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سامي عبد الحميد

ذا اردن ��ا ان ن�س ��رد تاري ��خ التمثيل يف الع ��راق خالل
العق ��ود املا�ضي ��ة فعلينا ان نتذكر فرق ��ة امل�سرح الفني
احلديث التي كانت مدر�سة تخرج منها جنوم التمثيل
يف الع ��راق ..وله ��ذا فانن ��ي اج ��د ان احلدي ��ث عن اي
ممث ��ل عراقي وقف على م�سرح بغ ��داد بدءا من الفنان
يو�س ��ف الع ��اين ولي�س انته ��اء باللمث ��ل التلقائي عبد
اجلبار عبا�س ومورورا بكتيبة ال�شباب التي ا�صبحت
جن ��وم الفن العراق ..ال بد من �سرد تاريخ هذه الفرقة
العريقة واجنازاتها..
عام  1950عندم ��ا دخلنا معهد الفنون اجلميلة – فرع
التمثي ��ل ،كان اال�ستاذ (ابراهي ��م جالل) يرت�أ�س الفرع
والت ��ف حوله عدد من الطلبة ،يف حني وقف �ضده عدد
اخ ��ر من منا�ص ��ري ا�ستاذن ��ا الراحل (حق ��ي ال�شبلي)
ال ��ذي نقل من املعهد اىل التفتي� ��ش يف وزارة املعارف
(وزارة الرتبية حاليا).
اختل ��ف (ابراهي ��م جالل) ع ��ن ا�ست ��اذه يف ادارة فرع
التمثي ��ل ويف طريق ��ة التدري� ��س حيث اعط ��ى هام�شا
من احلرية للطلبة �سواء اثناء درو�س التمثيل العملي
ام يف اخ ��راج امل�سرحي ��ات الق�ص�ي�رة وكان ال�شبلي ال
ي�سمح لطلبته ان يخرجوا م�سرحية ،وحاول ابراهيم
جل ��ل ان يك�س ��ر القيود الت ��ي كان ي�ضعه ��ا ا�ستاذه عن
الطلب ��ة ومنها منعهم من اال�ش�ت�راك يف ن�شاطات فنية
او م�سرحي ��ة خارج نطاق املعه ��د (كان ال�شبلي يخ�شى
على طلبته ان ينح ��دروا اىل امل�ستويات املتدنية التي
تقدمها عادة على م�سارح املالهي الليلية.
وبعد ع ��ام 1951م التحق ال�صديق يو�سف العاين يف
املعهد وتوثقت عالقته باال�ستاذ ابراهيم جالل مما دعا
ه ��ذا االخري اىل اتخاذ قرار بنقل (يو�سف العاين) من
املرحل ��ة الدرا�سي ��ة االوىل اىل املرحل ��ة الثالثة بادعاء
ان الع ��اين ميتلك مواهب وقدرات فري ��دة ت�ؤهله لتلك
الرتقي ��ة ،وق ��د ث ��ارت ثائرتنا ان ��ا و ال�صدي ��ق (بدري
ح�س ��ون فريد) وكن ��ا يف املرحلة الثانية م ��ن الدرا�سة
معتقدي ��ن كونن ��ا ال نق ��ل موهب ��ة وكف ��اءة ع ��ن زميلنا
الع ��اين بيد ان اتهام ال�سلط ��ة للعاين كونه من مثريي
ال�شغب يف حتركاته ال�سيا�سية ويف اعماله امل�سرحية
ادى اىل ف�صله من املعهد ومن ثم ابعاده هو وجمموعة
م ��ن املثقف�ي�ن (الي�ساريني على وج ��ه اخل�صو�ص) اىل
املن�صوري ��ة �شم ��ال مدين ��ة بعقوبة حي ��ث حجزوا يف
مع�سكر خا�ص ق�ضوا في ��ه ما يقارب عاما كامال ،وكان
ال�شاع ��ر (مظفر الن ��واب) من حمل ��ة املحتجزين حيث
�شعرن ��ا انا ويو�سف العاين وعدد اخر من طلبة املعهد
ب� ��أن اعمالنا امل�سرحي ��ة التي يخرجه ��ا ابراهيم جالل
يف ال�سنت�ي�ن االوىل والثاني ��ة م ��ن درا�ستن ��ا قد نالت
ا�ستح�س ��ان جمه ��ور غف�ي�ر وخ�صو�ص ��ا م ��ن املثقفني
وم ��ن تلك االعم ��ال كانت م�سرحي ��ة (م�سم ��ار جحا) لـ
(عل ��ي احمد باكثري) وهي م�سرحي ��ة تندد باال�ستعمار
وحججه الواهي ��ة يف البقاء وا�ستالب خربات البالد،
اقول بعد ذلك النجاح تكونت لدينا فكرة ت�أ�سي�س فرقة
م�سرحي ��ة تعمل خ ��ارج نطاق املعه ��د وبالفعل قمنا انا
وال�صدي ��ق يو�سف الع ��اين بدف ��ع ا�ستاذن ��ا (ابراهيم
ج�ل�ال) لت�أ�سي�س الفرقة وكان قان ��ون الفرق التمثيلية
املعمول به ��ا انذاك ي�سمح ل�شخ� ��ص واحد ان ي�ؤ�س�س
فرق ��ة متثيلي ��ة عل ��ى ان تنتخب بع ��د الت�أ�سي� ��س هيئة
ادارية للفرقة.
ا�ستط ��اع (ابراهي ��م ج�ل�ال) ان يح�ص ��ل عل ��ى �إج ��ازة
ت�أ�سي� ��س الفرق ��ة (فرق ��ة امل�س ��رح احلدي ��ث) وذلك يف
 /3ني�س ��ان1952 /م ،وت�شكل ��ت ول هيئ ��ة �إداري ��ة
للفرقة م ��ن� :إبراهيم جالل (رئي�س ��ا) ويو�سف العاين
(�سكرت�ي�را) وعبد الرحمن بهجت (حما�سبا) ويعقوب

الأم�ي�ن (ع�ضوا) .علما �أنن ��ي (�سامي عبد احلميد) يف
الأ�شهر الأوىل من الت�أ�سي�س عن اين مع زمالئي حيث
ابتع ��دت عني ب�سبب خالفات ح ��ول ال�ش�ؤون الإدارية
والع�ضوية يف الفرقة وب�صراحة حول حماباة رئي�س
الفرقة لزميلنا (يو�سف العاين) .ولهذا فقد اجتهت اىل
املجموعة الت ��ي كان يقودها الراحل (جعفر ال�سعدي)
وعمل ��ت معه ��م يف م�سرحي ��ة (فلو�س) الت ��ي اخرجها
ال�سع ��دي وقدمت يف قاعة امللك في�ص ��ل (قاعة ال�شعب
حاليا) بعد هذا ج ��اءين وفد من اع�ضاء (فرقة امل�سرح
احلديث) وب�ضمنهم (جميد العزاوي) و�سعدي حممد
�صال ��ح ،يطلبون مني االنتماء اىل فرقتهم وعربوا عن
حر� ��ص رئي� ��س الفرق ��ة و�سكرتريه ��ا عل ��ى ان�ضمامي
اليهم وبالفعل فقد وافقت والتحقت باملركب.
كان اول عمل م�سرحي تقدمه الفرقة يف م�سرح �صيفي
عل ��ى �شاط ��يء نه ��ر دجل ��ة ويف حدائ ��ق ن ��ادي النداء
االجتماع ��ي ،مكونا م ��ن ف�صل من م�سرحي ��ة (الطبيب
رغم ��ا عنه) ملوليري وم�سرحية (عودة املهذب) ليو�سف
الع ��اين و�شه ��اب الق�ص ��ب ،وم�سرحي ��ة (ماك ��و �شغل)
للم�ؤلفني نف�سيهما ،كان ذلك يف �صيف عام 1952م.
كن ��ا نلج� ��أ اىل الن ��وادي واجلمعيات اخلريي ��ة نتلقى
منه ��ا الدعم واحلماية م ��ن ال�سلطة ويف ع ��ام 1953م
كان املفرو� ��ض ان تق ��دم الفرق ��ة م�سرحيت�ي�ن ليو�سف
الع ��اين وهما (موخو� ��ش عي�ش ��ة) و(ر�أ� ��س ال�شليلة)
وذل ��ك يف م�سرح بن ��ادي ال�س ��كك اال ان ال�سلطة انذاك
منعت عر�ض امل�سرحيت�ي�ن واعيدت اثمان التذاكر اىل
ا�صحابه ��ا بي ��د ان اح ��دا من مقتن ��ي التذاك ��ر مل ياتي
ي�سرتج ��ع ثمن تذكرته وذلك دعما وت�أييدا للفرقة ويف
ع ��ام 1954م مل حت�ص ��ل الفرق ��ة عل ��ى ترخي�ص لن�ص
م�سرح ��ي بعن ��وان (هذا املجن ��ون الفن ��ي) باال�شرتاك
م ��ع ع�ضو الفرق ��ة �سعدي حممد �صال ��ح ،وبوقتها كان
اال�ست ��اذ (حق ��ي ال�شبل ��ي) ع�ض ��وا يف جلن ��ة فح� ��ص
الن�صو� ��ص امل�سرحية مم ��ا دعاين اىل التج ��اوز عليه
وان ��ا تلميذه ب�سبب ذل ��ك املنع حي ��ث حاججته بتوتر
وهياج انا االن ا�سف عليه !
يف عام 1955م التحق بالفرقة اال�ستاذ الراحل (جا�سم
العبودي) بع ��د عودته من البعثة الدرا�سية يف امريكا
وق ��ام ب�أخ ��راج م�سرحيت�ي�ن ليو�س ��ف الع ��اين وهما:
(ت�ؤم ��ر بي ��ك) و(ماكو �شغل) وقدم ��ت امل�سرحيتان يف
قاع ��ة امللك في�صل .والول مرة عرفنا العبودي بطريقة
(�ستان�سالف�سك ��ي) يف اعداد الدور وبن ��اء ال�شخ�صية
علم ��ا انتي كنت قد ن�شرت قب ��ل ذلك �سل�سلة من ترجمة
لكت ��اب (الف�ي�ر ماجار�ش ��اك) ،ع ��ن الطريق ��ة يف جملة
(ال�سينم ��ا) ل�صاحبه ��ا ال�سينمائ ��ي الراح ��ل (كامريان
ح�سني).
ويف عام 1956م اخرج ابراهيم جالل للفرقة م�سرحية
ت�شيخ ��وف (اغنية التم) ومثلت فيه ��ا الدور الرئي�سي
ومع ��ي (يو�سف العاين) ب ��دور امللقن ،ذل ��ك الربنامج
اخ ��رج ابراهيم ج�ل�ال لـ (يو�س ��ف الع ��اين) م�سرحية
(�س ��ت دراه ��م) ويذك ��ر ان الفن ��ان الراح ��ل ا�سماعي ��ل
ال�شيخل ��ي هو الذي �صمم الديك ��ور للم�سرحيني وكان
ديك ��ور امل�سرحي ��ة االوىل واقعي ��ا بينم ��ا كان ديك ��ور
امل�سرحية الثانية رمزيا.
ويف ع ��ام 1957م ت�ص ��درت لالخ ��راج الدارة حينم ��ا
تناول ��ت م�سرحي ��ة انات ��ول فران� ��س وترجم ��ة (�سليم
بطي) (الرجل الذي تزوج امر�أة خر�ساء) دور الرجل.
وخالل اي ��ام التمارين االخرية للم�سرحية عر�ض فيلم
(من امل�س� ��ؤول؟) اخراج :عبد اجلب ��ار ويل ،وكنت انا
و(ناه ��دة الرم ��اح) منثل يف الفيلم دوري ��ن رئي�سيني.
وبع ��د ح�ضوري افتت ��اح الفيلم قمت بكتاب ��ة نقد قا�س
للفيل ��م ن�ش ��ر يف الي ��وم الت ��ايل يف جري ��دة (االخبار)
جل�ب�ران ملك ��ون ،ويف تل ��ك االي ��ام كن ��ت ان�ش ��ر نقدا
لالف�ل�ام ال�سينمائية يف تل ��ك ال�صحيفة وقد اثار نقدي

