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ال����ق����ص����ب ص�����������اح   

ي������وس������ف ال����ع����ان����ي 

 فالبع���د اجلم���ايل يف جتاربه مل يك���ن نتيجة بل 
هدف���ًا لتحقي���ق عالقة الفن���ان – ال���ذات الداخلية 
باملحي���ط الكوين، وال ي���رى اأن هن���اك انغالقات 
وحجبًا تف�ض���ل املخرج عن العامل املو�ضوعي اأو 

عامل الظواهر.
لذا فاإن جتارب معلمنا الكبري �ضامي عبد احلميد، 
ترف�ص التجريد اخلال�ص، كما اأنه ال يراهن ماهية 
ال�ض���كل كقيم���ة منف���ردة وال بتل���ك الثنائي���ات بل 
جتاوزها اىل ان�ض���اء كوين بال�ض���تيكي لالإم�ضاك 
باملعن���ى اخل���الق، الأن���ه ال يعتق���د اأن االهتزازات 
واالإيقاع وعالقات ال�ضكل ميكنها اأن تغمر املخيلة 
باأ�ض���داء الواق���ع وال يري���د اأن يع���ر بتجارب���ه 
االإخراجي���ة ع���ر الرم���ز واملجان واال�ض���تعارات 
الب�ضرية. بل ا�ضتعادة خميلة ال�ضعر وفوتونات 
النحت���ي  الرلي���ف  الت�ض���كيلية وحرك���ة  اللوح���ة 
لري�ض���م ت�ض���اري�ص جديدة مل�ض���رح عراقي، ي�ضع 
كقوة الفيزياء ال�ضوئية خلطاب عر�ص م�ضرحي 
داخل م�ضاحات التحديث التي جتعل من امل�ضرح 
فوتونًا �ض���وئيًا ي�ضمو بف�ض���اءات جمالية كقوة 
م���وج ب�ض���ري، ل���ذا ف���اإن اعمال���ه اخلال���دة من���ت 
وتاأ�ض�ض���ت يف حميطيه���ا االن�ض���اين والثق���ايف، 
وتفاعلت مع حقول الرتددات املوجية احلداثوية 
مل�ض���ارات عاملي���ة كان���ت مع���ادالت موجي���ة تدرك 

كينونتها اجلمالية. اعماله جتولت يف مدن عامل 
امل�ض���رح ملع���ادالت جديدة ت�ض���كلت يف ف�ض���اءات 
خمتلف���ة يف حقول ومدن وت�ض���اري�ص اأ�ض���رتها، 
ال�ض���ر له راأ�ض���ان. هاملت عربيًا. وانتيكون بيت 
برناد الب���ا. احليوانات الزجاجية، القرد الكثيف 
ال�ض���عر، عطيل يف املطبخ، متوز يقرع الناقو�ص 
واخلادم���ات، انتظ���ار ك���ودو، املفت���اح، وك���م من 
االإخراجي���ة  اخلارط���ة  خال���دة.  اأخ���رى  اأعم���ال 
ا�ض���به باخلرائ���ط املعماري���ة للع�ض���ر الباروك���ي 
وقوة العمارة �ض���كاًل، وهند�ض���ة اأ�ضبه مبعمارية 
ق�ض���ر فر�ض���اي اخلالد واقرتبت من االكت�ضافات 
الهند�ض���ية اجلدي���دة يف ت�ض���ميم العم���ارة التي 
هند�ضتها و�ضّممتها املعمارية اخلالدة زها حديد 
الإن�ض���اء مكون معماري ب�ض���ري جدي���د، جتاربه 
خلخل���ت اأف���ق التوقع عن���د املتلقي كم���ا جعل من 

جتاربه اأن متتلك روح الع�ضر وثقافته.
�ضامي عبد احلميد رمز وطني وثقايف كبري �ضكل 
خارطة جمالية مل�ضرح عراقي حداثوي �ضّكل مدنًا 
جمالي���ة ترتقي لعلو وجمد عاملي، جتاربه عرفت 
كي���ف تتعاقب خ���ارج اال�ضتن�ض���اخ والتكرار انها 
قوة انبثاق للحلم لرتددات، ملوج، للون، مل�ضاحة، 
لف�ض���اءات الكتلة وقوة التكوين وقوة ال�ض���حر، 
كانت ح�ضورًا مزدوجًا ح�ضور االبداع وح�ضور 

طاقت���ه )كمخرج( حداثوي خ���الق، منجزه الفني 
حق���ول كمية هي االق���رب اىل معادالت ا�ض���تغلت 
لتحقي���ق مركب فن���ي مبهر ملعادل خل���ق ابداعي، 
جتربت���ه االخراجية املمتدة اىل اكرث من ن�ض���ف 
قرن ا�ض���تغلت �ض���من م�ض���تويات الطاقة للمركب 
)الفني – العر�ص( والتي ا�ضتغلت �ضمن قراءات 
التحليل ملاهية العر�ص كمركب يحدد البال�ضتيكا 
الت�ضكيلية كخطاب جمايل، ك�ضكل ح�ضي للعر�ص 
يف  ال�ض���ينوغرافية  الوح���دة  ان�ض���ائيات  وه���و 

فيزيائية العر�ص ب�ضريًا.
طاق���ة الرمز الكبري �ض���امي عب���د احلميد حتركت 
�ض���من م�ض���تويات املرك���ب االدائي، ف���كان ممثاًل 
كب���ريًا ممث���اًل ا�ض���تثنائيًا وكانت طاقت���ه االدائية 
ان�ض���اًء ف�ض���ائيًا مركبًا، ف���كان اداوؤه ل�ضخ�ض���ية، 
لري، والتي ا�ض���تقبلها اجلمهور ت�ضفيقًا ملدة اكرث 
من خم�ص واربعني دقيقة، كان �ض���احرًا يف اأدائه 
للخ���ال فاين���ا وال�ض���قيقات الثالث، واغني���ة التم 
واملتنبي. كان���ت قراءاته كممثل ق���راءة حتليلية 
جديدة يف ا�ض���لوبية االداء كان ا�ض���به  بال�ضاحر 
بالروائ���ي  ا�ض���به  املعم���اري  باملهند����ص  ا�ض���به 
بال�ضاعر بالت�ضكيلي باملو�ضيقي، ادائه كان في�ضًا 
من الطاقة لروؤيا جديدة للمكون االدائي بتداخل 
املوجات ال�ض���وتية واجل�ض���دية لي�ضل اإىل طاقة 

الفك���ر اإىل الن�ض���وة اجلمالي���ة اإىل اأبع���د ح���دود 
الطاق���ة لتحقي���ق حال���ة االنبه���ار يف كل حلظات 

االداء.
اأداوؤه كان ميتلك كل اجلزيئيات وتفا�ض���يلها كان 
املمثل املفكر الذي ميتلك فل�ضفة وف�ضلجة اجل�ضد 
بكل جزيئياته وتفا�ضيله، ان يفكر ومن خالله اأن 
يكون تفك���ريه اآنيًا تنبعث منه احلرارة املتحركة 
واملتغ���رية با�ض���تمرار، ه���ذا االداء لي����ص فع���اًل 
داخليًا امنا هو �ض���يء ميكن اأن تتح�ض�ضه وتراه 
ع���ن قرب، كم���ا ميكن اأن نح�ص ح���رارة انفعاالته 
امل�ضّممة بق�ضدية مركزة مثل هذا املركب االأدائي 
لي����ص �ض���هاًل، الأنه يركز على وج���ود املمثل املفكر 
الت�ض���كيلي ال���ذي ير�ض���م اجل�ض���د وطاق���ة امل���وج 
االأدائي كما يف م�ض���رحية لري وال�ضقيقات الثالث 
واخل���ال ناني���ا، �ض���امي عب���د احلميد ر�ض���م اداء 

املمثل احلر املتحرر من خوفه.
الكبري �ض���امي عبد احلميد ظاهرة من ال�ض���عوبة 
اأن تتكرر، الأنها حتتاج اآزمنة، انه الطاقة اخلالدة 
كطاقة تلك املوجات اخلالدة، انه املفكر والباحث 
واملرتجم واالكادميي واملمثل واملخرج، اإنه االأب 
الروح���ي لكل االأجيال، ان���ه طاقة احلداثة وطاقة 
التجريب، انه املوج امل�ض���ّع، �ض���امي عبد احلميد 

املفتاح الذهبي مل�ضرحنا العراقي.

حني بداأت الكتابة عن خمرجني عملت معهم كنت قد 
قررت ان تكون الكتابة موجزة حتمل اواًل التجربة 
املبا�ضرة معهم. وانعكا�ضات ماتركوه يف نف�ضي من 
اثر خ���الل متابعاتي ملا قدموه كي تكون ال�ض���ورة 
ل���دى الق���ارئ وا�ض���حة حتم���ل دالالتها ومبا�ض���رة 
الط���رح ع���ن كل خم���رج م���ن املخرج���ني االثريي���ن 
عن���دي.. واخرين �ض���اهموا يف درب االخراج لكن 
ن�ض���يبهم مع���ي مل يك���ن ذا بعد بقدر م���اكان جتربة 
حميم���ة وحبيب���ه اىل النف�ص وال�ض���يما هم �ض���باب 
بعم���ر الورد.. اك�ض���بتهم معرفته���م وخرتهم التي 
اكت�ض���بوها م���ن عمله���م يف فرق���ة امل�ض���رح الفن���ي 
احلدي���ث الكف���اءة والق���درة التي اهلته���م ليكونوا 
�ض���من مالك.. االأخراج، فيها. مع هذا القرار الذي 
ا�ض���رت الي���ه يف بداي���ة احلدي���ث.. ب���رزت امامي 
حقيقي���ة اخ���رى تطالبن���ي ب���اال امت�ض���ك بااليجاز 
الذي مت�ض���كت به يف الطرح.. وال باالخت�ض���ار كي 
اليره���ق الق���ارئ البعيد عن امل�ض���رح 
درا�ض���ة او تخ�ض�ض���يًا او ممار�ضة.. 
ذل���ك ان احلقيقة وبعد االثر والتاأثري 
علي وعلى م�ض���رية امل�ض���رح العراقي 
املو�ض���ع  الط���رح  عل���ي  تفر����ص 
ب���ل تدع���وين الأن يك���ون عر�ص 
واو�ض���ع..  ارح���ب  التجرب���ة 
وب���رزت اول مرة عن���د احلديث 
عن، ابراهيم جالل، رحمه الله، 
فق���د كان���ت هن���اك رفق���ة عميقة 
جتاوزت حدود العمل وحده، بل 
تعدته اىل امل�ضوؤولية الكبرية عن العمل نف�ضه وغريه من اأمور ترتبط 
يف بناء واغناء احلركة امل�ضرحية يف العراق وال�ضعي لتاأخذ مكانتها 
الالئقة بها على �ض���عيد ابع���د حتى من النطاق العرب���ي. واليوم وانا 
ابدا كتابة ال�ض���طور االوىل مع رفيق العمر امل�ض���رحي اي�ض���ًا ، �ضامي 
عبد احلميد ، اح�ض���ن بذلك االح�ضا�ص العميق: ان احلديث عن �ضامي 
يتطلب مني قول الكثري يف م�ضرية كان لها االثر الكبري البالن�ضبة يل 
وحدي.. بل للحركة امل�ض���رحية.. ابتداء وحتى كتابة هذه ال�ض���طور. 
كان البد من اال�ض���ارة اىل هذا اجلانب كي اليبدو احلديث مقتطعًا من 
حدي���ث كان املفرو����ص فيه ان يكون ارحب واو�ض���ع واعم���ق. التقينا 
يف كلي���ة احلقوق طالبًا عام 1946 فاأكت�ض���ف كل من���ا االأخر، كنت انا 
عميد جمعية جر اخلواطر كما كانوا ي�ض���مونني..! وكان �ضامي عبد 
احلميد الع���ب كرة الطائرة البارز.. المييل يف البدء اىل مثل ن�ض���اط 
هذه اجلمعي���ة التي توؤكدعلى االعمال امل�ض���رحية ال�ض���اخرة الناقدة. 
الت���ي كن���ت اكتبها وامث���ل فيها امل�ض���رحية: يف مكتب حم���ام، وحمام 
نايلون، من هكذا.. لكن �ض���امي اقرتب منا �ض���يئًا ف�ض���يئًا.. فادركت كم 
ه���و جاد يف تعلم امل�ض���رح اكادمييًا ويف ا�ض���غالل امكاناته وال�ض���يما 
�ض���وته اجله���وري اجلمي���ل واملوؤث���ر.. وا�ض���رتك معنا ب���دور املدعي 
الع���ام يف م�ض���رحية طريفة كتبه���ا الطالب.. مو�ض���ى الكاظ���م.. الذي 
يدر�ص معنا يف كلية احلقوق ويدر�ص امل�ضرح م�ضاء يف معهد الفنون 
اجلميلة وهو من )ح�ض���ر موت(. م�ض���ت ب�ضع �ض���نوات والتقينا يف 
معهد الفنون وكان ل�ض���امي ن�ضاط وا�ض���ح فيه.. ممثاًل ومعدًا العمال 
م�ض���رحيةخارج ال�ضياق الذي عرفت به، امل�ضرحيات التي يقدمها فرع 
التمثيل يف املعهد.. واأف�ضل انا من املعهد ال�ضباب �ضيا�ضية.. ويوا�ضل 
�ض���امي درا�ضته بجدية ومثابرة ليتخرج بجدارة الفنان الذي اكت�ضب 
واك�ضب.. وتظل جديته وت�ضوره للجديد الذي يجب ان يكون �ضواء 
يف ميدان التمثيل ام االأخراج ام الكتابة للم�ض���رح هاج�ض���ه اليومي.. 
الدور املهم يف ن�ض���اط الفرقة.. وحني منعوا ن�ض���اط الفرقة امل�ضرحي 
توقفنا على الن�ض���اط امل�ضرحي يف عدد من الكليات.. ليرز �ضامي يف 
اعمال م�ضرحية كنت اكتبها لتقدم يف كلية الطب والهند�ضة وال�ضيدلة 
واذك���ر منه���ا عل���ى �ض���بيل املثال: فلو����ص ال���دوة، لو ب�ض���راجني لو با 
لظلمة، ايراد وم�ض���رف، م���ن اروح للبيت.. وغريها و�ض���امي يتوىل 
اخراج هذه امل�ض���رحيات وي�ض���ارك يف التمثيل اي�ض���ًا. بداأ �ضامي عبد 
احلميد عمله يف امل�ض���رح مثقفًا يبحث عن ا�ضوليات العمل امل�ضرحي 
فني���ًا مبختلف جوانبه.. وكان وهو طال���ب يف املعهد يقتني كل كتاب 
جدي���د يف ال�ض���رح اوم���ا يتعل���ق ب���ه.. ب���ل كان اول م�ض���رحي يرتجم 
)�ضتانالف�ض���كي( اىل العربية وقد ن�ض���رت الرتجمة يف جملة ال�ضينما 

اوا�ض���ط اخلم�ض���ينيات.. وكان )القامو�ص( عند �ضامي والذي يحمله 
مع���ه الدلي���ل الذي ال يفارق���ه. يف اعماله امل�ض���رحية االوىل كان يتميز 
عن���ا جميع���ًا بنظرته اجلادة اىل كل ما يجري يف امل�ض���رح. حني ياأخذ 
مني الن�ص وي�ضتاأن�ص به يدخل يف �ضراع دائم. مايعجبه ياأخذه اىل 
مرتب���ة اعلى.. ويتخل�ص مما اليعجب���ه! كنا انا وهو نختلف احيانًا.. 
لكنني كنت اقدر موقفه واحرتمه يف قراة نف�ضي. وقد بداأت �ضخ�ضية 
�ض���امي، االأخراجية، كما ا�ض���رت تتبلور �ضيئًا ف�ض���يئًا.. وقد اح�ض�ضت 
اأن���ه كان يري���د ان يقطع مراحل ارحب واعمق.. فحني جاءنا، جا�ض���م 
العبودي، �ض���عد �ض���امي ب���ه اكرث منا جميع���ًا، حني وجد فيه م�ض���درًا 
لعلمية م�ض���رحية وا�ضحة ودقيقة وعندما غادرنا �ضامي اىل – لندن- 
للدرا�ض���ة اح�ض�ضت عن بعد انه �ضيعود وهو املمثل املبدع، وقد تنامت 
روؤيت���ه االخراجي���ة مبا يتج���اوز الكثري م���ن الت�ض���اوؤالت يف داخله.. 
وحني ذهب ودر�ص يف الواليات املتحدة ادركت انه اكتفى من اجلانب 
االكادميي ليعتمد على ما اختزنه واطلع عليه وجربه وما �ضيكت�ض���فه 
بنف�ض���ه من خالل �ضعة متابعاته وبحثه.. لكنه مع ذلك ابى اال ان ينال 
ببغداد الدكتوراه التي ي�ضتخدمها بجدارة.. قبل زمن غري بعيد ليكون 
الدكتور �ض���امي عبد احلميد. يف مرة ونحن نقدم.. االن�ضان الطيب.. 
عام 1985 اح�ض�ض���ت ان �ضامي غري مرتاح.. بل ان كاآبة تخيم عليه.. 
�ضاألته مداعبا.. عن �ضبب هذا القنوط الذي الياأتلف معنا ونحن نقدم 
م�ض���رحية احببناها طفرة ي�ض���تمع لكل من يطرح راأي���ًا وكانه يريد ان 
يكت�ض���ف مايف �ض���دور االخرين ب���ل انه يتقب���ل كل راآي حتى وان بدا 
متناق�ض���ًا مع روؤاه.. وي�ض���تمر العمل ب�ضال�ض���ة و�ض���هولة.. ويتعاىل 
ايقاع اجلد يف العمل �ضيئًا ف�ضيئًا وي�ضبح �ضامي عبد احلميد ال�ضل�ص 
املط���واع �ض���ارمًا دقيقًا يحا�ض���ب على ال�ض���غرية والكب���رية ويطالب 

