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سعدون العبيدي

فنان بمرتبة ( أستاذ) و رتبة ( رائد)
د .حسين علي هارف

الرواد ( االوائل) الذين
رغم انه ليس من جيل ّ
أسسوا و ارسوا دعائم املرسح العراقي و
السينام العراقية  -اذ هو ُيعد من الجيل الثاين
الالحق -اال ان من حقنا ان نصف الفنان و الكاتب
املرسحي رائد ًا .
نعم هو رجل ريادي ( اقتحامي) يف طبعه .
فبعد ان اقتحم عامل املرسح  ..اقتحم لندن و
مسارحها و ستوديواتها  .آثر ان يكون رائدا يف
مبادراته و مشاريعه و منجزاته و تأسيساته.
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وهنا يكون للري ��ادة مفهوم عميق يتجاوز املفهوم
التقلي ��دي الذي يتحدد بال�س ��بق الزمني  ،فالريادة
يف جوهره ��ا فع ��ل ت�أ�سي�س ��ي نوعي ي�ض ��ع اللبنة
االوىل يف ت�ش ��ييد و تكري�س ظاه ��رة او �إجتاه ما
 ،و يعبّد الطريق خلطوات نوعية مماثلة تعقبه.
و �إنطالق ��ا م ��ن ه ��ذا الفه ��م املو�ض ��وعي للري ��ادة
بو�صفه ��ا فعل نوعي تا�سي�س ��ي � ،سيكون من حقنا
ان نت ��وّ ج فناننا املحتفى به يف هذا املقال ( رائدا)
و عل ��ى م�ستويات عدة  ،و لع ��ل على ر�أ�سها ريادته
يف الكتابة ( اال�صيلة) مل�سرح الطفل كما �سنو�ضح
ذلك الحقا .
بع ��د تخرج ��ه من معه ��د الفن ��ون اجلميل ��ة اواخر
اخلم�سين ��ات (  )١٩٥٨-١٩٥٧ا�ستط ��اع ان يج ��د له
فر�صة الكمال درا�ست ��ه مبعهد ( جيلد هول) بلندن
ع ��ام  ١٩٦٢ليثبت ج ��دارة اهلته النت ��زاع اكرث من
فر�ص ��ة للتمثي ��ل عل ��ى م�س ��ارح لن ��دن  ،ف�ض�ل�ا عن
ادوار تلفزيوني ��ة و �سينمائية انكليزية  ،حتى انه
ن ��ال الع�ضوي ��ة يف جمعي ��ة املمثل�ي�ن يف لندن منذ
ع ��ام � ١٩٦٥إثر تزكي ��ة و تو�صية من فنان و خمرج
انكليزي كبري هو بيرت بروك .
و اىل جان ��ب ممار�ساته الفني ��ة املتنوعة كممثل و
خم ��رج و كات ��ب  ،فقد ا�ستطاع ان يك ��ون العبيدي
ا�ست ��اذ فن مقتدر ي�سع ��ى اىل تقدمي خرباته الفنية
و التدريبية باجتهاد عايل نال ثقة املحيطني به.
فقد قام بتدري�س مادة التمثيل و االخراج يف معهد
الفنون اجلميلة عام  ، ١٩٦٣كما قام بالتدري�س يف

معه ��د الدرا�سات امل�سرحي ��ة يف الكويت عام ١٩٧٠
اىل جان ��ب نخبة من ا�ساتذة امل�سرح و التمثيل يف
م�صر  ،ف�ضال عن انه عمل مديرا فنيا لفرقة امل�سرح
الكويتي و اخرج العديد من امل�سرحيات هناك .
و ي�شي ��د امل�سرحي ��ون الكويتي ��ون بال ��دور املميز
ال ��ذي لعب ��ه العبي ��دي يف ار�س ��اء دعائ ��م املعه ��د
امل�سرحي و امل�سرح الكويتي .
و قبل اعتماده خمرجا يف الفرقة القومية للتمثيل
الحق ��ا من ��ذ مطل ��ع ال�سبعين ��ات � ،سع ��ى العبي ��دي
اىل تا�سي� ��س ف ��رق م�سرحي ��ة اهلي ��ة و تر�ؤو�سه ��ا
كفرق ��ة م�س ��رح بغ ��داد الفن ��ي ع ��ام  ١٩٦٣و فرق ��ة
م�س ��رح الر�سالة التي ظ ��ل رئي�سها عل ��ى الدوام و
التي ا�ستقط ��ب من خاللها العديد م ��ن امل�سرحيني
ال�شب ��اب م ��ن خريج ��ي معه ��د و اكادميي ��ة الفنون
و منحه ��م فر�ص ��ا فنية عل ��ى م�ستوي ��ي التمثيل و
االخراج .
و ما ان ت�أ�س�ست الفرقة القومية للتمثيل يف بغداد
حتى مت اعتماده خمرجا فيها منذ مطلع ال�سبعينات
فاخ ��رج له ��ا العديد م ��ن االعمال امل�سرحي ��ة منها (
رزاق افن ��دي  /ابن ماجد  /رائحة امل�سك  /االفق/
اي .بي � .س ��ي /الدوامة /زهرة االقحوان  /عالء
الدين و امل�صباح ال�سح ��ري  /املزيفون /كوميديا
قدمي ��ة� /سيدة االهوار  /نور و ال�ساحر  /االمرية
و الرنج� ��س /الك ��رة ال�سحرية) ،كم ��ا �أخرج لفرقة
الب�صرة للتمثي ��ل ( ال�شاهد و ال�شهيد و التجربة /
الفرحة و احل�س ��رة يف اخبار الب�صرة  /حب على
الرثثار).
و ظ ��ل العبي ��دي ممثال و خمرجا فع ��اال يف الفرقة
القومي ��ة للتمثي ��ل و اح ��د �أركان دائ ��رة ال�سينم ��ا
و امل�س ��رح الت ��ي تبو�أ من�ص ��ب مديره ��ا العام بعد
ع ��ام  ٣٠٠٣و مل ��دة حم ��دودة �شه ��دت العدي ��د م ��ن
االحتدام ��ات و التداعي ��ات اث ��ر �سق ��وط النظ ��ام

الدكتاتوري البائد.
و الن ��ه كان ميتل ��ك موا�صف ��ات الفن ��ان ال�شام ��ل (
ممثال  ،كاتبا  ،خمرجا ) فقد طرق ابواب امل�سرح و
ال�سينم ��ا و االذاعة و التلفزيون التي مل تكن متلك
اال ان تفت ��ح ل ��ه ابوابها م�شرعة عل ��ى م�صراعيها،
فكان ممثال تلفزيونيا ناجحا  ،ا�ستثمر املخرجون
و�سامت ��ه و ط ��راز ( االر�ستقراطي) الت ��ي اك�سبته
اي ��اه لن ��دن و احلي ��اة االنكليزي ��ة لي�سن ��دوا الي ��ه
ادوارا و �شخ�صي ��ات اجنبي ��ة او تاريخية او ذات
طابع ار�ستقراطي .
و بالع ��ودة اىل م�س ��رح الطفل و ال ��دور الذي لعبه
العبي ��دي في ��ه حملي� � ًا  ،الب ��د م ��ن تثبي ��ت حقيق ��ة
ال�شراك ��ة الريادي ��ة ل�سع ��دون العبي ��دي و قا�س ��م
حمم ��د  .فاذا م ��ا �أ�ستثنينا املب ��ادرات التي قام بها
عب ��د القادر رحي ��م مطلع و منت�ص ��ف اخلم�سينات
يف تق ��دمي م�سرحي ��ات لالطف ��ال ا�ستم ��د مواده ��ا
الدرامي ��ة من ق�ص�ص الرتاث و ال ��ف ليلة و ليلة و
يف اطار فني م�شو�ش و غري مكتمل  ،و رغم وجود
اجته ��ادات و حم ��اوالت فردي ��ة الحقة ق ��ام بها كل
من �سامي عب ��د احلميد عام  ١٩٦٤و ابراهيم جالل
و جا�س ��م العب ��ودي يف عمل م�شرتك ع ��ام  ١٩٦٨و
فوزي مهدي عام .١٩٦٩
نق ��ول  ..مل ي�شهد م�سرح الطفل يف عقد ال�ستينات
تط ��ورا ملحوظ ��ا  ،اذ اقت�ص ��ر االم ��ر عل ��ى تل ��ك
االجته ��ادات و املب ��ادرات الفردي ��ة ال�شحيحة جدا
و الت ��ي مل ت�ستط ��ع ان ت�ؤ�س� ��س حلرك ��ة م�س ��رح
طف ��ل تت�س ��م بالعلمي ��ة و الو�ض ��وح و الن�ض ��ج
ال ��كايف  ،حتى ج ��اء العقد ال�سبعين ��ي لي�شهد على
ي ��دي املخرجني قا�س ��م حممد و �سع ��دون العبيدي
ح ��راكا نوعيا جدي ��دا و �سعي ��ا واعي ��ا و مدرو�سا
لت�أ�سي�س م�سرح طف ��ل م�ؤثر ي�شار له بالبنان  .فقد
توف ��رت يف هذا العقد من �سبعينات القرن املا�ضي