للفيل ��م ا�ستي ��اء (ناهدة الرم ��اح) مما دعاه ��ا اىل عدم
احل�ض ��ور اىل التمارين االخرية للم�سرحية وكنا على
و�ش ��ك تقدميه ��ا ومل جن ��د و�سيل ��ة للرج ��اء اىل ناهدة
بالع ��دول ع ��ن مقاطعتها �س ��وى اللج ��وء اىل ا�ستاذنا
(ابراهي ��م جالل) للتو�سط يف هذا ال�ش�أن وبوقتها كان
(ابراهيم جالل) عن فرقته خلالفات حول امور مالية.
وبالفع ��ل فق ��د ب ��ادر ابراهي ��م القن ��اع ناه ��دة بالعودة
اىل التماري ��ن وقم ��ت بتق ��دمي اعت ��ذاري له ��ا وقدمت
امل�سرحية بعد ثالثة ايام من عودتها.
ويف نف� ��س الع ��ام ا�ص ��درت ال�سلط ��ة احلاكم ��ة ام ��را
ب�سح ��ب اج ��ازة الفرق ��ة وق ��د جاء م ��ن االم ��ر مايلي:
ان الفرق ��ة تعر� ��ض االدع ��اءات الت ��ي ت�سته ��دف النيل
م ��ن او�ض ��اع الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة ولعدم
مراعاتها ملق ��ررات فح�ص الن�صو�ص التمثيلية ونظرا
اىل ان ت�صرفات ه ��ذه الفرقة م�ضرة بامل�صلحة العامة
والنه ��ا تقدم يف م�سرحياتها كث�ي�را من امل�شاكل وتنبه
النا� ��س عليها وكث�ي�را ما ت�ض ��ع اللوم عل ��ى احلكومة
النه ��ا املت�سببة يف افقار ال�شع ��ب وحالته ال�سيئة التي
و�ص ��ل اليها .....الخ ،بيد ان الفرق ��ة وا�صلت عر�ضها
امل�سرح ��ي يف الكلي ��ات ومنه ��ا كلي ��ة الط ��ب وكلي ��ة
الهند�سة وطب اال�سنان.
بع ��د قي ��ام احلك ��م اجلمه ��وري ع ��ام 1958م ح�ص ��ل
ابراهي ��م ج�ل�ال عل ��ى اج ��ازة ت�أ�سي�س الفرق ��ة جمددا
وذل ��ك يف 1958 /10 /15م وت�شكلت هيئتها االدارية
اجلدي ��دة من كل من :ابراهيم جالل (رئي�سا) ويو�سف
الع ��اين (�سكرت�ي�را) و�سامي عبد احلمي ��د (حما�سبا)،
وجمي ��د الع ��زاوي (ع�ض ��وا) ،عب ��د احلمي ��د قا�س ��م
(ع�ضوا) .وكانت م�سرحية العاين (اين امك يا �شاكر)
الت ��ي اخرجها (ابراهيم ج�ل�ال) اول اعمال الفرقة يف
ذل ��ك العه ��د اجلدي ��د وتعر� ��ض امل�سرحي ��ة ملو�ضوع ��ة
مالحق ��ة ال�سلطة للمواطنني من ابناء ال�شعب العراقي
يف ن�ضالهم �ضد اال�ستعمار.
ويف ع ��ام 1959م قدم ��ت الفرق ��ة م�سرحي ��ة جي ��ان
(املقاتلون) اخرجها� :سامي عبد احلميد وهي تتعر�ض
للثورة اجلزائرية �ضد اال�ستعمار الفرن�سي ،ويف عام
1960م قدمت الفرقة م�سرحية العاين (اهال باحلياة)
اخرجها (عب ��د الواحد طه) ،وفيها ت�أمل امل�ؤلف بحياة
جدي ��دة لل�شع ��ب العراق ��ي بع ��د قيام ث ��ورة  14متوز.
وبوقتها قدم ��ت م�سرحية (اين امك ي ��ا �شاكر) و(�ست
دراه ��م) يف مدينة الب�ص ��رة .ويف الع ��ام نف�سه اخرج
الراحل (بهنام ميخائيل) م�سرحية امل�ؤلف (كارجيالة)
(ر�سالة مفقودة) وهي م�سرحية رومانية تتعر�ض اىل
االنتخاب ��ات النيابية وم ��ا يحدث فيها م ��ن ممار�سات
�سلبية و�ضغوط حزبية و�سيا�سية و�صادف ان حدثت
مثل تل ال�ضغوط يف االنتخابات التي كانت احلكومة

تريد اجرائها يف البالد انذاك.
يف ع ��ام 1961م خط ��ت الفرقة خط ��وة جريئة بتقدمي
م�سرحي ��ة “ ت�شيخ ��وف “ (اخل ��ال فاني ��ا) اخرجه ��ا:
عب ��د الواحد طه ،كما قامت الفرق ��ة بتقدمي التمثيليات
التلفزيونية والإذاعية.
ويف ع ��ام 1963م وبع ��د اح ��داث �/8شب ��اط ،ا�صدرت
ال�سلط ��ة التي ازاحت الراحل عب ��د الكرمي قا�سم ،امرا
بالغ ��اء اج ��ازات الف ��رق جميعا .كما اعتقل ��ت (يو�سف
الع ��اين) ع�ضو الفرقة ومدي ��ر عام م�ؤ�س�س ��ة ال�سينما
وامل�سرح واخلت �سبيل ��ه بعد تو�سطات قام بها اقاربه
وا�صدقائه وحمبيه ومن ثم ا�ضطر اىل الهجرة خارج
العراق وجل� ��أ اىل املانيا ال�شرقية ث ��م اىل �سورية قبل
ان يعود اىل بلده عام 1968م خالل مدة غياب العاين
كنا نقدم م�سرحياته ب�أ�سماء م�ستعارة وكنت اعمل مع
جمموع ��ة من طلب ��ة وخريجي معهد الفن ��ون اجلميلة
وتق ��دم متثيلي ��ات تلفزيوني ��ة ومنه ��م (عب ��د املر�س ��ل
الزيدي) و(�سامي ال�سراج) و(روميو يو�سف) .وكان
ال�صدي ��ق (خلي ��ل �شوق ��ي) قد �ش ��كل جمموعت ��ه تقدم
اعماال تلفزيونية اي�ضا.
ويف ع ��ام 1965م ا�ص ��در قان ��ون جدي ��د لت�أ�سي� ��س
الفرق ��ة التمثيلي ��ة وبن ��اءا علي ��ه اتف ��ق ابراهيم جالل
وخليل �شوقي على دم ��ج اع�ضاء املجموعتني احلديث
والفن ��ي بفرقة واح ��دة �سميت بـ (فرق ��ة امل�سرح الفني
احلدي ��ث) ،وكانت الهيئ ��ة االدارية للفرق ��ة مكون من:
ابراهيم ج�ل�ال (رئي�س ��ا) ،وخليل �شوق ��ي (�سكرتريا)
و�سامي تيال (حما�سب ��ا) ،وكرمي عواد وفاروق فيا�ض
وفخ ��ري العقيدي (اع�ض ��اء) .وكان اول عمل للتكوين
اجلديد هو (م�سرحي ��ة يف الق�صر) للمجري (مولنار)،
اخرجه ��ا :حم�س ��ن �سع ��دون ،وذلك ع ��ام 1966م ويف
الع ��ام نف�س ��ه اخرج (ابراهي ��م جالل) م�سرحي ��ة لـ (طه
�سامل) بعن ��وان (فواني� ��س) وم�سرحي ��ة للم�ؤلف عادل
كاظم (عقدة حم ��ار)،ويف ع ��ام 1967م �سافرت الفرقة
اىل الكوي ��ت بدعوة من فرقة اخلليج العربي الكويتية
وقدم ��ت امل�سرحيت�ي�ن ،وم�سرحي ��ة عب ��د اجلب ��ار ويل
(م�س�أل ��ة �شرف) اخرجه ��ا (بدري ح�س ��ون فريد) .وقد
ت�أخ ��ر عر�ض امل�سرحيات الثالث ��ة اكرث من �شهر ب�سبب
عدم توفر بناية م�سرح منا�سبة.
ويف ع ��ام 1967م ع ��اد (يو�س ��ف الع ��اين) م ��ن غربت ��ه
وقدمت ل ��ه الفرقة م�سرحية (�ص ��ورة جديدة) اخرجها
(�سامي عبد احلميد) ،ويف العام 1968م اخرج (�سامي
عبد احلميد) م�سرحية الع ��اين املبتكرة (املفتاح) التي
اعت�ب�رت منوذج ��ا نوعيا م ��ن الكتاب ��ة للم�س ��رح حيث
اعتم ��د الع ��اين يف حكايته ��ا عل ��ى اهزوج ��ة �شعبي ��ة
معروفة يف جميع انحاء البالد العربية ونقول:
يا خ�شيبة نودي نودي وديني على جدودي
وجدودي بطرف مكة ينطوين ثوب وكعكة
والكعكة وين ا�ضمها؟ ا�ضمها بال�صندوق
وال�صندوق يريد مفتاح واملفتاح عند احلداد ....الخ
وهك ��ذا ت�ستم ��ر االهزوج ��ة وق ��د بنى الع ��اين احداث
م�سرحيت ��ه و�شخو�صه ��ا على مفردات تل ��ك االهزوجة
وم ��ن اجلدير بالذكر ان الفنان (كاظم حيدر) هو الذي
ق ��ام بت�صمي ��م ديك ��ور امل�سرحي ��ة ب�أ�سل ��وب جتريدي
وايحائ ��ي .....وقام املو�سيقار (ط ��ارق ح�سون فريد)
بت�ألي ��ف املو�سيقى واحل ��ان االغ ��اين للم�سرحية ،وال
ب ��د �أن نذك ��ر ب� ��أن عر�ض امل�سرحي ��ة ا�ستمر مل ��دة �شهر
يف بناي ��ة امل�سرح القومي القدمي ��ة و�شاهدها جمهور
غف�ي�ر واثار العر� ��ض حفيظة موظفي دائ ��رة ال�سينما
وامل�س ��رح انذاك م ��ن البعثي�ي�ن والقومي�ي�ن وحاولوا
�شتى الطرق ايقاف العر�ض.
ويف اوائل ع ��ام 1968م وبعد ان تعطلت اعمال معهد
بغ ��داد التجريبي الذي �أ�س�س ��ه ابراهيم جالل وجا�سم
العب ��ودي ،وكالهما ابتعد ع ��ن الفرقة وذلك بعد اعمار
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بناي ��ة م�س ��رح بغ ��داد .وكان �سبب التعطي ��ل خالفات
دبت ب�ي�ن امل�ؤ�س�سيني ،ق ��ام ابراهيم ج�ل�ال باالت�صال
بفرق ��ة امل�سرح الفني احلديث وعر�ض عليها ا�ستئجار
بناي ��ة م�س ��رح بغداد الت ��ي عمرها وزوده ��ا باملعدات،
اجر اق ��ارب ابراهيم ج�ل�ال هو �ضاب ��ط متقاعد ا�سمه
(ط ��ارق الغ ��زايل) وبالفع ��ل مت للفرق ��ة ذل ��ك وا�صبح
م�سرح بغ ��داد مقرا لها حتى �أح ��داث �آذار عام 2003م
وم ��ا بعده ��ا حي ��ث تعر�ض ��ت البناي ��ة اىل غل ��ق ب ��اب
امل�س ��رح بالطاب ��وق واال�سمنت .ومل يبق ��ي املخربون
املعت ��دون من ممتل ��كات الفرق ��ة و�أثاث البناي ��ة �شيئا
اال واحرق ��وه او دم ��روه وم ��ن ذل ��ك ار�شي ��ف الفرق ��ة
وال�صور الفوتوغرافي ��ة العمالها .رغم النداءات التي
وجهه ��ا اع�ضاء الفرق ��ة و�أ�صدقائهم وان�ص ��ار الفرقة،
احلكومة اجلدي ��دة العادة اعمار البناي ��ة كونها متثل
ذاك ��رة امل�س ��رح العراق ��ي وتراث ��ه وتخرج منه ��ا ابرز
الفنانني امل�سرحيني العراقيني ومنهم (ابراهيم جالل)
و(يو�سف الع ��اين) و(خليل �شوق ��ي) و(قا�سم حممد)
و(�سام ��ي عب ��د احلمي ��د) و(فا�ض ��ل خلي ��ل) و(�صالح
الق�ص ��ب) و(ج ��واد اال�س ��دي) و(زين ��ب) و(ناه ��دة
الرم ��اح) و(زكي ��ة خليف ��ة) و(فوزي ��ة ع ��ارف) و(م ��ي
�شوق ��ي) و(ازادوهي �صموئيل) .....ال ��خ ،اال ان تلك
النداءات ذهبت ادراج الرياح.
قب ��ل ان تقدم الفرقة اول م�سرحياتها يف م�سرح بغداد
قدمت عام 1969م م�سرحية (النخلة واجلريان) التي
اعده ��ا الراحل قا�سم حممد ،عن رواية الكاتب الراحل
غائب طعم ��ة فرمان بنف�س العن ��وان ،واخرجها ومثل
فيها جميع اع�ض ��اء الفرقة ،ا�ضافة اىل يو�سف العاين
وخليل �شوقي وزينب وناه ��دة الرماح وزكية خليفة،
حيث قدمت يف بناية امل�سرح القومي القدمية وا�ستمر
عر�ضها االكرث م ��ن �شهر وكانت مثل تلك املدة للعر�ض
امل�سرحي ام ��را مل يعتده امل�سرحي ��ون وال املتفرجون
يف العراق حيث مل تك ��ن العرو�ض امل�سرحية تتجاوز
االيام القالئل.
يف نهاية ع ��ام 1968م قدمت الفرق ��ة اول م�سرحياتها
وهي (متوز يقرع الناقو� ��س) من ت�أليف :عادل كاظم،
واخ ��راج� :سامي عبد احلميد ،وا�شرتك جميع اع�ضاء
الفرق ��ة بالتمثيل والول مرة تق ��دم الفرقة عمال باللغة
الف�صح ��ى ويحظ ��ى ب�إقبال جمهور وا�س ��ع .وبعد ذلك
توال ��ت اعمال الفرقة امل�سرحية الت ��ي تقدم يف م�سرح
بغداد ويح�ضرها جمهور من بغداد ومن املدن القريبة
وخ�صو�ص ��ا م ��دن الف ��رات االو�س ��ط .وكان (ابراهيم
ج�ل�ال) قد ابتع ��د عن فرقت ��ه يف هذه الف�ت�رة ومل يعد
اليه ��ا اال عندما قام ب�إخ ��راج امل�سرحي ��ة التي ترجمها
واعده ��ا في�ص ��ل اليا�س ��ري بعنوان (رحل ��ة ال�صحون
الطائرة).
تناوب �سام ��ي عبد احلميد وقا�سم حمم ��د على اخراج
م�سرحي ��ات (فرق ��ة امل�س ��رح الفن ��ي احلدي ��ث) الت ��ي
ات�صفت بالتن ��وع يف مو�ضوعاتها التي مت�س تطلعات
االن�س ��ان امل�سح ��وق نح ��و م�ستقبل اف�ض ��ل ،وبالتنوع
يف ا�سل ��وب بنائه ��ا واجتاهاتها الفنية فم ��ن الواقعية
امث ��ال (ال�شريع ��ة) و(اخل ��ان) و(خي ��ط الربي�سم) اىل
الكال�سيكي ��ة مثل (مت ��وز يق ��رع الناقو� ��س) و(هاملت
عربي ��ا) اىل الطليعي ��ة مث ��ل (الرج ��ل الذي �ص ��ار كلبا)
و(يف انتظ ��ار ك ��ودو) واىل امللحمي ��ة مث ��ل (اخلرابة)
و(بغ ��داد االزل ب�ي�ن اجل ��د واله ��زل) .وتنوع ��ت كذلك
يف ا�سل ��وب كتابة حواره ��ا من الف�صح ��ى العالية اىل
الف�صحى املب�سطة العالية.
ا�ستطاع ��ت (فرق ��ة امل�س ��رح الفني احلدي ��ث) ان تبلور
جمه ��ورا عري�ض ��ا يجم ��ع ب�ي�ن املثقف�ي�ن واملتعلم�ي�ن
وعام ��ة النا�س ومن خمتلف االف ��كار واملعتقدات وذلك
ب�سبب امل�ستوى الفكري املتق ��دم العمالها التي ت�ضرب
عل ��ى ااحل� ��س والوج ��دان ال�شعبي وب�سب ��ب امل�ستوى
الفن ��ي الر�صني الذي ال يق ��ل قيمة عن م�ستوى االعمال
امل�سرحي ��ة يف الدول املتقدمة ،وب�سبب و�سائله ال�سهلة
للو�ص ��ول اىل عق ��ول وقل ��وب اجلماه�ي�ر .وا�صبحت
الفرق ��ة اقوى مناف� ��س لفرق ��ة الدولة امل�سم ��اة (الفرقة
القومي ��ة للتمثي ��ل) ب ��ل ان العديد م ��ن اع�ض ��اء الفرقة
انتقل ��وا اىل الفرق ��ة القومي ��ة وذل ��ك لكون ��ه حمرتف ��ة
ويح�صل الع�ضو فيها على راتب �شهري وم�ضمون ،يف
حني ان ع�ضو (فرقة امل�سرح الفني احلديث) ال يح�صل
اال على مورد قليل جراء م�شاركته يف العمل امل�سرحي.

وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر هن ��ا ان الفرقة قد اعت ��ادت ومنذ
تا�سي�سه ��ا عل ��ى اتب ��اع نظ ��ام توزي ��ع احل�ص� ��ص على
العامل�ي�ن من وارد ال�شباك بع ��د اقتطاع ( )%25ح�صة
الفرق ��ة .وكان امل�ؤلف يتقا�ضى ( 10ح�ص�ص) واملخرج
( 10ح�ص� ��ص) واملمث ��ل االول( 8ح�ص� ��ص) وهك ��ذا
تقا�ضى احل�ص�ص بح�سب قيمة اجلهد املبذول.
م ��ن اع�ضاء الفرقة البارزين الذي ��ن انتقلوا اىل الفرقة
القومية للتمثيل( :قا�س ��م حممد) و(عبد اجلبار كاظم)
و(فوزية ع ��ارف) و(ازادوهي �صموئي ��ل) فيما انتمى
للفرق ��ة اع�ضاء ج ��دد م ��ن املخرجني واملمثل�ي�ن ومنهم
(عب ��د االم�ي�ر �شمخي) و(هيث ��م عبد ال ��رزاق) و(حامد
خ�ضر) و(غامن حميد).
�شارك ��ت الفرقة يف مهرجان دم�ش ��ق يف بدايات اقامته
وذل ��ك مب�سرحي ��ة قا�س ��م حمم ��د (ان ��ا �ضم�ي�ر املتكلم)
و�شارك ��ت الفرقة يف اال�سب ��وع الثق ��ايف العراقي ايف
اجلزائر مب�سرحية (بغداد االزل بني اجلد والهزل).
يف الثمانين ��ات والت�سعينات من الق ��رن ملا�ضي ا�صبح
(فا�ض ��ل خليل) م ��ن ابرز خمرجي الفرق ��ة حيث اخرج
م�سرحي ��ة (خيط الربي�س ��م) ليو�سف الع ��اين و(الباب
الق ��دمي) خلليل �شوقي ،وظل (فا�ض ��ل خليل) و(�سامي
عب ��د احلمي ��د) يدي ��رون الفرق ��ة ا�ضاف ��ة اىل (يو�س ��ف
الع ��اين) الذي ا�صب ��ح رئي�سا لها بعد رحي ��ل (ابراهيم
ج�ل�ال) وكانا عازم ��ان على اع ��ادة احلي ��اة للفرقة بعد
جممل اعمالها بداية الت�سعينات وبداية االلفية الثانية
وبعد التغيري الذي حدث وبالفعل فقد خططنا لربنامج
م�سرح ��ي متمي ��ز اال ان اال�ضطراب االمن ��ي الذي �ساد
البالد وخ�صو�صا مدينة بغداد حال دون حتقيق االمل
يف موا�صلة الفرقة ن�شاطها حتى يومنا هذا.
ويف الت�سعين ��ات قدم ��ت الفرقة ثالثة اعم ��ال م�سرحية
ق�صرية كتب ن�صو�صها االولي ��ة عبد الكرمي ال�سوداين
وق ��ام ع ��دد من اع�ض ��اء الفرق ��ة ومنهم (مظف ��ر الطيب)
و(حقي ال�شوك) و(اح�سان اخلالدي) با�شراف (�سامي
عبد احلمي ��د) باعادة ت�أليف تل ��ك الن�صو�ص وهي على
الت ��وايل (اىل ا�شعار اخر) و(الكفال ��ة) و(�شكرا �ساعي
الربي ��د) ،كلها تتحدث ع ��ن تنكر املجتم ��ع للقيم النبيلة
واح�ل�ال ظواه ��ر �سلبي ��ة مكانه ��ا بفعل ظه ��ور ال�سلطة
و�آث ��ار احل�ص ��ار االقت�صادي الذي فر� ��ض على العراق.
وكان ��ت م�سرحي ��ة (يه ��ودي مالط ��ا) ل� �ـ (مارل ��و) �آخ ��ر
م�سرحي ��ة مت ��رن عليه ��ا اع�ض ��اء الفرقة وم ��ن اخراج:
�سامي عبد احلميد ،قد اكتملت ولكنها مل تعر�ض ب�سبب
ما حدث للعراق عام 2003م.
وم ��ن �أه ��م ال�شخ�صي ��ات الت ��ي زارت م�س ��رح بغ ��داد
و�شاهدت عرو� ��ض فرقة امل�سرح الفني احلديث وعلقت
عليها:
• الروائي ��ة غ ��ادة ال�سم ��ان :ذهبت اىل م�س ��رح العاين،
وج ��دت هن ��اك (فرقة امل�س ��رح الفتي احلدي ��ث) مبعاين
الكلم ��ة كلها ....واىل حد بعيد ....وان حركة م�سرحية
�صحيح ��ة تق ��وم عل ��ى اكت ��اف جمموع ��ة م ��ن ال�شب ��ان
تتعاون والعاين على خلق م�سرح عراقي عربي ا�صيل.
• املخ ��رج ال�سينمائي يو�سف �شاه�ي�ن :خرجت بر�أي
ه ��و ان م�سرحك ��م خري مما يج ��ري االن يف م�سرحنا،
ال�شيء املمي ��ز عندكم وبخا�صة يف م�سرحية (نفو�س)
لفرق ��ة امل�سرح الفن ��ي احلديث ،ان هن ��اك �ضبطا جيدا
يف االداء.
• امل�ست�شرق ��ة ال�سوفيتية ايرينا اندريفنا :تلقيت.....
دعوة لزيارة م�سرح بغداد وزرت يف باديء االمر....
الين تخوف ��ت م ��ن ع ��دم فه ��م امل�سرحي ��ات الثالث ��ة
اطالق ��ا .....اال ان الدقائق االوىل الت ��ي ام�ضيتها يف
م�شاهدتي امل�سرحية اجربتن ��ي على طرح تلك االفكار
جانب ��ا و�ش ��دين �شع ��ور غام� ��ض اىل متابع ��ة احداث
امل�سرحية �شوق واهتمام بالغني !
• د� .سان ��درو كري�شبوتوين (ناق ��د من هنغاريا) :يف
الع ��راق �شاه ��دت (النخل ��ة واجل�ي�ران) ....اعجبن ��ي
خا�ص ��ة انها �صورت احلي ��اة الواقعية ولي�ست احلياة
املر�سومة.
• الروائ ��ي عب ��د الرحمن جميد الربيع ��ي :كلما ا�س�أت
الظ ��ن بامل�سرح العراقي ازاح عني هذا ال�شعور عر�ض
م�سرح ��ي ج ��اد لـ (فرق ��ة امل�سرح الفن ��ي احلديث) ذات
التاري ��خ العريق باالجن ��ازات امل�سرحي ��ة املهمة التي
تبقى ادانة للرداءة وال�سطحية وتب�شريا مبا يجب ان
يكون عليه امل�سرح العراقي الذي نريده.

