل���ق زاده ح�شل عل���ى عمل كنادل 
يف نادي اجلي�س العثم���اين. ولكن بدايته الفعلية 
بالتمثي���ل االخباري بداأت من هن���ا، حيث اكت�شف 
م�هبت���ه متعه���د الن���ادي ت�لك���ن خ���ان، ويب���دوا 
م���ن ا�شمه ان���ه اأرمن���ي، فاخ�شع���ه للتدري���ب على 
ي���دي اإبراهي���م �شامي واإبراهيم عجم���ي قطان، ثم 
ا�ش���دى الي���ه عم���ل مق���دم من���رة )دور( الهب�س يف 
املقه���ى التي ميلكها وتعرف مبقه���ى ط�يق. وبعد 
اإىل مقه���ى ع���زاوي. وق���د  اأن ذاع �شيت���ه انتق���ل 
ان�ش���م اإىل اجل����ق ال���ذي �شكل���ه الفن���ان امل�شري 
ح�ش���ن �شالمة يف مله���ى الف ليل���ة وليلة وكان يف 
ع�ش�ي���ة هذا اجل�ق اإ�شاف���ة اإىل جعفر لقلق زادة 
كل م���ن: اليا داود، وعب���د الله زكي، و�شفاء حممد 
عل���ي، وعل����ان خزعل، واأك���رم و�شف���ي، وعبا�س 
اخلل�ت���ي، واإبراهي���م ال�شيخل���ي، واملمث���الت من 
الن�شاء وهن يف االأ�شل راق�شات يف نف�س امللهى: 
م���اري ك�ن���كا، وبدري���ة حممد، وف�زي���ة جيجان، 
واأمين���ة �شعيد. وبعدها اأخذ يق���دم ف�ش�له متنقال 
ب���ن اأك���ر من مقه���ى م���ن مقاه���ي بغ���داد يف ليلة 
واح���دة، م�شت�شحب���ًا مع���ه فرقت���ه واك�ش�ش�اراته 
وخيل���ه وحم���ره الت���ي ي�شتخدمه���ا يف عرو�ش���ه 
املختلف���ة، واأ�شبح ا�شمه م�شه����را ومعروفًا وذاع 
عل���ى كل ل�شان يف الع���راق. قدم جعف���ر لقلق زاده 
اأك���ر من ثالثمائ���ة متثيلية مرجتلة م���ن الف�دفيل 

بع�شه���ا قف�ش���ات �شاخ���رة للظ�اه���ر االجتماعي���ة 
ال�شائ���دة حينه���ا، كال�شخري���ة م���ن تعلي���م االأطفال 
عل���ى يد املاليل، ودجل و�شع�ذة املت�شبهن برجال 
الدي���ن وي�شمى )فتاح فاأل( وانتقاده لكثر من تلك 
الظ�اه���ر ال�شلبية با�شل�ب �شاخر. عمل معه كثر 
م���ن الفنانن والفنانات يف م�ش����اره الط�يل منذ 
اواخ���ر الق���رن التا�شع ع�ش���ر حت���ى اخلم�شينيات 
م���ن الق���رن الع�شري���ن مث���ل الفن���ان ح�شقي���ل اأب���� 
البالط����ات، وعبا����س ح���الوي من���ادي اإعالن���ات 
ال�شينم���ا يف بغ���داد، واملمث���ل اله���زيل املع���روف 
�شف���اء حمم���د عل���ي، وجمع���ة ال�شبل���ي وغرهم، 
وم���ن املمثالت فقد ا�شتع���ان براق�شات املالهي من 
ال�شامي���ات وامل�شري���ات والعراقي���ات امثال رحل� 
العراط���ة، واخته���ا زكي���ة، وحت���ى اآخره���ن عفيفة 
اإ�شكن���در. والتق���ى ريجين���ة با�ش���ا وا�شتع���ار منها 
اإح���دى الفتيات العامالت معها والتي تدعى جليلة 
للعم���ل كممثل���ة م�شاع���دة له اأثن���اء متثيل���ه بع�س 
االأدوار الت���ي يحتاج فيها عن�ش���ر ن�شائي. لقد زار 
يف ف���رتة ع���زه وثرائه ع���دد من البل���دان املجاورة 
كا�شطنب�ل وال�شام ولبنان و�شاهد العرو�س على 
خ�شب���ة مالهيها وكذلك �شاهد علي الك�شار وتعرف 
ب�ش���كل مبا�ش���ر عل���ى جني���ب الريح���اين وبديع���ة 
م�شابن���ي وتاأثر بالريح���اين و�شخ�شي���ة ك�شك�س 
بيك، واداها يف عرو�شه يف مالهي بغداد وا�شتهر 
به���ا اإ�شاف���ة اإىل �شخ�شية الهب�س الت���ي ا�شتعارها 
م���ن معلمه االأول االخب���اري را�شد اأفندي. ان لقلق 
زاده ق���د ق���دم م�شرحي���ات ا�شتعرا�شي���ة، ان ج���از 
لن���ا التعب���ر، من���ذ ان ادخل يف عرو�ش���ه واعماله 
عل���ى من�شات املاله���ي، فقرة حت����ي و�شالت من 
الرق����س ال�شرقي والغن���اء والبهرجة، فلذلك عرف 
ب�شخ�شيات���ه النمطي���ة مث���ل )هب����س( و )كامل( و 
)ك�شك�س( وكان ينادى بها، حتى لقد ذكره ال�شاعر 
ال�شعب���ي امل���ال عب����د الكرخي يف اإح���دى ق�شائده 

حيث يق�ل:
هب�س ترق�س على ال�شان� مثل  

لقلق زاده ل� مثل ع�شع��س بال�شرك�س

النهاية المرة
يف ال�شن����ات الع�ش���رة االأخ���رة م���ن حيات���ه ب���داأ 
النا����س ينف�ش����ن ويبتعدون عن من���ط فنه، الذي 
يغل���ب علي���ه ال�شذاج���ة، الأن���ه مل يتط����ر ومل يفكر 

بالزم���ن الذي جتاوزه وجتاوز فن���ه، لقد تغر يف 
�شتيني���ات الق���رن الع�شري���ن ذوق ونظ���رة النا�س 
اإىل فن���ه، اإ�شاف���ة اإىل ظه����ر ال�شينم���ا، وظه����ر 
م�ش���رح جديد بعد ث����رة 1958م، حيث اأخذ يقدم 
الطلب���ة وخريجي معهد الفن����ن اجلميلة عرو�شًا 
تتما�ش���ى مع واقع العراق اجلدي���د، وبذلك قل�شت 
زاده  لقل���ق  جعف���ر  عرو����س  واملاله���ي  املقاه���ي 
لرتاج���ع االقب���ال عليه���ا، ث���م مت اال�شتغن���اء عنه���ا 
متام���ًا بعد اأن اأ�شبح���ت غر جمزية مادي���ًا. ومنذ 
�شتينيات القرن الع�شرين عا�س هذا الفنان وحيدًا 
معدم���ًا، بعد اأن تنكر واأنف�س عن���ه اأقرب اأ�شدقائه 
ومعارف���ه، وعم���ل ل�شد الرم���ق اأعم���ااًل خدمية يف 
املالهي اآخره���ا حار�شًا وب�اب���ًا يف ملهى اخليام، 
الذي كانت متلكه املطربة مليعة ت�فيق التي تكفلت 
برعايت���ه وم�شاريف���ه واإيجار �شكن���ه، وه� عبارة 
ع���ن غرف���ة �شغرة يف خ���ان بالكاظمي���ة وقيل يف 
حمل���ة احليدرخانة، حت���ى وفاته، بعدم���ا اأ�شتدت 
علي���ه اأمرا����س ال�شيخ�خ���ة واأقع���ده ال�شل���ل ع���ن 
احلرك���ة يف رم�شان امل�افق ل�شهر اأيل�ل 1972م. 
ويذك���ر االأ�شتاذ ي��شف الع���اين يف و�شف النهاية 
امل���رة لهذا الفنان وغره، وم���ا اآل اإليه بج�ابه من 
�شك����اه ع���ن االإداء لبع����س فنان���ات االإ�شتعرا�س 
فيق����ل: فمهما يكن اجل����اب �شتك����ن نتيجته اأن 
نلقي مبا�شينا الفن���ي والن�شايل والثقايف وحتى 
ال�شخ�ش���ي، يف واح���دة م���ن مزابل املاله���ي التي 

رمي فيها جعفر لقلق زاده بدون رحمة اأو �شفقة.

وفاته
ت����يف الفن���ان الك�مي���دي جعف���ر اأغ���ا لقل���ق زاده 
يف م�شت�شف���ى املجيدي���ة ع���ام 1972م، ودف���ن يف 
مق���ربة جام���ع براث���ا. ومل يخ���رج يف ت�شييع���ه اأو 
ت�دي���ع جنازت���ه اأي فن���ان، وال حت���ى اأي اأح���د من 
ا�شدقائه اللذين كان�ا باملئات اأيام ثرائه و�شط�ع 
جنمه، كم���ا مل تذكر �شحف الي����م التايل اأي خرب 
ع���ن وفات���ه. ولك���ن يف ع���ام 1984م، اع���د الكاتب 
العراق���ي ع���ادل كاظ���م م�شرحية بعن����ان، ندميكم 
ه���ذا امل�ش���اء، تناول فيه���ا حياة جعفر لقل���ق زاده، 
وكان���ت امل�شرحي���ة من اإخ���راج حم�ش���ن العزاوي 
وقد عر�ش���ت يف اربع ع�ا�شم عربي���ة هي، بغداد 

والقاهرة، والك�يت، وقطر.
عن )ويكيبيديا(

لقلق زادة المسرحي الهزلي المنسي
إعداد: عراقيون
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ممثل ارتجالي كوميدي بالفطرة أثرى 
المسرح العراقي بما يعرف بــ)الفن 

االخباري(، اسمه )كامل عبد المهدي( 
المولود عام ١٨٨٨ في بغداد وعرف بأسم 

)جعفر آغا لقلق زادة(، عرفته مقاهي 
بغداد وعاش في صغره بين اهالي 

الكاظمية،

ه����� مل يتعل����م ومل يدخ����ل الكتاتي����ب ولكن����ه تعلم 
القراءة والكتابة وكان يفّك اخلط ب�شع�بة وكان 
يتكل����م العربي����ة والفار�شي����ة والرتكي����ة والهندية 
وه����ذه اللغات كان����ت �شائعه يف بغ����داد، عمل منذ 
طف�لت����ه بح����رف خمتلفة وا�شتق����ر يف �شبابه على 
حرف����ة �شناع����ة )االم�ش����اط اخل�شبية( وه����ذا يدل 
على ان����ه ن�شاأ يف و�شط فقر ومع����ّ�ز، عندما كان 
االخب����اري  ف�ش�����ل  انتباه����ه  ا�شرتع����ت  �شغ����رًا 
وزميل����ه  احلجام����ة(  اب����ن  )جا�ش����م  البغ����دادي 
من�ش�����ر الل����ذان كانا م����ن �شكنة حمل����ة )الع�ينه( 
وكان����ا يعر�ش����ان ف�شلهما يف مقه����ى )التّبانه( يف 
حملة الف�ش����ل اأواخر القرن التا�ش����ع ع�شر، وتاأثر 
بعرو�����س االخب����اري و�شخ�شية )الهب�����س( وكان 
ي�شطر للمبي����ت يف )خان اجلن( يف الكرخ خ�فًا 
من قط����اع الطرق الذين يكمن�ن لي����اًل يف ب�شاتن 

الكاظمية الكثرة.
كان����ت البداي����ة ع����ام 1915 وكان الع����راق حت����ت 
احلك����م العثماين حن بداأ )كامل عبد املهدي( يقلد 