االر�ضية املنا�سبة و الظروف املالئمة لل�شروع يف
الت�أ�سي�س احلقيقي لتجرب ��ة م�سرح الطفل بعد ان
ق ��ررت الفرقة القومية للتمثي ��ل ادخال م�سرحيات
لالطفال يف موا�سمها امل�سرحية .
و من هنا ب ��د�أت االنطالقة احلقيقية مل�سرح الطفل
الت ��ي قاداها �سوي ��ة و على الت ��وازي قا�سم حممد
و �سع ��دون العبي ��دي ّ ..
كل بطريقت ��ه و اجتاه ��ه
الفن ��ي م�ستثمري ��ن ثقافته ��م امل�سرحي ��ة و االدبية
العالي ��ة و ح�صيلته ��م املعرفي ��ة و م�شاهداته ��م و
وعيه ��م املكت�سب و درا�سته ��م زيف بلدين اوربيني
( قا�سم حمم ��د يف مو�سكو و �سعدون العبيدي يف
انكلرتا).
و اذا كان ��ت جترب ��ة قا�سم حممد و ا�ضحة و راكزة
يف �شكله ��ا و م�ضمونه ��ا القريب�ي�ن ج ��دا اىل عامل
الطفل من خالل م�سرحية ( طري ال�سعد) التي عدت
االنطالق ��ة احلقيقي ��ة و العلمي ��ة يف الع ��راق  ،ف�أن
�سعدون العبي ��دي قد ترك ب�صمة اوىل يف م�ضمار
التالي ��ف امل�سرحي املوجه للطفل ع�ب�ر م�سرحية (
زهرة االقحوان).
ثالث �سنوات تف�صل بني التجربتني الرائدتني  ،اال
ان جتربة قا�سم حممد قد قامت على عملية ( اعداد
) م�سرحي لق�ص� ��ص و ن�صو�ص ادبية  .فم�سرحية
( ال�صبي اخل�شبي) مثال قام قا�سم حممد باعدادها
عن ق�صة ( بينوكي ��و) و اخرجها بنف�سه  .كان هذا
ع ��ام  . ١٩٧٢ام ��ا �سعدون العبيدي فق ��د اخرج عام
 ١٩٧٥ل�صال ��ح الفرقة القومي ��ة للتمثيل م�سرحية (
زهرة االقحوان).
لق ��د كان لهذه التجربة ما مييزه ��ا و يعطيها تفردا
و بع ��دا رياديا  ،فهي م ��ن تاليفه دون االعتماد على
ن�ص او اعداد او اي �شكل من ا�شكال التنا�ص التي
كان يلج� ��أ اليه ��ا العديد من املخرج�ي�ن امل�سرحيني
العراقيني.
ت�أ�سي�سً ��ا عل ��ى م ��ا تق ��دم ُع� �دّت م�سرحي ��ة ( زهرة
االقح ��وان ) اول م�سرحي ��ة عراقي ��ة ( ا�صيل ��ة)
التاليف مل�سرح الطفل  ،اذا ما اخذنا بنظر االعتبار
ان م�سرحيتي قا�سم حممد ( طري ال�سعد و ال�صبي
اخل�شبي) هم ��ا م�سرحيتان معدت ��ان و ماخوذتان
م ��ن م�صادر ادبية قام الراح ��ل قا�سم حممد باعداد
م�سرحي لهما .
و بذل ��ك يك ��ون مل�سرحي ��ة ( زه ��رة االقح ��وان)
باعتماده ��ا ن�صا م�سرحي ��ا عراقي ��ا خال�صا ا�صيال
من حي ��ث التاليف ق�صب ال�سبق يف جمالدالت�أليف
امل�سرح ��ي العراقي للطفل  ،و ه ��ذا ما مينحنا حق
اعط ��اء �سع ��دون العبي ��دي لق ��ب ( رائ ��د التالي ��ف
امل�سرح ��ي للطف ��ل) و �صاح ��ب الن� ��ص امل�سرح ��ي
االول املكتوب ( ب�أ�صالة) للطفل عراقيا.
و مل يكت ��ف العبي ��دي بق�ص ��ه ل�شري ��ط التالي ��ف
امل�سرحي للطفل  ،فزاد من ر�صيده الفني االبداعي
يف ه ��ذا ال�صدد ليك ��ون واحدا م ��ن الكتاب االكرث
غ ��زارة يف الكتاب ��ة و االخ ��راج مل�س ��رح الطفل يف
الق ��رن املا�ض ��ي  ،فق ��دم م�سرحيت�ي�ن م ��ن ت�أليفه و
اخراجه هم ��ا ( الكرة ال�سحرية  ،و نور و ال�ساحر
) كما اخرج م�سرحيتي
( ع�ل�اء الدي ��ن و امل�صب ��اح ال�سح ��ري ) و ه ��ي من
تالي ��ف جيم� ��س نوري ��ن و ترجم ��ة جعف ��ر عل ��ي ،
و م�سرحي ��ة ( االم�ي�رة و الرنج� ��س ) تالي ��ف �س.
مار�شاك اعداد فا�ضل �صبار .
يق ��ول �سع ��دون العبي ��دي يف كلمت ��ه املدون ��ة يف
منه ��اج العر�ض ( الفول ��در)  ( :نحن امل�سرحيون ،
كلنا ن�سعى الدام ��ة االبت�سامة على وجوه االطفال
 ..و ن�سع ��ى اي�ض ��ا للم�شارك ��ة يف زرع ال�سل ��وك

سعدون العبيدي ومسرحية إبن ماجد
د .سعد عزيز عبد الصاحب
ال غ ��رو ان �إمتياز امل�سرح العراقي منذ بواكريه االوىل يكمن يف تعدد
تيارات ��ه واجتاهاته امل�سرحية وامل�ش ��ارب العديدة التي اتخذها رواده
ف�ض ��اءا للدر�س والتح�صيل املع ��ريف والثقايف  ،فم�سرحنا له �آباء كبار
تلق ��وا معارفهم يف امريكا ورو�سيا والكتل ��ة ال�شرقية وفرن�سا واملانيا
ا�ضافة اىل انكلرتا التي جاء منها الفنان �سعدون العبيدي متخرجا من
معه ��د (جيلد ه ��ول) يف �ستينيات القرن املن�صرم لي�ش ��كل تيارا م�ضافا
مل�سرحن ��ا بفواعل فنية جديدة ومبتك ��رة  ،اذ اتخذ العبيدي من عنوان
(املخرج امل�ؤلف) �سبيال معرفيا للدخول للعملية امل�سرحية  ،فهو يكتب
ن�صه بنف�سه ويخرج ��ه بنف�سه اي�ضا  ،فامل�سرحية تخرج لديه من را�س
واح ��د اال فيما ن ��در من م�سرحي ��ات الخرين احبها درامي ��ا ومتكن من
اخراجه ��ا ومنها م�سرحية (اب ��ن ماجد) للكاتب واملمث ��ل الراحل عزيز
عب ��د ال�صاح ��ب ( 1937ـ  )2007والتي ت�شكل ��ت حبكتها يف ذهن (عبد
ال�صاحب) يف �ضوء ق�صيدة �شعرية ن�شرها يف جملة االقالم البغدادية
عام  1975عنوانها (نداءات عند عبارة ابن ماجد) حولها اىل م�سرحية
درامية ونيط اخراجها اىل اكرث من خمرج يف الفرقة القومية للتمثيل
ان ��ذاك فقر�أه ��ا قا�سم حمم ��د وحم�سن الع ��زاوي و�أحب ��ا اخراجها  ،اال
انهما كان ��ا م�شغولني باخراج م�سرحيات اخرى اىل ان و�صلت الفنان
�سع ��دون العبي ��دي فقرر العم ��ل على اخراجه ��ا فورا ملا وج ��د فيها من
�ص ��راع درامي حمكم البناء وجدل حواري ع ��ال بني البحار ابن ماجد
والقر�صان فا�سكودي غاما واللغة ال�شعرية ذات ال�صور الدرامية التي
كتبت بها ،فقبول العبيدي الخراجها جاء ب�سبب كونها م�سرحية جيدة
ال�صنع تتوائم فكري ��ا مع امل�سرحيات الكال�سيكي ��ة والطرازية العاملية
الت ��ي تربى عليها العبيدي يف ثقافت ��ه امل�سرحية املحافظة واميانا منه
ب�أن ال قائمة تقوم للم�سرح العراقي بدون توافر الن�ص املحلي اجليد.
نالح ��ظ ان �أغلب الن�صو�ص التي اخرجها هي حملية اما كتبها بنف�سه
او مل�ؤلف�ي�ن عراقي�ي�ن اخري ��ن كمع ��اذ يو�س ��ف وعزي ��ز عب ��د ال�صاحب
وغريه ��م  ،كانت ا�ضافة العبي ��دي اجلوهرية �إخراجي ��ا على ن�ص ابن
ماج ��د هي يف ايج ��اد مبنى ت�شكيلي وتكويني يح ��ول معطيات الن�ص
البحرية اىل حالة اجرائية ب�صرية على خ�شبة امل�سرح ف�صمم العبيدي