علي حسين

كي ��ف ان�سى ه ��ذا املمثل الفذ ،وكنت �أراه كثريا يف طريق ��ه اىل دار االذاعة وهو يحمل رزم ًا
من االوراق ،كنت �أخمن انها ن�صو�ص �سيمثلها يف التلفزيون ،لكنني اكت�شفت فيما بعد انها
ن�صو� ��ص اذاعية كان الفنان الراحل حينه ��ا تفرغ للعمل االذاعي خمرجا وممثال ،.ان جيلي
يعرف عبد اجلبار عبا�س من خالل �أ�شرتاكه يف امل�سرحية ال�شهرية النخلة واجلريان ،حيث
ادى اه ��م ادواره “ مرهون ال�ساي�س “ االن�سان املع ��دم ،الذي يتحدث اىل اخليل ،يحاورها
يعر� ��ض عليه ��ا م�شاكل ��ه وهمومه ،ذات ي ��وم تباع الطول ��ة ،يالها من مع�ضل ��ة وجودية ،بعد
خم�س�ي�ن عاما يج ��د نف�سه خارج املكان الذي ي�شكل كل عامله ،مل يك ��ن الدور عن �ساي�س خيل
مهم ��وم مب�شاكل احلياة ،لكنه ا�شب ��ه ب�شريط �سينمائي مير امام اعيننا يروي حكاية ان�سان
يعي�ش بني احللم والواقع ،بني التمني والقدرة وحيدا ينوح و�سط الظالم.
يف دور “ مره ��ون “ وج ��د املتفرج نف�سه امام ممثل نا�ضج وذكي يف ر�سم ال�شخ�صية ،يقف
بر�س ��وخ ام ��ام ممثل كبري مثل يو�س ��ف العاين الذي ادى يف امل�سرحي ��ة �شخ�صية “ حمادي
العربنجي “ واتذكر انني �سالت عبد اجلبار عبا�س كيف ا�ستطاع ان يقف امام ممثل بحجم
يو�س ��ف الع ��اين كان ��ت اجابته ب�سيط ��ة لكنها عميقة يف نف� ��س الوقت قال :عندم ��ا امثل فان
االح�سا� ��س بال�شخ�صية عن ��دي ،ياخذ م�ساحة اك�ث�ر من التفك�ي�ر يف ال�شخ�صية ،مبعنى ان
االح�سا� ��س يف ال�شخ�صية يجب ان يكون اقوى ،وان يكون عاطفيا ،ولهذا انا كنت متعاطف ًا
م ��ع مره ��ون دون ان افكر بابعاد ال�شخ�صية وم�ساحته ��ا يف امل�سرحية “ من الغريب ان هذا
املمث ��ل املوهوب مل يجد ادوارا اكرب رغم اجادته ل ��دور االن�سان الب�سيط واملعدم وبلم�سات
كوميدية الفتة ،وهو حمرتف ت�شخي�ص جيد ،لكنه مل ياخذ حظه اليف التقييم ،وال يف تقدمي
املزي ��د من االدوار �سواء على امل�سرح او يف التلفزيون ،هناك معلومات قليلة عن هذا املمثل
ال�شعب ��ي احلنون ال�صوت واالداء وال�شخ�صية ،معظ ��م ادوارة تدور يف هذا االجتاه ،دخل
الفن مبكرا وادى �شخ�صية ام علي ال�شهرية يف االذاعة ،ومل يكن امل�ستمعون انذاك متاكدين
م ��ن ان الذي يق ��وم بال�شخ�صية ه ��و رجل يقف يف امل�س ��اء على خ�شبة م�س ��رح بغداد ي�ؤدي
ادوار االن�س ��ان ال�شعب ��ي الب�سيط ،ويف �س�ي�رة حياته نقرا انه مل يتمكن م ��ن اكمال درا�سته
ب�سب ��ب فق ��ر احل ��ال ووفاة وال ��ده مما جعله يت ��وىل امر اعال ��ة عائلته ،فعم ��ل يف عدة مهن،
م�ص ��ورا يف احلدائق وال�ساحات وبائع ًا متجو ًال ،وقاطع تذاك ��ر يف دور ال�سينما ،واحيانا
حم ��ا ًال يف ا�سواق ال�شورجة .وقد حاول يف امل�سرح او التلفزيون ان ينقل خربته احلياتية
ه ��ذه من خالل ال�شخ�صيات التي قدمه ��ا ،وقد ا�ستطاع ان يحفر يف وجدان امل�شاهد� ،صورة
الن�سان اختلطت عنده خ�شبة احلياة بخ�شبة امل�سرح.
ظ ��ل عبد اجلب ��ار عبا�س على الهام� ��ش دائما او اف�ضل قلي�ل�ا ،فدخل تاريخ الف ��ن ب�شخ�صية
االن�سان املعدم ،مثلما خرج من احلياة ان�سانا معدما يلفه الن�سيان.
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من زمن التوهج

ً
فقيرا وإشتهر
عبد الجبار عباس عاش ورحل

بدور مرهون أبو قنبورة
كافي الزم

يظن كثيرون أن الفنان عبد الجبار
عباس ولد في بغداد ولكن بعد
التحري تبين أنه ولد في قضاء علي
الغربي بمحافظة ميسان عام 1933
ولم يكمل التسعة أشهر في بطن
أمه وقد جاء إلى هذه الدنيا ضعيفا
منهكا متعبا أي كان (أسبيعي) كما
يقولون وهو الوحيد ألهله يين ثمان
بنات .تكاثرت العائلة وضاقت بهم
سبل العيش مما اضطر والد عبد
الجبار الرحيل إلى العاصمة بغداد
في ثالثينيات القرن الماضي وقد
سكنوا منطقة تسمى (الصنم) وهي
باألساس مقبرة العوائل المسيحية
بين منطقة الباب الشرقي وباب
الشيخ.

تطوع الوال ��د ب�سلك ال�شرطة براتب �ضئيل ال يكفي
ل�سد رمق العائلة امل�ؤلفه من ثمان نفرات مما �أ�ضطر
الوال ��د �أن يعمل يف احلمام ��ات ولأخال�صه بالعمل
جعل ��ه �صاحب احلمام م�س�ؤول ع ��ن الأمانات وهذا
املكان جمزي حيث االكراميات الكثرية من الزبائن.
كان والد عبد اجلبار عبا�س يعاين من مر�ض مزمن
وهو(ال�ص ��رع ال�شدي ��د) ويف �أحد �إالي ��ام بينما هو
يعم ��ل يف �أن ��ارة الفانو� ��س وكان وح ��ده يف املكان
انتابته موجة ال�صرع مما �أدى �إىل انكفاء الفانو�س
وانت�ش ��ار النفط واح�ت�رق املكان ب�أكمل ��ه واحرتق
وال ��د عبد اجلبار عبا�س مم ��ا �أدى �إىل وفاته .وهنا
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تعقدت احلاله االقت�صادية للعائلة حيث ذهب املعيل
الوحيد .غري �أن زوجت ��ه (�أم عبد اجلبار) ا�ضطرت
ان تعم ��ل يف البي ��ت وتطب ��خ ال�شورب ��ة واخلب ��ز
ويق ��وم عبد اجلب ��ار عبا� ��س يف بيعه ��ا يف ال�سوق
حينه ��ا �أ�صب ��ح يافعا و اندمج اك�ث�ر واكرث باحلياة
املدنية حيث كانت املدينة تعج باحلركة �إىل �ساعات
مت�أخ ��رة يف الليل وكرثة و�سائ ��ل الرتفيه (املالهي
وال�سينم ��ات) مما ا�ضطر عبد اجلب ��ار عبا�س يعمل
عم�ل�ا اخ ��ر يف حمل (في�ت�ر) لكي يوفر ثم ��ن بطاقة
ال�سينم ��ا وق ��د ت�أث ��ر كث�ي�را بالفنان يو�س ��ف وهبي
وكان دائما يجيد تقليده بالأداء.
وعن ��د دخوله باملدر�سة اجلعفري ��ة وبوجود الرائد
جعف ��ر ال�سع ��دي به ��ذه املدر�س ��ة الذي ع ��رف بحبه
للم�س ��رح ا�ستعان بعبد اجلب ��ار يف م�سرحياته وقد
مثل يف تلك الفرتة دور (�أم علي) نتيجة لعدم توفر
العن�ص ��ر الن�سائ ��ي يف ذل ��ك الوق ��ت (والغري ��ب ان
بعد هذه ال�سنني الطويل ��ة �أدى كذلك دور �أمر�أة يف
ثمانينات القرن املا�ضي يف م�سل�سل ابو البالوي).
يف ذل ��ك الوق ��ت م ��ن ع ��ام  1956انتم ��ى �إىل فرق ��ة
امل�س ��رح ال�شعبي وعمل يف م�سرحية (يريد يعي�ش)
ث ��م انتمى لفرقة امل�س ��رح احلديث عام  1957والفن
احلدي ��ث ع ��ام  1965بع ��د جتدي ��د اجازته ��ا �ضمن
قانون الفرق االهلية عام .1964
خمرج اذاعي
عم ��ل يف ال�سينما ممثل ومالح ��ظ وم�ساعد املخرج
يف �أف�ل�ام �سعي ��د �أفن ��دي – اب ��و هيل ��ه – عرو� ��س
الف ��رات و فتنه وح�سن .بالإ�ضافة لوظيفته كمخرج
اذاع ��ي يف الربامج الريفية� .أه ��م ادواره (مرهون
اب ��و قنب ��وره) يف النخلة واجل�ي�ران وقد ا�شرتكت
ابنته معه يف ه ��ذه امل�سرحية وهي �صغرية العمر.
كذل ��ك دوره يف م�سرحية ال�شريع ��ة (عمر ح�ساين)
ويف اخلان دوره(حمي البا�صوان) كذلك يف بغداد
الأزل وهامل ��ت عربيا ف�ضال عن ا�شرتاكه يف دبلجة
الكثري من م�سل�سالت الأطفال الكارتونية .املالحظ
من ه ��ذا الفنان املتفرد �أن معظ ��م ال�شخ�صيات التي
قدمه ��ا قريبة له وتاريخ معانات ��ه من ق�سوة العي�ش
والقهر والظلم ال�سائد يف فرتات حياته منذ �أن كان
طفال انتم ��ى �إىل الطبقة الفق�ي�رة بامتياز فال بريق
�أم ��ل للخال� ��ص او النهو�ض حلالة اف�ض ��ل مما �أدى
ب ��ه �إىل االح�سا�س ب� ��أن هذا الو�ض ��ع البائ�س ماهو