ح����ركات وكلمات )را�شد اأفندي( يف دور )الهب�س( 
الت����ي ي�شاهده����ا يف اللي����ل ويعيده����ا اثن����اء عمله 
يف ال�شب����اح ام����ام ا�شدقائ����ه ومعارف����ه الذي مل�س 
منه����م الت�شجيع واال�شتح�ش����ان واالعجاب، ولكن 
م����ّر الفن االخب����اري باال�شمح����الل وذلك يف فرتة 
احل����رب الرو�شي����ة العثمانية وا�ش����دار الفرمانات 
بتجني����د ال�شباب االجباري والذي ُعرف ب� )ال�شفر 
ب����ّر( ويبدو ان التجنيد مل يطال����ه الأنه من التبعية 
االيرانية حي����ث كان التجنيد يقت�شر على التبعية 
العثماني����ة ح�ش����رًا، ح�ش����ل لقل����ق زادة عل����ى عمل 
كن����ادل يف نادي اجلي�س العثم����اين وكانت بدايته 
الفعلي����ة م����ن هنا حي����ث اكت�ش����ف م�هبت����ه متعهد 
الن����ادي )ت�كل����ن خ����ان( ث����م ا�شدى له عم����ل مقدم 
من����رة )دور( الهب�س يف املقهى التي ميتلكها وبعد 
ان ذاع �شيت����ه انتق����ل اىل مقهى عزاوي وكان معه 

م�شاعده املدع� )ح�شقيل اب� البالط�ات(.
وقد ان�شم اىل اجل�ق الذي �شكله الفنان امل�شري 
)ح�ش����ن �شالم����ة( يف ملهى ال����ف ليل����ة وليلة وكان 

ه����ذا اجل�ق ي�ش����م كل من )ايلي����ا داوود وعبدالله 
زك����ي و�شفاء حمم����د علي وعل�����ان خزعل واكرم 
و�شفي وعبا�����س اخلل�تي( واملمثالت من الن�شاء 
وه����ن يف اال�شل راق�شات يف نف�س امللهى ومنهن 
)م����اري ك�ن����كا وبدري����ة حمم����د وف�زي����ة چيچان 
واأمين����ة �شعي����د(، لق����د ق����دم )لقل����ق زادة( اكر من 
٣٠٠ م�شرحي����ة مرجتل����ة بع�شها قف�ش����ات �شاخرة 
للظ�اه����ر االجتماعي����ة ال�شائ����دة يف ذل����ك ال�ق����ت 
كال�شخرية من تعليم االطفال على يد املاليل ودجل 
و�شع�����ذة املت�شبهن برجال الدي����ن امل�شمى )فتاح 
فال( وانتق����اده للكثر من الظ�اه����ر االجتماعية، 
لقد زار يف فرتة ثرائه عدد من البلدان املجاورة ك� 
تركي����ا وال�شام ولبنان وقدم العرو�س على خ�شبة 

مالهيها.
يف ال�شن�����ات الع�ش����رة االخ����رة م����ن حيات����ه بداأ 
النا�����س ينف�ش�����ن عن����ه ويبتعدون ع����ن منط فنه 
ال����ذي يغل����ب علي����ه ال�شذاج����ة الن����ه مل يتط�ر ومل 
يفك����ر بالزم����ن ال����ذي جت����اوز فن����ه ال����ذي تغر يف 

ال�شتين����ات وكذل����ك ذوق النا�س ال����ذي تغر اي�شًا 
وظه�����ر م�ش����رح جدي����د بع����د ث�����رة 1958،ومنذ 
�شتينات الق����رن املا�شي عا�س هذا الفنان يف عزلة 
تام����ة بعد ان ا�شتغل ل�شد الرمق اعمااًل خدمية يف 
املاله����ي، اآخرها حار�شًا وب�اب����ًا يف ملهى اخليام 
ال����ذي كانت متتلك����ه املطربة )مليع����ة ت�فيق( التي 
تكفل����ت برعايت����ه وم�شاريفه وايج����ار �شكنه وه� 
عبارة عن غرفة �شغرة يف خان الكاظمية، ت�يف 
الفن����ان الك�ميدي جعفر اآغا لقلق زادة عام 1972 
يف م�شت�شف����ى املجيدي����ة )اجلمه�����ري( ودفن يف 
مقربة جامع براثا ومل يخرج يف ت�شييعه اي فنان 
وال اي �شدي����ق ولك����ن يف ع����ام 1985 اأعد الكاتب 
العراق����ي الراح����ل عادل كاظ����م م�شرحي����ة بعن�ان 
)ندميك����م هذا امل�شاء( تناول فيها حياة )جعفر اآغا 
لقل����ق زادة( وكانت امل�شرحية م����ن اخراج حم�شن 
الع����زاوي وعر�شت يف اربع ع�ا�ش����م عربية هي 

بغداد والقاهرة والك�يت والدوحة.
عن �صفحة: البغداديون اال�صليون

جمال رشيد

جعفر اغا لقلق زاده..
الممثل الفطري الرائد
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لطيف حسن

لم يتعرف الناس البسطاء في مدن 
وارياف العراق )عدا مراكز المدن 

المهمة( في اواخرالدولة العثمانية 
على المسرح، ولم يكن العراق يملك 

النوادي الثقافية واالجتماعية 
بالمعنى الذي نعرفه االن حتى بداية 

منتصف القرن التاسع عشر، وكان 
العامة يتسلون في اوقات فراغهم 
في المقاهي والخانات، اما لتصريف 

المصالح فيما بينهم، او للتسلية، 
اقصد بالعامة هنا الرجال بالتحديد 
في مجتمعنا الذكوري الذي كان 

يغلق ابواب ومنافذ اللهو العام على 
النساء، و كان يمنعن من الخروج 

لوحدهن بدون محرم الى الشارع او 
لزيارة االقارب والجيران بدون سبب 
اضطراري موجب )المرض أوالموت(.

وخاناته����ا  مقاهيه����ا  بك����رة  بغ����داد  ا�شته����رت  وق����د 
العامرة، وقد و�شفت بغ����داد و املدن العراقية اآنذاك، 
كما ذكر على ال�����ردي )1(، باأنها اكر مدن العامل يف 
ع����دد مقاهيها وخاناتها ن�شبة لع����دد �شكانها، وي�شف 
ال�ش�����اح الغربي����ن الذي����ن �شاه����دوا بغ����داد يف تل����ك 
الف����رتة للداللة على كرة مقاهيه����ا، باأن هناك بن كل 

مقهى ومقهى، ي�جد مقهى.
ويعت����رب يعق�����ب �شركي�����س ان اول مقه����ى ا�ش�س يف 
بغ����داد كان يف عه����د ال�����ايل )جغال����ه زاده( �شاح����ب 
اخل����ان املعروف )بخان جغ����ان( وذلك يف عام 1586 

ومكانه االن قرب املدر�شة امل�شتن�شرية)2(
كانت ه����ذه املقاهي واخلان����ات يف البداية اليرتادها 
لله� اال امل�شتهرتون وطالب اللذة، وبنيت )اخلانات 
منه����ا حتديدا يف ع�ش�ر ا�شبق م����ن الع�شر العبا�شي 
بكثر( كمراكز جتارية و ل�شكن واأ�شرتاحة االأجانب 
من التج����ار والغرباء املارين الذي����ن ينزل�ن يف هذه 
اخلانات للمك�ث امل�ؤقت فيها واال�شرتاحة، ولتفريغ 

حم�لتهم فيها وت�شريفها باجلملة.
وكان م����ن عادة ا�شح����اب املقاهي اأ�شتخ����دام الغلمان 
احل�شن����ي الطلع����ة لتق����دمي القه�����ة وامل�شروبات اىل 
الزبائ����ن، و كان����ت تع����زف يف ه����ذه املقاه����ي اجل�ق 
امل��شيقي����ة الغنائي����ة التي كانت ت�شم����ى )باجلالغي( 
وكان�����ا يف البداي����ة يكيف�����ن مكان����ا يف املقه����ى اىل 
م����ا ي�شبه خ�شب����ة امل�شرح �شمي )بالتخ����ت( ن�شبة اىل 
م�شاط����ب املقه����ى )التخ�����ت( الت����ي كان����ت عري�ش����ة 
ومتينة جتم����ع كل اثنتان منهما مع بع�س وت�شتخدم 
كمن�ش����ة، يجل�����س عليه����ا العازف�ن ومغن����ي املقام او 
الب�شت����ة ث����م ا�شبحت كلم����ة )التخت( تعن����ي اجل�قة 
امل��شيقية والك�ر�س، ويذكر ي��شف العاين عن هذه 
املقاهي يف ايامه انه مل يكن م�شم�حا لل�شباب ارتياد 

املقهى اال بعد ان تظهر حلاهم.

كان املقه����ى ه� امل����كان ال�حيد الذي يجم����ع البالغن 
من الرج����ال يف اوقات فراغه����م، فا�شافة اىل انه كان 
م����كان لتبادل االخبار وق�شاء ال�قت والله�، و اللقاء 
باال�شدقاء )الزكرتيه( الع����زاب الذي كان من املتعذر 

يف ذلك ال�قت دع�تهم اىل البيت الذي فيه حرمي.
واملقهى اي�شا كان مق����را لت�شريف وتنظيم وتن�شيق 
االعم����ال فيم����ا ب����ن التج����ار او احلرفي����ن او حت����ى 
ا�شح����اب اله�اي����ة ال�اح����دة، وكان يجتم����ع يف هذه 
املقاه����ي رواد م����ن ن�عي����ة واح����ده، كاأن يك�ن�ا من 
�شنع����ة وحرف����ة واح����دة، وكان����ت املقاه����ي ت�شم����ى 
با�ش����م روادها كمقهى التجار ومقه����ى البناية ومقهى 
املطرجي����ة، وكانت هذه املقاه����ي تتناف�س فيما بينها 
جلذب الزبائ����ن اليها باأ�شتئجار املغنين وقراء املقام 
رواة  والق�شخ�ني����ة  الزم����ان،  ذل����ك  يف  املعروق����ن 
احلكاي����ات والق�ش�����س واملالح����م ال�شعبي����ة، وكان����ت 
تق����دم بع�شها عرو�����س )القره ق�����ز( و)خيال الظل(، 
وتخت�����س بع�شه����ا يف اقامة مباريات �ش����راع الديكة 
والكبا�����س، وق�ش����م اآخ����ر منه����ا ميل����ك اجلف����ر اللعاب 
الزورخانة، وتن�شغل جميع هذه املقاهي يف �شهرات 

ليايل رم�شان بلعبة )املحيب�س( ال�شعبية.
هك����ذا كان حال املقاه����ي يف العراق حتى بداية القرن 
املا�شي، اال ان بع�س هذه املقاهي )ال�شيما يف منطقة 
امليدان يف بغداد( ط�����رت عرو�شها وما كانت تقدمه 
للزبائ����ن على غرار ماكان م�ج�����دا يف حلب وايران 
م����ن ماله����ي ، فاأ�شتقدم����ت راق�ش����ات ومغني����ات م����ن 
�ش�ري����ا ولبنان وم�شر، وكان ه����ذا اال�شتقدام يعترب 
حت�ال ن�عيا يف االخالق االجتماعية العامة، واأقباال 
منقتحا عل����ى فن�ن كانت ممن�عة علنا باعتبارها من 

املفا�شد والكفر.
غ����رت  االجتماع����ي،  التط�����ر  ه����ذا  تاأث����ر  وحت����ت 
ه����ذه املقاهي �ش����كل بنائه����ا بحيث وف����رت يف املقهى 
اماكن خا�ش����ة للرق�س اأ�شبه بخ�شب����ة امل�شرح �شميت 
)باملرق�����س( وحت�����ل بع�شه����ا فع����ال اىل مله����ى، مثل 
مقه����ى �شبع يف امليدان، الذي حت�����ل ا�شمه اىل ملهى 