ديك ��ورا طرازيا فخما ل�سفين ��ة بحرية عمالقة ـ فهو ر�س ��ام بارع ير�سم
ديك ��ورات �أعمال ��ه بنف�س ��ه ـ نفذه ��ا ال�سينوغ ��راف امل�ص ��ري (�ص�ل�اح
حافظ) وعم ��ل ميزان�سينات حركية للممثلني ابرزت قيمة ال�صراع بني
القر�صان الربتغايل والبحار العربي .
اغرت ثيمة امل�سرحية (قتل اخلربة العربية) العبيدي يف انتاج قراءة
اخراجي ��ة م ��ن مفه ��وم ا�ستغراب ��ي ـ عك� ��س ا�ست�شراقي ـ لفه ��م ال�شرق
للغ ��رب من جهة وتعديل م�سار احلكاية ال�شائعة واملغلوطة عن البحار
العم ��اين ابن ماج ��د يف انه من عبد الطري ��ق للربتغاليني يف الو�صول
اىل الهن ��د للح�ص ��ول عل ��ى التواب ��ل لق ��اء ر�ش ��وة مادية كب�ي�رة  ..اي
ق ��راءة ت�صحيحية للتاريخ تعيد القيم ��ة االعتبارية واالخالقية للبحار
العرب ��ي  ،اكت�شف العبي ��دي اجلانب النف�س ��ي امل�ؤامراتي لل�صراع بني
ال�شخ�صيات على ظهر ال�سفينة فاختار ممثلني داخليني (جوانيني) يف
تعبريهم ال�صوت ��ي واحلركي هما الراحلني (�سامي ال�سراج )و(ح�سن
عب ��د) لتمثيل �شخ�صيتي (ابن ماجد) و(فا�سكودي غاما) لديهما القدرة
عل ��ى تثوير الداخل وم ��ا يعرتيه من حلظات غليان او هدوء  ..هيجان
وانب�ساط الدام ��ة عن�صر ال�صراع الدرامي وا�سن ��د دور االم االفريقية
لـ(ازودوه ��ي �صاموئيل) وكان ��ت هناك جوقة افريقي ��ة غنت ورق�صت
بانغ ��ام افريقي ��ة �شجي ��ة وكانوا بح ��ارة ال�سفينة  ،وا�ش�ت�رك املمثلون
غ ��ازي الكن ��اين وكنع ��ان علي و�شه ��اب احم ��د وطه دروي� ��ش و�صالح
مونيكا وغريه ��م يف اداء ال�شخ�صيات االخرى  ،قدمت امل�سرحية على
خ�شبة م�س ��رح الر�شيد يف �شتاء ع ��ام  1982وعر�ضت مدة ع�شرة ايام
متتالي ��ة ح�ض ��ر يف اخر ايامها وزي ��ر االعالم يف نظ ��ام البعث املقبور
لطي ��ف ن�صيف جا�سم مبعية اح ��د الفنانني الرواد حي ��ث �شاهدا جزءا
م ��ن امل�سرحية وخرج ��ا يف الربع االول من بدايتها بعد ان ا�شار الرائد
امل�سرح ��ي للوزير ب ��ان امل�سرحي ��ة ال ت�صب يف خدمة عن ��وان (م�سرح
املعرك ��ة) العنوان االيديولوج ��ي لعرو�ض تلك الف�ت�رة فتوقف عر�ض
امل�سرحي ��ة وغمط حقه ��ا يف التمثي ��ل امل�سرحي اخلارج ��ي او عر�ضها
يف الداخ ��ل ا�سوة بعرو� ��ض الفرقة القومية االخ ��رى  ،واعيد عر�ضها
بع ��د ع�شر �سن ��وات يف احتفالية عيد تا�سي�س الفرق ��ة القومية للتمثيل
كواحدة من عرو�ض الفرقة املتميزة وبنف�س الكادر تقريبا وحل املمثل
(عب ��د ال�ستار الب�صري) بديال عن املمث ��ل (�سامي ال�سراج ) الذي �سافر
اىل االردن يف دور اب ��ن ماج ��د  ،وح ��ل كات ��ب ال�سط ��ور بدي�ل�ا للممثل
كنعان علي يف دور ابن ماجد �صغريا .
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االن�س ��اين املتط ��ور يف نف� ��س الطف ��ل  ،و جنته ��د
دائما لأيجاد اف�ضل الط ��رق لتحقيق القيم الفكرية
اخلالق ��ة التي ترتق ��ي بالطفل يف وطنن ��ا العربي
اىل م�ستوي ��ات رفيعة  .و رحلتنا مع م�سرح الطفل
كفيل ��ة ان حتقق لنا ما نري ��د من اجل امل�ساهمة يف
بناء جمتمع اكرث حت�ضرا و اعمق وعي ًا).
و لتمي ��ز جترب ��ة العبي ��دي يف م�س ��رح الطفل فقد
ا�ستط ��اع ان ي�شارك ممثال الع ��راق يف مهرجانات
م�سرحي ��ة عربي ��ة .فم�سرحي ��ة ( ن ��ور و ال�ساحر)
الت ��ي �أعدها و اخرجها العبي ��دي �سنة  ١٩٨٨و بعد
تقدميها على م�سرح الر�شيد � ،شاركت يف مهرجان
ال�سوي� ��س مل�سرح الطفل مب�صر بنف�س العام  ،و قد
كان ��ت امل�سرحية م ��ن متثيل ليلى حمم ��د و �صادق
عل ��ي �شاه�ي�ن و �سامي ال�س ��راج و ع ��ادل عثمان و
�سام ��ي احل�صناوي و �شه ��اب احمد و مناف طالب
 .و قد �صمم ديكورها الفنان امل�صري �صالح حافظ
و �صمم ازياءها �سو�سن عبد الله  ،اما اال�ضاءة فقد
كانت من ت�صميم عبد الله جنم .
و م ��ن م ��اكان مييز ه ��ذه امل�سرحية ه ��ي اعتمادها
عل ��ى ت�ألي ��ف مو�سيق ��ي بعي ��دا ع ��ن االختي ��ارات
اجلاه ��زة  ،و قد اناط املخ ��رج العبيدي م�س�ؤولية
التاليف املو�سيقي للفنان عبد احل�سني ال�سماوي.
و قد وجد العبي ��دي يف فر�صة م�شاركة م�سرحيته
هذه مبهرج ��ان عربي متخ�ص� ��ص بالطفل منا�سبة
للحدي ��ث ع ��ن �ض ��رورة ادراكن ��ا الهمي ��ة م�س ��رح
الطف ��ل عربي ��ا و ال�سع ��ي اىل تطوي ��ره و االرتقاء
ب ��ه ..فقد كت ��ب يف ( فول ��در ) امل�سرحي ��ة يقول ( :
م ��ا احوجن ��ا اىل م�س ��رح ي ��زرع الب�سم ��ة و الفرح
يف نفو�س االطف ��ال و الوجدان  ،لقد حتول القول
اىل حقيق ��ة  ،و جت�س ��دت تل ��ك االمني ��ة ف�أ�صبحت
واقع ��ا ملمو�س ��ا منذ اكرث م ��ن ع�شرين عام ��ا  ،فما
حقق ��ه امل�سرح العراقي يف ه ��ذا املجال املهم يبعث
حقا عل ��ى التف ��ا�ؤل  ،فالربنام ��ج ال�سن ��وي لدائرة
ال�سينم ��ا و امل�س ��رح ال يخل ��و ع ��ادة م ��ن م�سرحية
لالطف ��ال .لق ��د قدم ��ت م�سارحنا ع�ش ��رات االعمال
امل�سرحي ��ة اخلا�صة باالطفال  ،و �شارك العديد من
خمرجين ��ا و ك ّتابنا املعروفني يف رفد هذا اجلانب
و تطوي ��ره اىل االف�ض ��ل ) وي�ست ��درك العبي ��دي
خماطبا امل�سرحيني العرب ( اوجه ندائي لزمالئي
امل�سرحيني الع ��رب لكي ي�ساهم ��وا م�ساهمة فعالة
يف رف ��ع م�ست ��وى م�س ��رح الطف ��ل اىل امل�ست ��وى
ال ��ذي ن�ستطي ��ع ان نفاخ ��ر ب ��ه امل�س ��ارح املتقدم ��ة
الت ��ي قطعت �شوطا كبريا و بعي ��دا يف هذا املجال
 ،فالطف ��ل هو امل�ستقبل ،و ب ��دون رعايته ال يزدهر
منو م�ستقبلنا).
و اىل جان ��ب ريادت ��ه يف م�سرح الطف ��ل فقد �سجّ ل
العبي ��دي ري ��ادة اخ ��رى يف ن ��وع م�سرحي خا�ص
ه ��و ( املونودراما) فكان من بني االوائل يف كتابة
و اخ ��راج املونودرام ��ا اذ كت ��ب ن�صو�ص ��ا مث ��ل (
مذك ��رات مي ��م) و ( لن اقلع ا�سن ��ان ابي) و ( ماري
) وقد قام باخراجها .
و م ��ن اجلدير بالذكر ف�أن الكاتب �سعدون العبيدي
ق ��د �أ�صدر اول جمموع ��ة م�سرحية ل ��ه مبكرا �سنة
 ١٩٥٧و ه ��و بعمر االربعة و ع�شرين ربيعا  ..و قد
ت�ضمنت املجموعة �ست م�سرحيات هي ( �إنطالق /
بي ��ت املر�ضى  /ج�سر العدو � /أكلة الب�شر  /طبول
االنت�ص ��ار� /إن ��ه �سيعي�ش) و ه ��ذا اجناز م�سرحي
متق ��دم بالقيا� ��س اىل �صغر �سنه ان ��ذاك .وقد كتب
الحق ��ا العديد من الن�صو� ��ص امل�سرحية من اهمها
( عود ثقاب) و ( منقار من حديد).
هك ��ذا لعب �سعدون العبي ��دي دور املمثل و الكاتب
و املخ ��رج ف�أ�ستحق ان يك ��ون فنانا �شامال بامتياز
 ،مثلم ��ا لع ��ب دور املعل ��م املربي الداع ��م و املر�شد
للفنانني ال�سيما ال�شباب منهم  ،ف�أ�ستحق ان يكون
( �أ�ستاذ فن) ..
و �إذا ما �أ�ضفن ��ا اىل القابه تلك لقب ( الرائد) الذي
اكت�سب ��ه يف م�س ��رح الطف ��ل  ،ف� ��أن تاري ��خ امل�سرح
العراق ��ي �سيذك ��ر �سع ��دون العبي ��دي بتو�صيفاته
امل�ستحق ��ة املمثل و الكات ��ب و املخرج و اال�ستاذ و
الرائد..

متعة العمل مع سعدون العبيدي
فاضل جتي
يف الع ��ام  1988تلقي ��ت دع ��وة م ��ن ا�ستاذن ��ا
الكبري (�سعدون العبيدي) لالن�ضمام اىل فرقة
الر�سال ��ة امل�سرحية.وفعال التقيت به يف دائرة
ال�سينم ��ا وامل�سرح ب�صحبة املخرج ال�سينمائي
املرح ��وم (عبدال�س�ل�ام االعظم ��ي) واملخ ��رج
الدكتور عبدالرحم ��ن التميمي لتكون لنا وقفة
ج ��ادة مع (منجز فني)ي�سجل يف تاريخ الفرقة
امل�سرحي ��ة  .وبالفع ��ل حظين ��ا باملوافق ��ة على
تن ��اول ق�صائ ��د ال�شاع ��ر (ر�س ��ول حمزاتوف)
ومت �إع ��داد ه ��ذه الق�صائ ��د اع ��دادا وت�أليف ��ا
م�سرحيا يف قالب م�سرحية (تعويذة الكابو�س
مكعب) للدكت ��ور عبدالرحمن التميمي �شاركت
فيه ��ا خمرج ��ا �ضم ��ن مهرجان منت ��دى امل�سرح
ال�ساد�س ..
كان لال�ست ��اذ الكب�ي�ر �سع ��دون العبي ��دي دورا
يف متابع ��ة كل �صغرية وكب�ي�ره يف العمل.بل
كان قريب ��ا م ��ن اف ��كار ال�شباب يف ذل ��ك الوقت
وي�شاركنا التحليل وال ��ر�ؤى االخراجيه لعمل
التعويذه..فع�ل�ا كان مبثاب ��ة املوجه احلقيقي
والداع ��م لكل افكارن ��ا ،الله يحفظ ��ه كان العني
الثالثه لن ��ا ،وبالفعل حققنا منج ��زا للفرقة يف
اع�ل�ان النتائج يف الكرنف ��ال الذي �شهدته قاعة
الرب ��اط يف العام 1990وح�ضره وزير الثقافة

واالع�ل�ام اال�سب ��ق (حام ��د يو�س ��ف حم ��ادي )
وليعلن من على امل�سرح ا�ستاذنا الكبري املخرج
مق ��داد م�سل ��م ال ��ذي كان يتب ��و�أ من�ص ��ب مدير
منت ��دى امل�سرح فوز العمل بثالث جوائز وهي
ف ��وزي بجائزة اف�ضل خمرج واجلائزه االوىل
الف�ض ��ل ممث ��ل م ��ن ح�ص ��ة املمث ��ل د.الرحم ��ن
التميمي وفوز العم ��ل بجائزة اف�ضل �إ�ضاءه..
ه ��ذا الفوز مل ي�أت جمامل ��ة كما االن يف توزيع

ال�شه ��ادات وال ��دروع .ب ��ل جاء م ��ن قبل جلنة
ر�صين ��ة وعلمية برئا�سة اال�ست ��اذ مقداد م�سلم
وع�ضوية الفنان املرح ��وم �صادق علي �شاهني
والفنان املرحوم عزي ��ز عبدال�صاحب والفنانه
الكبرية املغرتبة فوزيه ال�شندي حفظها الله.
حقيق ��ة العمل م ��ع اال�ست ��اذ �سع ��دون العبيدي
ممت ��ع للغاي ��ه ،كان بالن�سب ��ة لن ��ا االخ الكب�ي�ر
واالن�س ��ان الطيب الداعم احلقيقي لكل جتارب
ال�شب ��اب..كان مين ��ي النف� ��س ب ��ان نخت ��ار من
جنوم التمثيل العراقيني للعمل معهم من خالل
�إ�صراره على تواجدنا معهم يف دائرة ال�سينما
وامل�س ��رح.كان يت�صل بن ��ا كث�ي�را ليك�سر حالة
اال�ست ��اذ م ��ع ال�شب ��اب والعمل معه ��م بروحية
ال�شباب وافكارهم املت�سرعة لنجد اعمالنا وقد
(ت�شذبت)م ��ن جدي ��د دون ان نعل ��م ومبا يخدم
الفن امل�سرحي ب�شكل ع ��ام وم�سرحيات الفرقة
بكل عنا�صرها الدرامي ��ة وا�س�س بنائها ب�شكل
خا�ص.
�سع ��دون العبيدي ا�سم كب�ي�ر يف عامل االخراج
والكتاب ��ة والتمثيل.لي� ��س يف امل�سرح فح�سب
ب ��ل تع ��دى ذل ��ك ف ��كان م�ؤلف ��ا وممث�ل�ا الغل ��ب
الأعم ��ال الدرامي ��ه يف التلفزيون.والأجي ��ال
ال�سابقة تتذكر �أعماله اجل ��ادة واجلميلة الذي
بقي ��ت عالق ��ة يف اذهاننا حلد اللحظ ��ة ،ومنها
ال�سه ��رة التلفزيوني ��ة (املكحله)وغريه ��ا م ��ن
االعم ��ال ال ��ذي ي�ش ��ار له ��ا بالبن ��ان يف عم ��وم
خارطة االبداع التلفزيوين والدرامي .
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الفنـــان سعدون العبيـدي ..
مخرجاً ومعلماً ومكتشفـا..
عبدالرحمن التميمي*

يعد الحديث عن فنان عراقي بحجم االستاذ
املخرج (سعدون العبيدي)  ،مؤسس ومدير
(فرقة مرسح الرسالة عام  ، )1972حديثا ال يخلو
من خفايا تاريخ طويل يحمل بني طياته احداثا
ومواقف كثرية عن تاريخ املرسح العراقي منذ
خمسينات القرن املايض وحتى يومنا هذا  .بل
وأرسار وخفايا هذا الفن الساحر الذي يطلق
عليه فن املرسح .