�إىل حلال ��ة الو�ض ��ع ال�سيا�سي ال�سائ ��د بعهد امللكية
واالقط ��اع مم ��ا ح ��دى ب ��ه االن�ضم ��ام �إىل احلرك ��ة
الي�ساري ��ة التي كانت ن�شطة جدا تلك الفرتة وادرك
ب�شباب ��ه �أن الن�ضال احلقيقي يبد�أ من هنا وبالتايل
اخلال�ص من هذه الطغمة الفا�سدة.
ويف خ�ض ��م ن�ضال ��ه ويف اثن ��اء عمل ��ه دق الفت ��ة
م�ضمونه ��ا �ضد ال�سلط ��ة و�أذا احد اف ��راد من القوة
املناوئ ��ة لفكره �ضرب ��ة �ضربة عل ��ى ر�أ�سه بوا�سطة
(ب ��وري حديد) مما جع ��ل دمه ين ��زف كنافورة ماء
وه ��و كما نعلم �ضعيف البنية متهالك نتيجة اجلوع
احلا�ص ��ل تل ��ك الف�ت�رة حينه ��ا نق ��ل �إىل م�ست�شف ��ى
الط ��وارئ وكان امل�س� ��ؤول ع ��ن عالج ��ه الدكت ��ور
امل�شه ��ور(ادور عي�س ��ى) مدير امل�ست�شف ��ى الذي �أقر
�أن جب ��ار عبا�س �أم ��ا �أن مي ��وت او ي�صيبه م�س من
اجلن ��ون .واخريا جن ��ا ب�أعجوبة من تل ��ك ال�ضربة
وبعدها مل يرتك عمل ��ه ال�سيا�سي وا�ستمر باحلركة
ال�سيا�سي ��ة متزامن ��ا م ��ع عمل ��ه الفن ��ي يف ال�سينما
وامل�س ��رح .وعن ��د انقالب � 8شباط اخ ��ذ ن�صيبه من
الف�ص ��ل ال�سيا�س ��ي واملالحق ��ات وق�ض ��ى يف �سجن
(خل ��ف ال�سدة) عدة �شه ��ور وبقيت عائلته بال معني
ث ��م �ص ��در قرارالعف ��و و�شمل ��ه وخرج م ��ن ال�سجن
ولكن ��ه مف�صول من وظيفته .ا�ستم ��ر ن�شاطه الفني
ولكنن ��ا نعل ��م متام ��ا �أن الف ��ن يف الع ��راق (ميوكل
خبز) ه ��ذا باال�ضافة اىل ان �أفراد ا�سرته ولد واحد
و 8بن ��ات ومع ذل ��ك حر�ص على دخوله ��ن املدار�س
ون�ش�أتهن ب�شكل جيد رغم الظروف ال�صعبة.
بع ��د انق�ل�اب  17مت ��وز ع ��ام  1968م �ص ��در ق ��رار
ب�أحال ��ة املف�صولني ال�سيا�سي�ي�ن لوظائفم وعاد عبد
اجلب ��ار عبا�س لوظيفته كمخ ��رج اذاعي وقدم كثري
من التمثيليات االذاعي ��ة اخراجا ومتثيال كذلك يف
التلفزيون وقد ا�ش�ت�رك يف امل�سل�سل اال�شهر (حتت
مو�س احلالق) وعمل يف امل�سرح وباالخ�ص فرقتة
االثرية �إىل نف�سه فرقة امل�سرح الفني احلديث .وقد
واجهته م�شاكل �أخرى كثرية منها �أنه بدون (�شهادة
اجلن�سية) وهنا تدخل رئي�س ديوان الرئا�سة انذاك
ط ��ارق حمد العبدالل ��ه و�صدر له ال�شه ��ادة و�أ�سرته
كذل ��ك وحينم ��ا تخل ��ف ابن ��ه الوحيد (�ص ��ادق) عن
اخلدم ��ة الع�سكرية ب�أيام طويلة �سعى له والده عند
الق ��ادة الع�سكريني وكان مو�ضع احرتام وتقدير له
وحذف ��وا جميع ايام غيابات ��ه الطويلة وكان �سبيال

حلل جميع معامالت الأ�سرة يف دوائر الدولة.
يتمي ��ز جبار عبا�س بحب ��ه والتزامه املبدئي بفرقته
العريق ��ة فرقة امل�سرح احلديث وه ��و دائم التواجد
اليوم ��ي يف الفرق ��ة بغ� ��ض النظ ��ر ان ��ه م�شرتك او
غ�ي�ر م�ش�ت�رك بعمل م�سرح ��ي معني ودوام ��ه ثابت
ومنتظ ��م .وعندما ي�سند له دور ما يف �أي م�سرحية
فهو م ��ن الق ��راءة االوىل للن�ص مي�س ��ك ال�شخ�صية
ب�ش ��كل مبا�شر وي� ��ؤدي منذ اجلمل ��ة االوىل اما يف
الق ��راءة الثانية يكون قد لب�س قطع من االك�س�سوار
ليقرتب من ال�شخ�صيه اكرث.
نموذج لاللتزام

�أما اثن ��اء العر�ض فهو من ��وذج للألتزام بتو�صيات
املخ ��رج وال يتج ��اوز عل ��ى الن� ��ص مطلق ��ا كم ��ا �أنه
يت ��دارك �أي �شكل ط ��ارئ يحدث اثن ��اء العر�ض يف
الأثاث او الديكور او االك�س�سوار وي�شد من عزمية
زميل ��ه ان حدث ارباك ما ب ��دون �أن ي�ؤثر على �إيقاع
العم ��ل وال عل ��م للجمه ��ور يف ذل ��ك .ف�ضال ع ��ن �أنه
م�ستع ��د لأي مهم ��ة يكلف بها من قب ��ل الفرقة �سواء
قاط ��ع تذاك ��ر او منفذ ان ��ارة �أو مو�سيق ��ى او دليال
لإدخ ��ال اجلمهور للكرا�سي املرقم ��ة هذا اذا مل يكن
له دور يف امل�سرحية.
كل هذه النجاح ��ات امل�ستمرة مل يتمكن عبد اجلبار
عبا� ��س ماديا مل�ساع ��دة عائلتة الفق�ي�رة فبقى �ساكن
يف الإيج ��ار ومل ميتل ��ك بيت ��ا ط ��وال عم ��ره مع ان
الق ��در دائما يرتب� ��ص لهذا الفن ��ان ف�أثناء �سريه يف
اح ��د �أللي ��ايل يف �ش ��وارع بغ ��داد �صدمت ��ه �سي ��ارة
م�سرع ��ه وقذفت ��ه �أمت ��ار�آ ومل ي�ص ��ح �أال وه ��و يف
امل�ست�شف ��ى وقد انك�سرت ا�ضلعه ورجليه حدث هذا
عام 1980م ومل تنج ��ح كل املحاوالت الرجاعه كما
كان حلالت ��ه الطبيعي ��ة وبق ��ى �شه ��ورا طويلة وهو
مقع ��د وج�سم ��ه م�ش ��دود يف (البالت�ي�ن) .بالت ��ايل
حدث ��ت امل�صيب ��ة الك�ب�رى اذ �أ�صبح عاط�ل�ا عن كل
�ش ��يء وا�صبح ��ت ال�ضغ ��وط املعي�شي ��ه لعائلت ��ه ال
تط ��اق وهنا �شم ��رت زوجت ��ه الراحل ��ه (ام �صادق)
عن �ساعديه ��ا ومل ت�ستكني لهذا الو�ضع البائ�س فقد
عملت من ال�صباح �إىل امل�ساء لكي حتافظ على احلد
الأدنى من املعي�شه وقد حر�صت على �إكمال �أوالدها
للدرا�س ��ة على اكمل وجهه .وبع ��د منا�شدات كثرية
ا�ستجابت احلكومة وار�سلته لال�ستطباب يف لندن
اذ جن ��ح الأطباء هن ��اك الرجاعه حلالت ��ه الطبيعية
رغ ��م الوه ��ن الع ��ام يف ج�سم ��ه وا�ستم ��ر يف عمله
الفني لف�ت�رة حمدودة .وكم ��ا قلنا �سابق ��ا ان القدر
يرتب�ص لهذا االن�س ��ان والفنان حيث جاءت �سيارة
م�سرع ��ة يقودها �سائ ��ق متهور و�ضربت ��ه يف مقتل
هذه املرة.
كان ��ت ال�ضرب ��ة يف مكان ح�سا� ��س يف ر�أ�سه افقدته
ال�سيطرة عل ��ى حوا�سه� .أ�صبح فاق ��د للوعي لفرتة
طوي ��ل و�أ�صيب بتلف الدماغ وفق ��دان الذاكرة ومل
يتع ��رف عل ��ى �أ�صدقائ ��ه و�أف ��راد ا�سرته ح ��دث هذا
� 1986إىل �أن تويف هذا الفنان الكبري يف م�ست�شفى
الكرامة عام .1996
ت ��رك حزن ��ا و�أ�سى يف قل ��وب حمبي ��ه ويف اخلتام
الب ��د �أن ن�شري لعائلته اخلم�س بنات و ابنه الوحيد
�صادق ووالدتهم تعلموا الدر�س واتقنوه وجنحوا
يف اجتي ��از الكث�ي�ر من امل�صاع ��ب ال�سيم ��ا ال�سيدة
والدته ��م التي نا�ضلت وعمل ��ت بجد منقطع النظري
فه ��ي موظف ��ة خدم ��ة يف املدر�سة نه ��ارا وتعمل يف
مركز �صحي م�س ��اءا وا�ستطاعت ان حتمي عائلتها
وحر�ص ��ت عل ��ى تعليمه ��م .اغلب بناته ��ا يعملن يف
التعليم ووظائف �أخرى اما ابنه الوحيد �صادق فقد
ح�صل عل ��ى �شه ��ادة الدكتوراه و يعم ��ل يف وزارة
الزراعة.

يوسف العاني

قب ��ل ت�أ�سي� ��س فرق ��ة امل�س ��رح الفن ��ي احلديث عام
1957م �أح�س�سن ��ا ان ��ه واح ��د من ��ا ...ي�س�ي�ر معنا
بعيون مفتوحة وتوا�ضع جم وذهن متقد من �أجل
ان يتعل ��م كل �ش ��يء ويرم ��ي برتاكم ��ات �سابقة ال
قيمة لها كان قد تعرف عليها واقرتب منها بعفوية
وب�ساط ��ة ..ومل تكن تعني �شيئ ��ا يف مفهوم القيم
احلقيقي ��ة لبن ��اء االن�سان( ..لي� ��س ال�سطح الالمع
ه ��و الطم ��وح وال ال�صع ��ود ال�سه ��ل ه ��و االرتقاء
احلقيقي) ..تعرف على هذه احلقائق ب�سرعة بنهم
كب�ي�ر اليه ��ا ..مل يكن ي�ت�ردد يف ان يعمل كل �شيء
م ��ن اج ��ل ان يخط ��و اخلط ��وات االوىل يف درب
امل�س ��رح احلقيق ��ي واخلط ��وات الر�صين ��ة االوىل
يف ال�سينم ��ا ..وراح – نح ��ن ن�شجعه – راح يقر�أ
وي�ستم ��ع اىل لقاءاتنا بانتباه وحما�سة فذة ..فمن
�سط ��ور قليلة كان يكتبها مع�ب�را عن بع�ض �آرائه..
راح يخو�ض مناق�شات برتدد اوال ثم من دون تردد
ليعرب عن موقفه ووجهة نظره ب�شجاعة.
خطوات ��ه كانت هادئة لكنه ��ا تعمقت �شيئ ��ا ف�شيئا
وراح ه ��و يف الوقت ذاته يتحم ��ل م�س�ؤولياته يف
امل�س ��رح وج ��دارة ..ث ��م راح يدع ��و اىل تعميق كل
خط ��وة ويحل ��م احالما كب ��ارا و�صار ج ��زءا مهما
م ��ن م�سرية فرق ��ة امل�سرح احلدي ��ث ..ليعلو ا�سمه
وترتك ��ز ومكانت ��ه يف م�سرحي ��ات كث�ي�رة م ��ازال
بع�ض منها يف ذاكرة النا�س.

ف ��دوره احلمي ��م واملمتع والذي ي�ضح ��ك ويبكي..
(مرهون ابو قنبورة) يف “ النخلة واجلريان “..
م ��ازال امنوذجا يف عفوي ��ة االداء و�صدقه وعمق
ت�أثريه يف النا�س ح�س ��رات و�آهات و�ضحكات من
القلب يف �آن واحد.
هك ��ذا ترت�س ��م �ص ��ورة( ..عبداجلب ��ار عبا� ��س)
امام ��ي وانا �أقر�أ خ�ب�ر وفاته للم ��رة الثانية ..بعد
ان و�صلن ��ا نب� ��أ موت ��ه قبل زم ��ن بعي ��د ليكتب عنه
م ��ن كث ��ب ويخ�ص� ��ص ل ��ه حق ��ل وف ��اء يف برنامج
�سه ��رة اخلمي� ��س ..وهو حي ي ��رزق ..وكانت تلك
م�صادفة مرح ��ة بالن�سبة له ..فق ��د كان يجيد حبك

م�صادفات م�ضحك ��ة يف منا�سبات عدة ي�ضحك من
معه وي�ؤن�سهم بها.
عبداجلب ��ار عبا� ��س كان ممث�ل�ا يدخ ��ل يف القل ��ب
قبل ان يق ��ف على امل�سرح ..ي�سه ��ل كل االمور وال
يعقدها ..حتى مالب�سه يوفرها ويختارها من بني
املالب� ��س املتكد�س ��ة يف خم ��زن الفرق ��ة ..حتى انه
يرتديه ��ا ويقف امام املخرج ونحن بعد يف مرحلة
ق ��راءة الن� ��ص .ينتبه لكل املالحظ ��ات وان مل تكن
تعنيه يف �ش ��يء ..من�ضبط مواظ ��ب ويف اىل حد
الت�ضحي ��ة يت�ساءل عما ال يعرف ��ه فان مل ي�ستوعب
اعاد ثانية وثالثة ..ولكن ب�أدب طريف !