�شبع.
يق�����ل عبد الكرمي العالف انه كان اول مقهى اقيم فيه 
مرق�����س ه����� )مقهى �شب����ع( ال�اقع يف املي����دان وكان 
ذل����ك يف عام 19٠7، وج����اء �شبع بالغلم����ان املخنثن 
ال����ذي ي�شم����ى ال�اح����د منه����م بالعامي����ه )�شع����ار(...، 
لرمبا جائت الت�شمية م����ن انهم كان�ا يطيل�ن �شع�ر 
روؤو�شه����م ويزيل�����ن ويحف�ن ال�شعر ع����ن وج�ههم 
و�شيقانه����م كم����ا تفعل الن�ش����اء، ويلب�ش�����ن الف�شاتن 

الن�شائية.
وي�ؤك����د معظ����م امل�ؤرخ�����ن عل����ى ان����ه مل ت�شع����د على 
املرق�����س يف هذه املقاه����ي اأم����راأة اال يف عام 19٠8، 
عندم����ا قدم����ت اىل بغ����داد من حل����ب راق�ش����ة يه�دية 
تدعى )رحل�����( بنت فريده العراط����ه امللقبة )جرادة( 
ب����داأت ترق�����س يف )مقه����ى �شب����ع(، ث����م ب����داأ ت باق����ي 
املقاهي تقلد مقهى �شبع بجلب الراق�شات واملطربات 

للعمل يف مراق�شها من ال�شام ولبنان وم�شر.
و ت�ال����ت فيما بعد املقاهي الت����ي وفرت فيها من�شات 
الرق�����س، على �شاكلة مقه����ى �شبع، كمقه����ى العزاوي 

ومقهى ال�ش�ا�س وغرها من املقاهي.
ج����رى كل هذا التط�ريف جمال الله� يف بغداد، قبيل 
قيام احلرب العاملي����ة االوىل، وبقي لفرتة ط�يلة ه� 
املعرب عن مفه�م )ال�شان�( او منر الف�دفيل التمثيلية 
الهزلي����ة امل�شماة )باالخباري( وه� من فن�ن ال�شارع 
ال�شعب����ي ال����ذي انتق����ل اىل )املقاه����ي واملالهى( تقدم 
يف االما�شي مع الط����رب كنمرة ترفيهية عن الزبائن، 
و اأخ����ذت تق����دم ي�مي����ا )يف املالهي( كفق����رة ختامية 

حلفالتها.
وحت�لت ه����ذه املقاهي واملاله����ي وعرو�س ال�شان�، 

اىل ماي�شب����ه االر�شي����ة والقاعدة الت����ي انع�شت بذرة 
متثيلي����ات الت�شلي����ة والك�ميدي����ة ال�شاخ����رة، فعندما 
وف����د امل�ش����رح الدرام����ي اىل الع����راق يف نف�����س ه����ذه 
الف����رتة، كان ه����ذا ه����� اجل����� الفن����ي ال�شائ����د، و كان 
املفه�����م ال�شائ����ع ع����ن التمثي����ل ب����ن النا�����س، ه� فن 
)ال�شان�����(، وقد �ش����اب منذ البداية نظ����رة النا�س اىل 
رجال امل�شرح االوائ����ل واىل مهنتهم االأحتقارال�شديد 
عل����ى ا�شا�س هذه اخللفي����ة، وكان�ا ي�شبه�����ن املمثل 
ذل����ك الزم����ان )بال�شع����ار( واأعتربوه����م  حتق����را يف 
اجتماعيا )الكل على ح����د �ش�اء( عبارة عن جمم�عة 
م����ن ال��شعاء و املنحط����ن اخالقيا، و ور�شميا كانت 
الت�ؤخذ �شهاداتهم يف املحاكم، واأجتماعيا اليزوج�ن 

من بنات الع�ائل.
اخذت ه����ذه املقاهي وغره����ا م����ن دور املالهي تقدم 
باأنتظام منر )االخب����اري(، وهي منر متثيلية فطرية 
�شاخ����رة تق����دم ارجتاال، له����ا ق�اعده����ا وتقاليدها يف 
ال�شنع����ة، كانت تق����دم يف اال�ش�اق وال�ش�����ارع، من 
قب����ل جماعة من االه����ايل، ه�اة من غ����ر املحرتفن، 
يختارون حدثا اآنيا ما يف املدينة، يعيدون ت�شخي�س 
هذا احلدث الي�مي املختار ب�شكل هزيل �شاخر مبالغ 
في����ه مم����زوج بالنكتة البذيئ����ة والرق�����س واحلركات 
املاجن����ة، ويعلق�����ن عل����ى احل����دث وق����د يب����دون منه 
م�قف����ا، واك����ر ه����ذه االح����داث اح����داث �شيا�شية او 
وقائ����ع اجتماعي����ة. ه����� باأخت�ش����ار ف����ن �شعب����ي ناقد 
ب�ش����كل ج����ارح لبع�����س مظاه����ر احلي����اة االأجتماعية 
املعا�ش����ة، يت�ش����ف بالعف�ي����ة و الفطري����ة، غ����ارق يف 
الق����دم، من فن�ن �ش�����ارع الق����رون ال��شطى ي�شعب 

حتديد بداياته بدقة.
يع����رف االب الكرمل����ي االخب����اري مبا يل����ي ).... ق�م 
م����ن العام����ه يعرف�����ن باالأخباري����ن او االخباري����ات، 
وهم ق�����م يت�شبه�����ن بالعلم����اء، ويف زيه����م وعملهم 
ا�شته����زاء باأه����ل العل����م، فيلق����ي احده����م احاجي على 
�شاحبه، او �شاحبته وتلك االحاجي بذيئة، فاذا جاء 
تف�شره����ا، اأو اأح�ش����ن التلف����ظ مبا ع�شر م����ن الفاظها 
املتك����ررة، الق����ى عليه باأحجي����ة ثانية، حت����ى ي�شقط، 
واذا �شق����ط، يجيل يف و�شط املجل�س ويرق�س رق�شا 
خمال باالآداب، والظاه����ر ان االخباري ه� من يروي 
االخب����ار، والظاهر ان )االأخباري( له جذور تاريخية 
يف ال�ج�����د، لذل����ك جند ان �شعد التفت����زاين )79٣ ه 
-1٣9٠م( يف �شرح����ه للعقي����دة النف�شي����ة ين�س على 
ان » ل�جل�����س اح����د يف مكان مرتف����ع، وح�له جماعة 
ي�شاأل�نه يف م�شائل م�شحكة، وي�شرب�نه بال��شائد 
بع����د اخبارهم، يكفرون جميعا، كذلك جند يف )غالية 
امل�اع����ظ( خلرالدي����ن نعمان االآل��ش����ي )1٣17 ه – 
1899 م( مايل����ي: - رج����ل يجل�����س يف م����كان مرتفع 
ث����م  اال�شته����زاء،  بطريق����ة  م�شائ����ل  من����ه  وي�شاأل�����ن 

ي�شرب�ن����ه بال��شائد، فاأنهم كف����روا جميعا، وكذا ل� 
مل يجل�����س يف مكان مرتفع، وكذلك اذا ت�شبه امل�شحك 
املذك�����ر بقا�����س او مفت����ي او خطي����ب او نح�ه����م، 
وه����ذا الفعل �شائ����ع يف زمانن����ا، وي�شم�����ن امل�شحك 
املذك�ر )باالأخباري( مع ان����ه املطابق للحال ت�شميته 

)باالأكفاري( فانا لله وانا اليه لراجع�ن(.
يذك����ر ي��ش����ف الع����اين ع����ن ف����ن )االخب����اري(، الذي 
ا�شتلهم منها ج� كتابة م�شرحيته )اخلرابه - 1968( 
قائ����ال))يف الع�شرين����ات وقبلها ب�شن�����ات، كانت يف 
مدينة النجف مقهى �شغر، ن�شميها نحن يف العراق 
)جايخانه( وكانت لقدمها ت�شمى )اخلرابه( �شاحبها 
رجل طيب يدع����ى )جعفرالكابلي( اليلتقي يف املقهى 
االع����دد قلي����ل م����ن ابن����اء املدين����ة، ي�شرب�����ن ال�شاي، 
ويجتمع�����ن ي�ميا لك����ي ميثل�ا متثيلي����ات يق�م�ن 
ه����م بتاأليفها، وي�����ؤدون ادوارهم ارجت����اال.. دون ان 
يك�����ن هن����اك متف����رج يف اك����ر االحي����ان، والزب�����ن 
ال����ذي يدخ����ل املقه����ى الب����د ان ي�ش����ارك يف التمثيلي����ة 
).....( يف كل ي�����م كانت هن����اك متثيلية، وقد يتكرر 
م��ش�����ع التمثيلي����ة لعدة ايام، لك����ن ا�شافات عديدة 
تطراء عليها.. وال�شخ��س قد تتغر، وكان م��ش�ع 
التمثيلي����ة ينبثق م����ن احلالة التي فيه����ا رواد املقهى، 
فت����ارة ي�شخرون م����ن م�ق����ف االنكليز جت����اه الث�ار 
يف النج����ف ع����ام 1918، وتارة يقل����د ون باأ�ش�اتهم 
وباحل����ركات قطيعا م����ن احلي�ان����ات، كل منهم ميثل 
حي�ان����ا، وواحد منه����م ميثل �شاح����ب القطيع، ومن 
خ����الل كل ذل����ك ي�ش����درون حكمه����م عل����ى )احلال����ة(.. 
ويظ����ل هذا العر�����س م�شتمرا على ق����در اأ�شتمرار اأثر 
احل����دث عل����ى املدين����ة...... يف هذه املقه����ى اعتاد ان 
يلتقي فيها ب�ش����كل دائم، �شاعر وبقال ومتخلف عقليا 
)يت�ش����رف مادام ه� يف املقهى ب�ش����كل طبيعي وكاأي 
ان�شان عاقل(، كان زبائن املقهى االخرين يلتق�ن بهم 
يف كل ي�م حتى مات�����ا ال�احد بعد االخر، واآخرهم 
الذي م����ات �شاحب املقهى )جعفر احلاج عبداحل�شن 

الكابلي(..((..
ومل يج����ر حلد االآن تناول فن )االخباري يف العراق( 
بال�ش����كل الكايف الذي ي�شتحقه، بالرغم من انه يعترب 
اجل����ذر الرتاثي ال�طن����ي ال�حيد من فن�����ن ال�شارع 
ال����ذي ا�شتفاد منه وتاأث����ر بكثر من تقالي����ده امل�شرح 
الك�مي����دي العراقي املعا�شر. والب����د ان نت�قف عند 
االجحاف والتجاهل الذي تعر�س له يف حياته وبعد 
ممات����ه اب����رز واآخر فن����اين االخب����اري العظ����ام، رائد 
الك�ميديا االرجتالي����ة يف العراق )جعفر لقلق زاده( 
ال����ذي له ف�ش����ل امل�شاهمة االآ�شا�شي����ة يف نقل عرو�س 
هذا الفن ال�شعبي من ال�شارع وال�شاحات العامة، اىل 
حلبات املراق�����س يف املقاهي البغدادية القدمية، وثم 
تط�ير هذا الفن ليقدم على خ�شبات م�شارح املالهي.