ب���ل )ياآم���ر( اجلمي���ع احيان���ا بالتزامات الرجع���ة عنها بع���د ان اكتمل 
العم���ل بتقديره و�ض���ار هو امل�ض���وؤول االول واالخري. �ض���امي خمرج 
الي�ضتعر�ص ع�ضالته الفنية، فهو خمرج ا�ضتوعب املدار�ص امل�ضرحية 
يف االخ���راج والتمثي���ل و�ض���وؤون امل�ض���رح االخ���رى وراح يكي���ف كل 
حالة يريدها مع ت�ض���وره وروؤاه مبنطلق يراه منا�ضبًا دون تعقيد اأو 
ادعاء.. انه يغري الن�ص ال�ض���عيف ويجعله �ض���عبًا ليكون مادة موؤثرة 
العلى �ضعيد االخراج وحده بل وعلى �ضعيد االداء والف�ضاء واالنارة 
وكل مقومات العر�ص امل�ض���رحيًا لقد �ضعدت بالعمل معه خمرجًا.. يف 
ن�ض���و�ص م�ض���رحية خمتلفة بدءًا بامل�ض���رحيات ذات الف�ض���ل الواحد 
كما ا�ضرت ثم �ض���ورة جديدة واملفتاح واخلرابة، و�ضاركه فيها قا�ضم 
حممد اخلان وجنمة.. واعمال قد اكون ن�ضيتها منحتني كلها ر�ضيدًا 
فني���ا كان له االثر الكبري عندي.. اما اعماله االخرى والتي كنت قريبًا 
منها مثل.. جلجام�ص..وبيت برناردا اآلبا.. فقد �ضكلت بتقديري فتحًا 
على �ض���عيد االخراج عراقيًا وعربيا.. حني نال، �ض���امي عبد احلميد، 
التتويج امل�ض���رحي عام 1991 يف مهرجان قرط���اج بتون�ص قلت: لقد 
نال الفنان اال�ض���يل واملبدع، �ض���امي عبداحلميد تاج املجد امل�ض���رحي 
ع���ن تاريخ م�ض���رق من االبداع والتوا�ض���ل واغناء التجارب بالن�ض���غ 
املثق���ف واال�ض���رار العني���د نحو االفاق امل�ض���رحية الرحبة واالأ�ض����ص 
ال�ض���لبة يف م�ض���رح العراق احلديث. وحني كرمه منتدى امل�ضرح عام 
2002 بعث���ت بر�ض���الة تهنئ���ة اىل املنتدى هذا ن�ض���ها. )قلبت اوراقي 
يف امل�ض���رح الق���راأ م���ا كان وكان وكان... فوجدت �ض���امي عبد احلميد 
معي يف كل زمان ومكان و�ضكرت الله على هذا النعمة(. واليوم اعيد 

ماقلت بكثري من االعتزاز.
عن كتاب �سوؤون و�سجون م�سرحية

سامي عبد الحميد المفتاح الذهبي 
لحداثة المسرح العراقي

سامي عبد الحميد
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أزمن��ة مضيئ��ة كان��ت تش��ّع كفوتون��ات 

ضوئي��ة رس��مت خارط��ة ك��رى لحداثة 

قامئة عىل معادالت زمنية، هذه الخارطة 

التي صّممها املخرج س��امي عبد الحميد، 

س��محت لتجارب��ه اإلخراجي��ة أن تتنوع 

كهارم��ن موس��يقي يف االرس��ال، وماذا 

تري��د مخيلته أن ترس��م وم��اذا يريد أن 

يرس��له عر مس��تويات آليات بث صوري 

اعتمد ش��فرات النص كمنطلق ملتحوالت 

ومتغريات،
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عبد الخالق كيطان

ي���رى االأ�ض���تاذ عب���د احلمي���د اأن االنتقائية تدعو 
اخلي���ال  تو�ض���يع  واإىل  االبت���كارات  تع���دد  اإىل 
وف�ضح املجال للتجريب، وف�ضح املجال للتب�ضيط 
اإىل  التخ�ض���ي�ص  م���ن  وللتح���ول  واالخت���زال 
التعميم. ويوا�ض���ل حديثه بالق���ول اأن االنتقائية 
امل�ض���رحية  البناي���ة  قي���ود  م���ن  املخ���رج  حت���رر 

التقليدية.

وهو يف مقاله املو�ض���وم: االنتقائية هي االأرجح 
)الف�ض���ل الثاين من الكتاب( يقرر �ض���لفًا، كما هو 
وا�ض���ح من العن���وان باأن املنه���ج االنتقائي الذي 
يدعو اإليه يطلق العنان البداع الفنان مما يجعله 
يتنف�ص اأن�ض���ام احلري���ة، وهي جملة �ض���عاراتية 
ال توؤ�ض����ص حقيق���ة للم�ض���روع ال���ذي يري���ده هو 
�ضخ�ض���يًا بالرغ���م م���ن �ض���ياحته الق�ض���رية على 

جت���ارب خمرج���ني اأجان���ب عدهم البحث �ض���من 
الروؤية االنتقائية..

يريد الفن���ان عبد احلمي���د بدعوته ه���ذه التقعيد 
لتجربته املمتدة على مدى اأكرث من ن�ض���ف قرن، 
وه���و املخرج املج���رب ال���ذي جالت م�ض���رحياته 
املناه���ج املختلفة ومل ت�ض���تقر عل���ى منهج بعينه، 
وه���و يف مقال���ه الطوي���ل يذه���ب اإىل املقارنة مع 

جتربة الفنان الدكتور �ض���الح الق�ض���ب، �ضاحب 
م�ض���رح ال�ض���ورة امل�ض���هور، باعتباره���ا جترب���ة 
اأ�ض���لوبية ثابت���ة.. ونح���ن نع���رف اأن االأ�ض���لوب 

يوؤدي اإىل النمط والنمط معناه قر التجريبي.
لق���د تعام���ل االأ�ض���تاذ عب���د احلميد مع ن�ض���و�ص 
اأجنبي���ة وعربية وحملية خمتلف���ة، وكان يف كل 
جترب���ة جديدة ل���ه يريد ابت���كار روؤي���ة اإخراجية 
تنا�ض���ب الظ���رف ال�ضيا�ض���ي العراقي امل�ض���حون 
طيل���ة القرن املا�ض���ي، فه���و كاملا�ض���ي على حقول 
جمر، فرتاه يوم���ًا مييل اإىل الواقعية، ومرة اإىل 
التعبريية ومرة اإىل الرمز والكال�ضيكية وهكذا.. 
وعل���ى �ض���عيد التمثي���ل اأي�ض���ًا كانت ا�ض���هاماته 
تتقل���ب ح�ض���ب االأدوار الت���ي يلعبه���ا، واإذا كان 
االأم���ر مقب���واًل بدرجة كبرية يف ف���ن املمثل، على 
اعتب���ار اأن املمثل �ض���انع اأوجه ماه���ر، فاأنه الأمر 
خمتلف حقًا يف االإخراج، من دون اأن ن�ض���قط يف 

فخ الرتويج لالأ�ضلوب الثابت املكرر.
ال تعني االنتقائية يف تقديرنا التقافز بني املناهج 
املختلفة، بل تعني مطابقة العرو�ص لل�ضرورات، 
وقد نختل���ف يف تو�ض���يف ال�ض���رورات، ولكننا 
�ض���نتفق حتمًا يف اأن ل���كل عر����ص، انتقائي بلغة 
عب���د احلميد، �ض���روطًا وظروفًا حميط���ة ما يبعد 
العمل عن فكرة امل�ض���رحة ل�ض���الح اأفكار اأخرى.. 
فعب���د احلمي���د مث���اًل عندم���ا ي�ض���تغل م���ع طلب���ة 
االأكادميية هو لي�ضه الذي يعمل مع املحرتفني يف 
الفرقة القومية، وعندما يقوم باإخراج م�ض���رحية 
حدث مو�ض���مي هو لي�ص عبد احلميد الذي يقلقه 
م�ض���روع م�ض���رحية في�ض���تغرق من وقت���ه وفكره 
وجهده الكث���ري.. هكذا يبدو تنقله بني االأ�ض���كال 
حماول���ة  االأحي���ان  م���ن  الكث���ري  يف  امل�ض���رحية 
لالإم�ض���اك ب�ضكل ع�ض���ي وم�ض���تفز، وبال�ضرورة 

خا�ضع ال�ضرتاطات ما حولية.. 
جترب���ة مث���ل جتربة الفن���ان عبد احلمي���د، وعلى 
ه���ذه الرقعة الزمنية الطويلة، وبكل معا�ض���رتها 
الأجي���ال م���ن التج���ارب واالجتاهات امل�ض���رحية 
املختلف���ة لي�ض���ت بالنتيجة جترب���ة عابثة اأو غري 
مدرو�ض���ة، فهو حينما يقدم عم���اًل بتوقيع موؤلف 
جديد، اأو �ض���اب، مبتدئ يف امل�ضرح، فاإن النزعة 
الرتبوي���ة هي التي تتحك���م بعمل من هذا النوع، 
وعب���د احلميد، كما نعرف هو اأ�ض���تاذ الدراما يف 
اأكادميي���ة الفن���ون اجلميلة على م���دى عقود، فما 
ميكن ت�ض���ميته باملهنة)التدري�ص( يقع يف �ض���لب 
يومياته الت���ي اعتاد عليها ه���ذا العمر الطويل.. 
وه���ذا م���ا ق�ض���دناه قب���ل �ض���طور يف حديثنا عن 

مطابقة ال�ضرورات. 
االأمر نف�ض���ه ينطبق على املخ���رج عندما يخو�ص 
يف جترب���ة خمت���ر م�ض���رحي م���ع جمموع���ة من 
املجربني، ت���راه يف مثل العرو����ص التي تنتجها 
تلك املخترات يفكر بعقلية جمرب �ضبابي ال ياأبه 

كثريًا للمتلقي وا�ضرتاطاته، وال لتنظريات النقاد 
وا�ض���رتاطاتهم.. هن���ا اأي�ض���ًا يكون عب���د احلميد 

قا�ضدًا يف جتربته مطابقة ال�ضرورات.
هل على املخرج امل�ضرحي يف �ضوء ذلك اأن يكون 

انتقائيًا؟؟
اإن جوه���ر م���ا يدع���و اإلي���ه االأ�ض���تاذ �ض���امي عب���د 
احلمي���د يق���ع يف �ض���رورة اأن ال يتوق���ف املخرج 
امل�ض���رحي عند م�ض���روع بعينه، بل عليه اأن يتنقل 
يف عرو�ض���ه ب���ني املناه���ج وال���روؤى االإخراجية 
التي تطابق �ضرورات تلك العرو�ص.. وال يوؤمن 
االأ�ضتاذ بالعرو�ص التي يخ�ضعها خمرجوها اإىل 
روؤية قبلية مما مينحها �ضمة التكرار، كما يعتقد. 
ه���ذا  التك���رار،  اإىل  ي���وؤدي  الثاب���ت  واالأ�ض���لوب 
�ض���حيح جدًا، ولكننا ال ن�ض���تطيع االإم�ض���اك بهذا 
االأ�ض���لوب يف جتارب متحركة كما هي احلال يف 
جتارب �ضالح الق�ض���ب، التي اأرادها عبد احلميد 
منوذج���ًا لنمطية االأ�ض���لوب مقاب���ل ال منطيته عن 
االنتقائي���ني، ولو كان���ت جتارب الق�ض���ب منطية 
مل���ا غامر اأ�ض���تاذنا، مثاًل، و�ض���ارك يف الكثري منها 
ممثاًل بروؤيته ال�ضخ�ضية التي جاءت لتكمل روؤى 

املخرج.. 

اإن م���ا ميكن اعتماده مث���اًل للنمط املميت باملعنى 
الذي يري���ده عبد احلميد ينطبق على الع�ض���رات 
من النماذج امل�ضرحية العراقية التي ال يذكر منها 
اليوم �ضوى جتربة واحدة اأو جتربتني الفتتني، 
كم���ا ه���ي احل���ال م���ع الراح���ل ع���وين كرومي.. 
وبعي���دًا ع���ن لغ���ة الرثائي���ات الرخي�ض���ة وقريبًا 
من الدق���ة العلمية ف���اإن اأثر كرومي امل�ض���رحي ال 
يتجاوز م�ض���رحية: االإن�ض���ان الطي���ب، وترنيمة 
الكر�ض���ي اله���زاز، وحماوالت اأخرى مل ت�ض���تطع 
مبجملها اأن توؤ�ض����ص لها خطًا اإخراجيًا ي�ضتطيع 
اأن ينت���ج متاأثري���ن عل���ى اأق���ل تقدير.. يب���دو اأثر 
الدكت���ور ع���وين كب���ريًا يف طلبت���ه وزمالئ���ه من 
جهات اأخرى، التدري����ص مثاًل، وجوانب حياتية 

�ضجية لي�ص مكانها هذا املقال. 
واإذ يعتق���د االأ�ض���تاذ �ض���امي ب���اأن جترب���ة عوين 
كروم���ي االإخراجية كانت انتقائي���ة فالأن االأخري 
تنق���ل هو االآخ���ر بني اأك���رث من منهج واأ�ض���لوب، 
ولكن اليوم، ونحن على و�ض���ك اإ�ض���دال ال�ض���تار 
عل���ى العقد االأول م���ن القرن الواحد والع�ض���رين 
فاإننا ن�ض���تطيع وبهدوء اأن نذهب بتلك العرو�ص 
اإىل املتح���ف من دون عن���اء يذكر يف الوقت الذي 

نكرث فيه من اجلدال بخ�ض���و�ص جتارب �ض���الح 
الق�ض���ب الواقع���ة يف النم���ط ال���ذي اأ�ض���ار اإلي���ه 
االأ�ضتاذ عبد احلميد..وال�ضوؤال االآن: هل ينطبق 
م���ا ذكرناه على جتربة الفقيد عوين كرومي على 

جتربة االأ�ضتاذ �ضامي عبد احلميد؟ 
ن�ض���تطيع االإجاب���ة بو�ض���وح �ض���ديد ب���اأن االأم���ر 
خمتل���ف كلي���ًا.. لقد ظلت اأعمال االأ�ض���تاذ �ض���امي 
املتناق�ضة يف اأ�ضكالها تعر عن جتريبية عراقية 
حائرة طبعت حياة العراقيني، واأق�ض���د احلرية، 
ط���وال اأك���رث م���ن ن�ض���ف ق���رن ب�ض���بب التقلبات 
ال�ضيا�ض���ية العراقية املجنونة والت���ي دفع ثمنها 
العراقيون مبختلف �ض���رائحهم، وبالتايل فاإن ما 
نراه اليوم، على �ضبيل املثال من عقم يف امل�ضروع 
الثقايف العراقي هو بال �ضك نتيجة حرية العقود 
املا�ض���ية.. ح���رية مل يفل���ت منه���ا عق���ل كبري مثل 
عق���ل االأ�ض���تاذ عبد احلمي���د، ما دفع���ه للبحث عن 
مناطق اأخرى لتحقيق اأحالمه امل�ضرحية الكرى 
فكان���ت اإ�ض���هاماته املوؤثرة يف جم���االت: البحث، 
التدري����ص، النق���د، التنظري، التمثي���ل واالإخراج 
امل�ض���رحي.. وذل���ك مل يتحق���ق ملخ���رج م�ض���رحي 
عراقي كما حتقق لعبد احلميد دون �ض���واه �ضواء 

من جيل الريادة االأول اأو الثاين اأو اأجيال ما بعد 
الريادة. 