كان يل ال�ش ��رف ان اتعرف على ا�ستاذي (�سعدون
العبي ��دي) من ��ذ مطلع الثمانينات ح�ي�ن كنت طالبا
يف معه ��د الفنون اجلميلة  /بغ ��داد  ..يف الدرا�سة
ال�صباحي ��ة  ..اذ كان يواظب على متابعة عرو�ض
الطلب ��ة لل�صف ��وف املنتهية يف املعه ��د وكان مهتما
مبراقب ��ة واكت�ش ��اف الطاق ��ات ال�ستثماره ��ا يف
جتارب ��ه امل�سرحي ��ة  ..اذ كنا نلتق ��ي يف منا�سبات
م�سرحي ��ة لتب ��د�أ عالقتن ��ا تتوط ��د يوم ��ا بع ��د يوم
 ..حت ��ى جمعن ��ا لقاء يختل ��ف عن جمي ��ع لقاءاتنا
ال�سابق ��ة  ..اثن ��اء عر� ��ض م�سرحيت ��ي ال�صامت ��ة
(�سيمفونية ال�ضحكة) وهي من ت�أليفي و�إخراجي
ومتثيل (الفنان الراح ��ل حم�سن وال�شيخ والفنان
فا�ض ��ل جت ��ي والفن ��ان الراح ��ل عبد الوه ��اب عبد
احلمي ��د والفنان جبار عبدالكرمي) وهي من انتاج
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منت ��دى امل�سرح يف دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�سرح عام
( )1985وب�إ�ش ��راف اال�ستاذ الفنان (مقداد م�سلم)
 ،يف الطاب ��ق الراب ��ع  ،وبعد انته ��اء العر�ض �أ�صر
اال�ست ��اذ (�سع ��دون العبي ��دي) عل ��ى �إ�ست�ضافتن ��ا
واالحتفاء بنا و�إبداء اعجابه بالعر�ض وطلبه منا
لالن�ضم ��ام اىل فرقة م�س ��رح (الر�سال ��ة) التي كان
يديرها بو�صفه م�ؤ�س�س ومدير الفرقة  ،وي�ساعده
يف االدارة اال�ست ��اذ الفن ��ان الراح ��ل واملخ ��رج
ال�سينمائ ��ي (�س�ل�ام االعظم ��ي)  ،ومن هن ��ا بد�أت
رحلة مغايرة تتجه نحو بناء جمايل جديد ودر�س
جدي ��د و�صف جديد مع اال�ست ��اذ والفنان اجلمايل
املميز (�سعدون العبيدي) ..
تزامن ��ت رحلتن ��ا مع الفرق ��ة متغ�ي�رات احل�صول
على مقر جديد ن�ستطيع عربه اعادة كل الن�شاطات
الفني ��ة وب�ش ��كل �سري ��ع  ،اذ مت اختي ��ار مق ��ر يف
�ش ��ارع الر�شيد بالقرب (من نقاب ��ة الفنانني حاليا)
 ،لت�ستمر اللقاءات وتنتج عرو�ضا تراوحت ما بني

الفن ال�صامت واملحكي  ،ليلتحق بنا بعدها الفنان
الراحل (حنني مان ��ع)  ،اذ قدمت الفرقة العديد من
العرو�ض امل�سرحية منها  :ـ
اوىل التج ��ارب الت ��ي خ�ضناه ��ا مبا�ش ��رة م ��ع
اال�ست ��اذ (�سع ��دون العبي ��دي م�ؤلف ��ا وخمرج ��ا)
كان ��ت م�سرحيت ��ه ال�صامت ��ة (�ص ��ور م ��ن احلياة)
ع ��ام ( ، )1985وهي م ��ن �شخ�صي ��ة واحدة يلعب
ادوارها الراحل (حم�سن ال�شيخ رحمه الله) وكان
ت�صمي ��م اال�ض ��اءة للراح ��ل (عبداالم�ي�ر مهو� ��س)
وامل�ؤث ��رات املو�سيقي ��ة وال�ص ��وت (عبدالرحم ��ن
التميمي) ومنف ��ذ اال�ضاءة (فا�ضل جتي) والإدارة
امل�سرحي ��ة (جبار عبدالكرمي)  ،وقد مت عر�ضها يف
بغ ��داد  ،ومن ث ��م انتق ��ل العر� ��ض اىل مدينة بابل
وملدة (ت�سعة ايام) على �صالة م�سرح (بهو االدارة
املحلي ��ة)  ،وه ��ي عب ��ارة ع ��ن ع ��دة لوح ��ات تت�سم
بالإن�سانية العالية وال�شفيفة لرحلة ان�سان يتطلع
نح ��و ال�سالم واحلرية واله ��روب نحو الف�ضاءات

الرحبة و�أجمل ما يف هذا العر�ض تفاعل العائالت
احل ّلية مع تفا�صيل العر�ض على مدى ت�سعة ايام .
اما التجرب ��ة الثانية فقد كانت مع عر�ض م�سرحية
(ايه ��ا الطائر ال يكف ��ي ان تقول ال) وهي من ت�أليف
ومتثي ��ل (الراح ��ل حم�س ��ن ال�شيخ) وم ��ن اخراج
ومتثيل (عبدالرحمن التميمي)  ،و�إ�شراف اال�ستاذ
(�سع ��دون العبي ��دي) وم ��ن انتاج (نقاب ��ة الفنانني
املركز العام) اذ قدمت على خ�شبة امل�سرح الوطني
يف مهرجان (امل�سرح املقاتل) عام (.)1986
ويف جترب ��ة اخ ��رى مغاي ��رة اذ مت اختياري بطال
مل�سرحي ��ة (نور وال�ساحر) للفرقة القومية للتمثيل
ع ��ام ( )1987وبع ��د متاري ��ن طويل ��ة وب�سب ��ب
خدمة العل ��م وقبل العر�ض ب�أي ��ام قليلة ا�ضطررت
لالن�سحاب مرغما ميلأين الكثري من احلزن .
ام ��ا التجرب ��ة الثالث ��ة فكان ��ت م ��ع عر� ��ض
م�سرحية(تعوي ��ذة الكابو� ��س مكعب) يف مهرجان
منتدى امل�سرح وهو عر�ض مونودرامي من ت�أليف
وبطول ��ة (عبدالرحمن التميم ��ي) و�إخراج (فا�ضل
جت ��ي) ع ��ام ( )1990لتح�ص ��ل على ثالث ��ة جوائز
(اف�ضل اخراج ومتثيل و�إ�ضاءة) .
ام ��ا التجرب ��ة الرابعة فكان ��ت مع م�سرحي ��ة (لعبة
اخلي ��ول) ملنتدى امل�س ��رح ع ��ام ( )1993وهي من
متثيل (د عبدالرحمن التميمي وجبار عبدالكرمي)
 ،وم ��ن ت�أليف و�إخ ��راج الراحل (حن�ي�ن مانع) يف
باح ��ة منت ��دى امل�س ��رح الق ��دمي  .وح�ص ��ويل على
جائ ��زة املرك ��ز العراق ��ي للم�س ��رح التاب ��ع للمركز
العاملي .
ويف التجرب ��ة اخلام�س ��ة مت تق ��دمي العر� ��ض
امل�سرح ��ي (�شك�سب�ي�ر والدم ��ى) ت�ألي ��ف و�إخ ��راج
الفن ��ان الراح ��ل (حنني مان ��ع) على باح ��ة منتدى
امل�س ��رح .كم ��ا مت تقدمي ع ��دة عرو� ��ض �صامتة يف
مهرج ��ان منتدى امل�س ��رح يف منت�صف الت�سعينات
وما بعده ��ا للراحل الفنان (حم�س ��ن ال�شيخ) حتى
توفاه الله عام (.)1999
يع ��د اال�ستاذ الفنان (�سع ��دون العبيدي) معلما من
ط ��راز خا� ��ص  ،فهو يعتم ��د االنتقائي ��ة يف �إختيار
ن�صو�ص ��ه امل�ؤلف ��ة او املع ��دة او املرتجم ��ة بيديه ،
وي�ؤكد يف �أولوياته على املمثل  ،اذ يهتم بالتف�سري
والتحلي ��ل لل�شخ�صية يف بروف ��ات الطاولة ب�شكل
كب�ي�ر  ،ويعد املمثل بالن�سب ��ة اليه اخلامة اال�سا�س
الت ��ي �سي�ضع علي ��ه ر�سومات خميلت ��ه اجلمالية ،
كما ان ��ه يهتم بر�سم املنظر بيدي ��ه فهو ر�سام بارع
وممي ��ز عرب ف�ضاءات الف ��ن الت�شكيلي التي ميازج
م ��ا بينها وبني ف�ض ��اءات العر� ��ض  ،دقيق جدا يف
ت�صميم ��ه او اختي ��اره لأزي ��اء ال�شخ�صي ��ات التي
متل ��ئ عرو�ض ��ه  ،ويحر� ��ص على اداء ال ��دور امام
املمث ��ل حتى لو كان حمرتف ��ا لي�س بق�ص ��د التقليد
ب ��ل بداف ��ع التحفي ��ز ملخيل ��ة املمث ��ل يف تطوي ��ر
ادوات ��ه يوم ��ا بعد ي ��وم حتى الو�ص ��ول اىل اليوم
االول للعر� ��ض  ،كن ��ت اراقبه ب�شغ ��ف وهو يعطي
مالحظاته للممث ��ل  ،كانت ح�سا�سيت ��ه عالية الدقة
ومفرط ��ة يف نق ��ل ال�شع ��ور اىل املمث ��ل  ،كم ��ا ان
حا�ست ��ه اجلمالي ��ة وذائقته كانت م ��ن الدقة بحيث
يت�ش ��ارك مع التقنيني االراء حت ��ى اال�ستقرار على
ال�صورة النهائية للعر�ض امل�سرحي .
كل الكلمات وخمرجاتها ل ��ن ت�ستطيع ان تفي حق
ا�ستاذي ومعلمي املبدع (الفنان �سعدون العبيدي)
بو�صف ��ه جمالي ��ا مغاي ��را ومكت�شف ��ا للكث�ي�ر م ��ن
الطاق ��ات ال�شبابية منذ �سبعين ��ات القرن املن�صرم
حتى نهاية الت�سعينات ...