لي�شت لدينا حت����ى االن اأي معل�مات دقيقة متاما عن 
خلفي����ة وا�شل ه����ذا الفن����ان، كل مانعرفه ع����ن تاريح 
مي����الده، انه قد ول����د يف اواخر الق����رن التا�شع ع�شر، 
و ما نعرفه ع����ن ن�شاأته االوىل �شئيل جدا وم�ش��س، 
ب����ل اننا غ����ر متاأكدين حتى من ا�شم����ه احلقيقي، هل 
ه� كامل عبداملهدي؟ ام جعف����ر القزويني؟ اأم �شلمان 
االخباري؟ ام ان له ا�شما اآخر غر هذه اال�شماء التي 

عرف بها.
عا�����س بينهم ويعرفه اأهايل الكاظمية منذ ال�شغر، اال 
ان����ه الاحد يعرف بدقة هل ه� م����ن م�اليد الكاظمية، 
ام ان����ه من والدة قزوي����ن وحملته عائلت����ه معها طفال 
مدين����ة  يف  وت�شتقرب����ه  الع����راق  اىل  تهاج����ر  وه����ي 
الكاظمي����ة بالق����رب من مرق����د االمام جعف����ر ال�شادق، 
جري����ا عل����ى ع����ادة املهاجري����ن االيراني����ن يف ال�شكن 
ت����ربكا اىل جان����ب اأ�شرح����ة اآل البي����ت م����ن ذرية علي 
اأب����ن ابي طال����ب يف بغداد وكرب����الء والنجف، ام انه 

اإلخباري جعفر لقلق زادة وفنون اللهو والتسلية 
في المقاهي العراقية القديمة
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انتق����ل وحده م����ن دون عائلته لظ����روف غر وا�شحة 
م����ن ايران اىل العراق يف اوائ����ل القرن املا�شي وه� 

يف مقتبل العمر.
ومنه����م من ينك����ر عليه حتى انتمائ����ه الأب معروف او 
اأ�ش����ل، اال انه����م يتفق�����ن عل����ى ان����ه عا�����س ط�يال يف 
الكاظمي����ة وينحدرم����ن ا�ش�����ل ايراني����ة، ومل ت����رتك 
قد�شي����ة مدين����ة الكاظمية واج�ائه����ا الدينية الي�مية 
عملي����ا اأي اث����ر على �شخ�شيت����ه الب�هيمي����ة و�شل�كه 

االخالقي الراف�س واملناق�س الذي عرف عنه.
مل يتعل����م يف املدار�س، ويقال عن����ه اأنه مل يدخل حتى 
الكتاتي����ب لتعلم القرائ����ة والكتاب����ة يف حياته و يكاد 
يف����ك اخل����ط ب�شع�ب����ة، عم����ل من����ذ الطف�ل����ة بحرف 
خمتلف����ة، وا�شتق����ر يف �شباب����ه عل����ى حرف����ة �شناع����ة 
االم�ش����اط اخل�شبية، وه����ذا يدل على انه ق����د ن�شاأ يف 

كنف و�شط فقرومع�ز.
ا�شرتع����ت  العم����ر،  مقتب����ل  يف  �شبي����ا  كان  وعندم����ا 
انتباه����ه ف�ش�����ل االخب����اري البغ����دادي جا�ش����م اب����ن 
احلجامة وزمليه من�ش�ر اللذان كانا من �شكنة حملة 
)الع�ينه( و كانا يعر�ش����ان ف�شلهما منذ بداية القرن 
املا�ش����ي وحتى قبيل بدء احل����رب العاملية االوىل يف 
مقه����ى )ال�شبان����ة( يف حملة )الف�ش����ل(، اال انه اأعجب 
و�شخ�شي����ة  االخب����اري  بعرو�����س  عميق����ا  وتاأث����ر 
)الهب�����س( الت����ي كا ن ي�ؤديه����ا را�ش����د مبعاون����ة زميله 
احل����اج حمم�����د، و قدع�ش����ق ه����ذا فنهم����ا وتعلق مبا 
كانا يقدمان، بحيث مل ينقطع عن م�شاهدة عرو�شهم 
الت����ي كان����ت تق����دم يف بغداد لي����ال، ف����كان ي�شطر عند 
ح�ش�ره ه����ذه العرو�س البعيدة عن مكان �شكنه، ان 
يبي����ت ليلته يف )خان اجلن( بالكرخ خلط�رة طريق 
الع�����دة ليال اىل الكاظمية ب�شب����ب كرة )امل�شلبجية( 
الذي����ن يكمن�����ن يف الب�شات����ن الكث����رة الت����ي كانت 
حت����ف بجانب����ي الطري����ق، واأخذ يقل����د را�ش����د افندي 
يف دور )الهب�����س( ويعيد يف الي�����م الثاين ماكان قد 
�شاه����ده امام معارفه، وعندما مل�س منهم اال�شتح�شان 
والت�شجي����ع، ب����داء عرو�ش����ه اخلا�ش����ة يف منا�شبات 

االفراح اخلا�شة واالعرا�س.
اال ان ظ����روف احل����رب الرو�شي����ة – العثمانية )�شفر 
ب����ر( ت����رك اث����ره الكب����ر ال�شلب����ي على �ش����ر عرو�س 
االخب����اري يف الع����راق، الذي تراجع بح����دة و�شرعه 
وكاد ان ي�شمح����ل متام����ا ج����راء فر�����س الفرمان����ات 
الع�شكري����ة ال�شديدة و االأجرائ����ات اال�شتثنائية التي 
كان����ت ثقيلة جداعلى امل�اطني����ن العراقين، لتم�ين 
و دع����م اجلي�����س العثم����اين باجلن�����د، ف����كان يج����ري 
اال�شتيالء بالق�ة على املحا�شيل الزراعية والروات 
احلي�اني����ة املنتجة، و ب����دون مقابل تقريبا، وي�ش�ق 
كل م����ن بل����غ الرابع����ة ع�ش����ر م����ن ال�شب����اب اىل جبه����ة 
احل����رب، والكب����ار منه����م ي�ؤخ����ذون الأعم����ال ال�شخرة 
دعم����ا للح����رب، ومل يك����ن تراجع ف����ن االخب����اري هذا 
الف����ن العف�ي والناقد للحياة الي�مية يف هذه الفرتة 
يع�د فق����ط اىل �شبب عدم ت�شجيع العثمانين له كفن 
يثر م�اج����ع وحفيظة النا�س �شده����م اأثناء حملتهم 
عل����ى اجلبهة الرو�شي����ة، بل النا�س انف�شه����م انف�ش�ا 
وان�شغل�����ا عن����ه بتدبر ام�����ر حياته����م االولية التي 
ا�شبحت ع�شرة جدا التطاق، ومدارات بل�اهم التي 

عا�ش�ها يف تلك الفرتة.
عندم����ا يتذك����ر جعفر لقل����ق زاده الفرتة الت����ي ق�شاها 
نادال يف نادي اجلي�����س العثماين يف مقابلة �شحفية 
اجري����ت ل����ه، ال ي�ش����ر اىل كيفية متل�ش����ه من اخلدمة 
الع�شكري����ة وغ�����س العثماني�ن النظ����ر عنه وه� يف 
�شن التجني����د، وجناته من الت�شفر اىل جبهة امل�ت، 
لرمب����ا تبعيته االيرانية كانت وراء �شبب عدم �شم�له 
بالتجني����د، حال����ه ح����ال اقرانه م����ن ال�شب����اب العراقي 
الذين كان�����ا يخ�شع�ن للتبعي����ة العثمانية، واخذوا 
عن�����ة م����ن اأ�شره����م اىل حمل����ة )�شفر ب����ر( وانقطعت 
اخبارهم ومل يع�����دوا اىل بي�تهم بعدها، و يذكر ان 
بدايته الفعلي����ة يف االخباري كانت بعد مبا�شرةعمله 
يف ه����ذا النادي الذي اكت�شف م�اهب����ه متعهد النادي 
)ت�لكن خان( يبدو م����ن اال�شم انه ارمني، فاأخ�شعه 
للتدريب على يدي ابراهي����م �شامي وابراهيم عجمي 
قطان، ثم �شغله كمقدم لنمرة )الهب�س( يف مقهاه التي 
ميلكه����ا )مقهى ط�ي����ق(، وبعد ان �ش����اع �شيته انتقل 
اىل مقه����ى الع����زاوي، وبعدها اخذ يق����دم ق�ش�له يف 
اأ�شهر مقاهي ومالهي امليدان والكرخ يف نف�س الليلة 

ال�اح����دة، متنق����ال بينه����ا م����ع فرقت����ه واك�ش�ش�اراته 
وخي�له وحمره الت����ي كان ي�شتخدمها يف العر�س، 

و�شاع ا�شمه على كل ل�شان يف العراق.
الب�شيط����ة  ثقافت����ه  رغ����م  زاده،  لقل����ق  جعف����ر  كان 
والفار�شي����ة  العربي����ة  اللغ����ات  يتكل����م  واملح����دودة 
والرتكي����ة والهندي����ة الت����ي كانت اآنذاك لغ����ات �شائعة 
ب����ن البغدادي����ن، وكانت ل����ه عالقات �شداق����ة باأ�شهر 
الكباريه����ات واملاله����ي الت����ي تق����دم النم����ر الرتفيهية 
يف املنطق����ة، يتاب����ع اخبارها وياأخذ منه����ا، وزار يف 
ف����رتات عزه وثرائه بلدان اجل�ار ا�شطنب�ل وال�شام 
ولبن����ان، و�شاه����د م����اكان يقدم عل����ى خ�شب����ة كباريها 
ومالهيه����ا وكان الينح����رج يف اأخ����ذ امل�ا�شي����ع منها 
وتعريقه����ا، ال�شيم����ا العرو�����س الرتكي����ة وامل�شري����ة، 
وقد �شاهد عل����ي الك�شار وجني����ب الريحاين وبديعه 
م�شابن����ي، و يب����دو ان����ه ق����د تع����رف عل����ى االخرين 
مبا�شرة، واعجب بالريحاين الذي اخذ يقلد له بع�س 
�شخ�شي����ات م�شرحياته بعد تعريقها، وقد ا�شتهر بن 
رواد املاله����ي يف بغ����داد ب�شخ�شي����ة )ك�شك�����س بيك( 
ال�شخ�شية النمطية ال�شهرة التي كان يقدمها جنيب 
ال����ذي  )الهب�����س(  الريح����اين، اىل جان����ب �شخ�شي����ة 

ا�شتعارها من معلمه االول االخباري را�شد افندي.
و�شخ�شي����ة )ك�شك�س بي����ك( يف اال�شل امل�شري عمدة 
ريف����ي، تع�����د ان ين����زل يف القاهرة بعد جم����ع ايراد 
حم�ش�ل االر�س يف نهاية كل م��شم، ويف العا�شمة 
ت�شرق نق�ده البغايا والراق�شات واملحتال�ن، ليع�د 
بعده����ا اىل القريه مفل�شا، ثم يع����اود الكره بعد جني 

املح�ش�ل يف ال�شنة القادمة دون ان يتعظ ويتعلم.
و)ك�شك�����س بيك( عند )جعفر لقل����ق زاده( يتح�ل اىل 
�شيخ او �شركال عراق����ي ابله ت�شحك عليه يف املدينة 
بنات اله�����ى والراق�شات وال�شما�ش����رة، يعك�س هنا 
�شمن����ا املرحلة التاريخية الت����ي كان مير بها العراق، 
�شاخرا من التباين بن عقلية الريف القدمية املتخلفة 
و الب�شيط����ة ال�شاذجة التي ت�شدق كالم افندية املدن، 
وبن عقلية اهل العا�شمة املتمدنن، التي جبلت على 
االحتي����ال واملراوغ����ة واللع����ب على احلب����ال و�شرقة 
زواره����ا م����ن ال�شي�����خ وال�شراكيل ال�ش����ذج.، يعك�س 
ال�ش����راع الذي كان دائ����را اآنذاك ب����ن نقاليد واخالق 
املدين����ة والري����ف، اجلدي����د والق����دمي، املدين����ة الت����ي 
ت�شتغ����ل بال اخ����الق جهد الري����ف وت�شرق����ه، والريف 
الغب����ي ال�شاذج املغل�����ب على امره ال����ذي اليكف عن 
عالقت����ه باملدين����ة وحماوالت����ه املتكررة بب����ذل الغايل 
والرخي�س للتمتع مبباهجها احللم، رغم انه يكت�شف 
يف نهاي����ه امل�شرحي����ة ان����ه ق����د خ����دع وغ�����س و�شرق، 
و�شيع�����د مفل�ش����ا اىل الري����ف، لكنه مع ذل����ك اليت�ب 
عل����ى هذه العالقة.، ويكررها بعد جني املح�ش�ل يف 