كان عبداجلب ��ار عبا�س امنوذج ��ا لكل ع�ضو جديد
يدخل فرقتنا امل�سرحي ��ة يحاول هو اوال ان يعلمه
على ال�صح من دون ا�ستعالء ومن دون ان ي�شعره
ب�أن ��ه يعلمه ..بل ي�أتي املعلوم ��ة من�سابة من خالل
�أكرث من منا�سبة.
عبداجلب ��ار عبا� ��س ج ��اع ومل يح ��ن ر�أ�س ��ا ..ومل
ي�ستج ��د من �أح ��د ..بل راح يكدح ب�ش ��رف وب�سالة
عام�ل�ا ب�سيط ��ا وم�ستخدما يف اكرث م ��ن مكان من
دون �أن يك ��ون مبوق ��ع (املذلة) الفني ��ة ان جاز يل
هذا التعبري.
فمن ��ذ ان وع ��ى ومار� ��س درب الف ��ن احلقيق ��ي
النظيف ..تعاىل مع نف�سه ف�صار مطلوبا ومرغوبا
يف �أك�ث�ر م ��ن م ��كان وحال ��ة ..امل�س ��رح ،ال�سينما،
االذاعة ،التلفزيون ..فبع ��د ان بد�أ بدور (ام علي)
حني ع ��زت االدوار الن�سائية �ص ��ار خمرجا اذاعيا
ت�شف ��ع ل ��ه كفاءته وجتربت ��ه ..وممثال ي�س� ��أل عنه
النا� ��س ان غاب عنه ��م و�سار الزم ��ن بتناق�ضاته..
واالن�س ��ان اب ��ن زمن ��ه ..فاقع ��ده املر� ��ض ..مر�ض
جاءه على عجل حني راف ��ق ا�صدقاء ال�سوء ..ومل
يحظوا له حرمة بل ا�ستغلوا طيبته ووفاءه ..ومل
يكن يدري ان الدنيا – احيانا – غادرة ان مل تنتبه
مل ��ن وملا يحيطنا منه ��ا ..وكاد ان يفقد احلياة اكرث
م ��ن مرة ..لك ��ن عائلت ��ه الكرمية الطيب ��ة احاطته،
وراح ��ت تكدح كما كدح وتب ��ذل اجلهد كي حتافظ
علي ��ه ..ف�أك�سبته �سنوات عم ��ر جديدة ..ولكن ،لن
يطول العمر وق�سوة احلياة اعتى من ان تتك�سر..
فتوق ��ف القل ��ب الطي ��ب ليغادرن ��ا به ��دوء كان ��ه
ال�صمت ..مثلما جاءن ��ا ذات يوم �صامتا ليقول“ :
�أريد ان اعمل معك ��م ..لأتعلم “ ..فتعلم وعلم ..ثم
عاد لي�صمت اىل الأبد..
رحمك الله يا عبداجلبار !
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عبدالجبار عباس ...غادرنا بهدوء كأنه الصمت

عبد الجبار عباس والتلقائية في العمل الدرامي
ستار كريم مظلوم

عندما نستعيد االسماء الفنية التي
غابت عن عالمنا فأننا نتذكر بال شك
بعض الوجوه واالسماء التي تركت
بصمات مميزة في مسيرة المسرح
العراقي ومن هؤالء الفنانين الراحلين
سمير القاضي وخليل الرفاعي
وطعمة التميمي وعبد الجبار عباس
وهذا االخير اشتهر بدور “ام علي” في
مسرحية “ يريد يعيش».

وكان �سب ��ب اختي ��اره له ��ذا ال ��دور قل ��ة العنا�صر
الن�سوي ��ة العامل ��ة عل ��ى خ�شب ��ة امل�س ��رح يف تل ��ك
املرحل ��ة ورغ ��م مالحم ��ه ال�صارمة اال ان ��ه ارتدى
املالب� ��س الن�سائي ��ة و�ش ��د ر�أ�س ��ه باجلرغ ��د ومثل
�شخ�صية املر�أة امل�سرتجلة ،وجناح هذا الفنان يف
متثي ��ل االدوار ال�شعبية يعود اىل البيئة التي ولد

فيه ��ا وهي حملة “الفناهرة” عام  1933وعن تلك
الفرتة ق ��ال الفنان الراحل عب ��د اجلبار عبا�س يف
اح ��د لقاءاته ال�صحفية القدمي ��ة “ايام من الب�ؤ�س
والفق ��ر ع�شته ��ا يف اواخ ��ر االربعيني ��ات وبداية
اخلم�سينيات:
وم ��ع ذلك فق ��د كان والدي حينما ينته ��ي من عمله
يف حم ��ام “ املربع ��ة” املقابل ��ة ملحل ��ة “العوينة”
ياخ ��ذين اىل دور ال�سينم ��ا الواقع ��ة يف �ش ��ارع
الر�شي ��د مث ��ل �سينما الر�شيد وال ��زوراء والوطني
و�سينم ��ا الرافدي ��ن ال�صيف ��ي حيث كان ��ت تعر�ض
بع� ��ض االف�ل�ام العربية الت ��ي كان يت�سيد بطولتها
حينئ ��ذ الفن ��ان العرب ��ي الراح ��ل يو�س ��ف وهب ��ي
واملو�سيق ��ار الراح ��ل حممد عب ��د الوهاب وغريها
م ��ن االف�ل�ام الت ��ي ترك ��ت �أثاره ��ا يف نف�س ��ي ومل
ي�ستمر االمر هكذا ق ��ال الفنان عبد اجلبار عبا�س:
حني توفى والدي وانا �صغري ا�ضطرين االمر اىل
الدخ ��ول اىل املدر�س ��ة امل�سائي ��ة وخ�ل�ال درا�ستي
كن ��ت ا�ساع ��د والدت ��ي يف تهيئ ��ة احلط ��ب وبي ��ع
اخلب ��ز وي�ضي ��ف قائ�ل�ا :بعد ذل ��ك عمل ��ت م�صورا
يف احلدائ ��ق وال�ساح ��ات ويف املدر�سة اجلعفرية
امل�سائي ��ة عرفت مبواهبي التمثيلي ��ة ف�شكلنا فرقة
م�سرحي ��ة م ��ن الطلب ��ة ومثلنا ع ��ددا م ��ن االعمال
الفني ��ة منه ��ا م�سرحية “ ن�ساء نابلي ��ون” وات�سع
طموح ��ي بعد ذلك حيث انتمي ��ت اىل فرقة امل�سرح
الفني احلديث عام .1956
وا�شرتك ��ت يف ع ��دد من االعم ��ال امل�سرحي ��ة التي
قدمتها الفرقة ومنها م�سرحية “النخلة واجلريان
“ وا�شته ��رت يف دور “مره ��ون ابو قمبورة” يف

تل ��ك امل�سرحية ويف ع ��ام  1970ق ��در يل ان ادخل
دائ ��رة االذاع ��ة والتلفزي ��ون فعمل ��ت ممث�ل�ا يف
بع� ��ض الربامج الريفية ثم عمل ��ت ما كري ًا يف فيلم
عليا وع�صام وظه ��رت يف دور كومبار�س يف فيلم
�سعيد افندي كما ظهرت يف دور “العربنجي” يف
فيل ��م “املنعطف” تفرغ الفن ��ان عبد اجلبار عبا�س
لالخراج االذاعي حتى رحيله يف عام1996 .
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عبد الجبارعباس أمير المسحوقين !
علي جبار عطية

أراد المريض أن يدخل إلى غرفة
مباشرة من دون االلتزام
الطبيب
ً
بالدور ،فمنعه البواب من الدخول فما
كان منه إال أن صفعه في أكبر إهانة
لرجل.
توجه
ٍ
َّ

كان ذل ��ك امل�شه ��د يف حلق ��ة (�ش ��راب امل�سه ��ل) يف
م�سل�س ��ل (حت ��ت مو� ��س احل�ل�اق) ١٩٦٩ /م ،وهو
جزء من مفارقة تق ��وم على تناول (حجي را�ضي)
امل�سك ��ر ب ��د ًال م ��ن دواء �ش ��راب امل�سه ��ل بخط�أ من
عامله (عبو�سي).
مل ي ��رد ب ��واب الطبي ��ب (عبد اجلب ��ار عبا�س) على
ال�صفع ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي زاد م ��ن تعذي ��ب املري� ��ض
حوار مليء
(�سلي ��م الب�صري) ،وظل مت�سائ�ل ً�ا يف ٍ
علي ،هل عدين �صغري ًا؟
بال�شجن :ملاذا مل يرد َّ
ظ ��ل م�شهد ال�صفعة ،وما تبع ��ه م�ؤثر ًا غاية الت�أثري
يف كل َم ��نْ ي�شاه ��ده و�أ َّن ��ه م�شه ٌد حقيق � ٌّ�ي لرباعة
امل�ؤدي ��ن الفنان�ي�ن �سلي ��م الب�ص ��ري وعب ��د اجلبار
عبا�س.
ولد الفنان عبد اجلبار عبا�س يف حملة باب ال�شيخ
ببغداد �سن ��ة ١٩٢٣م ،وكان �أبوه الكادح ي�صطحبه
�إىل دور ال�سينم ��ا يف �ش ��ارع الر�شي ��د (الر�شي ��د،
الزوراء ،الوطن ��ي ،الرافدين ال�صيفي) فغر�س يف
نف�سه حب الفن.
عم ��ل يف مه � ٍ�ن ب�سيطةٍ حت ��ى وجد نف�س ��ه م�صور ًا
فوتوغرافي� � ًا هاوي ًا ،ث� � َّم دخل املدر�س ��ة اجلعفرية
امل�سائية ف�ش ّكل فيها فرق ًة م�سرحي ًة.
عل ��ى م ��دى �أك�ث�ر م ��ن �أربع ��ة عق ��ود م ��ن م�سريته
الفني ��ة مل يح�ص ��ل الفنان عبد اجلب ��ار عبا�س على
دور ثان ��ويٍّ يتنا�س ��ب مع امكانات ��ه الفنية بل كان
ٍ

يُعط ��ى �أدوار ًا هام�شي ًة للغاية ،ومع ذلك كان ممث ًال
م�ؤث ��ر ًا يف جمي ��ع الأعمال امل�سرحي ��ة ،والإذاعية،
والتلفزيوني ��ة ،وال�سينمائي ��ة الت ��ي ا�ش�ت�رك به ��ا
مثل :م�سرحية (النخلة واجلريان) و(بغداد الأزل
ب�ي�ن اجل ��د واله ��زل) ،و(اخل ��ان) ،و(الب�ستوك ��ة)
وغريها من الأعمال امل�سرحية ،وكذلك يف الأعمال
التلفزيونية( :حتت مو�س احلالق) و(كا�سب كار)
وغريه ��ا ،وم ��ن الأعمال ال�سينمائي ��ة التي ا�شرتك
به ��ا نذك ��ر منها( :فتن ��ة وح�س ��ن) ،و (ارحموين)،
(عرو� ��س الف ��رات)�( ،أب ��و هيلة)�( ،شاي ��ف خري) ,
(احلار�س)( ،العا�ش ��ق)( ،احلدود امللتهبة)( ،فائق
يت ��زوج)( ،حت ��ت �سم ��اء واح ��دة)( ،املنعط ��ف)،
(فائ ��ق يتزوج) ،كما ال يغيب عن الأذهان جت�سيده
ال�صوتي يف م�سل�سل الأطفال الكارتوين (الأمني)
الياباين (�سنان) (١٩٧٥م ـ ١٩٧٨م) بـ  ٩٩حلقة بدور
الذئب (زعب ��ور) كما �شارك يف جت�سيد �شخ�صيتي
(عبدو) و(ن ��وري) يف برنامج (افتح يا �سم�سم) /
( ١٩٧٩ـ ١٩٨٢م).
�صوته الأج�ش �صار عالمته املميزة ،وجواز مرور