تنقالت عبد احلميد بني املناهج امل�ض���رحية وفق 
هذا الت�ض���ور كانت �ض���رورية بالن�ض���بة لالأجيال 
التالية من املخرجني، فه���ي تنقالت كانت مبثابة 
تنقالت جنود امل�ض���اة بحثًا عن حقول االألغام من 
اأج���ل متهيد الطرق الأرتال من اجلنود القادمني.. 
كان �ض���امي عب���د احلمي���د يح���اول يف جتارب���ه 
املختلفة اأن يكت�ض���ف �ض���من منطق ال�ض���رورات 
اآن���ف الذكر مناط���ق جديدة مل تكت�ض���ف من قبله، 
ولعل جتارب م���ن قبيل: هاملت عربي���ًا، املفتاح، 
مت���وز يقرع الناقو����ص، بيت برن���اردا األبا، ثورة 
ال���زجن، اإىل اإ�ض���عار اآخر، عطي���ل يف املطبخ األخ 
تع���د الي���وم عالم���ات مهم���ة يف تاريخ م�ض���رحنا 
العراق���ي، وكل عالمة من تل���ك العالمات كانت قد 
ا�ضتغلت، �ضمن نظم االأداء ال�ضوري االإخراجي، 
على اأ�ضكال وروؤى قد تكون متناق�ضة، وهي كذلك 
حق���ًا، ولكن م���ا يربطها جميعًا هو ذلك االإ�ض���رار 
القوي عند االأ�ض���تاذ عبد احلميد يف العي�ص على 
اخل�ضبة، ال جوارها، وال اأمامها، وال خلفها... بل 

على اخل�ضبة فقط.

المسرح االنتقائي في تجربة 
سامي عبد الحميد

يف الكث��ري من األحاديث الجانبية مع األس��تاذ س��امي وجدته يركز عىل مفهوم يس��ميه: املرسح 

االنتقايئ، ويف حوار طويل معه أجريته قبل س��نوات أش��ار األستاذ س��امي اىل تجربته باعتبارها 

رائ��دة يف هذا املجال، وأذكر أنه تحدث عن تجرب��ة الفنان الراحل عوين كرومي بالصيغة ذاتها... 

واليوم، يعود األس��تاذ للحديث عن املرسح االنتقايئ يف كتاب��ه الجديد: نحو مرسح حي )بغداد 

2006(... فام هو املرسح االنتقايئ يف فكر سامي عبد الحميد؟
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ف����اط����م����ة ال���م���ح���س���ن

احلمي���د  عب���د  �ض���امي 
م���ن بني اأه���م املخرج���ني واملمثل���ني العراقيني، بل 
م���ن رواد امل�ض���رح الذين نقل���وا احلداث���ة اإليه منذ 
اخلم�ضين���ات. ويف كتابه"اأ�ض���واء عل���ى احلي���اة 
امل�ضرحي���ة يف الع���راق"دار امل���دى، يتاب���ع رحل���ة 
توثيقي���ة متثبت���ا م���ن مفاهي���م ونظري���ات وروؤى 

رافق���ت ت�ضورات ال���رواد واالأجي���ال التي 
جمموع���ة  االأ�ض���ل  يف  الكت���اب  حلقته���م. 
مق���االت �ض���بق ان ن�ض���رها املوؤل���ف، وعل���ى 
ت�ض���تت موا�ض���يعه، وتداخل ن�ضو�ضه، غري 
اأنه ي���وؤرخ احلركة امل�ض���رحية العراقية التي 
مل حتظ بتاريخ م���دون لها على عك�ص الفنون 

االأخرى، الت�ضكيل واملو�ضيقى.

مطل���ع اأربعين���ات الق���رن الع�ض���رين عندما عاد 
حق���ي ال�ض���بلي م���ن درا�ض���ته بباري�ص، اأ�ض����ص 
ف���رع التمثي���ل يف معه���د الفن���ون اجلميل���ة، ث���م 
تتال���ت ع���ودة ال���رواد ويف مقدمته���م ابراهي���م 
جالل ال���ذي ت���وىل االإ�ض���راف على ق�ض���م الدراما 
ي���وؤرخ  ال�ض���بلي  حق���ي  زم���ن  اخلم�ض���ينات.  يف 
اخرتاق���ا للتقالي���د ال�ض���ابقة، ويف ع���ودة ابراهيم 
جالل وجا�ض���م العب���ودي، واالإثنان در�ض���ا الدراما 
نظري���ة  ونق���ال  ب�ض���يكاغو،  غولدم���ان  معه���د  يف 
�ضتان�ضالف�ض���كي اإىل طلبتهما، غدا ات�ضال امل�ضرح 
م�ض���رح  وبينه���ا  العاملي���ة،  بالتي���ارات  العراق���ي 
الطليعة الفرن�ض���ي وامل�ضرح الريختي، وعرو�ص 

التجري���ب احلديثة يف م�ض���ارح الع���امل، غدت تلك 
التج���ارب بتنوع اجتاهاتها، در�ض���ا نظاميا ومادة 
للتطبيق �ضواء يف �ضفوف االأكادميية اأو خارجها، 
ه���ذا ما متكنن���ا منه مدونة �ض���امي عبد احلميد يف 

ا�ضتذكارها تلك التفا�ضيل.

بي���د اأن اأي���ة جردة لتاري���خ امل�ض���رح العراقي تدلنا 
على تاأثريات ابراهيم جالل وكل من زامله وبينهم 
املوؤلف ويو�ض���ف العاين وقا�ض���م حممد و�ض���واهم 
يف ت�ضكيل �ض���ورة هذا امل�ضرح. وهكذا مبقدورنا 
متابعة تلك امل�ض���رية املتعرثة بني �ضعود وهبوط، 

التي يوؤرخ لها �ضامي عبد احلميد.

لعل امل�ض���رح العراقي كان �ض���ديد ال�ض���لة باأحداث 
الع���راق املعا�ض���ر، وبني الفن���ون اأو�ض���حها تاأثرًا 
باملوجات الفكرية واالأو�ض���اع ال�ضيا�ضية. فهو فن 
اجلماعة، مع ان اخل�ضو�ض���ية الفردية تلعب دورًا 

موؤث���را فيه، ولكن���ه يبقى فن املكان اأي�ض���ًا، بكادره 
وجمهوره وعني ال�ض���لطات التي كانت يف كر وفر 
معه دائما. حلني ما اكتملت �ضورة هذا امل�ضرح يف 
ال�ض���تينات، وتاألقت يف ال�ض���بعينات، ث���م بداأ العد 
التن���ازيل خالل احلروب التي تتال���ت على العراق 
اإىل يومنا، يحاول �ضامي عبد احلميد جمع �ضتات 
مقاالت���ه وترجماته عن تلك امل�ض���رية، رابطًا بينها 
وبني امل�ضرح العربي ومناذجه الالفتة، وتاأثريات 
احل���ركات واملوجات العاملية الت���ي توزعت رواده 

بني تعريب وتعريق وتقليد.

بدايات امل�ضرح العراقي الفعلية منت يف اجتاهني، 
اجتاه اأكادميي تخرجت منه اأجيال من الدار�ض���ني 
لهذا الفن وتطبيقاته، واأ�ض���هم فيه اأ�ض���اتذة در�ضوا 
الدرام���ا يف جامعات الغرب والدول اال�ض���رتاكية، 
وامل�ض���ارح  اجلميل���ة  الفن���ون  اأكادميي���ة  فرف���دوا 
االأهلي���ة واحلكومي���ة باأ�ض���ماء مهم���ة م���ن املمثلني 

واملخرج���ني. والرافد الث���اين كان يتمثل بن�ض���اط 
اأهل���ي ت���وج بظهور فرقة امل�ض���رح الفن���ي احلديث 
1952 التي بداأت على يدها امل�ضرية النا�ضجة لهذا 
امل�ض���رح، وت�ض���كلت بجهد خرية خمرج���ي العراق 
وممثليه واأكادمييه ف�ض���ال عن موؤلفي ن�ضو�ض���ه. 
ولكننا ال نعرث يف كتاب �ض���امي عب���د احلميد هذا، 
ن�ضا عن تاريخ تلك الفرقة الرائدة التي قدمت اأهم 
امل�ض���رحيات وواكبت املوجات العاملي���ة والعربية 
يف عرو�ضها املتنوعة، و�ضمت اأ�ضماء مرموقة يف 
امل�ضرح العراقي، والكثري من ال�ضباب الذين بداأت 
جتاربهم االأوىل على خ�ضبة"م�ضرح بغداد"التابع 
اإىل الفرقة. غدا م�ضرح بغداد االآن بناية مهجورة، 
بعد ان ا�ضطرت الفرقة يف الثمانينات اإىل التوقف 
الق�ض���ري. �ض���امي عب���د احلمي���د ي�ض���ري اإىل اأعمال 
فرقة امل�ضرح الفني احلديث التي اأ�ض�ضها وتراأ�ضها 
ابراهيم جالل،، فكلها جتارب وعالمات يف امل�ضرح 
العراق���ي، ولكنه ال يتط���رق اإىل تاريخها، يف حني 

يكتب عن م�ض���رية الفرق���ة القومية الت���ي ارتبطت 
بالدول���ة، حي���ث اأوكل���ت اإلي���ه مهم���ة تكوينه���ا يف 
البداية. ا�ض���تقطبت هذه الفرقة اأع�ضاء من الفرقة 
االأم ا�ض���افة اىل اأ�ضماء اأخرى، وقدمت م�ضرحيات 
مهم���ة، حلني ما حولتها �ض���لطة البعث اإىل م�ض���رح 
جتاري اأ�ض���وة بامل�ض���ارح اجلديدة التجارية التي 
ن�ض���اأت يف الثمانينات والت�ض���عينات وا�ضتطاعت 
امل�ض���رحي  الف���ن  اإىل  موجع���ة  �ض���ربة  توجي���ه 
العراقي. ويدلنا �ض���امي عبد احلميد يف كتابه هذا 
عل���ى معامل تل���ك احلقبة املظلمة يف حياة امل�ض���رح 
العراقي، وهو يكتب عن امل�ض���رح التجاري، حيث 
كان من اأوائل من ن�ض���ر عنه نهاي���ة الثمانينات يف 

املجالت العراقية.
لع���ل يف كتاب �ض���امي عبد احلميد ه���ذا الكثري من 
اال�ض���رتجاعات الت���ي يتابع فيها امل�ض���رح العراقي 
يف منح���اه االأكادمي���ي ال���ذي اأف���اد اأ�ض���اتذته م���ن 
درا�ض���اتهم يف اخل���ارج، وبينه���م املوؤل���ف نف�ض���ه 
ال���ذي تخ���رج م���ن مدر�ض���ة الدرام���ا الريطاني���ة 
العريقة"رادا"وترجم كتبا ون�ضو�ضا وملخ�ضات 
لف���ن االإخراج والتمثيل. يربط �ض���امي عبداحلميد 
ب���ني تنامي اخل���رة العملية واجله���د النظري يف 
امل�ض���رح العراق���ي، وتاأثريات���ه يف خل���ق موؤلف���ني 
جدي���دة  طرائ���ق  املخرج���ني  واتّب���اع  عراقي���ني، 
جملة"ال�ض���ينما"التي  ان  وي���رى  االبت���كار،  يف 
�ض���درت ببغ���داد الع���ام 1955 اأول مطب���وع توىل 
ن�ض���ر الدرا�ض���ات واملقاالت املرتجمة عن امل�ض���رح، 
ا�ض���افة اإىل ترجم���ات العراقي���ني الكت���ب الغربية 
الت���ي تخت����ص بهذا الفن. ث���م كان ملجلة"ال�ض���ينما 
تاأث���ريات  ال�ض���تينات  يف  وامل�ضرح"امل�ض���رية 
مبا�ض���رة، ا�ض���افة اإىل املج���الت االأدبي���ة العراقية 
التي تولت ن�ض���ر موا�ض���يع عن امل�ضرح. ويرى ان 
ترجمة الن�ضو�ص امل�ضرحية العاملية التي �ضدرت 
ع���ن م�ض���ر والكويت، �ض���اعدت يف تثقي���ف النا�ص 
بحرك���ة امل�ض���رح. ويف حماول���ة الفنان���ني الع���رب 
خل���ق �ضخ�ض���ية وطنية للم�ض���رح، يبح���ث املوؤلف 
ع���ن فك���رة ال���رتاث واملعا�ض���رة الت���ي �ض���اعت يف 
ثقافة ال�ضتينات وال�ضبعينات امل�ضرحية، وانتجت 
م�ض���رحيات ت�ض���تقي م���ن ال���رتاث العرب���ي مادتها 
التاأليفية وطرق اخراجها. ويف عر�ض���ه ملا ي�ضميه 
املالمح العراقية يف امل�ض���رح، يرى ان هذا االجتاه 
ظهر يف حماوالت تقريب اجلمهور من امليثالوجيا 
العراقية والتاريخ ومرويات العراقيني ال�ضعبية. 
كان امل�ض���رح العراقي ور�ض���ة ا�ض���تقطبت الفنانني 
�ض���ناعة  يف  فا�ض���هموا  واالأدب���اء،  الت�ض���كيليني 

ن�ضو�ضه وديكوره.
مل يبق من رواد امل�ض���رح العراقي �ضوى قلة قليلة، 
فكان يو�ضف العاين و�ضامي عبد احلميد من بقايا 
ال�ضهود الذين كتبوا عن تاريخ هذا امل�ضرح، حيث 
يجهد �ض���بابه يف ا�ضتعادة �ض���ورته اجلميلة حتى 
واإن غ���اب عنه���م تاريخه يف خ�ض���م النوائب التي 

تتالت على العراق وثقافته.

عن جريدة الريا�ض

»أضواء على الحياة المسرحية العراقية«

س��امي عبدالحمي��د يفتح مدونة 
التاريخ المسرحي

لع��ل جيل املثقف��ن واملتعلمن الجدد الذين ولدوا يف الس��تينات وما 

بعده��ا، مل يدرك��وا فرتة ازده��ار املرسح العراقي، فل��م يقيض لهم 

مش��اهدة املرسحي��ات املتميزة البراهيم جالل وس��امي عب��د الحميد 

ويوس��ف العاين وقاسم محمد، ومل يرشفوا س��وى عىل مثالة املرسح 

ال��ذي وق��ع يف الثامنينات وما بعده��ا يف مأزق الرقاب��ة الصارمة، وما 

تتطلبه سياسات الحروب والدكتاتورية. ونحن الجيل الذي سبقهم ظلت 

يف ذاكرتن��ا مرسحيات م��ن تلك الف��رتة املزهرة"الس��يد بونتال وتابعه 

مايت"و«مت��وز يق��رع الناقوس"و"النخلة والجريان"و"بغ��داد األزل بن 

الجد والهزل"و"بيت برنارد ألبا"والكثري من األعامل التي قدمها أس��اتذة 

امل��رسح العراقي يف الس��بعينات، تلك التجارب الرائ��دة التي حددت 

هوي��ة املرسح العراق��ي وقدمته إىل الجمهور الع��ريب يف املهرجانات 

املرموقة.
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خ��ل��ي��ل  ف�����اض�����ل  د. 