ال�شنة التالية كاأن �شيئا مل يحدث.
وق����د ق����دم خ����الل حيات����ه اكر م����ن ثالثمائ����ة متثيلية 
مرجتل����ه م����ن الف�دفي����ل، بع�شه����ا قف�ش����ات �شاخ����رة 
م����ن  كال�شخري����ة  ال�شائ����دة،  االجتماعي����ة  للظ�اه����ر 
طريق����ة تعليم االطف����ال على يد امل����اليل اآنذاك، ودجل 
و�شع�����ذة بع�س رج����ال الدين )الفت����اح فالية( الفتاح 
فالي����ة واملدعن بالقدرة على اأتي����ان ال�شحر، والنفاق 
االجتماعي، وم����ا اىل ذلك، وكان����ت ت�شت�شيفه الفرق 
امل�شرحي����ة العراقي����ة يف عرو�شها، ليق����دم اأخبارياته 
الهزلي����ة بن الف�ش�����ل واال�شرتاح����ات، واأي�شا كانت 
تفعل املدار�س يف حفالتها التي اعتادت على تقدميها 

�شن�يا.
لقد ارتبط اأ�شل�ب )جعفر لقلق زاده( ال�شاخر الهزيل 
بامل�ش����رح الك�مي����دي يف الع����راق فيم����ا بع����د، وت����رك 
ب�شمات����ه عل����ى اعم����ال كل رواد الك�ميدي����ا من بعده 
بهذا ال�ش����كل اوذاك، ال�شيما كتاب����ات �شهاب الق�شب، 
وي��ش����ف الع����اين يف بدايات����ه، وعبدالل����ه العزاوي، 
وعل����ى الفرق امل�شرحي����ة، منها )فرق����ة الزبانيه( التي 
تك�ن����ت م����ن جمم�ع����ة �شغ����رة مرح����ة م����ن ط����الب 
معه����د الفن�ن اجلميل����ة، ا�شتهرت بتق����دمي امل�شرحية 
الك�ميدي����ة االأرجتالي����ة الت����ي تعتم����د عل����ى ابت����كار 
واريحي����ة ممثلي الفرقة، وعلى من����ط جميع اأالآعمال 

الك�ميدية لفرقة )14 مت�ز للتمثيل(،
ومم����ا ي�ؤ�ش����ف ل����ه ان مابق����ي لن����ا م����ن ت����راث الفنان 
ي����كاد ان يك�ن ال�ش����يء، واملعل�م����ات التف�شيلية عن 
متثيليات����ه و اعمال����ه �شحيحة للغاي����ة، حالها حال كل 
الفن�����ن االجتالي����ة، وامل�ج�����د م����ن تراث����ه حلد االن 

قلي����ل، مقارن����ة بغن����ى وك����رة انتاجه وذي�����ع �شيته 
ب����ن النا�س، وقد اخذ امل�����ت االن معظم جمايليه من 
الفنانين ومعا�شريه وم�شاهديه، مماي�شعب ويعقد 
عملية ر�ش����م �ش�رة من�شفة و دقيق����ة لعرو�شه االآن، 
بعي����دة ع����ن الت�ش�ي����ه لف�ش�ل����ه التي �شغل����ت العق�ل 
و�شل����ت النا�����س لعق�����د ط�يل����ة، �شيما وان����ه كان فنا 
ارجتالي����ا �شعب حفظه، اال ان نتف����ا من بع�س اغاين 
متثيلياته كان يحفظها حمب����ي فنه من بعده، والذين 
ق����د غادرون����ا جميع����ا االآن دون ان حتف����ظ عنه����م، من 
امث����ال املرح�م ح�شن العمري الذي كان يتذكر بع�س 

هذه االغاين التي منها على �شبيل املثال: -
ري�س يا حل� الط�ل وارحم بيه

جمب�ر اآنه بيك وماحتن عليه
عندي ي�شماغ فرف�ري جديد مهتلف

مينلب�س بعكال وما يرهم اللف
�شميته اآنه ب�شندوق خ�ف يتلف

اأخاف اأطلعه و يتلف بيديه
***

عندي عباية ج�خ �شغل املعمل
الحر البرد المطر تتحمل

من الب�شها ا�شر مكمل
الفن ركعه مركعه و�شتمية

***
عندي جتارة مال كلها مكمرك

اربعطع�س عكروكه ورك
عندي ب�شاتن اربعة حتمل البك

عندي زرع خرن�ب بالربية
***

وق����د عمل مع����ه خالل م�ش�����اره الط�ي����ل يف املالهي 
لفي����ف وا�ش����ع من الفنان����ن من الذين رافق�����ه رحلته 
الفني����ه من����ذ بداي����ات الق����رن املا�ش����ي وحت����ى نهاي����ة 
اخلم�شين����ات، اجي����ال م����ن املمثل����ن نذك����ر ا�شهرهم، 
ح�شقي����ل اب����� البالط�����ات، وعبا�س ح����الوي منادي 
اعالن����ات دور ال�شينم����ا يف بغ����داد، واملمث����ل اله����زيل 
املع����روف �شف����اء حممد عل����ي وجمع����ة ال�شلبي، ومن 
املمث����الت االأوائ����ل ا�شتع����ان بكثر م����ن )االرتي�شت( 
وال�شامي����ات  امل�شري����ات  م����ن  املاله����ي  فنان����ات 
والعراقي����ات، ب����دءا م����ن الراق�ش����ة رحل����� العراط����ه 

واختها زكية، وحتى اآخرهن عفيفة ا�شكندر.
ومل يكت����ب باأن�شاف كثرا ع����ن هذا الفنان حتى فرتة 
ف�ش����رة، لرمب����ا يع�����د �شبب ه����ذا االأهم����ال �شع�بة 
الكتاب����ة ع����ن ه����ذا الفن����ان لقل����ة امل�ش����ادر الدقيق����ة و 
ن����درة املعل�مات ال�شخ�شية عن����ه التي تعر�س اكره 
للن�ش����ان، وما تبقى منه ه����� ماه�م�ش�ه من االخبار 
الت����ي كان����ت ت�ش����اع عن����ه، ع����دا حماول����ة الناق����د علي 
مزاح����م عبا�س الرائدة و املتمي����زة يف ت�ثيق �شرته 
ون�شاط����ه، والتفات����ة م����ن ي��شف الع����اين ن�شرت يف 
جري����دة اجلمه�ري����ة يف حينه����ا، وع����اد يف تناول����ه 
له����ذا الفن����ان مرة اأخ����رى قريب����ا ا�شب����ه باالأعتذار عن 
احليف ال����ذي حلق بالفنان من قبل الفنانين انف�شهم 
وق�ش�ته����م عليه خالل حياته وبع����د م�ته املاأ�شاوي، 
وف����اروق اوه����ان تناول����ه �شم����ن ف�شل م����ن كتابه يف 
معاجلت����ه ال�شاملة لفن االخباري يف العامل العربي و 
�شب����ق ان اأ�شتلهم ع����ادل كاظم �شخ�شي����ة )جعفر لقلق 
زاده( يف م�شرحي����ة )ندميكم هذا امل�شاء( من زاوية اأ 

�شتعرا�س حياته من خالله احداث ع�شره.
اال ان����ه بع����د ع����ام 2٠٠٣، اع����اد الكث����ر م����ن النق����اد 
ت�شلي����ط  العراق����ي  امل�ش����رح  ب�ش����اأن  واملهتم�����ن 
اال�ش�اءعلى هذا الفن����ان املهمل ومن زوايا خمتلفة، 
االعتب����ار،  ل����ه  وي����ردون  اكت�شاف����ه  يعي����دون  كاأنه����م 
م����ع اال�ش����ارة ان����ه يغلب عل����ى معظ����م ه����ذه الكتابات 
االأن�ش����اف املتاأخ����ر، وق�ش����م منه����ا اأب����داء الن����دم على 
تعاليهم وا�شتخفافهم بنمط فنه اثناء حياته، واهمال 
اجلميع ذك����ر دوره باعتبارها كانت نقطة م�شيئة يف 

�شماء امل�شرح العراقي.
وكان بع�����س الدار�ش����ن يف املا�ش����ي، عندم����ا يتع����ذر 
عليه����م متام����ا جتاه����ل دوره يف بناء �ش����رح امل�شرح 
العراقي، ي�ردون ا�شم����ه على ا�شتحياء يف البح�ث 
اجلامعي����ة االوىل ع����ن امل�شرح العراق����ي التي ظهرت 
يف ال�شبعين����ات م����ن الق����رن املا�ش����ي، ويق�ش�����ن يف 
حكمه����م ال�شلبي على م�شت�ى فنه، مم����ا ينم عن عدم 
الفه����م ال�شحي����ح لظروف ه����ذا الفن����ان، �شاقطن يف 

خط����اأ التطاب����ق مع وجه����ة النظ����ر االجتماعي����ة التي 
كان����ت �شائدة ح�ل الفنان يف زم����ن الفنان، وجتاهل 
ن�ع عالقة املجتمع امللتب�شة اآنذاك بالفنان وامل�شرح، 
م����ن بن ه�ؤالء الدكت�ر عمر الطالب الذي قيم م�شرح 
جعف����ر لقل����ق زاده، بب�شع����ة �شط�����ر م�شتخف����ة غ����ر 
من�شف����ة، اذ مل يف����رد الباح����ث له����ذا الفن����ان الهام يف 
)ر�شال����ة املاج�شترالت����ي قدمه����ا يف القاه����رة( �ش�ى 

�شطرين فقط.
ان هذا الفنان الكبر الذي ترك ب�شماته العميقة بهذا 
ال�ش����كل او ذاك )يف حيات����ه وبع����د مماته( على جممل 
ف����ن الك�ميدي����ا يف الع����راق، كان فنان����ا ب�شيطا، غر 
متعلم وحم����دود الثقافة، ول� مل يكن كذلك، ال�شتطاع 
ان يط�����ر فن عرو�س متثيلي����ات الكاباريه اىل و�شع 
اآخ����ر كما فعل يف م�ش����ر جمايله جنيب الريحاين يف 
م�ش����ر الذي انطلق مثل����ه اىل عامل امل�ش����رح من النمر 
االجتالية عل����ى من�شات الكباريه واملالهي التي عمل 
عليه����ا يف بداياته الفني����ة امل�شابهة.، اال ان الريحاين 
يختل����ف ع����ن جعف����ر لقل����ق زاده، بالثقاف����ة والتعل����م 
واالط����الع على امل�شرح االورب����ي، الع�امل احلا�شمة 
يف تط�رمنره االرجتالية الف�دف�لية الب�شيطة، اىل 

امل�شرح الك�ميدي العظيم الذي تركه من بعده.
لقل����ق زاده يف حيات����ه املدي����دة، بغ�����س  كان جعف����ر 
النظ����ر عن مناق�شة م�شت�ى ومنط متثيلياته، مبثابة 
امل�شج����ل للتاري����خ االجتماع����ي وال�شيا�ش����ي للعراق، 
�شاهدا ومعلقا �شاخرا على تفا�شيل احداثها الي�مية 
ط�����ال كل العه�د الت����ي مرت على الع����راق احلديث، 
ابت����داءا من العهد العثم����اين و االحتالل الربيطاين، 
و قي����ام الدول����ة العراقي����ة امللكي����ة، وم����ن ث����م النظام 
اجلمه�ري، بعهديه الث�ري، و عهد �شل�شلة الرتاجع 
الدم�ي امل�ؤمل واالنقالب عن اهداف الث�رة بعد عام 