�إىل الأ�سماع لهذا جنح يف الإذاعة خمرج ًا وم�ؤدي ًا
كم ��ا جن ��ح يف جت�سي ��د دور املواط ��ن امل�سح ��وق،
وكذل ��ك يف م ��ا ي ��وكل �إلي ��ه م ��ن �أدوار يف وق � ٍ�ت
ندرت في ��ه ال�شخ�صيات الن�سوي ��ة يف التمثيل يف
اخلم�سيني ��ات ،لذا فانه مل يج ��د �ضري ًا يف جت�سيد
دور امل ��ر�أة (�أم علي) يف متثيلي ��ة (اللي يعي�ش) /
١٩٥٦م فربع يف �إقناع امل�شاهدين �أ َّنه (�أم علي) من
دون �أن ُيغيرّ طبقة �صوته� ،أو يفتعل اخل�ضوع يف
القول ! !
حني �أُ
عيني و�أ�ستمع �إىل �صوته �أ�شعر ك�أين
غم�ض
َّ
�أ�ستمع �إىل �أجيج ماء ال�شالل !
�ض ��رب احل�ص ��ار مطل ��ع الت�سعيني ��ات احلي ��اة
العراقي ��ة مبجمله ��ا ومنها احلياة الفني ��ة لكن عبد
اجلب ��ار عبا� ��س مل ي�ست�سل ��م ،ورف� ��ض �أن يقب ��ل
بالأدوار التي ال تتنا�سب مع مكانته الفنية ،فذهب
�إىل �أقرب مدر�س� � ٍة مل�سكنه يف حي الإعالم ببغداد،
وطلب مقابلة املدير ،ومما يروى �أنَّ مدير املدر�سة
ُ�س� � َّر بزيارته ظان� � ًا �أنَّ له حاج� � ًة يق�ضيها ومي�ضي
�إال �أن ��ه طل ��ب من ��ه عم ًال غري فن ��ي يعي� ��ش منه فلم

يج ��د ل ��ه وظيفة غري احلار� ��س ،ف�ص ��ار بواب ًا هذه
املرة للتالميذ !
كان ��ت هذه الوظيفة تتنا�س ��ب مع دوره يف احلياة
والفن� :أمري ًا للم�سحوقني واملن�سيني.
مل ميك ��ث طوي ًال يف هذه الوظيف ��ة التي ُف ّ�صلت له
يف �آخ ��ر العم ��ر �إذ كان ��ت تنتظره �سي ��ار ٌة م�سرع ٌة
بينما يهم بعبور ال�شارع لتدع�سه ،وتمُ هّد لرحيله.
ومن الالف ��ت للنظر �أن ناقد ًا �أدبي� � ًا مهم ًا من احللة
يحم ��ل اال�سم نف�سه هو عبد اجلبار عبا�س (١٩٤١م
ـ  )١٩٩٢و�صف ��ه الدكتور علي جواد الطاهر بـ(فتى
النق ��د الأدبي) توفى يف ال�سن ��ة نف�سها التي توفى
فيها الفنان عبد اجلبار عبا�س .وقد و�صف الطاهر
موت الناق ��د �إثر نوبة قلبية بالق ��ول( :لقد �أ�ضاعه
قومه يف حياته ،ث َّم �أ�ضاع ��ه املوت ،والنقد الأدبي
هو اخلا�سر) ،وه ��ذا الو�صف ميكن �أن ي�شمل عبد
اجلبار عبا�س الفنان.
وهك ��ذا افتقدنا يف ال�سنة الثالث ��ة للح�صار ١٩٩٢م
�صوتني مهمني يف النقد والفن مرا بنا مر ال�سحاب
على غفلةٍ من الزمن.

الفنان عبد الجبار عباس ..أم علي
د .سالم شدهان
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(اللي يعي� ��ش) متثيلية كوميدية ا�سبوعية تتناول
هم ��وم النا�س يف تل ��ك الف�ت�رة وم�شاكلهم بطريقة
فكاهي ��ة عر�ضت م ��ن على �شا�ش ��ة تلفزيون العراق
بع ��د ت�أ�سي�سه يف عام  1956ا�شرتك فيها جمموعة
من روّ اد احلركة الفني ��ة يف العراق منهم املرحوم
(كام ��ل القي�س ��ي) ب�شخ�صي ��ة ابوعل ��ي  ,و(ك ��رمي
ع ��واد) ب�شخ�صي ��ة االب ��ن ال�شقاوة (اب ��و عظمة) ,
�أم ��ا �شخ�صية ام علي فقد مثلها باجادة تامة الفنان
املرح ��وم (عب ��د اجلبار عبا� ��س) يف زم ��ن كان فيه
العن�ص ��ر الن�سائ ��ي يكان يك ��ون معدوم ��ا وجوده
يف ال�ساح ��ة الفني ��ة .مل تك ��ن مالم ��ح عب ��د اجلبار
عبا� ��س انثوي ��ة  ,وال �صوته م ��ن الرق ��ة �أو بطبقة

ناعمة جتعله ي�صلح لتمثيل �شخ�صية امر�أة  ,لكنها
خط ��وة �شجاع ��ة من فن ��ان موهوب له ثق ��ة بنف�سه
تفوّ ق فيها على كل التقاليد والعرف البالية ,فلب�س
املالب� ��س الن�سائي ��ة و�ش� � ّد (اجلرغ ��د) �أو (الفوطة
الن�سائي ��ة) عل ��ى ر�أ�س ��ه وا�ستع ّد جي ��دا لكي ميثل
�شخ�صية ام علي املر�أة امل�سرتجلة ب�صوته االج�ش
ال ��ذي مل يغري�أو يحاول ان يغ�ي�ر من طبقة �صوته
القا�سي ��ة .كانت ه ��ذه ال�شخ�صية بداي ��ة ملجموعة
م ��ن االدوارالن�سائي ��ة الت ��ي مثله ��ا ه ��ذا الفن ��ان
ل�شخ�صيات ن�سائية خمتلفة ال�صفات واالو�صاف,
لكن ��ه مل يغري من مالم ��ح وجه ��ه �أو �صوته الكثري
ب ��ل اعتمد على ق ��وّ ة �شخ�صيت ��ه وموهبته يف بث
�ص ��ورة من القناعة اجتاه عني وذهن امل�شاهد لكي
يجعل ��ه ي�صل اىل درجة من القناعة ,ب�أن من ي�ؤدي
ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة لي� ��س �سوى ام ��ر�أة فنان ��ة تقنع
املتلق ��ي ب�أنه ��ا �صاحبة ق�ضي ��ة ت ��ود ان تعلن عنها
امام اجلمه ��ور املتعط�ش ملثل هك ��ذا اعمال جريئة

وممتعة يف ان واحد.
حينم ��ا يقدم رجل فنان ولد يف حمل ��ة باب ال�شيخ
 ,احل ��ي البغ ��دادي املع ��روف بتقالي ��ده الرا�سخ ��ة
 ,ال�شق ��اوات والف ��ن اال�صي ��ل املتمث ��ل باملقام ��ات
العراقية  ,وقراءة املوالد وو ..على مثل هكذا عمل
ه ��ذا يعني الكثري لكن الفنان عبد اجلبار عبا�س مل
يفك ��ر ب ��كل هذا بق ��در تفك�ي�ره مبوهبت ��ه وقناعته
به ��ا فوقف م ��ع زمالئه لي�س ��د ظاهرة ق ّل ��ة العن�صر
الن�سائي انذاك وي�ستغل فر�صة الظهور واحل�صول
على فر�ص لتمثيل �شخ�صيات ن�سائية اخر ىجنح
يف جت�سيدها كثريا .عبد اجلبار �شخ�صية �شعبية
حمب ّب ��ة الميك ��ن ن�سيانه ��ا .ميكن ��ه ان يتفاع ��ل مع
املكان و�ساكنيه في ��و ّزع االفعال بالت�ساوي ح�سب
اهمي ��ة ال�شخ�صي ��ة ,وقيم ��ة الفعل ال ��ذي عليها ان
تقوم به داخل بنية العمل الفني  ,وبدل ان ي�صبح
�صوت ��ه االج� ��ش وب ��اال علي ��ه كان نعم ��ة ا�ستغله ��ا
الفن ��ان عب ��د اجلب ��ار ال ��ذي يجعل املتلق ��ي يقرتب

من ��ه ويتعاي�ش معه وال ي�شعر ب� ��أي ازعاج من ذلك
ال�ص ��وت الذي مي� � ّزق علم ال�صم ��ت ويخلق لنف�سه
م�ساحة �صوتية تتلون يف احلزن والفرح ,وت�شيع
مالمح احل ��زن يف املواقف احلزين ��ة  ,وجو املرح
والفرح يف املواقف امل�ضحكة� .شخ�صية وح�ضور
وموا�صفات وموهبة ه ��ذا الفنان حجزت له مكانا
يف معظ ��م االعم ��ال التي كان ��ت ت�صنع ان ��ذاك من
م�س ��رح وتلفزيون و�سينما ,ف ��كان القا�سم االعظم
فيها ب�أدوار را�سخة يف اذهان م�شاهدي التلفزيون
وال�سينم ��ا ومتابع ��ي االذاع ��ة .كان ��ت طريقته يف
متثي ��ل ال�شخ�صي ��ات الن�سائي ��ة تختل ��ف عن باقي
املمثل�ي�ن الذي ��ن ادّوا مث ��ل ه ��ذه ال�شخ�صيات مثل
زميل ��ه الفن ��ان (�سمري القا�ضي) ال ��ذي كان يحاكي
�صف ��ات املر�أة لك�سب املتلق ��ي وا�ضحاكه  ,لكن عبد
اجلبار مبالحمه القا�سية و�صوته الرجويل املميز
عم ��ل بطريقة العارف الذي يبغي التمييز والبحث
عن املختلف و�سط الت�شابه يف تلك املنطقة الفنية.

عبد الجبار عباس في ذكرى رحيله
فائز جواد

عرفته في أواخر أيامه عندما كان رئيسا
ومخرجا للبرامج الريفية في اذاعة بغداد.
كان الفنان الرائد عبد الجبار عباس الذي
يعاني من مرض الشيخوخة في منتصف
الثمانين يعمل بدون كلل ويتواصل مع
المستمعين عبر برامج الريف وكانت
إدارة اذاعة بغداد المتمثلة بمدير االذاعة
جواد العلي مهتمة به بشكل كبير لكبر
سنه ووفرت له االدارة كل متطلبات
العمل من استديو واهتمام مادي
ونفسي وصحي وهو جزء من وفائها
لرموز االذاعة الذين افنوا حياتهم لخدمة
المستمع الكريم وكان مدير االذاعة
يوصينا دوما االهتمام بالرموز من كبار
العمر باعتبارنا شريحة الشباب في
االذاعة ،وهكذا بقي الراحل يعمل بجد
واخالص الى ان رحل الـــى جوار ربه في
نهاية العام  1992لتبقى اعماله الدرامية
في التلفزيون والسينما واالذاعة
والمسرح تذكرنا بمسيرة روادنا.