*الباحث االكادميي واملخرج امل�سرحي

د .زهير البياتي
كثرية ه ��ي اال�سماء التي بق ��ت و�ستبقى را�سخة يف
الذاك ��رة اجلمعي ��ة للمجتم ��ع� ،أق ��ول تبق ��ى را�سخة
لكونه ��ا قدم ��ت �إجن ��ازات خدم ��ت املجتم ��ع وعل ��ى
خمتلف ال�صعد العلمي ��ة والأدبيه والفنية ومن هذه
الأ�سم ��اء الكب�ي�رة الفن ��ان �سع ��دون العبي ��دي الذي
يعترب رائدا من رواد احلرك ��ة امل�سرحية يف العراق
اذ تتلم ��ذ على يد الراح ��ل الرائد حقي ال�شبلي بعدما
دخل معه ��د الفنون اجلميلة �ضم ��ن الدورات االوىل
ولق�س ��م امل�سرح بال ��ذات وكان �ضمن اال�ساتذة الذين
تتلمذ عل ��ى يدهم �إبراهي ��م جالل  ،جا�س ��م العبودي
.بع ��د تخرج ��ه م ��ن املعه ��د �ساف ��ر اىل لن ��دن لدرا�سة
امل�س ��رح يف اح ��دى املعاه ��د املتخ�ص�ص ��ة يف ه ��ذا
املجال وعاد اىل بغداد بعد تخرجه عام ١٩٥٨وعني
مدر�س ��ا يف ق�س ��م امل�سرح يف معهد الفن ��ون اجلميلة
الذي تخرج منه.
وال�سباب �سيا�سية غادر العراق مرة اخرى اىل لندن
بعدم�ضايقة ال�سلطه ل ��ه انذاك لكونه ي�ساريا وهناك
يف لن ��دن البد من توفر �سبل العي� ��ش له ولكي يعمل
يف جمال اخت�صا�صه ( امل�سرح ،التلفزيون  ،االذاعة
 ،ال�سينم ��ا) وكان ��ت �ضم ��ن ال�ش ��روط الت ��ي يج ��ب
توفره ��ا عند املتقدم للعم ��ل يف احدى هذه املجاالت
ه ��و ان يحمل هوي ��ة ع�ضوية املمثل�ي�ن الربيطانيني
ولكي يح�ص ��ل على الع�ضوية جرت ل ��ه مقابلة ت�ضم
جمموع ��ة م ��ن الفنانني الكب ��ار من �ضمنه ��م املخرج
امل�سرح ��ي الكبري ( بي�ت�ر بروك) الذي طل ��ب منه ان
يق ��دم م�شهدا م�سرحيا  ،فق ��دم م�شهدا من م�سرحية (
همل ��ت) ل �شك�سبري وباللغة العربي ��ة والذي ف�ضل (
بيرت بروك)
ان يقدم هذاامل�شه ��د باللغةالعربية ليعرف مدى قوة
اداء �سع ��دون العبي ��دي وكي ��ف يتم تو�صي ��ل املعنى
للمتلقي بغري اللغة االنكليزية لغة االم للم�ؤلف علما
ان �سع ��دون العبي ��دي متمكن م ��ن اللغ ��ة االنكليزية
الت ��ي اراد �سعدون العبي ��دي اداء امل�شهد من خاللها
،لك ��ن ( بي�ت�ر ب ��روك) ف�ضل ان يق ��دم امل�شه ��د باللغة
العربية وبع ��د ادائه امل�شهد نال اعجاب وا�ستح�سان

اللجن ��ة مب ��ن فيه ��م ( بيرتب ��روك) وبع ��د ان ح�ص ��ل
عل ��ى الع�ضوية ا�ستطاع ان يعم ��ل يف جمال االذاعة
والتلفزيون وامل�سرح .وبعد مرور �سبع �سنوات من
العمل يف لندن رجع اىل العراق.
ويف ع ��ام  ١٩٧٠-١٩٦٩عم ��ل مدر�س ��ا يف معه ��د
الدرا�سات امل�سرحية يف الكويت.

ويف الع ��راق عام  ١٩٧٠ا�س�س فرقة م�سرح الر�سالة
والت ��ي كان مقره ��ا انذاك يف ال�صاحلي ��ة قرب مبنى
االذاع ��ة والتلفزيون.ولتاريخ ��ه امل�ش ��رف يف جمال
االب ��داع انتخ ��ب كم�س� ��ؤول لل�شعب ��ة امل�سرحي ��ة يف
نقاب ��ة الفنان�ي�ن عندما كان حق ��ي ال�شبل ��ي نقيبا لها
.ويل ال�ش ��رف الكب�ي�ر لك ��وين عمل ��ت يف ال�شعب ��ة

امل�سرحي ��ة لنقاب ��ة الفنانني لث�ل�ات دوارات متتالية.
وبع ��د ان عمل مدر�سا يف معه ��د الفنون اجلميلة كما
م ��ر �سابقا عمل كمخرج يف دائ ��رة ال�سينما وامل�سرح
وم ��ن �ضم ��ن امل�سرحيات الت ��ي اخرجه ��ا م�سرحية(
)ibcت�ألي ��ف الراحل مع ��اذ يو�سف وم�سرحية ( ابن
ماج ��د) وم�سرحي ��ة (ن ��ور وال�ساح ��ر ) وم�سرحية (
م ��اري) باال�ضاف ��ة لكونه ممثال وخمرج ��ا فهو كاتب
اي�ض ��ا و�ص ��در له كت ��اب ( اربع م�سرحي ��ات) عن دار
ال�ش�ؤون الثقافية عام .١٩٨٨
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر ف ��اين اخ�ت�رت م�سرحية من
امل�سرحي ��ات الت ��ي ق ��ام بت�أليفه ��ا ه ��ي م�سرحي ��ة (
البداية) وقم ��ت باخراجها لفرقة الع ��راق امل�سرحية
برئا�سة الرائد الرحل عناية الله اخليايل وقدمت يف
اوا�س ��ط الثمانينيات من الق ��رن املا�ضي على م�سرح
ال�ستني كر�سي اخلا�ص بفرقة امل�سرح ال�شعبي.
باال�ضاف ��ة لكون الرائد �سعدون العبيدي اخت�ص يف
جمال امل�س ��رح اال انه فنانا ت�شكيلي ��ا اي�ضا وقد خلد
يف بع� ��ض من لوحاته حرك ��ة ون�ضال ال�شيوعني يف
االهوار ابان ال�ستينيات من القرن املا�ضي.
يف ع ��ام  ٢٠٠٥ولتاريخ ��ه الفن ��ي العري ��ق ت ��وىل
من�ص ��ب مدير عام دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�سرح وحلني
تقاعده من الوظيف ��ة وتقديرا لهذا الفنان الكبري فقد
قام ��ت نقابة الفنانني العراقي�ي�ن املركز العام بزيارة
ل ��ه  ،وقد �ضم ��ت املجموع ��ة نقيب الفنان�ي�ن ال�سابق
�صب ��اح املن ��دالوي واملخرج ��ة التلفزيوني ��ة الفنانة
رج ��اء كاظم والرائدة امل�سرحي ��ة �سناء �سليم وكاتب
ه ��ذه ال�سط ��ور وكان هدف الزي ��ارة لالطمئنان على
�صحته ويف حينها حتدث عن جزء من حياته الفنية
وكي ��ف ا�ستط ��اع ان يقدم ماقدمه م ��ن منجز ابداعي
وما عان ��اه من م�ضايق ��ات من قبل ال�سلط ��ات لكونه
ي�ساريا ويحمل هموم الوطن.
وتخليداواعت ��زازا له وملنجزه الفني الكبري ولكونه
رائدا من رواد احلركة امل�سرحية يف العراق فقد عمد
جتم ��ع الفرق امل�سرحي ��ة االهلي ��ة يف اقامة مهرجان
للمون ��و دراما .يبقى ا�س ��م �سعدون العبي ��دي بارزا
وكب�ي�را و�سط اال�سم ��اء التي قدم ��ت الكثري لالبداع
وللثقاف ��ة يف �سبيل حتقيق احلياة الكرمية والعدالة
االجتماعية يف ارجاء الوطن واملعمورة.

من زمن التوهج

أسماء تأبى مغادرة الذاكرة

ً
عاما من العطاء
استذكارات :سعدون العبيدي..ستون
بعد ف�صلي م ��ن الدرا�سة املتو�سطة ع ��ام ،١٩٥٦ب�سبب ا�شرتاكي يف
تظاهرات ا�ستنكار العدوان الثالثي على م�صر ،ا�ضطررت اىل العمل
ككات ��ب طابعة يف ق�سم امل�شاري ��ع التابع ملديري ��ة ا�ستثمار االرا�ضي
الأمريية.
خ�ل�ال عمل ��ي تعرف ��ت عل ��ى �سع ��دون العبي ��دي (املول ��ود يف مدين ��ة
العم ��ارة  )١٩٣٣ال�ش ��اب الو�سيم ال ��ذي كان يعم ��ل يف �شعبة الر�سم
الهند�س ��ي ،توطدت عالقتي ب�سعدون على نحو مميز جراء اجنذابي
اىل �أف ��كاره وتطلعات ��ه ،يف تل ��ك الفرتة كان �سع ��دون طالب ًا يف معهد
الفنون اجلميلة الق�سم امل�سائي وميار�س ن�شاط ًا ملحوظ ًا فيه كممثل،
ف�ض�ل ً�ا عن ممار�سته كتابة الن�صو� ��ص امل�سرحية � ..أهداين ذات يوم
كتاب ��ه الأول “جمموع ��ة م�سرحي ��ات” اثن ��اء ترددي علي ��ه يف �شعبة
الر�س ��م الهند�سي فكان هذا الكتاب فاحت ��ة الهتمامي بالأدب الدرامي
ب ��دء ًا من ع ��ام  .١٩٥٧مرت ب�ضع �سنوات والتقي ��ت جمدد ًا ب�سعدون
العبيدي عام ١٩٦٢يف معهد الفنون اجلميلة (الذي انتميت اليه عام