.196٣
ففي ال�شن�ات الع�شرة االخرة من حياته، بداأ النا�س 
ينف�ش�����ن ويبتع����دون عن منط فنه ال����ذي يغلب عليه 
ال�شذاج����ة، الأن����ه مل يتط�����ر ومل يفك����ر بالزم����ن الذي 
جت����اوزه وجتاوز فنه، لق����د تغريف �شتين����ات القرن 
املا�ش����ي ذوق و نظ����رة النا�س اىل فنه بع����د ان امتلك 
امل�شرح العراقي بع����د ث�رة 1958 ر�شالة اخرى غر 
الت�شلي����ة والنكت����ة، واحت����ل ن�ش����اط وعم����ل خريجي 
ال����دورات املتتالية لطالب معهد الفن�����ن اجلميلة يف 
امل�ش����رح اهمي����ة كب����رة يف �شياغ����ة ذوق جدي����د غر 
م�شب�����ق للجمه�ر، وجراء ه����ذا التح�ل يف ب��شلة 
اجلمه�����ر، ب����داأت م�ش����ارح املاله����ي الت����ي كان يعمل 
عليه����ا تقل�س من ايام عرو�س من����ره لرتاجع االقبال 
عليه����ا، ثم ا�شتغنت عنها متاما بع����د ان ا�شبحت غر 
جمزية ماديا، ومنذ نهاي����ات �شتينات القرن املا�شي، 
عا�����س الفن����ان وحيدا معدم����ا وقد تنك����ر وانف�س عنه 
اق����رب ا�شدقائ����ه ومعارفه، وعمل ل�ش����د الرمق اعماال 
خدمي����ة يف املالهي اآخرها ب�اب����ا وحار�شا يف ملهى 
اخلي����ام، الذي كان����ت متتلك����ه املطربة مليع����ة ت�فيق، 
الت����ي تكفل����ت برعايت����ه وم�شاريف����ه وايج����ار �شكن����ه 
)غرف����ة �شغ����رة يف خ����ان يف الكاظمي����ة، و يف خ����رب 
اآخ����ر غرف����ة �شغ����رة تق����ع يف حمل����ة احليدرخان����ة( 
حتى وفاته بعدما ا�شت����دت عليه امرا�س ال�شيخ�خة 
واقعده ال�شلل عن احلركه يف رم�شان من ايل�ل عام 
1972، وق����د ت�يف يف م�شت�شف����ى املجيدية يف نف�س 
العام ودف����ن يف مقربة جامع براثا، )ومنهم من يذكر 
ان����ه ت�يف يف ع����ام 1969 ودفن على نفقة البلدية يف 
مق����ربة الغ����زايل( )التاري����خ االول 1972 وقربه يف 

مقربة براثا ه�االقرب اىل ال�شحة(.
وكم����ا لف الغم������س تاريخ والدت����ه ون�شاأته االوىل، 
كما يف املروي����ات عن ابطال اخلراف����ات واالأ�شاطر، 
ج����رى بفعل االهم����ال ن�شيان تاري����خ وفاته وظروفها 
بدق����ة، واليعرف احد حت����ى مكان قربه ب�ش����كل اكيد، 
وحل����د االن مل تب����ادر اأي جه����ة، ومل يتط�����ع اح����د ما 
ليق�����م بالتح����ري والتحقيق العلم����ي املن�شف بهدف 

ت�يثيق �شرة هذا الفنان الذي لن يتكرر.
وهك����ذا دفن هذا الفنان الكبر، ومل يخرج يف ت�شييع 
جنازت����ه او وداعه االخر اأي فنان، وال حتى اأي احد 
م����ن اأ�شدقائ����ه الذين كان�����ا باملئات يف اأي����ام �شط�ع 
جنم����ه وثرائ����ه، ومل تذك����ر �شحف الي�����م الثايل وما 

بعدها اي خربعن وفاته .
موقع االأر�صيف
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كانون الثاني 2023

رفعة عبد الرزاق محمد

من عالمات المسرح العراقي في 
عهده البدائي االول في اوائل 
القرن الماضي، ولجلب الكثير 
من المشاهدين وللتقليل من 

وطأة حوادث المسرحيات، ابتكر 
القائمون على المسارح يومذاك 
الفواصل الفكاهية بين فصول 

المسرحيات،حتى بلغ االمر ان يقدم 
هذا الفاصل وحده في المسارح.. 
وكان يطلق على الممثل الهزلي 

لدى البغداديين اسم االخباري، وهو 
الذي يقدم الفصل الفكاهي الساخر 
بالتهريج والكالم البذيء والحركات 
الراقصة، ومنها ماهو مخل باالداب.

وق���د ذك���ر العالمة نعمان خر الدي���ن االل��شي يف 
كتاب���ه )غالي���ة امل�اع���ظ(: ان امل�شح���ك اذا ت�شب���ه 
بقا����س او مفت او خطيب واتى بحركات م�شحكة 
كف���ر وكف���ر امل�شتمع����ن الي���ه مع���ه. وان املطاب���ق 
للحال ت�شميت���ه باالكفاري ولي����س باالخباري )ج� 

1 �س ٣5)
ا�شه���ر  كان  بان���ه  احلجام���ة  اب���ن  املدع����  ع���رف 
االخباري���ن يف بغداد، وقال م���ن ادركه انه احلاج 
جا�ش���م ب���ن احلجامة م���ن حمل���ة )الع�ين���ة( وان 
م�شاعداله يدعى من�ش����ر، وكانا يتف�هان بالفاظ 

غريبة بينهما ال�شحاك
النا�س. وكان ابن احلجام���ة يخفي جرابا �شغرا 
ب���ن مالب�شه فاذا اخطاأ من�ش�ر يف االجابة اخرج 
رئي�شه جرابه وامه���ال على من�ش�ر �شربا مربحا 
فيكر �شح���ك احلا�شرين، وت����يف ابن احلجامة 

قبيل احلرب العاملية االوىل.
كت���ب االب ان�شتا����س م���اري الكرمل���ي يف جمل���ة 
امل�شرق �شنة 19٠6 مقاال بعن�ان )املرفع و�شي�عه 

عند جميع االمم( قال فيه:
ام���ا الي����م فف���ي ال�الئ���م و االعرا����س وجمال����س 
االف���راح وال�شيما يف ايام امل�ا�شم واالعياد ي�جد 
يف بغ���داد ق����م من العام���ة يعرف����ن باالخبارين 
واالخباري���ات وه���م ق����م يت�شبه����ن بالعلماء يف 
زيهم وعملهم ا�شتهزاء و�شخرية باهل العلم فيلقى 
احده���م احاج���ي عل���ى �شاحب���ه او �شاحبته وتلك 
االحاج���ي بذيئ���ة، فان اج���اد تف�شره���ا او اح�شن 
التلف���ظ مبا ع�شر م���ن الفاظها املتك���ررة يلقى عليه 
احجي���ة اخرى حتى ي�شقط، ف���ان �شقط يجعل يف 
و�شط���ه املجل����س ويرق����س رق�شا خمال ب���االداب. 
والظاه���ر ان االخب���اري يف اال�ش���ل م���ن ي���روي 
االخب���ار. ويف كت���ب الدين الزجر ع���ن جمال�شتهم 
وح�ش����ر مالعبه���م، ومن ذل���ك ما قال���ه ال�شعد يف 
�ش���رح الن�شفي���ة: ل���� جل����س احد يف م���كان مرتفع 
وح�ل���ه جماع���ة ي�شاأل�ن���ه م�شائ���ل وي�شحك�ن���ه 
وي�شرب�ن���ه بال��شائ���د بع���د اخباره���م يكف���رون 

جميعا. وم���ن ذلك يظهر وج���ه الت�شمية وقد زالت 
تلك العادة يف زورائنا.

وي�شي���ف الكرملي يف م���كان اآخ���ر: ).... ق�م من 
االخباري���ات،  او  باالأخباري���ن  يعرف����ن  العام���ه 
وه���م ق�م يت�شبه�ن بالعلم���اء، ويف زيهم وعملهم 
ا�شته���زاء باأهل العلم، فيلق���ي احدهم احاجي على 
�شاحب���ه، او �شاحبته وتل���ك االحاجي بذيئة، فاذا 
ج���اء تف�شره���ا، اأو اأح�ش���ن التلف���ظ مب���ا ع�شر من 
الفاظه���ا املتكررة، القى علي���ه باأحجية ثانية، حتى 
ي�شق���ط، واذا �شق���ط، يجي���ل يف و�ش���ط املجل����س 
ان  والظاه���ر  ب���االآداب،  خم���ال  رق�ش���ا  ويرق����س 
االخب���اري ه� م���ن ي���روي االخب���ار، والظاهر ان 
)االأخب���اري( له جذور تاريخي���ة يف ال�ج�د، لذلك 
جن���د ان �شع���د التفت���زاين )79٣ ه -1٣9٠م( يف 
�شرح���ه للعقيدة النف�شية ين����س على ان » ل�جل�س 
اح���د يف م���كان مرتفع، وح�ل���ه جماع���ة ي�شاأل�نه 
يف م�شائ���ل م�شحك���ة، وي�شرب�ن���ه بال��شائد بعد 
اخباره���م، يكفرون جميعا، كذلك جن���د يف )غالية 
امل�اع���ظ( خلرالدي���ن نعم���ان االآل��ش���ي )1٣17 
ه – 1899 م( مايل���ي: - رج���ل يجل����س يف م���كان 
مرتفع وي�شاأل�ن منه م�شائ���ل بطريقة اال�شتهزاء، 
ثم ي�شرب�نه بال��شائد، فاأنهم كفروا جميعا، وكذا 
ل���� مل يجل����س يف م���كان مرتفع، وكذل���ك اذا ت�شبه 
امل�شح���ك املذك����ر بقا����س او مفت���ي او خطيب او 
نح�ه���م، وهذا الفعل �شائ���ع يف زماننا، وي�شم�ن 
امل�شح���ك املذك����ر )باالأخب���اري( مع ان���ه املطابق 
للح���ال ت�شميت���ه )باالأكف���اري( فان���ا لله وان���ا اليه 

لراجع�ن(.
ان ا�شه���ر اخب���اري يق����م بالف�ا�ش���ل ال�شاخ���رة 
الهزلي���ة يف الق���رن املا�شي وبه انته���ى العهد بهذا 
ال�شنف من التمثيل ه���� امل�شه�ر بجعفر اغا لقلق 
زادة. وقي���ل ان ا�ش�له من ب���الد قزوين يف ايران 
ولنتقل���ت ا�شرت���ه اىل الكاظمي���ة و�شكن���ت فيه���ا، 
وال يع���رف عل���ى وج���ه التحقي���ق ا�شم���ه احلقيقي 
فه���ل ه� كام���ل عبد امله���دي القادم من كرب���الء؟ اأم 
جعف���ر القزوين���ي؟ ام �شلمان االأخب���اري؟ ام ان له 
ا�شم���ا اخر غر هذه االأ�شم���اء. ويعرف من اللغات 
العربي���ة والفار�شي���ة والرتكي���ة والهندي���ة. عندما 
كان �شغ���رًا ا�شرتعت انتباهه ف�ش����ل االخباري 
البغ���دادي جا�شم ابن احلجام���ة وزميله من�ش�ر، 
وكانا يعر�ش���ان ف�شلهما منذ اواخر القرن التا�شع 
ع�شر وحتى قبيل احلرب العاملية االأوىل يف مقهى 

التبانة يف حملة الف�شل.
ومم���ا كتب عنه: البداية كان���ت عام 1915م، وكان 
الع���راق حتت احلك���م العثم���اين، حيث ب���داأ كامل 
عب���د املهدي واملعروف باإ�شم جعف���ر اغا لقلق زاده 
يقل���د حركات وكلمات را�شد اأفندي يف دور الهب�س 
التي ي�شاهدها يف اللي���ل، ويعيدها اثناء عمله يف 
�شباح الي�م التايل، وبعد ان ذاع �شيته انتقل اإىل 
مقهى عزاوي. وقد ان�ش���م اإىل اجل�ق الذي �شكله 
الفن���ان امل�ش���ري ح�شن �شالمة يف مله���ى الف ليلة 
وليل���ة وكان يف ع�ش�ي���ة هذا اجل����ق اإ�شافة اإىل 
جعفر لقلق زادة كل م���ن: اليا داود وعبد الله زكي 
و�شفاء حمم���د علي وعل�ان خزعل واأكرم و�شفي 