هو واحد م���ن القلة الذين يراهنون على قدراتهم 
االإخراجية، الطمئنانه م���ن اخلرة التي ميتلكها 
ولذل���ك هو يعتق���د باأن اأي���ة م�ض���رحية وكائن من 
يك���ون كاتبه���ا ه���ي يف متن���اول قدرات���ه ناجحة. 
ورغ���م اأن الرهان يف ما م�ض���ى كان ين�ض���ب على 
املخرج الذي ي�ض���تطيع التعامل مع طلبة معهد اأو 
اأكادميي���ة الفنون، ولي�ص ال���ذي يتمكن من املهنة 
مع فرق املقدمة يف امل�ض���رح، وباخل�ضو�ص فرقة 
امل�ض���رح الفني احلدي���ث. حني اأطلقه���ا يوما اأحد 
النقاد بقوله: اإن فالنا ال ي�ض���تطيع اأن يقدم عر�ضا 
ناجح���ا اإال م���ع احلدي���ث- واملق�ض���ود به���ا فرق���ة 
امل�ضرح احلديث – مل يطلقها جزافا، وحني راهن 
عليها فالنه كان واثقا كما اجلميع واثقون اأي�ض���ا 
منها. والنه واثق من قدراته راهن هو االآخر على 
تقدمي اجمل عرو�ض���ه م���ع طلبة امل�ض���رح، ليوؤكد 
ال�ض���حاب ال���راأي يف ع���دم قدرت���ه عل���ى التقدمي 
معه���م، انه���م عل���ى خط���اأ. وكان لرهان���ه �ضل�ض���لة 
طويلة من االأعمال الناجحة مع طلبة امل�ض���رح، قد 
يك���ون فيها عمل اأو عملني مل يج���دا طريقهما اإىل 
النجاح، ويل طالبا معه ح�ض���ة االأ�ض���د من اأعماله 
امل�ض���رحية. مل يغري �ض���امي عبد احلميد اأ�ض���لوبه 
وال طريق���ة عمل���ه يف امل�ض���رح، ب�ض���كل ع���ام حني 
يعط���ي العاملني مع���ه حرية التدخ���ل يف العملية 
االإخراجي���ة، واحلرية للجميع ليقول���وا له راأيهم 
ومقرتحاته���م. لكنه لن يدع ال���راأي طليقا للتنفيذ 
قبل اأن مير على جم�ض���اته الواعي���ة ليفلرت هو ما 
قدم���وا له م���ن اآراء ومقرتحات، ف���ان كانت تالئم 
خطت���ه ياأخذ ب���ه وان ال فيهملها. رمب���ا هو يتفرد 
بهذه امليزة لكونه يوؤمن بان العمل امل�ضرحي عمل 
جماعي والنجاح فيه والف�ضل من ح�ضة اجلميع. 
يخت���ار اأعماله يف اأحيان كثرية من مقرتح يقدمه 
ل���ه ممثل اأو طالب اأو اأي من الذين يحوزون ثقته 

وك���م كرث، ويف اأحيان اأخ���رى يقرتح عليه موؤلف 
م���ا وال يه���م اأن يكون هذا املوؤلف هاوي���ا اأو كاتبا 
مهما. ويف اأحيان اأخرى تقرتح عليه املوؤ�ض�ض���ات 
امل�ض���رحية الثقافية – وقد تكون جمعية - ن�ض���ا 
ف���ال ميان���ع اأب���دا ويواف���ق عل���ى ط���ول ويبا�ض���ر 
باإخ���راج الن����ص املق���رتح م���ن غريه، ه���و خمرج 
املهمات ال�ض���عبة. و�ض���رعان ما يذهب اإىل الن�ص 
ليقدمه عر�ض���ا م�ضرحيا، ي�ضفع له يف دواخله انه 
�ضوف يخ�ضع الن�ص اإىل م�ضرطه، وعليه فان يف 
اعتب���اره باأن���ه �ض���وف يخيط الن�ص على مقا�ض���ه 
وال ي�ض���ري اأن يك���ون االختي���ار اأو م���ن اختار قد 
اخفق يف االختيار اأو مل يخفق. فالن�ص �ض���يكون 
اآخ���ر غري الذي اأراده املوؤلف. وان �ض���ادف وكان 
االختي���ار له فه���و يف اختياراته لن�ضو�ض���ه التي 
يخرجها، ال ي�ض���رتط فيها غري ن�ض���ف النجاح – 
وهي م�ض���األة م�ضروعة – والن�ضف االآخر �ضياأتي 
م���ن التاأليف االآخر للعر�ص والذي ي�ض���مى تاأليف 
املخ���رج اأو كما �ض���اع ب� ]تاأليف العر�ص[. �ض���امي 
عب���د احلميد كغ���ريه من اأبناء هذا اجليل يف�ض���ل 
الن����ص العراقي اإذا ما توفر ل���ه ذلك الن�ص. وهو 
به���ذا ينطلق م���ن حر�ض���ه يف تطوي���ر العرو�ص 
املحلي���ة وابت���داء م���ن الن����ص وحتى اآخ���ر مهمة 
م���ن م�ض���تلزمات العر�ص الت���ي يتمن���ى اأن تكون 
جميعها عراقية. لكنه يف الغالب يهرب يف الكثري 
من االأحيان – ول�ض���حة الن����ص املحلي - باجتاه 
الن�ص االآخر غري العراقي، عربيا كان اأم اأجنبيا، 
وال تهم���ه النوعي���ة يف الكثري م���ن االأحيان اإذا ما 
�ض���عر برغبة العمل. لقد اخت���ار ]اأوديب اأنت اللي 
قتل���ت الوح����ص[ – ال�ض���عيفة يف تاأليفه���ا وحتى 
املو�ضوع - لعلي �ضامل عندما فقد االأمل يف اإيجاد 
ن����ص اآخر بديل. مثلما اختار. لكن ميله احلقيقي 
واإميان���ه ين�ض���بان باجت���اه الن����ص العامل���ي وال 

يهم���ه نوعية الن�ض���و�ص تقليدية كان���ت، حديثة، 
جتريبية، كال�ضيكية، فجميعها حتمل ذات االأهمية 
ب���ل ال ياأب���ه م���ن �ض���يء يف اختياراته لن�ضو�ض���ه 
مهما �ض���عبت. فهو يف م�ضرحية ]ال�ضود[ ل� ]جان 
جيني���ه[ كان قد تناول ن�ض���ًا يعد"مبثابة مغامرة 
جريئ���ة ملا يت�ض���ف ب���ه ه���ذا الن����ص الدرامي من 
�ضكل متقدم يف تكتيكه وبنائه الدرامي«.، وعليه 
فهو ي�ض���رتط يف اختياراته للم�ضرحية االأجنبية 
احتواءها على م�ض���امني اإن�ض���انية عالية، فثورة 
الزجن مث���اًل تنتم���ي اإىل االأدب اجلماهريي الذي 
مينح العاطفة حال �ضماع �ضوتها. اإنها م�ضرحية 
تنقب على اأ�ضرار الثورة يف الهزمية واالنت�ضار 
وامل���وت«. كذلك احلال مع بقية امل�ض���رحيات التي 
اأخرجه���ا مثل : الق���رد الكثيف ال�ض���عر، كلكام�ص، 
مهاجر ب���ر ي�ض���بان،بيت برنا رد األب���ا، و هاملت، 
اخلراب���ة، مت���وز يق���رع الناقو����ص، الق���رد كثيف 
ال�ضعر، وغريها من امل�ضرحيات.هذه امل�ضرحيات 
وغريه���ا من االختيارات م���ن دون اأن يتنازل عن 
�ضرط احتوائها على اأ�ضباب جناحها كونها حتمل 
اجلدي���د واملهم – �ض���كاًل وم�ض���مونًا – بالن�ض���بة 
للمتف���رج العراق���ي والعربي وكمح�ض���لة اأخرية 
يف تعام���ل �ض���امي عب���د احلمي���د مع الن�ض���و�ص 
عموم���ا كما يقول هو يف ه���ذا املجال :"ال اأتعامل 
م���ع كل موؤلف.. اأنني انتق���ي وال اأتعامل مع ن�ص 
ال ي�ض���يف اإىل جتربة ما" ال يوؤم���ن بوجود ن�ص 
متكام���ل ومهم���ا كانت قيم���ة هذا الن����ص اأو قيمة 
كاتب���ُه عربي���ًا كان اأم اأجنبي���ًا كله���ا تخ�ض���ع اإىل 

م�ضرطه يف احلذف واالإ�ضافة.

* هاملت عربيا...
ق���د حذف"ال�ض���بح"عند تقدمي���ه )هامل���ت  وكان 
عربي���ا( ل�ضك�ض���بري وه���و يف ه���ذا يك���ون قد حذا 

حذو التف�ض���ري الرو�ضي املنطلق من تف�ضري مادي 
مطلق، ال يوؤمن بفعل الغيب الذي يوحي لالآخرين 
عن طريق ]�ضبح هاملت[ امليت اأن يقول البنه عن 
طري���ق الروؤي���ا اأن مقتله كان ب�ض���بب ال�ض���م الذي 
و�ض���ع له يف اأذنه. فكان التف�ض���ري املارك�ض���ي من 
خالل اجلدل العلمي اأن املقتلة لكي ت�ضيب النائم 
ف���ان الثغ���رة الوحيدة الت���ي ممك���ن اأن يد�ص من 
خاللها ال�ضم دون اأن ي�ض���حو النائم هي ]االأذن[، 
وجمي���ع الثغ���رات االأخرى ]فتح���ات الوجه[ غري 
امينه وميكن للنائم اأن ي�ضحو، اأما ما د�ضت له من 
خاللها وهو نائم وهي ]الفم، العني، االأنف[. وكان 
حمي���د حممد جواد قد اأخذ نف�ص التف�ض���ري عندما 
قدمه���ا يف العام 1967 عندما قدمها على م�ض���رح 
الفنون اجلميلة. خدمهم كذلك تف�ضريهم املنطلق 
من عقالني���ة هاملت البعيدة ع���ن التخيل القريبة 
ج���دا من الواقع، ورمبا اي�ض���ا بداف���ع الثاأر الذي 
تبناه. لكن هذا االإجراء مل يرتفع كثريًا بالتجربة 
الدمناركي"اإىل"هامل���ت  حتويل"هامل���ت  يف 
العربي"وظل���ت ه���ذه التجرب���ة حبي�ض���ة جلوئها 
)املالب����ص  يف  اخلارج���ي  ال�ض���كل  تغي���ري  اإىل 
العربي���ة( والديكور وزخرفت���ه العربية، وخيامه 
ال�ض���حراوية"فما الذي و�ضل اإليه؟"كما يت�ضاءل 
الناقد جليل حيدر، لقد"ظلت جهوده عند م�ضتوى 
ه���ذا االإتكاء على املظهر من دون االأخذ مبعطيات 
العمل امل�ضرحي، من قوانني و�ضخ�ضيات واأفكار 

وفل�ضفة«. 

اأو اأجرائ���ِه الكثري م���ن التغيريات يف م�ض���رحية 
ال���زجن" فق���د" قل�ص من حج���م احلوار  "ث���ورة 
وح���ذف مقاطع فيه���ا الدراما �ض���عيفة، ومل يلتزم 
باإر�ض���ادات املوؤلف عن الديكور فلم تظهر البوابة 
اأو بي���ت من الق���رن الثال���ث الهج���ري، ومل يظهر 

احلبل وال الثالجة اأو املدفع الر�ضا�ص«.

وق���دم ف�ض���اًل عل���ى ف�ض���ل عل���ى ف�ض���ل اآخ���ر كما 
م�ض���رحية )اخليط( لعادل كاظم لكن هذا التقدمي 
مل يرتفع مب�ض���توى الن�ص اأو العر�ص فمثاًل"هذا 
الن����ص بحاجة اإىل تدخ���ل االإخ���راج كاأداة فاعلة 
للن����ص  جذري���ة  ف���رز  بعملي���ة  تق���وم  اأ�ضا�ض���ية 
ت�ضتطيع اأن ت�ض���في على البناء الفني امل�ضطرب 
متا�ض���كًا اأكر«، اأو يف العر�ص الذي كانت بع�ص 
م���ن  وتق���رتب  ال�ض���حالة  مقاطعه"تهب���ط حت���ى 
التهريج وخا�ض���ة يف م�ضاهدة املحكمة واحلوار 

بني اأ�ضرة اأبي فالنة«.

وهكذا جن���د اأن التدخل يف معاجل���ة الن�ص دون 
تدخ���ل االإخ���راج ال تنه�ص بالن�ص ب���ل توغل يف 
هبوط���ه وع���دم النهو����ص ب���ه، لكن تبق���ى جميع 
الن�ض���و�ص تخ�ض���ع كما اأ�ض���لفنا وتت�ض���اوى يف 
حتمي���ة احل���ذف واالإ�ض���افة من خ���الل تريرات 
مقنعة يف الكثري من االأحيان وت�ضب بالتايل يف 
�ض���الح تاأليف العر�ص امل�ضرحي فهذه االإ�ضافات 
واحلذوف���ات عن���ده تخ�ض���ع اإىل درا�ض���ة وفه���م 
كاملني للطريقة التي يخرج بها امل�ض���رحية، لكنه 
اأحيان���ًا يخف���ق يف اختياراته اأو يعج���ز البع�ص 
منها فت�ض���قط تلك العرو�ص فال التعريق اأ�ض���عف 
م�ض���رحية )اأودي���ب اأن���ت ال���ذي قتل���ت الوح�ص( 
للكاتب علي �ض���امل، ليجعل منها م�ضرحية ناجحة 
اأو مقبول���ة جماهرييًا. وكذلك م�ض���رحية )مهاجر 
بر ي�ضبان( للكاتب جورج �ضحادة التي مل تخ�ضع 
للم�ض���رطة كث���ريًا فبق���ي الن����ص فيها"ف�ضفا�ض���ًا 
ي�ضتاأهل الت�ض���ذيب واحلذف حتى يرت�ضن )...( 
ومل نلم����ص يف اإخراج���ه �ض���يطرة كاملة على جو 
امل�ض���رحية وانقلبت �ضخريتها ال�ض���عبية الالذعة 

والرزينة اإىل نوع من التهريج العادي«.

اإن الن�ص الذي ي�ضتهويه هو الن�ص الذي تتماثل 
�ض���وره يف خميلت���ه من���ذ )الق���راءة االأوىل( كما 
يق���ول هو، اأو"االنطب���اع االأول"كم���ا يطلق عليه 
�ضتان�ضالف�ض���كي وم���ن املوؤك���د اأن ه���ذه ال�ض���ور 
تتط���ور تدريجي���ًا يف ذه���ن �ض���امي عب���د احلميد 
و�ض���واًل اإىل فك���ر املخ���رج – اأي م���ا يطم���ح اإىل 
تقدميه للجمهور، فهو ي�ض���عى جاهدًا اإىل"اإيجاد 
لغة فهم متبادلة بني ما يحدث على خ�ضبة امل�ضرح 

و�ضالة املتفرجني".

يجم���ل �ض���امي عب���د احلمي���د جتربته امل�ض���رحية 
بنقاط نلخ�ضها مبا يلي :

*[ اإميانه بجماعية العمل 

*[ املخرج بتقديره موؤلف العر�ص امل�ضرحي.
*[ الن����ص يف تقدي���ره غري مكتمل يحت���اج دائما 

اإىل اإ�ضافات واىل حذف وت�ضذيب.
*[ العم���ل يف امل�ض���رح ه���و ن���وع م���ن التجري���ب 

الدائم.
*[ يعطي احلرية الكاملة للممثل ويعتقده م�ضدر 

الهام املخرجني وامللهم لهم يف اإبداعهم. 
وبقي���ة  واملالب����ص  واالإ�ض���اءة  الديك���ور   ]*
م�ض���تلزمات العر�ص هي �ض���رورية جدا ويوليها 
اأهمي���ة ا�ض���تثنائية ]...[ حتى اأنه���ا تطغى اأحيانا 
على اأه���م تلك العنا�ض���ر اأال وه���و التمثيل". وله 
تعري���ف خا����ص ال يتن���ازل عن���ه لل�ض���ينوغرافيا، 

والتي يعترها االإ�ضاءة.

عمله مع املمثل :
ينطلق �ضامي عبد احلميد يف العمل مع املمثل من 
مب���داأ معرفته مبهنة املمثل، وما عرف عنه من انه 
ممثل كبري كانت درا�ض���ته العليا االأوىل يف لندن 
انه تخ�ض�ص يف فن التمثيل. ومل ي�ضبقه يف هذا 

التخ�ض����ص اأي خريج اآخر �ض���بقه او جاء بعده. 
هناك اعتباران يف مناق�ضة هذا اجلانب :

اإىل  عن���ده  املمث���ل  ي�ض���طر  ح���ني   : ال�ض���لبي   ]*
تقليده. وهو ال يتفق م���ع املمثلني الذين امتلكوا 
الق���درة واخل�ضو�ض���ية، م���ن الذي���ن يحافظ���ون 
عل���ى خ�ضو�ض���يتهم، ليظهر الن�ض���از يف اختالف 

االأ�ضاليب املتبعة يف التمثيل بني املمثلني.
*[ االيجابي : 

ه���و يدعو اإىل جاهزي���ة املمثل ال���ذي يعمل معه، 
وهي �ضفة لي�ضت باملنبوذة، فمخرج له هذا الباع 
الطويل يف العمل البد له من ممثل يتميز بتكنيك 
حاذق و منتخب قادر على تاأليف تعاليمه و�ضوال 
اإىل عر�ص متكامل قدر االإمكان. هو يطلب ممثال 
يتدرب خ���ارج التمرين رغم متي���زه بطولة البال 
م���ع املمثلني غري املكتملني فني���ا اأحيانا، حتى انه 
حم���ط انتق���اد لبع����ص اختياراته للمثل���ني الذين 
يتعاون���ون مع���ه يف تق���دمي اأعمال���ه امل�ض���رحية. 
لدرجة انه ميثل اأمامهم حركة و�ض���وتا ما يطلب 
منهم حتقيقه وت�ضل بهم احلالة من اجل الو�ضول 

اإىل م���ا يريد انهم يقلدونه تقليدا يجعلهم ن�ض���خا 
مم�ض���وخة من���ه يف ال�ض���وت – ال���ذي يتمي���ز به 
– ويف احلرك���ة اأو يف كالهم���ا. وان اخلطورة 
التي حتملها هذه الطريقة اأنها مت�ض���خ �ضخ�ضية 
املمث���ل لتذوب يف �ضخ�ض���ية املخرج �ض���امي عبد 
احلميد. فهو اإذن"ميتلك اجتاه اأ�ضكاله امل�ضرحية 
موقف ما. اأفكارا تبدو وا�ضحة اأحيانا وغام�ضة 
اأحيانا اأخرى". اإن اإميانه بال�ضخ�ضية امل�ضرحية 
وحجمه���ا يف تقديره الذي تتج���اوز فيه اإمكانية 
اأداءه���ا من قبل ممث���ل واحد يدع���وه اأحيانا اإىل 
اإ�ضناد ال�ضخ�ضية الواحدة اإىل اثنني من املمثلني، 
كما ح�ض���ل ذل���ك يف م�ض���رحية ]االإمراطور جو 
نز[ حني ا�ض���ند �ضخ�ض���ية )جو نز( اإىل اثنني من 
املمثل���ني وكذل���ك يف م�ض���رحية ]جلجام�ص[ حني 
ا�ض���ند �ضخ�ضية)اوتوناب�ضتم( اإىل ممثلني اثنني 

بدال من واحد.