وكان الراح ��ل يح�ض ��ر ال�ستديوه ��ات االذاع ��ة اول
�شخ� ��ص ويغادرها بعد ان يكمل جمي ��ع براجمه وكان
اليبخ ��ل علين ��ا مبعلوم ��ة او ا�ستف�س ��ار وكن ��ا �شباب ��ا
جنال�سه ون�ستمع اىل ذكرياته يف التلفزيون وامل�سرح
وكان طي ��ب القل ��ب والنكت ��ه واالبت�ســـــــام ��ة التفارق ��ه
ط ��وال عملنا مع ��ه يف االذاعة ويف املقاب ��ل كنا النبخل
علي ��ه مبقطوعة مو�سيقية حديث ��ة ي�ستخدمها لرباجمه
االذاعي ��ة كمقدم ��ة او فوا�ص ��ل وجنل ��ب له ��ا االغ ��اين
الريفي ��ة م ��ن مكتب ��ة االذاع ��ة الت ��ي كان ي�ستخدمه ��ا
برباجمه الريفية.
وكان الفن ��ان الراح ��ل خلي ��ل الرفاعي كت ��ب عنه كثريا
وو�صف ��ه بالفنان املتجدد واملثاب ��ر وقال (مل اعرف يف
حيات ��ي ان�سان ��ا مكافحا وعا�شق ��ا وحمب ��ا للحياة مثل
�صديق ��ي عبد اجلبار عبا�س وه ��و يعمل ويجتهد وهو
يف اق�ص ��ى درج ��ات مر� ��ض ال�شيخوخة ليعط ��ي در�سا
لل�شباب ب ��ان العمر ي�ستم ��ر باالب ��داع والتوا�صل وان
ارادة الل ��ه وحده ��ا التي توق ��ف عجلة االن�س ��ان ومعه
االب ��داع والتوا�ص ��ل و�صديقي عبد اجلب ��ار مثاال على
الرج ��ل املبدع وامللت ��زم واملهني بكل �ش ��ئ فكان ممثال
ممتازا وناجح ��ا بحياته العملي ��ة واالدارية رغم تقدم
العمر به فانه رحمه الله مبت�سم للحياة دوما) ،نعم هذه
كلمات م ��ن الراحل خلي ��ل الرفاعي وثقه ��ا على الورق
يف حمط ��ات حيات ��ه التي كتبه ��ا بخط ي ��ده واهداها لـ
(الزمان) لتبقى يف الذاكرة.
وانتم ��ى الراح ��ل لفرقة امل�س ��رح الفن ��ي احلديث الذي
كان مق ��ره يف م�س ��رح بغ ��داد مبنطق ��ة البتاوي�ي�ن
ويدي ��ره الفن ��ان الراح ��ل يو�س ��ف الع ��اين وع�ضوي ��ة
ع ��دد م ��ن رواد امل�س ��رح العراق ��ي و�ش ��ارك يف
م�سرحي ��ات النخل ��ة واجلريان،بغ ��داد االزل بني اجلد
والهزل،اخلان،الب�ستوك ��ة وغريه ��ا م ��ن االعم ��ال
امل�سرحية ،ومن االعم ��ال التلفزيونية التي ا�شرتك بها

حت ��ت مو�س احلالق وكا�س ��ب كار وغريهم ��ا ،و�شارك
الراح ��ل يف الربنام ��ج ال�شهري افت ��ح يا�سم�سم ليج�سد
فيه �شخ�صيتني وهما نوري وعبدو.
ومن االعــــم ��ال ال�سينمائية التي ا�شرتك بها نذكر منها
فيل ��م املنعطف  1975 -فائق يت ��زوج  1984 -وغريها
م ��ن االعم ��ال ال�سينمائي ��ة العراقية ،ويعت�ب�ر من رواد
امل�سرح العراقي .وتويف يف  3كانون االول .1992
ويقــــــــــــول الفنان الرائد حممد عطا �سعيد الذي عا�صر
الراح ��ل يف االذاعة (بداية الفن ��ان الراحل عبد اجلبار
عبا� ��س يف التلفزي ��ون يف خم�سين ��ات الق ��رن املا�ضي
عندما كان الب ��ث حيا وا�سود وابي�ض ..كان ميثل دور
املراة وا�شتهر ب�شخ�صية ام علي املراة العراقية الطيبة
التي تقدم الن�صائح ح�سب جتربتها يف احلياة بطريقة
حمببه للنا�س..
جنحت تل ��ك ال�شخ�صية وا�شتهرت والت ��ي كان يقدمها
من خ�ل�ال التلفزيون وكنا نرتقبه ��ا يف كل يوم ...هذا
باال�ضافة اىل ال�شخ�صيات االخرى ك�صاحب او �صانع
القهوة وال�شخ�صي ��ات البغدادية والريفية املحببة اىل
النا� ��س يف ذلك الوقت اىل ان انتم ��ى اىل فرقة امل�سرح
احلدي ��ث ومثل كثريا م ��ن االعمال امل�سرحي ��ة مع فنان
ال�شع ��ب يو�س ��ف العاين وفا�ضل خلي ��ل وخليل �شوقي
وناه ��دة الرماح رحمهم الله وغريهم) وي�ضيف (عينت
يف اذاع ��ة بغ ��داد ق�سم التمثيليات كمخ ��رج والذي كان
يرا�س ��ه الفنان �شك ��ري العقي ��دي وكان الراح ��ل يعمل
خمرجا يف ق�سم الريفي ��ة وكان يعتمد علي وي�شاركني
يف االدوار الريفي ��ة الت ��ي يخرجه ��ا لق�س ��م الريفي ��ة
باال�ضاف ��ة اىل ذلك �شاركنا بع ��دة متثيليات �شعبية يف
تلفزي ��ون بغداد واي�ض ��ا التاريخية منه ��ا والتمثيليات
ال�شعبية اخلفيفة يف رم�ضان الكرمي (.
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عبد الجبار عباس ..فنان في الذاكرة

اعداد :عراقيون
ولد عبد الجبار عباس  1923في منطقة
باب الشيخ ببغداد ،متزوج وله ستة أبناء،
حيث أرتبط أسمه ببدايات تأسيس تلفزيون
جمهورية العراق في مايس من عام ،1956
وقبلها بدأ في المسرح مع الفنان الرائد
المرحوم (جعفر السعدي) في المدرسة
الجعفرية حيث مثل معه في المتنبي
ومعتصماه وكان يمثل األدوار الرجالية
والنسائية ً
معا.

يف عام  1956انتمى اىل فرقة امل�سرح ال�شعبي وقدم معها
م�سرحي ��ة (يريد يعي�ش) ،ويف ال�سنة نف�سها �أ�س�ست فرقة
(�شب ��اب الطليع ��ة) للفنان (ب ��دري ح�سون فري ��د) فانتمى
اليه ��ا وقدم معها عدة �أعمال مث ��ل (الل�ص وال�شرطي) ،ثم
�أرتبط بفرقة م�سرح الف ��ن احلديث بعد ت�أ�سي�سها من قبل
الفن ��ان يو�سف العاين ،ويف ع ��ام  1958مت تعينه ع�ضوا

يف ق�سم التمثيليات بالربام ��ج اخلا�صة لإذاعة جمهورية
الع ��راق ،ومنه ��ا ب ��د�أ م�سريت ��ه الفني ��ة يف العدي ��د م ��ن
الربام ��ج التي كان ي�أن�س لها اجلمهور ملو�ضوعية طرحها
ومعاجلتها اجلريئة.
�أبرز �إ�سهاماته يف ال�سينما العراقية �أفالم (فتنة وح�سن)
و(�أرحموين) و(عرو�س الفرات) و(�سعيد �أفندي) و(�أبو
هيلة) و(�شايف خري) و(احلار�س) و(املنعطف) وغريها،
يف ح�ي�ن ترب ��و �أعمال ��ه يف امل�س ��رح عل ��ى املئ ��ات من من
امل�سرحي ��ات ،منها الب�ستوكة ،والنخلة واجلريان ،ويريد
يعي� ��ش ،واخلرابة ،والقرب ��ان ،وهاملت عربي� � ًا ،ور�سالة
مفقودة ،و�أنا �أمك يا�شاكر ،واحللم ،واخلان وغريها.
يف حني �أبدع يف التلفزيون منذ بداياته الأوىل من خالل
العدي ��د من الأعمال الفني ��ة �أبرزها ثالثية ح�ضرة �صاحب
ال�سع ��ادة ،ولن ينتك�س الوليد ،و�أب ��و البالوي ،وحام�ض
حل ��و ،والوج ��ه الآخ ��ر ،ورباعية عبو�سي يع ��ود ،وحتت
مو�س ��ى احل�ل�اق وغريه ��ا ومت تكرميه ع ��ام  1993كرائد
م�سرحي يف ي ��وم امل�سرح العامل ��ي ،وكان الفنان املرحوم
عب ��د اجلب ��ار عبا� ��س م ��ن الفنان�ي�ن الذي ��ن حافظ ��وا على
التزامه ��م الفن ��ي ومل ينحدر يف متاه ��ات الفن الرخي�ص،
وال �سيما امل�سرح التجاري برغم العوز املادي ال�شديد يف
�سنوات ��ه الأخرية ،مما �أ�ضطره احلال اىل العمل كحار�س
ليل ��ي يف مدر�س ��ة مبنطق ��ة الإع�ل�ام حي ��ث ي�سك ��ن ،كذلك

تعر� ��ض حلادث ده�س �سيارة ترك �أث ��ر ًا �سيئ ًا عليه بحيث
جعله ال يتذكر الأحداث التي مر بها �سابق ًا..
فبع ��د �أن بد�أ بدور “ام عل ��ي) حني عزت الأدوار الن�سائية
�ص ��ار خمرجا �إذاعيا ت�شفع ل ��ه كفاءته وجتربته ..وممثال
ي�س�أل عنه النا�س ان غاب عنهم و�سار الزمن بتناق�ضاته..
والإن�سان ابن زمن ��ه ..ف�أقعده املر�ض ..مر�ض جاءه على
عجل حني رافق �أ�صدق ��اء ال�سوء ..ومل يحفظوا له حرمة
بل ا�ستغل ��وا طيبته ووفاءه ..ومل يكن يدري ان الدنيا –
�أحيان ��ا– غادرة �أن مل تنتبه مل ��ن وملا يحيطنا منها ..وكاد
�أن يفقد احلياة �أكرث من مرة ..لكن عائلته الكرمية الطيبة
�أحاطته ،وراحت تكدح كما كدح وتبذل اجلهد كي حتافظ
علي ��ه ..ف�أك�سبته �سنوات عمر جدي ��دة ..ولكن ،لن يطول
العمر وق�سوة احلياة �أعتى من �أن تتك�سر ..فتوقف القلب
الطي ��ب ليغادرنا بهدوء ك�أنه ال�صم ��ت ..مثلما جاءنا ذات
ي ��وم �صامتا ليق ��ول�“ :أري ��د �أن اعمل معك ��م ..لأتعلم”..
فتعلم وعلم ..ثم عاد لي�صمت اىل الأبد).
م�سريته
�ش ��ارك يف ابرز اعماله ��ا نذكر منه ��ا( :النخلة واجلريان)
و(بغداد االزل بني اجلد والهزل) و(اخلان) و(الب�ستوكة)
وغريه ��ا م ��ن االعم ��ال امل�سرحي ��ة ،وكذل ��ك االعم ��ال
التلفزيوني ��ة الت ��ي ا�ش�ت�رك به ��ا( :حتت مو� ��س احلالق)
و(كا�س ��ب كار) وغريه ��ا ،ومن االعم ��ال ال�سينمائية التي

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

ا�شرتك بها نذكر منه ��ا :فيلم (املنعطف –  )1975و(فائق
يت ��زوج –  )1984وغريه ��ا م ��ن االعم ��ال ال�سينمائي ��ة
العراقي ��ة ،ويعترب م ��ن رواد امل�س ��رح العراقي .تويف يف
ت�سعينات القرن املا�ضي .بعد �أن ترك ارثا فنيا.
م�سرحياته:
م�سرحية (النخلة واجلريان(.
م�سرحية (الب�ستوكة).
م�سرحية (بغداد الهزل بني اجلد والهزل).
م�سرحية (اخلان).
�أفالمه:
فيلم (املنعطف).
فيلم (فائق يتزوج).
�أعماله التلفزيونية:
م�سل�سل (حتت مو�س احلالق).
م�سل�سل كرتون �سنان (�أمني) بدور زعبور.
افت ��ح ي ��ا �سم�س ��م (برنام ��ج) �أدى �شخ�صيتني هم ��ا عبدو
ونوري.
م�سل�سل (كا�سب كار).
اعماله يف الدبلجة:
�صوت زعبور يف كارتون �سنان.
�ص ��وت ن ��وري و عب ��دو يف م�سل�س ��ل افت ��ح يا�سم�س ��م
التعليمي.