وعبا�س اخلل�تي واإبراهيم ال�شيخلي، واملمثالت 
م���ن الن�ش���اء وهن يف االأ�ش���ل راق�ش���ات يف نف�س 
املله���ى: م���اري ك�ن���كا وبدري���ة حمم���د وف�زي���ة 
جيجان واأمينة �شعي���د. وبعدها اخذ يقدم ف�ش�له 
متنق���ال ب���ن اأكر من مقه���ى من مقاه���ي بغداد يف 
ليلة واحدة، م�شت�شحبًا معه فرقته واك�ش�ش�اراته 
وخيل���ه وحم���ره الت���ي ي�شتخدمه���ا يف عرو�ش���ه 
املختلف���ة، وا�شبح ا�شمه م�شه����را ومعروفًا وذاع 

على كل ل�شان يف العراق.
يف ال�شن�ات الع�شرة االأخرة من حياته بداأ النا�س 
ينف�ش����ن ويبتع���دون عن من���ط فنه، ال���ذي يغلب 
علي���ه ال�شذاجة، الأن���ه مل يتط����ر ومل يفكر بالزمن 
الذي جتاوزه وجت���اوز فنه. فت���م اال�شتغناء عنها 
متام���ًا بعد اأن اأ�شبح���ت غر جمزية مادي���ًا. ومنذ 
�شتينيات القرن الع�شرين عا�س هذا الفنان وحيدًا 
معدم���ًا، بعد ان تنكر واأنف�س عن���ه اأقرب اأ�شدقائه 
ومعارف���ه، وعم���ل ل�شد الرم���ق اأعم���ااًل خدمية يف 
املالهي اآخره���ا حار�شًا وب�اب���ًا يف ملهى اخليام، 
الذي كانت متلكه املطربة مليعة ت�فيق التي تكفلت 
برعايت���ه وم�شاريف���ه واإيجار �شكن���ه، وه� عبارة 
عن غرفة �شغرة يف يف احليدرخانة، حتى وفاته 
يف م�شت�شف���ى ااجلمه�ري عام 1972م، ودفن يف 
مق���ربة جامع براثا. يف ع���ام 1984م، اعد الكاتب 
العراقي عادل كاظم م�شرحية بعن�ان، ندميكم هذا 
امل�ش���اء، تناول فيها حياة جعفر لقلق زاده، وكانت 
امل�شرحي���ة من اخراج حم�شن الع���زاوي وقد القت 

جناحا كبرا..

من تاريخنا االجتماعي المندرس.. اإلخباري من 
ابن الحجامة الى جعفر اغا لقلق زادة
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وليد الصكر

جعفر اغا لقلق زاده ممثل إرتجالي 
كوميدي بالفطرة، أثرى المسرح العراقي 

بما يعرف بالفن االخباري.

والدته
لي����س لدينا معل�مات كافي���ة عن حياة ه���ذا الفنان، كل 
مانعرف���ه اإن���ه ولد يف اأواخ���ر القرن التا�ش���ع ع�شر، اما 
ن�شاأت���ه االأوىل فاملعل�م���ات عنه���ا اي�ش���ا قليل���ة وغ���ر 
وا�شح���ة، وحت���ى اأ�شم���ه احلقيق���ي غ���ر متاأكدين منه 
فه���ل ه� كام���ل عبد املهدي القادم م���ن كربالء؟ اأم جعفر 
القزويني؟ ام �شلمان االأخباري؟ ام ان له ا�شما اخر غر 

هذه اال�شماء.

السيرة
جعف���ر اغ���ا لقل���ق زاده، ه� اك���ر اال�شم���اء التي عرف 
به���ا يف مقاهي بغ���داد، عا�س يف �شغ���ره يف بغداد بن 
اأه���ايل منطق���ة الكاظمية، ولك���ن مل جند م���ن ي�ؤكد هل 
ه���� ولد يف الكاظمية، ام ول���د يف قزوين�جاء حمم�اًل 
اىل الكاظمي���ة م���ن قبل عائلته الت���ي ا�شتقرت فيها قرب 
�شري���ح االم���ام م��شى ب���ن جعفر ال�ش���ادق، جريًا على 
ع���ادة االيرانين بال�شكن قرب تل���ك املقامات تربكًا بها، 
ام جاء وحيدًا من دون عائلته وه� يف مقتبل العمر من 
ايران اىل الكاظمية يف اوائل القرن الع�شرين لظروف 
غام�شة وا�شتقر فيه���ا. وهناك من ينكر اإنتمائه اإىل اأب 
معروف اأو اأ�شل، اإال انهم يتفق�ن على اإنه عا�س ط�ياًل 
يف الكاظمي���ة، وينحدر من اأ�ش����ل ايرانية، ومل ترتك 
قد�شي���ة مدين���ة الكاظمي���ة واج�ائه���ا الديني���ة الي�مية 
عملي���ًا اي تاأث���ر عل���ى �شخ�شيته الب�هيمي���ة و�شل�كه 

االأخالقي الراف�س واملناق�س لتلك االج�اء القد�شية.

التعليم
لي����س هن���اك ماي�ش���ر اىل ان���ه تعل���م يف املدار�س، ومل 
ي���رد خرب ي�ؤكد ان���ه دخ���ل يف الكتاتيب لتعل���م القراءة 
والكتاب���ة، ولكنه كان يفك اخل���ط ب�شع�بة، اال انه كان 
يتكل���م اللغات العربية والفار�شي���ة والرتكية والهندية، 

التي كانت لغات �شائعة يف بغداد اآنذاك.

العمل
عم���ل منذ طف�لت���ه بحرف خمتلف���ة، وا�شتقر يف �شبابه 
على حرفة �شناعة االأم�شاط اخل�شبية، مما يدل انه ن�شاأ 

يف و�شط فقر ومع�ز.

العمل الفني
عندم���ا كان �شغرًا ا�شرتعت انتباهه ف�ش�ل االخباري 
البغدادي جا�شم ابن احلجام���ة وزميله من�ش�ر اللذان 

كان من �شكنة منطقة الع�ينة، وكانا يعر�شان ف�شلهما 
من���ذ اواخر الق���رن التا�ش���ع ع�شر وحت���ى قبيل احلرب 
العاملي���ة االأوىل يف مقهى ال�شبانة يف حملة الف�شل، اال 
انه اعجب وتاأثر بعرو�س االخباري و�شخ�شية الهب�س 
التي كان ي�ؤديه���ا را�شد مبعاونة زميله احلاج حمم�د، 
فل���م ينقطع عن م�شاهدة عرو�شهما التي كانت تقدم يف 
بغداد لي���اًل، فكان ي�شط���ر بعد م�شاه���دة العرو�س اىل 
املبي���ت يف خان اجلن فيالك���رخ خ�فًا من قطاع الطرق 
الذين يكمن�ن لياٌل يف ب�شاتن الكاظمية الكثرة وعلى 

جانبي الطريق.

بداية التمثيل
ب���داأ يقلد حركات وكلمات را�شد اأفندي يف دور الهب�س، 
ويعيده يف الي�م الت���ايل امام ا�شدقائه ومعارفه الذي 
مل�س منهم اال�شتح�ش���ان واالعجاب والت�شجيع مبا كان 
ي�ؤدي���ه. وهنا قد بداأ اإداء تل���ك العرو�س يف املنا�شبات 
ميتل���ك  كان  حي���ث  واالأعرا����س.  اخلا�ش���ة  كاالف���راح 
م�هب���ة جي���دة يف ا�شف���اء ال���روح احلي�ي���ة واحلركة 
املرن���ة واالمي���اءات املع���ربة لل�شخ�شي���ة الت���ي ميثلها. 
ولكن مر الف���ن االأخباري باالأ�شمح���الل وذلك يف فرتة 
احلرب الرو�شية العثمانية وا�شدار الفرمانات بتجنيد 
ال�شباب االجب���اري الذي عرف با�شم �شف���ر بر، ويبدوا 
ان التجنيد مل يطال���ه لك�نه من التبعية االيرانية حيث 
كان التجنيد يقت�شر على التبعية العثمانية ح�شرًا. اال 
ان لقلق زاده ح�شل عل���ى عمل كنادل يف نادي اجلي�س 
العثم���اين. ولك���ن بدايت���ه الفعلية بالتمثي���ل االخباري 
ب���داأت من هن���ا، حيث اكت�ش���ف م�هبته متعه���د النادي 
ت�لك���ن خان، ويب���دوا من ا�شمه ان���ه اأرمني، فاخ�شعه 
للتدري���ب على ي���دي اإبراهيم �شام���ي واإبراهيم عجمي 
قط���ان، ث���م ا�شدى اليه عم���ل مقدم من���رة )دور( الهب�س 
يف املقهى التي ميلكها وتعرف مبقهى ط�يق. وبعد ان 
ذاع �شيته انتق���ل اىل مقهى عزاوي. وبعدها اخذ يقدم 
ف�ش�ل���ه متنقال بن اكر من مقهى من مقاهي بغداد يف 
ليل���ة واح���دة، م�شت�شحبًا مع���ه فرقت���ه واك�ش�ش�اراته 
وخيله وحمره التي ي�شتخدمها يف عرو�شه املختلفة، 
وا�شب���ح ا�شمه م�شه�را ومعروف���ًا وذاع على كل ل�شان 
يف الع���راق. ق���دم جعفر لقل���ق زاده اكر م���ن ثالثمائة 
متثيلي���ة مرجتلة من الف�دفي���ل بع�شها قف�شات �شاخرة 
ال�شائ���دة حينه���ا، كال�شخري���ة  للظ�اه���ر االجتماعي���ة 
م���ن تعلي���م االطف���ال على يد امل���اليل، ودج���ل و�شع�ذة 
املت�شبه���ن برجال الدين وي�شم���ى )فتاح فاأل( وانتقاده 
لكث���ر من تلك الظ�اهر ال�شلبي���ة با�شل�ب �شاخر. عمل 
معه كثر من الفنان���ن والفنانات يف م�ش�اره الط�يل 
منذ اواخر القرن التا�ش���ع ع�شر حتى اخلم�شينيات من 

الق���رن الع�شري���ن مثل الفن���ان ح�شقيل اب���� البالط�ات 
وعبا����س حالوي من���ادي اعالن���ات ال�شينم���ا يف بغداد 
واملمث���ل اله���زيل املعروف �شف���اء حممد عل���ي وجمعة 
ال�شبلي وغرهم، ومن املمثالت فقد ا�شتعان براق�شات 
املالهي م���ن ال�شاميات وامل�شري���ات والعراقيات امثال 
رحل���� العراط���ة واختها زكي���ة، وحتى اآخره���ن عفيفة 
اإ�شكن���در. لقد زار يف فرتة عزه وثرائه عدد من البلدان 
املجاورة كا�شطنب�ل وال�شام ولبنان و�شاهد العرو�س 
عل���ى خ�شبة مالهيها وكذلك �شاهد علي الك�شار وتعرف 
ب�شكل مبا�ش���ر على جنيب الريحاين و بديعة م�شابني 
وتاأث���ر بالريح���اين و�شخ�شي���ة ك�شك����س بي���ك، واداها 
يف عرو�ش���ه يف ماله���ي بغ���داد وا�شته���ر به���ا ا�شاف���ة 
اىل �شخ�شي���ة الهب�س التي ا�شتعاره���ا من معلمه االأول 

االخباري را�شد اأفندي.