عمله يف الإخراج :
اإن خ�ض���بة امل�ض���رح من مفهوم �ضامي عبد احلميد 
م���ا ه���ي"اإال �ض���احة ك���رى يلتق���ي فيه���ا املوؤل���ف 
باملمثل���ني، وتتع���اىل فيها �ض���يحات املخرج حني 
ي�ض���در اأوامره اإىل املمثلني". وبن���اء عليه خرج 
بامل�ض���رح من العلبة االإيطالية اإىل اأماكن متعددة 
ومنه���ا )امل�ض���رح الروم���اين( يف اآث���ار بابل حني 
ق���دم كلكام����ص اأو حديق���ة )اجلمعي���ة البغدادية( 
حيث قدم م�ض���رحيتي )يف انتظار كودو( و)بيت 
الق�ض���بة( التي اأع���اد تقدميها ثانية على )م�ض���رح 
بغداد( الأ�ض���باب يجملها �ضامي عبد احلميد لكون 
هذه امل�ض���رحية"مل ي�ضاهدها �ض���وى العدد القليل 
من امل�ض���اهدين لذل���ك راأينا اإعادته���ا كما اأخرجت 
�ض���ابقًا. اإن مالئم���ة مو�ض���وع امل�ض���رحية ومكان 
اأحداثها لبع�ص املناطق يف بلدنا هو الذي حدانا 
اإىل اقتبا�ض���ها"، كما حور اأكرث من مرة يف �ض���كل 
�ض���الة العر�ص التقليدية وامل�ضرح ففي م�ضرحية 
)اخلان( ليو�ض���ف العاين �ض���غل الديكور جزاأين 
من امل�ضرح و�ضالة املتفرجني، واأجل�ص املتفرجني 
باالأماك���ن التي حتي���ط بهذا الديكور �ض���واء على 
امل�ض���رح اأو يف ال�ض���الة، ويف )بيت برنارد األبا( 
للكات���ب )ل���وركا( وكذلك كان العر����ص فيها داخل 
قف�ص حديد كبري ي�ض���به ال�ض���جن يتو�ض���ط قاعة 
العر�ص واأحتل املتفرج خ�ض���بة امل�ضرح واملتبقي 
من فراغ القاعة، وجتارب اأخرى كما يف امل�ض���رح 
الدائري يف كلية الفنون اجلميلة... وغريها فهو 
يق���ول : اإنني اأتفق مع ماك����ص راينهاردت يف اأن 
لكل م�ضرحية م�ض���رحها، وهذا االنتقال والتنوع 
يف اأماك���ن العر����ص تبعه تنوع كب���ري يف املناظر 
فلقد ا�ضتعان بفنانني كبار يف الفن الت�ضكيلي من 
اأمث���ال كاظم حيدر، و�ض���عد الطائي، واإ�ض���ماعيل 
ال�ض���يخلي، وباملو�ض���يقى بفنان���ني كب���ار اأي�ض���ًا 
اأمثال طارق ح�ضون فريد، و�ضهرزاد قا�ضم ح�ضن 
وغريه���م كذل���ك اأوىل اهتمام���ًا يف اإ�ض���ناد الفعل 
الدراماتيك���ي"، هو يوؤمن اإميانًا قاطعًا باأن خيال 
م�ض���مم الديك���ور ي�ض���يف خي���ااًل جدي���دًا مغايرًا 
ومطورًا خلي���ال املخرج. اإن �ض���امي عبد احلميد 
ينطل���ق يف معاجلات���ه واأ�ض���لوبه م���ن فر�ض���يات 
يحدده���ا اأ�ض���لوب امل�ض���رحية، فه���و )واقعي( يف 
الط���رح حني يخرج م�ض���رحية مثل )اخل���ان(. اأما 
يف م�ض���رحية )اخلراب���ة( الت���ي يكت���ب عنه���ا يف 
منه���اج امل�ض���رحية اإن م���ا يج���ري على اخل�ض���بة 
لي�ص وهم���ًا وامنا اأحداث واقعي���ة حدثت فعاًل.. 
اأ�ضاف لها املوؤلف من خياله.. لذلك رفعنا اجلدار 
الرابع واأولنا الوهم امل�ض���رحي املعهود واأ�ضركنا 
املتف���رج يف االأح���داث بوع���ي ولي����ص باإندم���اج. 
و)رمزيًا( يف )بي���ت برنارد األبا( للكاتب )لوركا( 
موغ���اًل يف الرمزية حني ي�ض���نع بيتًا )قف�ض���ًا من 
حديد( اأقرب اإىل ال�ض���جن )حديد( لتجري داخلُه 
اأحداث م�ض���رحية)بيت برنارد األبا( وي�ض���ع هذا 
ال�ض���جن يف منت�ض���ف ال�ض���الة بداًل من امل�ضرح. 
وهو وثائقي ت�ض���جيلي يف م�ضرحيتي "املفتاح" 

و"اخلرابة". 

يش��ترط ف��ي اختيارات��ه للمس��رحية األجنبي��ة 
احتواءها على مضامين إنسانية عالية
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ح������س������ام ال������س������راي

د. سعد عزيز عبد الصاحب

بعده���ا توّج���ه م���ع عائلت���ه اىل اخلال�ص، و�ض���واًل 
اىل �ض���امراء، حيث اأكمل درا�ضته املتو�ضطة هناك. 
»كن���ت منق���ادًا ومل اأدرك نتائ���ج هذا التنّق���ل«. لكّنه 
يعود اىل هذه احلقب���ة من حياته وكيف اأّن مدّر�ص 
الرتبي���ة الفنّية يف ثانوية الديوانية ح�ض���ني اأحمد 
الر�ض���ي، وه���و القي���ادي ال�ض���يوعّي الذي ا�ض���تهر 
با�ض���م »�ض���الم ع���ادل« )1922 ������� 1963(، نّبهه اىل 
اأهمية فّن التمثيل، وما يحمله امل�ض���رح من ر�ض���الة 

تنوير وتثقيف.
الو�ض���ول اىل �ض���امراء كان خمتلف���ًا ه���ذه امل���ّرة. 
�ض���هدت املدينة �ض���عوده االأّول اىل خ�ضبة امل�ضرح، 
حني اأّدى دور البطولة يف م�ضرحّية »اأنا اجلندي«. 
اإال اأّن التجربة التي ر�ّض���خت تعّلقه بامل�ض���رح كانت 
تعامل���ه االأّول م���ع الرائد امل�ض���رحي اإبراهيم جالل 
)1921 ���� 1991(، بعدم���ا اأخرج له ولزميله حممد 
من���ري اآل يا�ض���ني م�ض���رحية »تاج���ر البندقية"ع���ام 
1948. هذه التجربة �ضّجعت �ضامي على االلتحاق 
مبعه���د الفن���ون اجلميل���ة، االأم���ر ال���ذي يع���ود فيه 
الف�ض���ل، بن�ض���بة كبرية، اىل اإبراهيم جالل. تخّرج 
م���ن كلية احلقوق ع���ام 1950، ودخل فرع التمثيل 
يف املعه���د. وت�ض���اء لعب���ة الق���در اأن يك���ون بع����ص 
متخّرج���ي احلق���وق االآخري���ن، قد �ض���اروا اأي�ض���ًا 
امل�ض���رح  رواد  م���ن  املعه���د، وبعده���ا  زم���الءه يف 
العراق���ي: بدري ح�ض���ون فريد، ويو�ض���ف العاين، 

واأ�ضعد عبد الرزاق...
ال�ض���عور باحلاج���ة اىل زي���ادة الثقاف���ة امل�ض���رحّية 
وافتق���اره اىل مكتب���ة يف بيت���ه جع���اله يبحث عن 
م�ض���ادر باللغ���ة االإنكليزّي���ة تتن���اول فّن امل�ض���رح. 
وهنا يتذّكر كيف وقع على كتاب »�ضتان�ضالف�ضكي: 
ف���ن اخل�ض���بة"لديفيد ماكار�ض���اك. ترج���م الكت���اب 

مب�ض���اعدة �ض���ديقه م���ن كلي���ة االآداب ع���ام 1954، 
ثّم ن�ض���ره على �ض���كل حلق���ات يف جملة »ال�ض���ينما« 
للمخرج كامريان ح�ض���ني. كتاب »اأ�ض����ص االإخراج 
امل�ض���رحّي« الألك�ض���ندر دي���ن، ترجمه اأي�ض���ًا ليعتمد 
الحقًا يف املنهج الدرا�ض���ي لق�ض���م امل�ض���رح يف كلية 
الفن���ون اجلميل���ة خ���الل ال�ض���بعينيات. لك���ن عب���د 
احلميد يع���ود اىل دور جملة »االآداب"اللبنانّية يف 
تو�ضيع ثقافته امل�ضرحّية. ويتذكر يوم اأخرج ومّثل 
م���ع ناهدة الرماح م�ض���رحية »املقاتل���ون« )1959( 
التي منحتها »االآداب"جائزة اأف�ض���ل تاأليف للكاتب 
امل�ض���رحي يحيى بابان الذي كان ا�ض���مه امل�ض���تعار 

»جيان«.
حني ي�ضتعيد امل�ضرحي العراقي تلك الفرتة، ي�ضعب 
اإيقافه عن ا�ضتعادة الذكريات. يتحّدث عبد احلميد 
عن دوافع ت�ضكيل فرقة »امل�ضرح احلديث"الذي كان 
يه���دف اإىل »تغيري املجتمع وانتقاد ال�ض���لطة«. لهذا 
ال�ض���بب »منعت ال�ض���لطة يف العه���د امللكّي عرو�ص 
الفرق���ة عام 1954، ث���ّم األغت اإجازته���ا بعد عامني، 
لت�ض���تاأنف ن�ض���اطها بعد عام 1958. لكّنها �ض���رعان 
ما عادت فواجهت احل�ضار نف�ضه من قبل ال�ضلطات 
اجلدي���دة، بع���د انقالب 8 �ض���باط )فراير( 1963؛ 
الأّنّ رم���وز النظام اجلديد كانوا يعرفون �ض���لفًا اأّن 

هذه الفرق ال توؤّيدها«.
بحل���ول عام 1964، جن���ح املخ���رج اإبراهيم جالل 
يف احل�ض���ول على اإجازة للفرقة التي اندجمت مع 
جمموعة »خليل �ض���وقي« لي�ضبح ا�ض���مها »امل�ضرح 
الفن���ّي احلديث«، وا�ض���لت ن�ض���اطها متحايلًة على 
عراقي���ل  دون  م���ن  مي���ّر  مل  ذل���ك  اأّن  اإال  الرقي���ب. 
ال�ض���لطة  منع���ت   ،1967 ع���ام  يف  وم�ض���ايقات. 
عر����ص م�ض���رحية »اجلومة"التي اأخرجها �ض���امي 

عب���د احلمي���د، وكانت م���ن تاأليف يو�ض���ف العاين، 
بحج���ة اأّنها »تتعّر�ص ل�ض���اه اإي���ران يف وقت كانت 
في���ه احلكوم���ة تتق���ّرب من���ه ووّقعت مع���ه معاهدة 

اجلزائر«.
�ضل�ض���لة االإج���راءات التع�ض���فّية مل تتوق���ف هن���ا، 
ب���ل طاولت بعد �ض���نوات م�ض���رحية »دائ���رة الفحم 
البغدادّية"الت���ي اقتب�ض���ها الكاتب ع���ادل كاظم عن 
الطبا�ض���ري  »دائ���رة  ال�ض���هرية  بريخ���ت  م�ض���رحية 
القوقازية«. وه���ذه املرة، ُمنعت امل�ض���رحية بحّجة 
احتوائها على اأفكار ا�ضرتاكّية. يروي عبد احلميد 
كّل ذل���ك، مو�ض���حًا كي���ف اأّن »الفّن���ان العراق���ّي مع 
ال�ض���نوات �ض���ار الرقيب يعي�ص يف داخل���ه، وكّلما 
اأب���دع كان يح�ض���ب ح�ض���ابه. وهن���ا كان الفرق بني 
مب���دع واآخ���ر يف طريق���ة التحاي���ل عل���ى الرقي���ب، 
ومتري���ر االأفكار النقدّي���ة واجلريئة على ال�ض���لطة 

القائمة«.
عق���د الت�ض���عينيات كان مبثاب���ة اإعالن وا�ض���ح عن 
�ض���يوع هذه الروح يف ال�ض���احة الفنّي���ة العراقّية. 
متّث���ل ذلك يف تقدمي ثالث م�ض���رحيات ابتعدت عن 
املُبا�ض���رة يف طرحها، لكّنها اأو�ض���لت ر�ض���التها يف 
نقد ال�ض���لطة وهي: »اىل اإ�ض���عار اآخر«، و»الكفالة«، 

و»�ضكرًا �ضاعي الريد«.
وه���و يجل�ص يف حديقة بيت���ه يف منطقة احلارثية 
يف بغ���داد، ميّر اأمام عينيه �ض���ريط الذكريات التي 
عا�ضها، مبا فيها من انقالبات وحتّوالت اجتماعّية: 
»كّنا نتوقع اأن يدخل العراق مرحلة من اال�ض���تقرار 
والرفاه والتقّدم. لكّن �ضيئًا من هذا مل يحدث حتى 
اليوم«. ن�ض���األه ع���ن موقعه من ال�ض���لطة خالل عهد 
�ض���ّدام، فقد ُعّد اآنذاك من رموز امل�ض���رح الر�ضمي، 
وق���ّدم م�ض���رحّيات متجيدّية وعدائّي���ة. يقول: »مع 

ا�ضتيالء البعث على ال�ضلطة، كان اأمام الفنان ثالثة 
خيارات: م�ضاومة ال�ضلطة، اأو ال�ضمت، اأو مغادرة 
الب���الد. لكّني اخ���رتت البقاء مع حماول���ة التوفيق 
ب���ني ع���دم اال�ض���طدام بال�ض���لطة وعدم اخل�ض���وع 
التام«. هكذا ي�ض���ف و�ض���ع الفّنان واملثقف عمومًا 
يف ظ���ل نظ���ام �ض���ّدام، ليق���ّر باأّن���ه »كان عل���ى م���ن 
يريد العمل واحل�ض���ور على ال�ض���احة الثقافّية، يف 
امل�ض���رح و�ض���واه، اأن يوؤّدي فرو�ص الطاعة ب�ضكل 
اأو باآخ���ر... واأن ينتمي مكرهًا ال بطاًل اىل »البعث« 

ولو �ضكلّيًا«.
واإذا كان �ض���امي عب���د احلميد قد ا�ض���تهر بو�ض���فه 
ممث���اًل وخمرج���ًا م�ض���رحّيًا، اإال اأّن ذل���ك ال يلغ���ي 
جتاربه املهّمة يف ال�ض���ينما، مع اأّنها مل تكن ال�ضبب 
املبا�ضر ل�ضهرته الأّن »االإنتاج ال�ضينمائّي اعتمد على 
ة  امل�ضادفة والرتويج الأفكار ال�ضلطة لعقود«. الق�ضّ
خمتلف���ة مع اأدواره يف الدرام���ا. يتذّكر العراقيون 
املدين���ة«  وعي���ون  »الن�ض���ر  م�ضل�ض���ل  يف  دوره 
)1983(. غري اأّن ذلك اختلف مع »هبوط م�ض���توى 
الن�ض���و�ص واالإخ���راج، وع���دم تواف���ر دور يحف���ر 
يف ذاكرة امل�ض���اهد«. فوق ذلك، جاءت امل�ضل�ض���الت 
العربّية لتغطي على الدراما العراقّية، مثلما ح�ضل 
م���ع »النخل���ة واجل���ريان")2009( ال���ذي مثل فيه. 
كان امل�ضل�ض���ل خيب���ة اأمل بالن�ض���بة اإلي���ه حني وجد 
اأّن اأغلب العراقّيني مل ي�ض���اهدوه ب�ض���بب متابعتهم 
م�ضل�ض���الت عربّية اأخرى، رغم �ضهرة الرواية التي 
اقُتب�ص عنها العمل و�ض���احبها الراحل غائب طعمة 
فرمان.  واالأرجح اأن التجربة نف�ض���ها �ض���تتكّرر... 
لكن رواد امل�ض���رح العراقي يحملون �ضخرتهم على 
ظهورهم ومي�ضون يف اجتاه امل�ضتقبل. �ضامي عبد 

احلميد واحد من هوؤالء.