 )١٩٥٩وه ��ذه املرة لق ��اء الطالب ب�أ�ستاذه .التح ��ق الأ�ستاذ �سعدون
كتدري�سي يف املعهد بعد تخرجه من معهد جيلد هول يف لندن وحمل
مع ��ه خربات ممثل عاملي عرب ا�شرتاكه مب�سل�سالت بريطانية عديدة.
يف املعه ��د متيز اال�ستاذ �سع ��دون بعالقات متينة مع طالبه و�شاركهم
التمثي ��ل يف بع�ض العرو�ض ،ومنه ��ا م�سرحية املرثي التبيل ملوليري
�إخ ��راج املرحوم اال�ستاذ جعفر علي  .غ ��ادرت اىل براغ بعد تخرجي
م ��ن املعهد و�أكملت درا�ست ��ي اجلامعية .يف كلي ��ة الدراما يف جامعة
ت�شالز .وحني ع ��دت اىل العراق وعيّنت مدر�س ًا يف معهد الفنون عام
 ١٩٦٨التقي ��ت م ��رة �أخرى بالأ�ستاذ �سعدون ،ال ��ذي انتقل للعمل يف
دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح بعد �أن عم ��ل مدر�س ًا يف معه ��د الدرا�سات
امل�سرحية يف الكويت يف عامي ١٩٦٩و.١٩٧٠
ع ��رف عن اال�ستاذ �سع ��دون خالل عمله يف الفرق ��ة القومية للتمثيل،
حُ �س ��ن اختياره لإخراج ن�صو� ��ص هادفه مب�ستوى ع ��ال من املهنية.
واىل جان ��ب عمله الر�سم ��ي �أ�س�س فرقة م�س ��وح الر�سالة عام ١٩٧٠
بع ��د عودت ��ي من بخار�س ��ت نهاية ع ��ام  ١٩٧٩والتحاق ��ي كتدري�سي
يف كلي ��ة الفن ��ون ،ازدادت عالقت ��ي بالأ�ستاذ �سع ��دون عمق ًا وحمبة،
فف ��ي بداية الثمانينيات ،عملنا مع ًا يف نقاب ��ة الفنانني مبعيّة النقيب
الرائ ��د اخلالد الأ�ست ��اذ حقي ال�شبل ��ي ،كان الأ�ستاذ �سع ��دون رئي�س ًا
لل�شعبة امل�سرحية وكن ��ت نائب ًا له� ،شهدت تلك املرحلة �أبرز �إجنازات

الأ�ستاذ �سعدون على �صعيد كتابته للتمثيالت الإذاعية والتلفزيونية
وكممث ��ل ب ��ارز يف الإذاعة والتلفزي ��ون اىل جانب ت�ألق ��ه يف اخراج
م�سرحية  ibcت�ألي ��ف الراحل معاذ يو�سف وتتناول ا�ستغالل �شركة
 Ibcلنفط العراق (كتبت عنها درا�سة نقدية �أكادميية يف جملة �آفاق
عربي ��ة الع ��دد ال�ساد�س ع ��ام  ١٩٨٩بعن ��وان (التح ��والت التاريخية
الكربى يف الأدب امل�سرحي العراقي) وم�سرحية ابن ماجد وع�شرات
الأعم ��ال الأخرى ،ف�ض ًال عن ن�شره لعدّة كت ��ب منها .اربع م�سرحيات
ع ��ن دار ال�ش� ��ؤون الثقافية عام  ١٩٨٨وم�سرحية ن ��ور وال�ساحر عن
دار ثقاف ��ة الأطفال عام ١٩٩٠و�إقامت ��ه معار�ض ر�سم جت�سد موهبته
وهوايته املف�ضلة.
م ��ن امللف ��ت لالنتباه احتفاظ �سع ��دون با�ستقاللية موقف ��ه ال�سيا�سي
فل ��م تغريه مزايا االنتماء حلزب ال�سلط ��ة .بعد �سقوط النظام اختري
اال�ست ��اذ �سعدون عام  ٢٠٠٥لتويل من�ص ��ب مدير عام دائرة ال�سينما
وامل�سرح ،فكان اختياره يف مكانه باعتباره االبن البار لهذه الدائرة،
لكن ال�س ��ن القانونية مل ي�سمح له بقيادة الدائرة لفرتة طويلة� .أحيل
�سع ��دون على التقاعد بعد �أن ا�ستق ��رت منجزاته وعالقاته االن�سانية
يف نفو� ��س كل م ��ن عرفه كاتب� � ًا وخمرج ًا وممث�ل ً�ا و�إداري� � ًا و�إن�سان ًا
مثقف ًا ،حت ّم ��ل م�س�ؤولياته بحما�س املقاتل ونق ��اوة املبدع الكبري يف
علمه و�سلوكه .
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من زمن التوهج

األنسـنة وتقييد الحريـة
في مسرحية سعدون العبيدي(القـرد)
صباح األنباري

يف هذه املرسحية * يخرج الكاتب املرسحي
املبدع سعدون العبيدي من حقل االهتامم
بشؤون اإلنسان وهمومه إىل حقل االهتامم
بالحيوان وشؤونه،وإيجاد الحلقة املفقودة
يف سلسلة تطور ومنو الكائن الذي يعتقد أننا
خرجنا توالديا منه واختلفنا جينيا عنه،ومبا أن
اإلنسان أرقى الكائنات عىل األرض طرا،لذا
فان تأثري أي تجريب أو اختبار علمي جديد
يقوم به عىل بقية الكائنات يرتك بصامته
اإلنسانية الواضحة عليه.
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لق ��د امت ��از الإن�س ��ان ع ��ن بقي ��ة املخلوق ��ات بطبع ��ه
االجتماعي،وميل ��ه �إىل ت�أ�سي� ��س جماع ��ات مت�آلف ��ة
من�سجم ��ة تط ��ورت وحت�ض ��رت وفر�ض ��ت �إرادته ��ا
اجلمعي ��ة بهيئ ��ة قوان�ي�ن نظم ��ت حياته ��ا وجعلته ��ا
�أك�ث�ر ا�ستقرارا.بينم ��ا ظ ��ل احلي ��وان يعي� ��ش يف
جتمع ��ات وان كان ��ت مت�آلفة ومن�سجم ��ة اجتماعيا �إال
�أنه ��ا غري قادرة عل ��ى الدنو من م�ستلزم ��ات التح�ضر
واحل�ضارة،ومانعها الفطري �أنها ت�سكن الربية وطنا
دائم ��ا لها،وم�ساحة مالئمة لن�شاطاتها الطبيعية حتى
الداجنة منه ��ا مل ترغب يف تدجني نف�سها مع الإن�سان
�إال لتوف ��ر لنف�سه ��ا �أ�سب ��اب احلماي ��ة م ��ن الكوا�س ��ر
وال�ضواري وبقية املفرت�سات.ومبا �أن الإن�سان ميال
بطبع ��ه �إيل ت�سخري الكائن ��ات احلية خلدمة م�صاحلة
الطبيعي ��ة والنفعي ��ة �س ��واء �أكان ��ت حيوانية،تل ��ك
الكائن ��ات�،أم نباتي ��ة �أم جمهولة،فه ��و يري ��د فر� ��ض
�سيادت ��ه �أو يح ��اول فر�ضه ��ا عل ��ى الك ��ون الوا�س ��ع
ال�شا�س ��ع ليتخل�ص من الت�أثري وال�ضغط عليه،وليبعد
الق ��وى التي تتحكم بق ��دره على الأر� ��ض �إىل ال�سماء
وليعب ��ث بدال منها مب�صائ ��ر الكائنات مرو�ضا �أقواها
ومدجنا �أ�شر�سها ليله ��و مب�شاهدتها وهي ترق�ص يف
حلقات ال�سريك �أو تعي� ��ش معه داخل البيت.على هذا
بنى الكات ��ب �سع ��دون العبيدي م�سرحيت ��ه الق�صرية
(الق ��رد) بن ��اءا تن ��اول في ��ه حي ��اة ث�ل�اث �شخ�صي ��ات
تربطه ��م �أوا�صر قوية امت ��دت ت�أثرياته ��ا �إىل مديات
غري متوقعة �إن�سانيا فعر�ضت علينا مهمة الدخول �إىل
عوامله ��ا والك�شف عن نواياه ��ا وبواعثها وت�شاح�ض
بع�ضه ��ا عن بع� ��ض .الع ��امل وابنته لين ��دا القرد الذي
جع ��ل منه،العبيدي�،شخ�صي ��ة حمورية ت ��دور حولها
�أح ��داث امل�سرحي ��ة ومواقفه ��ا و�أفعاله ��ا و�صراعه ��ا
الدرامي وه ��ي �شخ�صية �شفافة تنطوي دخيلتها على
مقارب ��ات ومفارقات م ��ا �إن تختفي ت�أث�ي�رات �إحداها
حتى يظهر ت�أثري الأخرى فيظهر معها التناق�ض الذي
�أ�س�س ��ه العبيدي على وحدة �ص ��راع الأ�ضداد لي�ضمن
للم�سرحية تكامل �أكرث عنا�صرها الدرامية.لقد حتول
هذا القرد بفع ��ل املعا�شرة �إىل واحد من �أفراد الأ�سرة

�أو هكذا ح�سبته الأ�سرة.تعلم منها الكثري من العادات
واكت�س ��ب الكث�ي�ر م ��ن الت�صرف ��ات ومتاث ��ل �سلوك ��ه
و�إياها متاثال �شجع الع ��امل على �إجراء التجربة عليه
وحتوي ��ل خاليا دماغه �إىل خاليا مماثلة خلاليا دماغ
الإن�س ��ان �سلوكيا وذهني ��ا وجينيا مما جعل احليوان
يت�صف ب�صفات �إن�سانية مع احتفاظه ب�شكله القردي.
�ال
�إن حت ��ول الق ��رد �إىل �إن�س ��ان دف ��ع الع ��المَِ �إىل ع � مَ ِ
ال�شه ��رة والرتب ��ع عل ��ى عر� ��ش امل�شاه�ي�ر يف العامل.
ويف الوق ��ت ذات ��ه جعل ��ه يع ��ي حال ��ة اال�ضط ��راب
وال�شع ��ور بال�ضيق وفقدان الهدوء فا�صطدم،بعد ذلك
التحول،بفعل الك ��ذب وانعكا�سه املر�ضي عليه .يقول
مت�أ�سفا على عامله الأول:
«مل اع ��رف هذه ال�صف ��ة عندما كنت حيوان ��ا،وال �أريد
ممار�سته ��ا الآن�،إنها �أ�سو�أ عادة ليعتمدها املاليني من
الب�شر»
ويقول �أي�ضا:
«�إن الك ��ذب ه ��و الركي ��زة الأ�سا�سي ��ة ل ��كل احل ��االت
ال�سلبية التي تقودنا �إىل الكوارث».
التح ��ول �إذن ع ��زز يف الق ��رد حال ��ة الت�ض ��اد ب ��دل
�إلغائه ��ا وولد لدي ��ه �شعورا متعاظم ��ا باحلب الذي مل
ي�ستط ��ع �أن يعرب عنه،عندم ��ا كان يف حالته ال�سابقة.
�إال م ��ن خ�ل�ال م�شاع ��ره احل�سي ��ة البدائية.لقد وفرت
ل ��ه عملية الأن�سنة الق ��درة على التعبري ع ��ن م�شاعره
النامية جتاه ليندا بو�ساط ��ة اللغة.ولكنها يف الوقت
ذات ��ه �شي ��دت حاج ��زا �سميكا بين ��ه وبينها.لق ��د كانت
لين ��دا بعيدة عن الإح�سا�س باحل ��رج وهي تداعبه �أو
تلم�سه �أو حتت�ضنه �أو ت�ضمه �إىل �صدرها ولكنها،بعد
�أن�سنته�،صارت حتذر من القيام بهذه الأفعال املحببة
ال ل�ش ��يء �إال لكون ��ه �صار �إن�سانا مث ��ل �أي �إن�سان على
هذه الأر�ض� .إن اللغة عززت يف نف�سه ثقة مل يخربها
م ��ن قبل،وج ��ر�أة مل يعرفه ��ا يف نف�س ��ه فاندفع،بنزق
�إن�ساين،طالب ��ا ي ��د ليندا م ��ن �أبيه ��ا دون �أن يعرف �أن
طلب ��ا كه ��ذا �سيح ��دث �صدم ��ة قوي ��ة �أو ردا انعكا�سيا
�ش ��اذا تط ��ول ت�أثريات ��ه حي ��اة لين ��دا ووالده ��ا فعلى
الرغ ��م من حبهما ل ��ه واحرتامهما ل�شخ�ص ��ه �إال �أنهما