النهاية المرة
يف ال�شن����ات الع�شرة االخ���رة من حياته ب���دا النا�س 
ينف�ش����ن ويبتع���دون عن من���ط فنه، ال���ذي يغلب عليه 
ال�شذاج���ة، الن���ه مل يتط����ر ومل يفك���ر بالزم���ن ال���ذي 
جت���اوزه وجت���اوز فنه، لق���د تغر يف �شتيني���ات القرن 
الع�شرين ذوق ونظرة النا�س اىل فنه، ا�شافة اىل ظه�ر 
م�شرح جديد بعد ث�رة 1958م، حيث اخذ يقدم الطلبة 
وخريج���ي معهد الفن�ن اجلميل���ة عرو�شًا تتما�شى مع 
واقع العراق اجلديد، وبذل���ك قل�شت املقاهي واملالهي 
عرو����س جعفر لقلق زاده لرتاج���ع االقبال عليها، ثم مت 
اال�شتغن���اء عنه���ا متام���ًا بع���د اأن اأ�شبح���ت غر جمزية 
مادي���ًا. ومن���ذ �شتيني���ات الق���رن الع�شري���ن عا����س هذا 
الفن���ان وحيدًا معدمًا، بعد ان تنك���ر واأنف�س عنه اقرب 
ا�شدقائه ومعارفه، وعمل ل�شد الرمق اأعمااًل خدمية يف 
املاله���ي اآخرها حار�شًا وب�اب���ًا يف ملهى اخليام، الذي 
كان���ت متلكه املطربة مليعة ت�في���ق التي تكفلت برعايته 
وم�شاريف���ه واإيج���ار �شكن���ه، وه���� عب���ارة ع���ن غرفة 
�شغرة يف خان بالكاظمية وقيل يف احليدرخانة حتى 
وفات���ه بعدما اأ�شتدت عليه امرا�س ال�شيخ�خة واقعده 
ال�شل���ل عن احلرك���ة يف رم�ش���ان امل�افق ل�شه���ر ايل�ل 

1972م.

وفاته
ت����يف الفن���ان الك�مي���دي جعف���ر اأغ���ا لقل���ق زاده يف 
م�شت�شف���ى املجيدي���ة ع���ام 1972م، ودف���ن يف مق���ربة 
جامع براثا. ومل يخ���رج يف ت�شييعه او ت�ديع جنازته 
اي فن���ان، وال حتى اي احد م���ن ا�شدقائه اللذين كان�ا 
باملئ���ات ايام ثرائه و�شط�ع جنمه، كما مل تذكر �شحف 

الي�م التايل اي خرب عن وفاته.

جعفر اغا لقلق زاده الممثل 
اإلرتجالي الفطري



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

مروان ياسين الدليمي

في العام ١9٨2 تم تقديم العرض المسرحي 
»نديمكم هذا المساء«أو بعنوانه 

الفرعي«جعفر لقلق زاده«. على خشبة 
مسرح كلية الفنون الجميلة بجامعة 
بغداد،وكان النص من تأليف عادل 

كاظم،وإخراج رياض شهيد الباهلي،ومن 
إنتاج كلية الفنون الجميلة - قسم 

المسرح،وألعرض عبارة عن أطروحة تقدم 
بها الباهلي،لنيل شهادة الماجستير 

في مادة األخراج المسرحي. وقد إضطلع 
بمهمة تقديم شخصيات العرض كل من 

الممثلين: محمود أبو العباس)جعفر 
لقلق زادة(،مروان ياسين)الممثل 

المعاصر(،إنتصار عبد الجبار)ريجينة 
خاتون(،إنعام البطاط)جليلة خاتون(،شفيق 

المهدي)الصحفي نوري ثابت أو حبز 
بوز(،وممثلون آخرون ساهموا في تقديم 
العرض،التسعفني ذاكرتي في إستحضار 

أسمائهم.

وج����اءت بني����ة الن�س الدرامي����ة مبثابة ق����راءة يف حكاية 
ممثل عراقي، ينتم����ي اإىل هام�س امل�شهد االن�شاين العام، 
لكن����ه كان معروف����ا يف االأو�ش����اط البغدادي����ة يف الن�ش����ف 
االأول م����ن الق����رن الع�شري����ن، وعلى وجه خا�����س جمه�ر 
املقاه����ي واملالهي األت����ي كانت رائج����ة اآنذاك، وق����د اإعتاد 
اجلمه�����ر )النخب�����ي( اإن �شح التعبر يف ح����دود البيئة 
والف����رتة الزمني����ة،اأن يتابع����ه با�شتمت����اع الأن �شخ�شيت����ه 
كانت تت�ش����م بالظرافة، و�شرع����ة البديهة،اإ�شاف����ة اإىل اأنه 
كان ميتل����ك يف اإ�شل�به �شيء خا�س به،مبا يجعله خفيف 
الظ����ل على املتلقن،ل����ذا نال����ت عرو�شه التي كان����ت اأ�شبه 
مب�شاه����د ك�ميدية)قف�شات، �شكت�شات،�شتان����د اأب( �شمها 
ما�شئ����ت، طامل����ا اأنه����ا كان����ت جتم����ع يف خ�شائ�����س بنائها 
الفني����ة  الت��شيف����ات  ه����ذه  االأداء يف كل  الفني،تقني����ات 

املعروفة وامل�شخ�شة اأكادمييا.
ولعل اأبرز ما فيها اأنها مل تكن تخل� من التعر�س لالأو�شاع 
وال�شخ�شي����ات العامة بالنقد املم����زوج بال�شخرية، فكانت 
م�شاه����ده من حيث االأ�شل�ب اأق����رب اإىل اأ�شعار اأملال عب�د 
الكرخ����ي ومق����االت ال�شحف����ي ن�����ري ثابت ال����ذي كان قد 
اإخت����ار اأ�شم)حبز ب�����ز( كاأ�شم م�شتع����ار يف جميع مقاالته 
ال�شاخ����رة التي كان ينتق  د فيها �شا�شة و�شيا�شات احلكم 

امللكي،وقد عا�شر لقلق زاده هاتن ال�شخ�شيتن.
وجنح املمثل »لقلق زاده« يف تقدمي من�ذج ب�شيط)فطري( 
من عرو�����س )الكباريه ال�شيا�ش����ي( امل�شرحية،رغم اأنه مل 
يتعل����م فن التمثي����ل يف معهد خمت�����س،ومل يتتلمذ على يد 
من كان ل����ه خربة يف االأداء امل�شرح����ي، معتمدا بذلك على 
م�شاهداته لبع�س العرو�س التي كانت تقدم خالل فرتات 
متباع����دة يف تل����ك الف����رتة الزمني����ة، من قبل ف����رق حملية 

واأحيانا م�شرية كانت تزور العراق.

معالجة درامية
قدم���ت  كاظ���م  ع���ادل  للم�ؤل���ف  الن����س  ت�رجي���ا  درام���ا 
ال�شخ�شي���ة املح�ري���ة من خ���الل قراءة درامي���ة للظرف 
الع���ام املحي���ط به���ا خ���الل ال�شن���ن االأوىل م���ن احلك���م 
مقدم���ات  يف  العراقي���ة  الدول���ة  كان���ت  امللكي،حي���ث 
تاأ�شي�شه���ا. والع���راق يف حين���ه كان ي�شه���د حت����ال يف 
بنيت���ه ال�شيا�شي���ة واالأجتماعي���ة، مم���ا كان ل���ه اأثر كبر 
عل���ى م���ا �شهدت���ه احلي���اة العامة م���ن ت�ت���ر وم�اجهات 
ب���ن بع�س ال�شرائ���ح املجتمعية )ع�شائري���ة ودينية( مع 
النظام اجلدي���د وق�ى االحتالل الربيط���اين األتي كانت 
تدعم���ه وحتكم الب���الد. ويقرتب الن����س يف بنائه الفني 

من مالم�ش���ة ك�الي�س االأح���داث ال�شيا�شي���ة وتداعياتها 
على املجتمع العراقي، عرب الرتكيز على �شخ�شية املمثل 

جعفر لقلق زادة.
والروؤي���ة الفني���ة األت���ي جل���اأ اإليه���ا امل�ؤل���ف ع���ادل كاظم 
اإرتك���زت على اإبت���كار لق���اء مفرت�س بن ممث���ل معا�شر 
ال���ذي  واملمث���ل لقل���ق زاده، وم���ن خ���الل ه���ذا اللق���اء، 
تتباي���ن فيه الروؤى للحي���اة والفن، يت���م ا�شتدعاء ذاكرة 
املا�شي)ذاتي���ا وم��ش�عيا( ويف ه���ذا االإ�شتدعاء اإعتمد 
كاظ���م عل���ى تقني���ات البن���اء امل�شه���دي الربيختي،حيث 
ت�ق���ف عند اأبرز املحط���ات العامة األت���ي كان لها ح�ش�ر 

م�ؤثر يف ذات ال�شخ�شية.
 ون���ال العر����س تقدي���را واهتمام���ا من قب���ل امل�شرحين 
م���ن  ع���ده واح���دا  اأثن���اء تقدمي���ه، وميك���ن  العراقي���ن 
يف  الفن����ن  كلي���ة  �شهدته���ا  األت���ي  اجلميل���ة  العرو����س 
ثمانين���ات الق���رن املا�ش���ي، وحف���ل مبتابع���ة كب���رة من 
اجلمه����ر، مم���ا اإ�شتدعى متدي���د فرتة عر�ش���ه لتتجاوز 
امل���دة األزمني���ة الت���ي كان���ت ق���د خ�ش�شته���ا عم���ادة كلية 
الفن����ن اجلميلة. وبع���د عدة اأ�شهر من انته���اء العر�س، 
واأثن���اء العطل���ة ال�شيفي���ة تلقين���ا نح���ن املمثل���ن دع�ة 
من املخ���رج ريا�س �شهي���د، وقدمنا العر����س مرة اأخرى 

عل���ى خ�شب���ة م�شرح بغ���داد الكائ���ن يف اأحد اأزق���ة �شارع 
ال�شع���دون وكان املبنى مقرا لفرقة م�شرح الفن احلديث، 
وب�شب���ب اإعتذار بع�س املمثلن عن امل�شاركة يف العر�س 
الثاين،ح���ل املمث���ل »كنعان عل���ي« بدال عن حمم����د اب� 
العبا����س، واملمثل »عامر جهاد » بدال ع���ن �شفيق املهدي، 
وبقي���ت اأن���ا حمتفظا ب�شخ�شي���ة املمثل املعا�ش���ر، الأنني 
اأثن���اء درا�شت���ي يف بغداد،كنت قد اتخذت ق���رارا بالبقاء 
يف العا�شمة واالإقامة يف االأق�ش���ام الداخلية املخ�ش�شة 
للطلب���ة خ���الل ف���رتة العطل���ة ال�شيفية،وع���دم الع����دة 
اإىل امل��ش���ل اأغل���ب �شن����ات درا�شت���ي يف كلي���ة الفن�ن 
اجلميلة التي كانت ماب���ن االأع�ام 198٠- 1984وهذا 
الأنن���ي كن���ت عازم���ا عل���ى اأن اتاب���ع م���ا يج���ري فيها من 
اأن�شط���ة م�شرحي���ة وثقافي���ة، وكانت يل عالق���ات وثيقة 
م���ع م�شرحين و�شعراء ومثقفن م���ن جيلي،كان اأغلبهم 
زمالئ���ي يف الكلية. بعد ب�شعة �شن���ن اأعيد انتاج الن�س 
من قبل الفرقة الق�مية للتمثي���ل التابعة لدائرة ال�شينما 
وامل�ش���رح، وق���دم العر�س على خ�شبة امل�ش���رح ال�طني، 
وكان م���ن اإخراج حم�شن العزاوي. وق���دم املمثل �شامي 
عب���د احلميد �شخ�شية جعفر لقل���ق زادة، و�شامي قفطان 

�شخ�شية املمثل املعا�شر.

من ذاكرتي المسرحية.. نديمكم هذا المساء
لقلق زاده ينجح في تقديم عروض الكباريه السياسي