    ي�ض����عنا املوؤل����ف،  م����ن خالل 128 �ض����فحة من 
القطع املتو�ض����ط، ازاء فر�ضة عري�ضة الإجنازات 
خمرج����ني عاملي����ني منه����م  اندري����ه انط����وان  و 
وم����ع  الواقع����ي  االجت����اه  يف  �ضتان�ضالف�ض����كي  
وا�ض����تغاالته  راينه����ارت   ماك�����ص  االمل����اين  
احلداثي����ة على امل����كان والتلقي مرورا ب�ض����واغل 
ل����دى  الرتكيبي����ة  والبنائي����ة  البايوميكاني����ك 
وم�ض����رحه  ج�ض����ر  ليوبول����د  و  مايرهول����د 
عل����ى  وا�ض����تغاالته  و)افرين����وف(  التعب����ريي، 
م�ض����رح الروح بفواعل املونودراما، والرو�ض����ي  
فاختانك����وف( وجتليات����ه يف الواقعية اخليالية 
و ب�ض����كاتور يف امل�ض����رح الوثائقي/ال�ضيا�ض����ي 
وتاأثريات����ه الفكري����ة واجلمالي����ة عل����ى  بري�ض����ت 
وم�ض����رحه امللحمي،   كذلك  تناول املوؤلف  ارتو( 
يف م�ض����رحه الطق�ض����ي/ العالج����ي و )جان لوي 
بارو( يف امل�ض����رح ال�ض����امل و)جون لتلوود( يف 
االرجت����ال وتالوينه، وااليط����ايل )زفريللي( يف 
م�ض����رح ال�ض����ورة، و بي����رت ب����روك يف حتوالت����ه 
امل�ض����رحية ب����ني التي����ارات واملذاهب املعا�ض����رة 
واال�ضكال البدائية، و)روبرت ول�ضن( يف م�ضرح 
الروؤى وتالوين م�ضرح ما بعد احلداثة.. مرورا 
مبقارب����ة اال�ض����كال العاملي����ة ب�ض����واغل وجتارب 
املخرجني العراقيني، على �ض����اكلة ابراهيم جالل 
و بدري ح�ض����ون فريد و قا�ض����م حممد  وغريهم، 
ف�ض����ال عن  جت����ارب املخرجني ال�ض����باب.ال ادري 
مل اغف����ل موؤل����ف الكت����اب اال�ض����ارة اىل جتلي����ات 
وا�ض����هامات املخرج الراحل  جا�ضم العبودي،  ال 
�ض����يما وهو اول من �ض����رح )الطريقة( اي طريقة 
وادخله����ا  املمث����ل  تدري����ب  يف  �ضتان�ضالف�ض����كي 
يف جت����ارب ط����الب معهد الفن����ون اجلميلة بزمن 
مبكر، واحلال نف�ض����ه ينطبق عل����ى الفنان ناجي 
عب����د االمري، وهو ا�ض����م اخر متميز من ال�ض����باب 
امل�ضرحي الذي ترك ب�ضمة وا�ضحة  على امل�ضهد 
امل�ض����رحي يف ثمانيني����ات وت�ض����عينيات الق����رن 
املن�ضرم، اذ ا�ضهم ب�ضكل فعال يف قراءات مغايرة 

للرتاث ال�ضك�ضبريي يف امل�ضامني واال�ضكال.
 ان اه����م �ض����مة ا�ض����تمل عليه����ا الكت����اب ح�ض����ب 
زعمي تكم����ن يف الهام�ص ولي�ص يف املنت اي يف 
التعقيبات التي اجراها املوؤلف �ض����ارحا ومف�ضرا 
للم����نت املعروف ل����دى القارئ املتخ�ض�����ص، وهو 
تلخي�����ص لكتب عاملية معروف����ة ترجم جزءًا منها 
موؤل����ف الكت����اب، اذن فامل����ادة العلمي����ة يف م����نت 
الكت����اب معروفة لكن جاء حتقيقها على قدر وافر 
م����ن االهمية وعلى الرغم من ذل����ك ال يخلو االمر 

من مالحظات وا�ض����تفهامات جوهرية فاتت على 
املوؤلف اخلبري او تنا�ضاها، ابرزها انه يقول يف 
ال�ض����فحة    56 :"ان فرقة امل�ضرح الفني احلديث 
ويف م�ض����رحية »اخلرابة« هي اول من ا�ض����تخدم 
ا�ضلوب امل�ضرح الوثائقي ووظفت تقنية ال�ضينما 
يف امل�ضرحية عام 1970 »  وهذا �ضحيح تاريخيا 
وال غب����ار علي����ه، ولك����ن طامل����ا ان الكت����اب ينفتح 
على حق����ب تاريخية خمتلفة وا�ض����ماء اخراجية 
متع����ددة.. كان على املوؤلف ان يذكر امل�ض����رحيات 
االخرى التي اعتمدت ا�ضلوب امل�ضرح الوثائقي 
/ الت�ض����جيلي يف بنائها االإخراج����ي  والدرامي، 
حي����ث وظفت تقنيات ال�ض����اليد او ال�ضا�ض����ات او 

ال�ضينما يف عرو�ضها خ�ضو�ضا، منها: »اين هو 
ال�ضوء االخ�ض����ر"لعزيز عبد ال�ضاحب واخراج 
حمي����د اجلم����ايل للفرقة القومية للتمثيل �ض����باقة 
يف توظي����ف اال�ض����لوب الوثائقي الب�ض����كاتوري  
ال�ض����فحة  يف  تتبعه����ا  ميك����ن  اخ����رى  مالحظ����ة 
67 اذ ينف����ي املوؤل����ف تاأث����ر اي جترب����ة اخراجية 
الطق�ض����ية  وجتليات����ه  ارت����و  مب�ض����رح   عراقي����ة 
البدائي����ة.. يف ح����ني ان جتربة املخرج )�ض����الح 
الق�ض����ب( تاأث����رت امي����ا تاأثر ب�ض����مات وعنا�ض����ر 
امل�ض����رح االرتوي ونظريته العالجية يف �ض����وء 
ا�ض����تخدام )الق�ض����ب( لنظام ال�ض����دمة و�ض����ربه 
عل����ى حوا�����ص املتلق����ي وخروج����ه،  بعي����دا ع����ن 

ف�ض����اء العلبة التقليدي وخ�ضو�ضا يف م�ضرحية  
»مكب����ث- »1999، حني وظف العج����الت النارية 
ومث����ري  ناف����ر  ا�ض����تفزازي  بفع����ل  وال�ض����يارات 
للمتلقي وا�ض����تخدم حاوي����ات االزبال وحرق بها 
جذوع اال�ضجار م�ضدرة نارا م�ضتعرة قربها من 
املتلق����ي،  والق�ض����ب يف حما�ض����راته املبكرة يف 
الت�ض����عينيات   كان ي�ض����ري با�ض����تمرار اىل  ارت����و  
ومفهوم الطاعون وتاأثريات م�ض����رحه الطق�ض����ي 
وارت����داده اىل ف�ض����اءات بدائي����ة وميثولوجيه، 
حت����ى ان   كت����اب » امل�ض����رح وقرين����ه«  الرت����و، 
كان  اح����د مقررات م����ادة االخراج لدى ا�ض����تاذنا 

اجلليل.

   سامي عبد الحميد

المسرحي والسلطة في دائرة الفحم العراقّية

»مقارب��ات ومقارن��ات« س��امي عب��د 
الحميد األثيرة

م��رة اخرى يرفدنا االكادميي املريب واملبدع املرسحي )س��امي عبد الحميد( بجوهرة 

م��ن جواهره املعرفي��ة الكثرية،  التي هي خالصة تجربة ف��ذة وحياة مرسحية مديدة 

عامرة باإلنجاز واالبتكار،  فهو يدخلنا يف كتابه الجديد  »مقاربات ومقارنات.. ملشاهري 

املخرج��ن � اجانب وعراقين«  ضمن رواق ابس��تمولوجي ضاج باألس��امء والتجارب 

املؤث��رة ومضاهاة فكرية وجاملية بن مس��توين مرسحين اجنبي وعراقي.. اخذا عىل 

عاتق��ه تفس��ري مدى اس��تلهام مخرجينا لالب��داع العاملي وكيف وظف��وه وحولوه اىل 

ابتكارات محلية متأثرة ومؤثرة سجلت بأسامئهم..

اعتاد ابن املوظ��ف يف وزارة املال يف الثالثينيات، أن 

ينتق��ل مع والده من مس��كن اىل آخ��ر يف مدن جنوب 

العراق والفرات األوس��ط. يعرتف س��امي عبد الحميد 

بأّن��ه »ال ح��دث مثريًا يف طفولتي س��وى ه��ذا التنّقل 

الدائ��م«. لكن م��ع حلول ع��ام 1942، تغ��رّيت وجهة 

العائلة اىل بعقوبة )ش��امل رشق بغداد(. هناك صادف 

الشاعر حسن مردان. كان مع مجموعة من الطلبة الذين 

يس��خرون منه. مل يكن أحد يدري أّنه س��يصبح الشاعر 

املشهور الذي سيمّثل شخصيته يف فيلم »املنعطف« 

ملخرجه جعفر عيل يف منتصف السبعينيات.
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من خالل امل�ضرية الطويلة للفنان الكبري �ضامي 
عب���د احلميد من الوا�ض���ح ج���دا ً تنوع مواهب 
ه���ذه الطاق���ة االإبداعية التي ال ين�ض���ب معينها 
بل هو م���ن اأبرز املخرج���ني العراقيني والعرب 
الذي���ن اإنتهجوا نهجا ً حداثويا ً يف التعامل مع 
مو�ضوعة العر�ص امل�ض���رحي،فهو من الفنانني 
القالئ���ل الذي���ن يراهن���ون دوما ً عل���ى قدراتهم 
االإخراجي���ة بالنظ���ر للخزي���ن اجلم���ايل ال���ذي 
تتمتع ب���ه ذائقته اجلمالية ف�ض���ال ً عن اخلزين 
الفني واملعريف والدربة العالية التي هي نتاج 
تراكم زمني من التج���ارب مع خمتلف االأجيال 
الت���ي تعاطى معها عر بواب���ة معهد واأكادميية 
الفن���ون اجلميلة ف�ض���ال ً عن الفرق امل�ض���رحية 
املختلف���ة كالفرق���ة القومي���ة للتمثي���ل، وفرقته 
املعروفة  " فرقة امل�ض���رح الفني احلديث " ومن 
املع���روف  اأن بواكري جتربته اإ�ض���تهلت بتقدمي 
بع����ص الن�ض���و�ص املحلي���ة، وتع���ززت بتقدمي 
الكثري من الن�ض���و�ص العاملي���ة، بروؤى حداثية 
متنوعة ومما يح�ض���ب له���ذا الفن���ان اأنه يعتمد 
التجريب وي�ضتطيع التعامل مع خمتلف اأنواع 
الن�ض���و�ص امل�ض���رحية " املعقد منها والب�ضيط 
" وم���ا ت���زال عرو����ص مث���ل " ث���ورة الزجن " 
ملع���ني ب�ضي�ض���و و " الق���رد كثيف ال�ض���عر " و  " 
كلكام����ص " و"بي���ت برنارد اآلب���ا "وغريها  من 
العرو����ص التي اأخرجها عب���د احلميد واأحدثت 
نقلة على م�ض���توى املعاجلة واخلطاب وتتميز 
معظم الن�ض���و�ص التي قدمها عبد احلميد باأنها 
تنط���وي على م�ض���امني اإن�ض���انية عميقة ووفق 
تعام���ل اإخراج���ي عال امل�ض���توى تكت�ض���ب هذه 
الن�ضو�ص اأهميتها وال�ضك اأن اإ�ضتيعاب �ضامي 
عب���د احلمي���د جلمي���ع م���ا ط���رح م���ن اإجتاهات 
ومدار�ص فكرية اأو جمالية على �ضعيد امل�ضرح 
اأعانه كثريا يًف الو�ض���ول اإىل املعادل الب�ضري 
ال���ذي يتفاع���ل ب���ذات القيم���ة مع بقية عنا�ض���ر 
اخلط���اب لينعك�ص امل���ردود االإيجابي فيما بعد 
على م�ض���توى التاأويل والتف�ضري لدى املتلقي، 
وت���كاد  تختلف جترب���ة فناننا �ض���امي عن بقية 
اأقران���ه م���ن جمايلي���ه وهنا نحن ل�ض���نا ب�ض���دد 
اإط���الق ن���وع م���ن املقارن���ة الأبن���اء ه���ذا اجليل 
م���ن ال���رواد بق���در م���ا ه���و نوع م���ن االإ�ض���اءة 
اإت�ض���مت بوج���ود  خل�ضو�ض���ية جترب���ة فني���ة 
عنا�ض���ر تكاملها الفني فم���ن البديهي اأن اأهمية 
اخلي���ارات تختلف م���ن خمرج م�ض���رحي الآخر 
فمنه���م م���ن يعتمد عل���ى تفعيل عنا�ض���ر الن�ص 
الإي�ض���ال اأدجل���ة معين���ة م�ض���ترتة ع���ر خطاب   
م�ض���رحي حواري لي�ص فيه للجانب الب�ض���ري 
ال�ض���يء الكثري، فيما يذه���ب اأخرون اإىل تفعيل 
اجلان���ب ال�ض���كالين ال���ذي يعتم���د اجلمالي���ات 
الب�ض���رية �ضبيال ً الإي�ضال فل�ضفة العر�ص بينما 
مي�ض���ي فريق اأخر م���ن املخرجني امل�ض���رحيني 
اإىل تفعيل جميع م�ض���تويات العر�ص امل�ضرحي 
مبا فيها  امل�ضتوى ال�ضمعي والب�ضري واملعمار 
الفني ال���ذي عادة ما يتمظه���ر يف حلة العر�ص 

الت���ي توؤ�ض����ص لف�ض���اء العر����ص وال���ذي ميثل 
ب���دوره الوعاء احلاوي ال���ذي تطلق من خالله 
�ض���فرات العر����ص، واأميل اإىل الق���ول اأن فناننا 
عب���د احلمي���د جن���ح اإىل البح���ث يف ف�ض���اءات 
جدي���دة الإيجاد مفردات عمل جديدة من �ض���اأنها 
بث روح جديدة للعر�ص امل�ض���رحي ففي جممل 
اأعمال���ه اإ�ض���تغل على ما ي�ض���مى مبف���ردة املكان 
حي���ث كان يلج���اأ دائما ً اإىل   تق���دمي املغاير من 
االأ�ض���كال بي���د اأن اأن ه���ذه املغاي���رة يف نح���ت 
االأ�ض���كال مل ت���اأت حم����ص �ض���دفة اأو جتري���ب 
ال ي�ض���تند اإىل قاع���دة فكري���ة تقوم عل���ى قراءة 
اإخراجي���ة خا�ض���ة ميكن له���ا اأن تك���ون البوؤرة 
املركزية لتاأويل ر�ض���الة العر�ص، ومنذ جتاربه 
امل�ض���رحية االأوىل ركز الفنان �ضامي على خلق 
اآلية ميكن لها اأن تكون بديال ً عن تقليدية املكان 
يف م�ض���رح العلب���ة لذلك فهو على �ض���بيل املثال 