رف�ضا القب ��ول به زوجا متذرعان بذرائع دح�ضها ظنا
من ��ه �أنهما عل ��ى وفق املنطق الب�ش ��ري �سيوافقان.لقد
�أ�ص ��را على الرف�ض ف�أخذت ال�صدم ��ة اجتاها معاك�سا
غ ��ارزة يف نف�سه اخليبة والإحب ��اط واحلزن.لقد ظن
قرد العبيدي امل�ؤن�سن �أن له حقوقا �إن�سانية م�شروعة
ت�أهله ملمار�سة دوره الإن�ساين يف احلياة االجتماعية
ومل يخطر عل ��ى باله قدرة الإن�سان على الوقوف �ضد
حري ��ة الإن�س ��ان الآخر.وا�ستغالل الإن�س ��ان للإن�سان
الآخر.
�إن الرف� ��ض عن ��ده يعن ��ي �أنهم ��ا م ��ا ي ��زاالن يعامالنه
كم ��ا ل ��و كان ق ��ردا حقيقيا عل ��ى الرغم م ��ن �إجنازاته
الإن�ساني ��ة واملعرفية والثقافي ��ة و�إتقانه لثالث لغات
ب�شرية.
لقد �سلب ��ت حريته املطلقة و�صودرت عواطفه الربيئة
وكبح ��ت غرائ ��زه الطبيعية ومل يبق ل ��ه �إال �أن يطالب
الع ��امل ب�إرجاعه �إىل و�ضعه الأول مادام و�ضعه الأول
ي�شع ��ره بال�سع ��ادة الت ��ي اغت�صبته ��ا الأن�سن ��ة دون
رحمة،و�أطف�أت متتعه الفطري باحلياة وو�ضعت،بعد
ه ��ذا وذاك �سات ��را هائ�ل�ا بينه وبني مداعبت ��ه الأثرية
لليندا.يقول ب�إ�صرار:
«اع ��د يل حريتي...دعن ��ي انطل ��ق م ��ن ه ��ذا القي ��د
البغي�ض»
�إن اللم�س ��ات الأنثوي ��ة الت ��ي قام ��ت به ��ا لين ��دا
�أ�شعرته،قبل التح ��ول والأن�سنة،باملحبة واملودة وقد
حتولت،بع ��د الأن�سن ��ة�،إىل م�شاعر �إن�ساني ��ة �أحدثت
انقالبا �أو �أزمة يف عامل ال�شخو�ص الثالثة.
لق ��د �أراد �سع ��دون العبي ��دي من كل ه ��ذا الإ�شارة �إىل
الكيفي ��ة التي يتم على وفقها �إلغاء احلقوق والتالعب
بامل�صائ ��ر�.أراد �أن ينبهن ��ا �إىل �أن الأمر م ��ا �إن يحدث
فع�ل�ا ي�سع ��ى الإن�س ��ان �إىل �إيج ��اد خم ��رج �أو منف ��ذ
يتخل� ��ص بو�ساطته من حرج من ��ح الآخرين حقوقهم
امل�شروعة.ولي�ضعنا �أمام الأ�سئلة املهمة الآتية:
ملاذا يحق له هذا وال يحق له ذاك؟
وملاذا ي�أخذ هذا وال ي�أخذ ذاك؟
مل ��اذا يبخ� ��س النا�س حقه ��م وهو ي�سع ��ى �إىل حتقيق

حالة �إن�سانية متطورة؟
و�إذ يكت�شف �أننا ال منيل �إىل الإجابة يطالب با�ستعادة
حريت ��ه و�إرجاع ��ه �إىل ع ��امل الرباءة ولكن ��ه �إن ارجع
فع�ل�ا �سيج ��د ثمن الرج ��وع باه�ضا يدفعه م ��ن حياته
وعمره وخ�سارته للحب الذي جعله متعلقا بليندا �إىل
ابعد ح ��دود التعلق�.إن هذا احل ��ب الكبري العظيم هو
الذي بقي يف ذاته حتى بعد حتوله ثانية وعودته �إىل
حالته القردية الأوىل،وهو الذي مكنه من لفظ ا�سمها
ثالث مرات قبل �أن ي�سقط �سقطته الأخرية وميوت.
حلظتئذ فقط احت�ضنته لين ��دا وك�أن موته حررها من
القي ��د الذي فر�ضت ��ه عليها حالت ��ه الإن�ساني ��ة ونادته
دومن ��ا ح ��رج (حبيب ��ي) تاركة ه ��ذه ال� �ـ (حبيبي) يف
نفو�سن ��ا لوعتان:لوعة احلب ولوع ��ة احلرمان حتى
�صرن ��ا ال نعرف مع م ��ن نكون واىل جان ��ب من نقف.
�إنن ��ا ال منل ��ك عل ��ى �أي ��ة ح ��ال �إال �أن ن�ص ��رخ يف وجه
رج ��االت العل ��م :دعوا الكائن ��ات على ما ه ��ي عليه �أو
كم ��ا وج ��دت لتعي�ش حياته ��ا هي ال حياتك ��م ولت�سلك
�سلوكها ال �سلوكك ��م ولتنطلق يف �أرجاء الربية بعيدا
عن �أن�سنتكم وقيودها البغي�ضة.
لق ��د ا�شتغل العبي ��دي يف ه ��ذه امل�سرحية عل ��ى فكرة
�أث ��ارت ده�شة الق ��ارئ وا�ستف ��زت عواطف ��ه وحركت
ذهنيت ��ه �ضاخة له �سي�ل�ا من الأ�سئلة الت ��ي تبحث لها
عن �إجابات دقيق ��ة تركتها امل�سرحية مفتوحة على كل
االحتماالت ومنغلقة على كل االحتماالت يف �آن.وهي
ع�ب�ر م�شاهدها الأربعة مل تق ��ع يف هنة �إال هنة عر�ض
تقني ��ات التحول ب�شكل عملي عل ��ى خ�شبة امل�سرح �أو
داخ ��ل الن�ص.وقد حدث هذا يف بداية امل�سرحية (بعد
امل�شهد الأول) ويف نهايتها (قبل امل�شهد الأخري).
�إن فك ��رة مث�ي�رة كهذه جديرة بالتوق ��ف عند حدودها
للتفك�ي�ر مب ��ا ي�صنعه الإن�سان من قي ��ود ثقيلة تفر�ض
نف�سه ��ا يوم ��ا بعد �آخر عل ��ى حرية الكائن ��ات الأخرى
وتلغي مقوماتها الأ�سا�سية.

* م�س ��رحية الق ��رد ـ �س ��عدون العبي ��دي  -جمل ��ة الأدي ��ب
املعا�صر ـ العدد  47لعام  1995بغداد
�صحيف ��ة ال�صب ��اح ـ الع ��دد  299ـ الت�أري ��خ 2004/7/4

الدكتور سعدون العبيدي :أشعر باالرتياح لالمكانات
المتطورة للجيل الحالي في مجاالت الفن عامة
شدوان مهدي يوسف

فنان رائد ومتألق مارس التمثيل باحرتافيةعالية واستثمر اشتغاله
الطويل يف املرسح نظريا وعمليا يف تقديم كل ما بوسعه لخدمة
الدراما العراقية ...وبرغم وضعه الصحي الذي يحتاج اىل رعاية
خاصة اال انه مازال يواصل عطاءه ..التقيناه فكان هذا الحوار
القصري:
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*بعد خربتكم الطويلة ،ماهو و�صفكم للجيل ال�صاعد من املمثلني؟
 طبيع ��ة احلي ��اة هي التطورواالن�س ��ان جزء مهم من هذه احلي ��اة ،فهو ذاته وبفعلوج ��وده وا�ستمراريته حمك ��وم بالتطور ،واحلياة التي نعي�شه ��ا اليوم تختلف عما
كان ��ت عليه قب ��ل اجيال وقرون .ان االفكار التي ميتلكها الف ��رد يف املجاالت الثقافية
والعلمية قطعت ا�شواطا مذهلة ،و�ستختلف حتما يف امل�ستقبل ،فهي اي�ضا حمكومة
بتط ��ور التكنولوجي ��ا التي ه ��ي من �صنع االن�س ��ان ذاته،لذا فم ��ن الطبيعي ان ت�أخذ
اال�شي ��اء �ص ��ورا جديدة وترتق ��ي �سلم ال�صع ��ود اىل م�ساح ��ات او�سع،ولعل الفنون
بانواعها هي احدى تلك الفردات التى تقع �ضمن تلك امل�ساحات ،فامل�سرح ،املو�سيقى
والت�شكي ��ل مثال ،وحتى االدب جميعه ��ا مرت بنف�س االجتاهات واملدار�س وتو�سعت
ب�سب ��ب التطور احلا�ص ��ل والعطاءات املبتك ��رة املتجددة اخلالقة ،ف ��االدب من �شعر
وق�ص ��ة ورواية وم�سرحية،وغ�ي�ر ذلك اتخذت م�سارات خمتلف ��ة ومتعددة وخرجت
م ��ن ح ��دود القال ��ب ا لذي كانت تعي�ش ��ه �سابقا ،لذا ف ��ان اجليل الق ��ادم واجليل الذي
�سيلي ��ه يك ��ون لبنات جديدة مبدعة ت�ض ��اف اىل اللبنات و�ضعه ��ا ابا�ؤهم واجدادهم
يف خمتل ��ف االجتاهات .اين ا�شعر باالرتياح ملا امل�س ��ه واراه من امكانيات متطورة
وخالقة بالن�سبة للجيل احلايل يف جمال الفن عموما وامل�سرح خ�صو�صا .وال اق�صد
بكالم ��ي هذا االجتاهات التهريجية الهزيل ��ة التي ا�ساءت كثريا اىل م�سرية م�سرحنا
امللتزم ،فاملمثل يجب ان يعرف ويحرتم ما يقوم به امام امل�شاهد.
*يقال ان املخرج امل�سرحي نرج�سي،ماذا يقول العبيدي؟
 ويق ��ال عن ��ي اي�ضا ،اين عل ��ى العك�س من ذل ��ك ..ان االن�سان من ��ذ اخلليقة وحتىيومن ��ا هذا يح ��اول ان يتفوق يف اعماله عل ��ى االخرين،وي�سع ��ى الن ي�ضيف نقاطا
جدي ��دة م�ضيئ ��ة لعمل ��ه  ..لكن الرنج�سي ��ة اذا ماطغت عل ��ى الفرد فانه ��ا تدمر جميع
م�ساعيه اخلرية وطموحاته ،اما الدفاع عن احلق واال�صرار على تنفيذ اي �شي يفيد
املجتمع،فه ��ذه حالة يجب ان تتو�سع لدى االن�سان ..انني �أ�ؤمن عندما اقوم باخراج
�أي عم ��ل م�سرحي باالجواء الطبيعية الدميقراطية البعيدة عن االفتعال،واجتهد يف
م�شارك ��ة االخرين يف تعميق ال�ص ��ورة وتف�سري بواطنها التي ه ��ي ا�سا�سا مهما يف
البناء الفني .
*مل يتم التذكري بامل�سرح االوربي؟
 لعل امل�سرح االوربي ،ويف مقدمته امل�سرح االنكليزي  ،وبالذات م�سارح العا�صمةالربيطاني ��ة لندن حتتل املقدمة بني م�سارح العامل.فمدين ��ة لندن لوحدها ت�ضم اكرث