قدم م�ض���رحية " كلكام�ص " يف امل�ضرح البابلي 
م�ض���تفيدا ً من الطراز التاريخ���ي للمكان، ومنذ 
هذه التجربة نراه مي�ض���ي قدما ً يف تعزيز ذلك 
اخليار التجريبي فف���ي العرو�ص الالحقة عزز 
طروحاته اإزاء مو�ض���وعة املكان فقدم عر�ض���ا ً 
بعنوان " بيت برناردا اآلبا " لل�ضاعر االإ�ضباين 
ال�ض���هري ل���وركا وهنا عم���د اإىل جع���ل االحداث 
ت���دور �ض���من جغرافي���ا ال�ض���جن ما يعن���ي اأنه 
حٌول البيت الذي دارت فيه االأحداث اإىل مفردة 
مكاني���ة جديدة وكذل���ك يف عرو�ص م�ض���رحية 
اأخرى كم�ض���رحية " جزيرة املاعز " وم�ضرحية 
" وعرو����ص م�ض���رحية اأخرى، مثل  " ال�ض���ود 
م�ض���رحية " عطي���ل يف املطب���خ " الت���ي اأعده���ا 
ع���ن ن����ص " عطي���ل " ل�ضك�ض���بري حي���ث قدمه���ا 
الفنان �ض���امي عبد احلميد يف ف�ض���اء كافترييا 
دائرة ال�ض���ينما وامل�ضرح ومل يقدمه على خ�ضبة 

م�ض���رح تقليدي، ويبدو من خالل م�ض���رية هذا 
الفن���ان املب���دع اأن فك���رة امل���كان اأو اجلغرافي���ا 
الت���ي يفرت����ص اأن احل���دث الدرامي وق���ع فيها 
ه���ي العن�ض���ر الذي يولي���ه اجلان���ب االأكر من 
اهتمام���ه كمخ���رج وهن���ا ق���د ي�ض���بح امل���كان " 
بط���ل العر�ص " بيد اإن املتابع لنتاجاته اأي�ض���ا ً 
يلحظ جي���دا ً الكثري من املالمح التي متتاز بها 
جتربته عن غريه م���ن املخرجني بالنظر لكونه 
ميتلك موهبة وح�ضورا ً كبريا ً يف فن التمثيل 
بالقدر الذي ميتلكه يف فن االإخراج ف�ض���ال ً عن 
كون���ه اأ�ض���تاذا ً يدر�ص موادا ً خمتلفة يف ق�ض���م 
امل�ض���رح لكلية الفنون اجلميلة ببغداد واأح�ضب 
اأن تع���دد مواهب هذا الفنان تعد اأحد االأ�ض���باب 
املهم���ة لنج���اح جتربت���ه الفنية امل�ض���رحية على 
�ض���عيد االإخ���راج والتمثي���ل والتنظ���ري، غ���ري 
اأن ال�ض���وؤال الذي يطرح نف�ض���ه منذ اأن �ض���هدنا 
اأح���داث التغيري يف العراق حتى االآن ترى اأين 
فنانن���ا الكبري �ض���امي عب���د احلميد من خ�ض���بة 
امل�ض���رح االآن، وبغ����ص النظ���ر ع���ن ما اأ�ض���اب 
ال�ض���احة الفني���ة عموما ً وال�ض���احة امل�ض���رحية 
خ�ضو�ض���ا ً من تدخالت واأذى من قبل �ضلطات 
النظ���ام البائد فاإننا يج���ب اأن ال نفرط بفنانينا 
الكبار الذين ي�ض���كلون الرثوة الثقافية للعراق 
والذين و�ض���لوا عر نتاجاتهم املتاألقة ملختلف 
اأقط���ار الع���امل العرب���ي ب���ل وحت���ى يف بع����ص 
املحاف���ل الدولي���ة، وعلين���ا اأن منيز ب���ني الغث 
وال�ض���مني قبل اأن نطلق اأحكاما ً على مبدعينا، 
فاجلمي���ع مطالب يف فرز  االأ�ض���ماء املبدعة عن 
االأ�ض���ماء االت���ي تدع���ي االإب���داع وال يوجد يف 
م�ض���ريتها االإبداعية ما ي�ضري اإىل ثمة �ضيء من 
التاألق وهنا يبقى اإت�ضاع نطاق تداول االأ�ضماء 
م���ن املحيط اإىل اخلليج هو املعيار الذي نقي�ص 
من خالله �ض���دى مبدعنا العراقي على خمتلف 

االأجيال.

د. عامر صباح المرزوك

س����ع����د ال����س����ع����دون

ويف خ�ض����و�ص جتارب����ه االإخراجي����ة التي تعتمد 
على مبداأ االنتقائية يف اأعماله امل�ضرحية، معتمدة 

على :

1� االإميان باأن املخرج هو املوؤلف الثاين للن�ص.
2� اعتماد التجريب والتنوع.

3� اعتم����اد البح����ث عن بيئ����ات متنوع����ة للعرو�ص 
امل�ضرحية.

4� اعتم����اد م�ض����مم الديك����ور واملالب�����ص الن العمل 
الفني يعتمد الت�ضكيل والعنا�ضر الب�ضرية ب�ضكل 

اأ�ضا�ص.

اإن جتول )عبد احلميد( عر الن�ضو�ص امل�ضرحية 
املختلف����ة م����ن عاملي����ة اإىل عربي����ة اإىل حملية، كان 
هدف����ه يف اأن يوظ����ف التجري����ب عل����ى كل اأن����واع 
بع�����ص  وجتدي����د  التنوي����ع  لغر�����ص  الن�ض����و�ص 
�ضمات العر�ص امل�ض����رحي، وان هذا التجوال بني 
الن�ض����و�ص، جعله يغري امل����كان التقليدي، كما يف 
م�ضرحية )احتفال تهريجي لل�ضود( التي ا�ضتخدم 
فيه����ا حف����رة دائرية متدرج����ة لالأ�ض����فل تقابلها يف 
االأعلى �ضا�ض����تان �ض����وداوان احدهما للبي�ص وقد 
ر�ض����ت باللون االأحمر واأخرى لل�ضود وقد ر�ضمت 
عليها �ض����م�ص كب����رية، اأما ج����دران القاع����ة فملئت 

بلوحات جن�ضية خمتلفة.
عّد )عبد احلميد( املمثل هو الركيزة االأ�ض����ا�ص يف 
العر�����ص امل�ض����رحي، فلواله الأ�ض����بحت ال�ض����ورة 
جم����رد اأط����ار اأو لتحول����ت اإىل ف����ن اآخر غ����ري الفن 

امل�ض����رحي، ولكن يجب اأن نتذكر بان كل العنا�ضر 
االإنتاجي����ة االأخ����رى يف العم����ل امل�ض����رحي توظف 

خلدمة املمثل.
ويف جتربته يف م�ض����رحية )اخلان( ق�ضم امل�ضرح 
اإىل مي����ني وي�ض����ار وو�ض����ط الذي جعل ج����زًء منها 
ممت����دًا داخل ال�ض����الة، وقد اأجرى علي����ه االأحداث 
اليم����ني  اأم����ا  ال�ض����عب،  بعام����ة  الت�ض����اقًا  االأك����رث 
والي�ض����ار فق����د وزعه����ا فكري����ًا، اليم����ني ل�ض����احب 

اخلان وحا�ض����يته، والي�ضار لل�ضخ�ضيات ال�ضعبية 
امل�ضحوقة، ويف م�ضرحية )ثورة الزجن( ا�ضتخدم 
مراي����ا متك�ض����رة على �ض����كل �ض����لبان للدالل����ة على 
ت�ض����تيت الق����وى الثوري����ة، وخال����ف م����ا ج����اء ب����ه 
موؤل����ف امل�ض����رحية )معني ب�ضي�ض����و( الذي و�ض����ع 
ديك����ورات �ض����خمة جدًا ومعق����دة وبكت����ل كبرية، 
اأكر من حجم امل�ضرحية، ويف م�ضرحية )طقو�ص 
النوم والدم( ينح����و )عبد احلميد( منحى املخرج 
واملنظ����ر )بارب����ا( ال����ذي يتخذ الكوالج امل�ض����رحي 
�ضبياًل جتريبيًا يف بناء هيكلة العر�ص امل�ضرحي، 
اإذ يت����م انتق����اء ثيمة جوهرية متثل البوؤرة �ض����من 
م�ض����هد م�ض����رحي م�ض����تل من ن�ص عاملي، ثم يعزز 
تلك الثيمة مب�ضاهد اأو ف�ضول من م�ضرحيات ذات 

�ضلة وثيقة بالثيمة.

بينم����ا يف م�ض����رحية )هامل����ت عربي����ًا( مل يلت����زم 
بالتق�ضيم اخلما�ضي للف�ض����ول، كما مل يتبع خطى 
بع�����ص م����ن �ض����بقه يف التق�ض����يم الثالث����ي، فق�ض����م 
امل�ضرحية على ف�ض����لني مكونني من ثالثني م�ضهدا 
بينها فا�ض����ل ا�ض����رتاحة واح����دة، وهذا التق�ض����يم 
يتيح للمخرج اأمكانية ت�ضريع امل�ضرحية و�ضهدها، 
واأراد م����ن املتفرج اأن ال ي�ض����ع اأمامه غري ال�ض����ور 
التي يراها ويدع جانبًا هاملت الذي �ض����مع اأو قراأ 
عنه، وعمد يف م�ضرحية )كلكام�ص( اإىل اإ�ضتخدام 
امل�ضرح التقليدي، اال انه دمج )اخل�ضبة وال�ضالة(، 
وطال جدران القاعة وامل�ض����رح باللون االأ�ضود، ثم 
اأ�ض����اف ر�ض����ومًا توحي االأجواء املوجودة نف�ضها 

يف امللحم����ة، واأراد من ذلك، بان ي�ض����عر اجلمهور 
باأنه����م داخ����ل معب����د، حي����ث تتح����رك املجاميع يف 
بداية امل�ض����رحية من خلف القاع����ة وعلى جانبيها 

�ضعودا اإىل خ�ضبة امل�ضرح.
املطب����خ(  يف  )عطي����ل  م�ض����رحية  يف  وافرت�����ص 
بيئ����ة جدي����دة لالأحداث وعلى وف����ق معطيات هذه 
البيئ����ة مت اإع����داد الن�ص، ف�ضخ�ض����ية عطيل القائد 
يف اجلي�����ص االيطايل اأ�ض����بح  رئي�ض����ًا للطباخني، 
املهن����ة،  يف  ل����ه  زم����الء  فهم����ا  وكا�ض����يو  وياج����و 
واأ�ض����بحت دزدمون����ة عل����ى وف����ق هذه الفر�ض����ية 
مدي����رًا  اأ�ض����بح  والده����ا  وكذل����ك  نادل����ة،  الفني����ة 
للمطع����م، لقد حذف املخرج كل ما ي�ض����ري اإىل مهن 
ال�ضخ�ض����يات وهوياته����م، كم����ا قام بح����ذف كل ما 
يتعلق باملكان مفرت�ضًا مكان االأحداث هو قر�ص 
ولي�ص فيني�ضيا، وجعل وقوع االأحداث حم�ضورًا 
ب����ني يومني اأو ثالث����ة، واملكان هو م����ا بني املطبخ 
و�ضالة املطعم، متخذًا من كافترييا دائرة ال�ضينما 
وامل�ض����رح مكانًا الأحداث امل�ض����رحية، حيث اجل�ص 
املتلق����ني على جانبي مكان احلدث، وعمد اإىل ترك 
ف�ض����حة يف الو�ض����ط لتكون مكانًا الأحداث العر�ص 

امل�ضرحي.
يبق����ى املخ����رج �ض����امي عب����د احلمي����د واح����دًا م����ن 
املخرج����ني امل�ض����رحيني ال����ذي له����م ب�ض����ماتهم يف 
االإخ����راج امل�ض����رحي العراق����ي والعرب����ي، ومم����ن 
�ضاهموا يف اإر�ض����اء تقاليد م�ضرحية تتجه �ضوب 
التجريب وما بعد التجريب واخلروج من التقليد 

الذي �ضار عليه امل�ضرحيون ردحًا من الزمن

منهج اإلخراج المس��رحي عند 
سامي عبد الحميد

        إن اإلخراج 

املرسحي يف منهج 

)سامي عبد الحميد( 

يتحول إىل رؤية فكرية 

تنطلق من وحدات 

فلسفية لتجسيد األبعاد 

الشكلية لوحدة املوضوع 

من خالل حس منبعث من 

ذاتيته كمخرج دون التقيد 

بوحدة النص التقليدية، 

وهو ينطلق بذلك إىل ما 

بعد النص ليوحد الصور 

التي تعتمد عىل وحدة 

الذهن يف تفسري النص 

من خالل ذاته كمخرج، 

ومن خالل البعد الفكري 

والفني للنص املرسحي، 

فنزع نحو التجريب، حيث 

أن هذا االتجاه يقف عىل 

الضد من الثبات عىل 

أسلوب واحد، وهذه 

)التجريبية( متثل بالنسبة 

إليه مصدرًا للخلق 

والتجديد، ومحاولة 

الخروج عن األطر 

التقليدية الجامدة.

س��امي عبد الحميد تجربة مسرحية 
أثبتت حضورها العراقي والعربي
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د. رافد عاء الخزاعي

عندما يح�ض���ر امام���ك احد جنومك املف�ض���لني من 
امل�ض���رح والتلفزيون وخ�ضو�ض���ا من نقل لك عبق 
املا�ض���ي االجتماع���ي ب�ضخ�ض���ياته ولكنته ت�ض���عر 
بالفة وحمبة من نوع خا�ص وخ�ضو�ض���ا اذا كانت 
ال�ضخ�ض���ية تدخ���ل القل���ب بتوا�ض���عها و�ضال�ض���ة 
لبناءمنج���ز  �ض���اعية  م���ن روح  املنطل���ق  منطقه���ا 
ح�ض���اري وه���و م�ض���تمر بعطائ���ه املتج���دد رغ���م 
جتاوزه عمر 83 �ض���نة انه عمالق امل�ض���رح العراق 
الدكتور �ض���امي عبد احلميد من مواليد ال�ض���ماوة 
الت���ي ترك���ت عليه اثر وا�ض���ح يف لهجت���ه وطيبته 
املتناهي���ة املنبث���ق م���ن نخله���ا ال�ض���امق وا�ض���تمر 
يف تعليم���ه وترحال���ه م���ع والده موظ���ف املال يف 
الديواني���ة وهنال���ك ع�ض���ق امل�ض���رح والتمثيل من 
خ���الل الن�ض���اط املدر�ض���ي وم���ن خ���الل اح���د قادة 
الق���رن  ان���ذاك يف ثالثين���ات  ال�ض���يوعي  احل���زب 
املا�ضي �ض���الم الر�ض���ي الذي �ضجع ال�ض���باب على 
الق���راءة وامل�ض���رح واخلطابة وكانت اول ن�ض���اط 
م�ض���رحي عل���ى مدر�ض���ة االوىل يف الديواني���ة مع 
ع�ض���مت كتاين الذي مث���ل دور فتاة وقد امتنع عن 

اكمال امل�ضرحية بعد معاك�ضة من احد الطالب.
ان روؤية النا�ص للممثل كانت نظرة دونية واحتقار 
ان���ذاك وه���ذه منبثق���ة م���ن متوالية زماني���ة وعقد 
ديني���ة الن امل�ض���رح هو ن�ض���اء يف اثينا وقد ج�ض���د 
املمثل���ون وقتها قوة ت�ض���ارع االله���ة على االر�ص 
وح���رم م���ن قب���ل اليهودي���ة وامل�ض���يحية يف بداية 
ن�ضوئها وا�ضتمر امل�ضرح بني جزر ومد ومل تت�ضح 
هويت���ه اال يف عهد �ضك�ض���بري وروائع���ه. ان نظرة 
املجتمع ال�ض���رقي للمثل منبثقة حتى عند الق�ض���اة 
فمن طرائف زمان ان �ضاهدا ح�ضر للمحكمة ف�ضاله 
القا�ض���ي ما وظيفتك اجابه ممثل....فقال القا�ضي 
لكاتب���ه �ض���جله �ض���عار ومعن���ى �ض���عار يف اللهجة 
العراقية قليل احلياء وم�ض���احبه �ض���فه ال�ض���حاك 

االخرين.
من هذا املنطلق كان خياره االكادميي االويل على 
منهج والده واختياره يف كلية احلقوق التي تخرج 
منها يف �ض���نة 1946 ويف خالل درا�ضته التقى مع 
ثالثة من اعمدة وموؤ�ض�ض���ي امل�ضرح العراقي وهم 
يو�ض���ف العاين وحقي ال�ضبلي وقد ا�ض�ص يو�ضف 