م ��ن خم�س�ي�ن م�سرحا ،وهذا يعني ب ��ان الرقعة الوا�سعة يف ه ��ذا املجال جتذب اليها
�آالف امل�شاهدي ��ن يوميا.هناك م�سرحيات ي�ستمر عر�ضها اكرث من خم�سني عاما ..ان
امل�ساف ��ة يف هذا املجال �ستبق ��ى وا�سعة بيننا وبينهم لع�شرات ال�سنني .فمنذ ان كنت
طالب ��ا ادر� ��س امل�سرح يف لندن قب ��ل اكرث من ن�صف ق ��رن وبالتحديد عام 1958كنت
امتن ��ى ان ارى م�سرحنا وهو يخطو حتى خط ��وة واحدة اىل امام كي يطرق حدود
وتنظيم م�سارح انكلرتا.
*ماالذي ميثل ا�سلوبكم يف الأخراج عن �سواه؟
 جمالي ��ة التكوي ��ن ،هذه ال�صفة يف امل�سرح تدخل ومن دون �شك فكر وقلب امل�شاهد،لذا فاين اعتمدها يف امل�سرح والفنون االخرى.
*ه ��ل حقق العبيدي ذاته االبداعية يف امل�سرح،الر�سم ويف التمثيل ؟واي جمال هو
االقرب لكم ؟
 ال اعتق ��د ،فامل�ساف ��ة تبقى طويلة لبلوغ هذا الهدف ،فمهم ��ا اجتهد الفنان وقدم من�إبداع يف العطاء ،فهو البد ان ين�شد املزيد  .اما اقرب املجاالت الفنية يل فهو امل�سرح
النه ي�ضم حتت عباءته جميع الفنون.
*كيف تنظر لالن�سان؟
 االن�س ��ان خمل ��وق مفكر مبتكر مبدع ،مزيج بني اخل�ي�ر وال�شر ،يحمل بيده غ�صنزيتون  ،وباليد االخرى يحمل قنبلة.
*وكيف تنظر للممثل؟
 يت�ص ��در مع املبدعني ال�ص ��ف االول يف م�سرية احلياة ،ان ��ه الفاهم املتميز،الكبريالذي اليتوقف عن العطاء .وهبه الله قدرة التف�سري والتو�صيل والعطاء.
*اجمل ذكريات الطفولة؟
 تل ��ك الذك ��رى الت ��ي ال متح ��ى م ��ن خاط ��ري  ..عندما كن ��ت طف�ل�ا يف ال�سابعة منالعمر كن ��ت معجبا برجال املظالت ال�شجعان وهم يقف ��زون مبظالتهم من الطائرات
،كن ��ت ا�شاهده ��م يف االفالم احلربية .فكرت ان اق ��وم بتقليدهم ال�صبح بطال مثلهم.
ت�سلل ��ت اىل الغرف ��ة الت ��ي توجد فيها مظل ��ة اب ��ي ،اذ كان ي�ستعملها اثن ��اء املطر يف
ف�ص ��ل ال�شتاء ..تناولتها من مكانها وخرجت به ��ا اىل �صحن الدار.كان الوقت ظهرا
واجلميع نيام يف قيلولة ال�صيف ،عدا اختي التي تكربين بثالثة اعوام ،طلبت منها
ان ال تب ��وح بال�س ��ر الحد وتق ��وم مب�ساعدتي وبع ��د موافقتها ومعرفته ��ا مبا �ساقوم
ب ��ه .قمنا بجل ��ب من�ضدة اخرى ا�صغر حجم ��ا واخريا و�ضعنا فوقه ��ا كر�سيا ليكون
االرتفاع منا�سبا للعملية ،بعد ذلك ت�سلقت املرتفع بحذر ،ثم ام�سكت باملظلة وفتحتها
وقف ��زت بها عالي ��ا بالهواء بعد ان اخ ��ذت نف�سا عميقا  ..بعد حلظ ��ات وجدت نف�سي
�ساقط ��ا ر�أ�س ��ا على عقب  ،لقد ت�ساق ��ط كل �شيء فوق ج�سمي ومتزق ��ت املظلة ب�شكل
غري ��ب  ..وهك ��ذا ف�شلت يف حتقيق االمني ��ة املتعلقة برجال املظ�ل�ات  .لكنها مع ذلك
تبقى حماولة جريئة رغم ف�شلها.
*اجمل هدية ح�صلتم عليها ،وايهما تف�ضلون املادية ام املعنوية؟
�أجم ��ل هدي ��ة ح�صلت عليها ،ه ��ي عندما كنت طف�ل�ا يف الثانية ع�شرة م ��ن العمر اذا�ش�ت�رى يل وال ��دي دراجة هوائي ��ة بعجلتني  .كنت اتباهى بها ام ��ام ا�صدقائي وانا
�أج ��ول به ��ا يف زقاق احل ��ارة  ..وقبل تخرجي م ��ن معهد الفن ��ون اجلميلة �أهدى يل
ا�ست ��اذي الراحل حقي ال�شبلي كتاب(االدب الفرن�س ��ي يف ع�صره الذهبي)كما اهدى
يل ا�ست ��اذي الراح ��ل �صفاء م�صطف ��ى كتاب (كاتري ��ن) وهو ي�ض ��م م�سرحية طويلة
بخم�س ��ة ف�صول وذل ��ك مبنا�سبة ا�صداري كت ��اب (جمموعة م�سرحي ��ات) الذي ي�ضم
�س ��ت م�سرحي ��ات ،عام 1957اما من ناحي ��ة الهدايا املعنوية واملادي ��ة ،فكل هدية لها
نكهتها اخلا�صة واثرها يف النف�س.
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سعدون العبيدي فنان شامل
د .عقيل مهدي يوسف

�سع ��دون العبي ��دي رج ��ل م�س ��رح يتمت ��ع بق ��درات
ابداعي ��ة و مواه ��ب فني ��ة مرتابط ��ة و متكامل ��ة يف
اجلن� ��س الدرامي و �أنواعه و يف االخراج و مذاهبه
و التمثيل ببعد عراقي و عربي و عاملي.
تراه يرت�أ�س ( فرق ��ا) م�سرحية يف بغداد او الكويت
ويحط مثل طي ��ور مدينة العم ��ارة مدينته التي ولد
فيه ��ا  ،بهج ��رة معاك�س ��ة اىل مدين ��ة لن ��دن و زهوها
احل�ضاري لتجتمع يف روحه مو�سيقى ح�ضارة بالد
ماب�ي�ن النهري ��ن بزهو امل�س ��رح االليزابيث ��ي و روح
�شك�سبري العاملية.
و ح�ي�ن عودته من الدرا�س ��ة  ،د ّر�س يف معهد الفنون
اجلميل ��ة بعد تخرجه من ��ه و متر�سه يف معاهد لندن
( جي ��ل هولد) و ( جامعة الربتا) و ( جمعية املمثلني
يف عا�صمة انكلرتا).
اخ ��رج( القل ��ب االرع ��ن) تالي ��ف ج ��ون باتري ��ك و (
كوميدي ��ا قدمي ��ة) للرو�س ��ي اورب ��وزوف  ،و يف
مقاربات ��ه الت�أليفي ��ة لأعم ��ال مولي�ي�ر و را�س�ي�ن  ،و
ق ��د ا�ض ��اف ل�سجله االخراج ��ي ما يربو عل ��ى ( )٣٠
م�سرحية .
م ّث ��ل يف التلفزي ��ون و ال�سينم ��ا مع كب ��ار املخرجني
امل�سرحي�ي�ن يف العراق  ،و دمج ن�ص ( معاذ يو�سف)
املو�س ��وم (  )I.b.cع ��ن ق�ضي ��ة النف ��ط با�سلوبه ��ا
الت�سجيل ��ي متنا�صا مع منهج ( بي�ت�ر ڤاي�س) بطابع
ي�ساري م�ضمر عن عالقة الثورة بالربوليتاريا.
ا�ص ��در جمموع ��ة م�سرحي ��ات ع ��ام  ١٩٥٧و اخ ��رج
مونودرام ��ا بعن ��وان ( م ��اري) و كت ��ب و اخرج هذا
ال�ض ��رب االبداع ��ي مونودرام ��ا ( مذك ��رات مي ��م) و
ب ��ات رائدا من ب�ي�ن رواد م�س ��رح الطف ��ل متنقال من
م�س ��رح املعهد الع ��ايل يف الكويت م ��ع الرائد ( زكي
طليم ��ات) ،و يف بغ ��داد ليخرج ( اب ��ن ماجد) تاليف
عزي ��ز عبد ال�صاح ��ب  ،حري�صا عل ��ى الطفولة بروح
تربوي ��ة تطور من قدرات الطف ��ل مب�سرحيات ( نور
و ال�ساحر) و ( عالء الدين و امل�صباح ال�سحري) .
تر�أ� ��س دائ ��رة ال�سينم ��ا و امل�س ��رح . ٢٠٠٥-٢٠٠٤
ب ��رزت موهبت ��ه الت�شكيلية فق ��ام بان�ش ��اء ديكورات
معظ ��م م�سرحياته ليدمج فيها اال�ش ��كال و اخلطوط
و االحج ��ام و االل ��وان م ��ع انغ ��ام اللغ ��ة الدرامي ��ة
و ايقاعاته ��ا و ابعاده ��ا التعبريي ��ة بب� ��ؤرة واقعي ��ة
ملتزمة.
�سالم ��ا لروح ��ه االبداعي ��ة ح�ي�ن ي�ستقبلن ��ا و مع ��ي
ا�سات ��ذة امل�سرح و م ��ن بينهم د .ح�س�ي�ن علي هارف
و د .عل ��ي ح�سني حم ��دان بكرم �ضياف ��ة بيته العامر
مزدانا باخللق و النبل و االبداع.
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