وقتها جموعة �ض���بابية ا�ض���مها جمموعة ال�ض���مري 
لي�ض���تقطب بن���ات بغداد فم���ا كان من فنانا �ض���امي 
اال ت�ض���كيل جمموعة مناف�ض���ة لتكون م�ض���رحيتني 
ويب���داء الوع���ي امل�ض���رحي وا�ض���تعانوا بعم���الق 
وعم���ود اخر ترك اثروب�ض���مات على امل�ض���رح هو 
ابراهيم جالل الفل�ض���طيني اال�ض���ل عراقي الهوى 

وهكذا كانت باكورة بلورة امل�ضرح العراقي.
ان ارادة ه���والء الثالث���ة وا�ض���رارهم عل���ى تغيري 
نظ���رة النا�ص حول امل�ض���رح يف بغ���داد التي كانت 
�ض���باقة يف ا�ض���تقبال الف���رق العربي���ة وكان هنالك 
ممثلون يف ا�ض���رتاحة املطربني تقدمي ا�ضك�ض���ات 
�ض���احكة ومنه���م ممثل م�ضهورا�ض���مه عل���ي ولكن 
وع���ي ال�ض���باب وا�ض���رارهم واندافعه���م اختاروا 
طري���ق اخ���ر للحي���اة بان اث���ره يف امل�ض���تقبل على 
ال�ض���عيد العراقي والعربي ومن خالل انت�ض���ابهم 
لفرع امل�ض���رح يف اكادمية الفنون اجلميلة للتلبور 
طاقة جديد ر�ضمت من خالل فرقة امل�ضرح احلديث 
وب���دات كقط���اع خا����ص وامكاني���ات ذاتي���ة فه���م 
يتدرب���ون عل���ى م�ض���رحية يف مدر�ض���ة الفيلية يف 
الف�ض���ل وب���دوا يف حتوي���ل كني�ص يه���ودي قدمي 

كان متخ���ذا خمزن���ا للتب���غ اىل اول م�ض���رح وه���و 
م�ض���رح الن�ضر وكان ي�ضمى م�ض���رح بغداد بجوار 
�ض���ينما الن�ضر يف �ضارع ال�ض���عدون ولتنطلق اول 
م�ض���رحية هي م�ض���رحية التاج وقد اخذت ا�ضداء 
وكان اجلمهور ياتي بكرا�ضيه الن كرا�ضي امل�ضرح 
كانت م�ضغولة وكان اجلمهور ياتي من حمافظات 
بعي���دة ويرج���ع بنف�ص اليوم ب�ض���يارات با�ض���ات 
اخل�ضب اذا ا�ض���تطاع �ضامي ويو�ضف ورفاقهم من 
ا�ضتقطاب وبلورة جمهور نخبوي حمب للم�ضرح 
والفن وتوا�ضل العطاء يف تقدمي م�ضرحيات امللك 
ل���ري والبخي���ل ورومي���و وجوليت وكان���ت رائعة 
امل�ض���رح النخل���ة واجل���ريان حتكي بداي���ة الوعي 
ال�ضيا�ض���ي يف اربعين���ات الق���رن وقد ا�ض���تطاعت 
ه���ذه النخب���ة امل�ض���رحية م���ن تغيرينظ���رة النا�ص 
للف���ن وبلورة جمهور واعي بان اثره عندما منعت 
الرقاب���ة يف خم�ض���ينات القرن احدى امل�ض���رحيات 
قب���ل عر�ض���ها بدقائق وق���دت ارادت اع���ادة املبالغ 
امل�ضتح�ض���له جلمهور ولكن اباء اجلمهور رف�ضوا 
ا�ض���تالم املبال���غ واحتفظ���وا بالتذاكر انه���ا ترابط 
جديل بني امل�ضرح واجلماهري يف تونريه وتفاعله 

الفكري ون�ضاله من اجل الرقي والتطور.
بعد14 ث���ورة متوز انطلق امل�ض���رح بق���وة وعالج 
م�ضاكل التغيري من خالل امل�ضرحيات الهادفة ويف 
�ض���بعينات الق���رن تط���ور امل�ض���رح العراق���ي كثريا 
بامكانيته الفنية من خالل م�ضرحية الكنز وروائع 
روميو وجوليت واالر�ص وغريها من امل�ضرحيات 
الهادف���ة وق���د اخ���ذ امل�ض���رح العراق���ي ال�ض���بق يف 
وخ�ضو�ض���ا  واملهرجان���ات  العربي���ة  العوا�ض���م 
قرط���اج وكان دائما امل�ض���رح العراق���ي يف الطليعة 
وق���د �ض���اهم �ض���امي عب���د احلمي���د خ�ضو�ض���ا يف 
ان�ضاء م�ض���ارح اجلزائر وتون�ص واالردن واليمن 
واملغرب وان كتبه تعتر مرجعا مهما وتدر�ص يف 

املعاهد واالكادمييات الفنية.
ان بداي���ة انهي���ار امل�ض���رح العراق���ي ه���و ثمانيات 
القرن مع احلروب ومت ع�ض���كرة امل�ض���رح واعطت 
الدولة اجازة لفرق اهلية �ض���عيفة ودخول الغجر 
واالميني وال�ضفهاء اىل امل�ضرح ليكون م�ضرح غري 
ج���اد وا�ض���فاف وا�ض���قاط للحياء وحتول م�ض���رح 
فرجة لنا�ص هاربني من وجع احل�ض���ار واحلروب 
و�ضغوطات احلياة ولكن من خالل ذلك كان هنالك 
م�ض���رح هادف جمع بني الكوميديا اجلادة الهادفة 
يف م�ض���رحية اخلي���ط والع�ض���فور وبيت وخم�ص 
بيب���ان وندميك���م ه���ذا امل�ض���اء ورغم ذلك ان�ض���ئت 
خم�ص م�ضارح توزع بني ارجاء العا�ضمة للهروب 
م���ن تلفزي���ون الع���راق املم���ل وقتها وانهي���ار دور 
العر�ص ال�ض���ينمائي نتيجة احل�ض���ار وال�ض���ائقة 
املالية لل�ض���عب ليبدع فنانا يف م�ض���رحية تعر عن 
الت�ضارع بني اخلري وال�ضر ونقد خفي لل�ضلطة يف 
م�ض���رحية �ض���كرا �ض���اعي الريد التي حتكي ق�ضة 
مواطن ي�ض���رق احل�ضة التمونية فقط نعم احل�ضة 
التموني���ة من بيت طبيب م�ض���هور وقتها ولكن من 
خالل احل�ض���ة وج���د جمموعة من احلل���ي مدفونة 
كي�ص الرز لتبني خوف النا�ص من البنوك وتراجع 
الوعي حتى عند طليع���ة النا�ص....ويكون حديث 
بني املعلم ال�ضارق وزوجته قال انا �ضرقت احل�ضة 
فق���ط ويجب ارج���اع الذه���ب لكن زوجت���ه اجابته 
ليكن لنا �ض���لف نعيده لهم بعد حت�ضن االمور ولكن 
املعل���م يرف�ص وهي حتذره انك عندما تعيد الذهب 

�ضي�ض���لمك لل�ض���رطة وهنا تبدا فكرة ار�ضال ر�ضاله 
اىل الطبيب ليخره عن الذهب وعن طريقة اعادته 
ولكن كانت هنالك قوة النظام و�ض���اعي الريد هو 
تفتي�ص وقراءة جميع الر�ضائل ومن خالل اطالعه 
يب���داأ �ض���اعي الري���د مب�ض���اومة الطبيب و�ض���رقة 

الذهب ليبني زيف احلياة
ان فل�ض���فة امل�ضرح يف خدمة الدولة تبلورت عندما 
فر�ض���ت ال�ض���لطة وقتها على جعل امل�ض���رح �ض���من 
موؤ�ض�ض���ات الدولة وحتى بلغ عندما فر�ص احلاكم 
كما ه���و معروف عنه تدخله يف كل االمور بتاليف 
م�ض���رحية ا�ض���مها زبيبة وامللك وه���ي ن�ص يعك�ص 
خم���اوف احلاكم وعقله الباط���ن وانقياده المراءة 
ليعل���ن موته قبل اتخاذ ال�ض���عب ق���راره ان العراق 
كان �ض���جن كب���ري يف خ�ض���م ال�ض���لطة وكان م���ن 
يقف امامها ي�ض���حق ويجوع وي�ض���جن ويقتل هو 
وعائلته او الهجرة يف دي���ار وحمطات الغربة.ان 
امل�ضرح مل ينه�ص بعد االحتالل والتغيري وا�ضفاء 
ج���زء من احلري���ة الفكرية رغ���م تهديد امللي�ض���يات 
واالرهاب واملناف�ضةالوا�ض���حة للف�ضائيات ولكن 
يبقى امل�ض���رح هو الرائد للفنون واالكرث الت�ض���اقا 
باملتلقي من الفنون االخرى ان للم�ض���رح قوة على 
التائث���ري وتغري التفك���ري ال�ض���لوكي ومنهج حياة 
املتلق���ي وكانت جتربة رائدة يتيمة ا�ض���مها تفاحة 

القلب للدكتور �ضامي عبد احلميد.
ان امل�ض���رح بق���ى يف ركام احل���رب مل ينه����ص م���ن 
جديد رغم امكانيات الفرقة القومية للتمثيل ورغم 
تعر�ص امل�ض���ارح للدمار والنهب وال�ضلب واحلرق 
ولكن رغم كرثة املعاهد الفنية وانت�ضارها مل ن�ضاهد 
نهو�ص واعد للم�ض���رح العراقي وهذا معكو�ص من 
اثار احل�ض���ار واحلروب عل���ى العراقيني كافة من 
خ���الل �ضيا�ض���ة التجوي���ع والع���وز وفق���دان االمن 
الغذائ���ي وال�ضخ�ض���ي لق���د ق���ل يف الع���راق العمل 
التطوعي والعمل الت�ض���حوي الذي قام به �ض���امي 
ويو�ض���ف وعب���د ال���رزاق يف خم�ض���ينيات الق���رن 
املا�ض���ي وه���ذا لي�ص على امل�ض���رح وامن���ا انعك�ص 

على كل جماالت احلياة.
ان احل���ل هو اع���ادة بناء االن�ض���ان وبن���اء الوعي 
والن�ض���اط امل�ض���رحي املدر�ض���ي الن���ه ه���و املنه���ل 
اال�ضا�ض���ي للنهو�ص بامل�ضرح وبلورة جمهور واع 
وتا�ض���ي�ص م�ض���رح واع���د كامل�ض���رح االنكليزي او 

الفرن�ضي له برتوكوله وثقافته البناءة.

لقد ر�ض���م لن���ا الدكت���ور �ض���امي عبد احلمي���د افاق 
معرفية

وتعلمن���ا اأن للحياة �ض���ورة اأخرى غ���ري تلك التي 
داأبنا عل���ى روؤيتها •• واأن العمل واجلد هما �ض���ر 
اال�ض���تمرار احلقيق���ي •• فف���ي ح�ض���رته ال حديث 
�ضوى عن املعرفة وجذوة الفكر والثقافة يف �ضرية 
خمتلفة لرجل خمتلف •• �ض���اعات قليلة مت�ض���يها 
برفقة عمالق امل�ضرح العراقي �ضامي عبد احلميد، 
جتعل���ك تختر م���ا قال���ه الكات���ب االأمريكي هري 
ميلر ع���ن جتربة عم���ر الثمان���ني وجن���ون العطاء 

والبحث.

في رواق المعرفة كان مسرح سامي 
عب��د الحميد حاضرا بعنوان المس��رح 

يصنع الحياة



ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن

تعرف����ت عل����ى املعلم �ض����امي عب����د احلميد يف 
نهاية ال�ض����بعينيات، يومها ار�ضلني ا�ضتاذي 
الراحل �ض����الح خال�ص لكتابة مو�ض����وع عن 
م�ض����رح يو�ض����ف العاين.. يف ذلك الوقت كان 
�ض����امي عبد احلمي����د يعر�ص م�ض����رحية بيت 
برن����ارد البا على قاعة م�ض����رح بغ����داد، حيث 
حول منت�ضف قاعة امل�ضرح اىل قف�ص حديدي 
كانت الن�ض����وة"ناهده الرماح، فوزية عارف، 
مي �ضوقي، اإقبال حممد علي، عواطف نعيم، 
�ض����مرية الورد، باهرة رفعت"ا�ض����بة ب�ض����بايا 
يحر�ضهن �ض����وط العمة املتجرة والتي ادت 

دورها باتقان فنانة ال�ضعب زينب..
ه����ذه امل�ض����رحية التي ميك����ن ان يكت����ب عنها 
دون حتفظ، بانها �ضنعت امل�ضرح التجربيي 
العربي، والتي اثبت فيها �ضامي عبد احلميد، 
انه االأ�ض����تاذ و املعلم، وامل�ض����تقبلي و�ضاحب 
الروؤي����ة الفنية الوا�ض����حة.. وق����د كانت هذه 

امل�ض����رحية بواب����ة 
اىل  دخ����ويل 
النق����د  ع����امل 
 ، حي مل�ض����ر ا
كتب����ت  حي����ث 
مق����اال  عنه����ا 
نقديا ن�ض����ر يف جريدة طريق ال�ض����عب، وهو 

اول مو�ضوع ين�ضر يل
املو�ض����وعات  ع�ض����رات  كتب����ت  بعده����ا 
والدرا�ض����ات، وكان �ضامي عبد احلميد اي�ضا 
حم����ورا مهم����ا فيها، فقد ن�ض����رت ع����ام 1980 
اول كت����اب يل وه����و درا�ض����ة ع����ن ا�ض����اليب 
االخ����راج امل�ض����رحي يف الع����راق، واتخ����ذت 
م����ن جترب����ة �ض����امي عب����د احلمي����د اأمنوذجا 
لي�ض����در الكتاب واح�ضل من خالله على اول 

مكافئة"د�ضمة"يف حياتي
رج���ل  ليك���ون  ول���د  احلمي���د،  عب���د  �ض���امي 

م�ض���رح ولكن عل���ى نحو عا�ض���ف. وملحاح 
ومثاب���ر، عام 1994 كاد احل���ظ ان يقف اىل 
جانبي حني اختار �ض���امي عبد احلميد ن�ص 
م�ض���رحي كتبته بعن���وان دون كي�ض���وت يف 
بغ���داد، ليقدم���ه للفرق���ة القومي���ة للتمثي���ل، 
وق���د وقع االختيار على حممود ابو العبا�ص 
ط���ه  ونا�ض���ر  كي�ض���وت  دون  دور  لي���وؤدي 
ليوؤدي دور �ضان�ض���و وحكيم جا�ض���م ليوؤدي 
دور امللك واياد را�ض���ي لي���وؤدي دور املوؤلف 
�ض���ريفانتي�ص و�ض���ها �ض���امل الداء �ضخ�ض���ية 
ي�ض���كلون  ال�ض���حرة  ه���وؤالء  كان  دول�ض���ينا، 
ظاهرة لن تتكرر يف امل�ض���رح العراقي، والن 
لي����ص كل م���ا يتمناه املرء يدرك���ه، فقد وقفت 
ظ���روف ع���دة �ض���د تق���دمي العم���ل كان منها 
رف����ص الفرقة القومية اجازة الن�ص ب�ض���بب 

ايحاءاته ال�ضيا�ضية.
ذكري����ات كث����رية جمعتن����ي م����ع املعل����م خالل 

اك����رث من 35 �ض����نة توزعت ب����ني كلية الفنون 
اجلميل����ة وم�ض����رح بغ����داد وعملن����ا يف جلنة 
امل�ض����رح العراقي �ض����وية، وكان اخرها اداءه 
ل�ضخ�ض����ية غائب طعمة فرمان يف م�ض����رحية 
عودة غائب التي كتبتها عام 2007 واخرجها 

حيدر منعرث.
كان ت�ض����يخوف يقول ل�ضديقه غوركي وهما 
يغادران مزرعة اإي�ضيانا بوليانا : ملاذا تعتقد 
ان تول�ض����توي ميت����دح م����ا نكت����ب؟ ي�ض����حك 
غوركي وهو يقول: النه ينظر الينا كاأطفال، 
كل م����ا كتبن����اه لعب اطف����ال بالن�ض����بة اليه«..

يف كل م����رة اذه����ب فيها اىل بيت �ض����امي عبد 
احلمي����د، ا�ض����ال نف�ض����ي مل����اذا يعاملن����ي هذا 
العمالق كزميل له، الكت�ض����ف ان الكبار دائما 

ما يعطفون على مقلديهم يف احلياة.
حتية للمعلم وهو يد�ض����ن ت�ضعينيته امل�ضيئة 

باحلب والفن واالبداع.

حكايتي مع سامي عبد الحميد


