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ص�������������اح ال�����ق�����ص�����ب

 مل ي�صتطع ال�صمود فتوقف قلبُه �صباح الثالثاء 
الث���اين م���ن ت�صري���ن الأول، عن عم���ر ناهز 62 
عاما، فه���و الروائي واملخ���رج امل�صرحي �صفيق 
امله���دي مدي���ر دائرة الفن���ون الت�صكيلي���ة، الذي 
نع���اُه �صريع���ًا كل اأ�صدقائ���ه كم���ا نعت���ه خ�صب���ة 
امل�ص���رح وه���ي ت�صك���و اأزمنتها الت���ي كتب عنها 
»اأزمن���ة امل�صرح”حول حتديد ظاهرة الزمن يف 
العر����ض امل�صرح���ي، والإجابة ع���ن كل الأ�صئلة 

التي تخ�ض بنية العر�ض امل�صرحي ودللته.
نعته اأي�صًا اللوحات التي غادرها اآخر مرة وهو 
يتجول يف رواق قاعة دائرة الفنون الت�صكيلية، 
ويف قاعة دائرة ثقافة الأطفال عندما كان مديرًا 
عامًا تتذك���ره ال�صهول واجلب���ال يف »األوان من 
ب���الدي« ذلك املعر�ض الذي �ص���ارك فيه مئة فنان 
ت�صكيل���ي، وكل القاع���ات الت���ي افتتحها مازالت 

حتمل ذكراه.
اأف�ص���ل خم���رج  ح�ص���ل الراح���ل عل���ى جائ���زة 
م�صرح���ي يف العراق ع���ام 1989 وحمل �صهادة 
دكت���واره يف فل�صفة الفن، وح���از يف انتخابات 
اأكادميية الفنون اجلميل���ة منت�صف عام 2003 
على عم���ادة اكادميية الفنون اجلميلة بالغلبية 
ال�صاحق���ة ليت�صل���م بعدها م�صوؤولي���ات عدة يف 
وزارة الثقافة، وف���از با�صتفتاء اأقامته موؤ�ص�صة 
الن���ور ال�صويدي���ة العراقي���ة كاأف�ص���ل �صخ�صية 
ثقافية لعام 2009. وهو من مواليد »الديوانية 

.»1956

له موؤلفات عديدة نذكر منها:”املوجز يف تاريخ 
امل�ص���رح العراقي”و”املوجز يف تاريخ امل�صرح 
الفرن�صي احلديث: درا�صة يف جون بول ارتر”و 
كرا�صة”مفه���وم الزم���ن يف امل�ص���رح الفرن�ص���ي 
احلدي���ث: درا�صة عن جون بول �صارتر”ا�صافة 
اإىل ع�ص���رات البحوث والدرا�ص���ات التي قدمها 

والتي اأ�صرف عليها.
ق���دم عرو�صا بارزة يف امل�ص���رح العراقي، اأهمه

ا:”م�صرحيتا”مكبث”و”العا�صفة”ل�صك�صب���ر 
وم�صعلوا احلرائق ملاك�ض فري�ض والتي احدثت 
اجتاها جتريبيا يف امل�صرح العراقي املعا�صر و 
م�صرحي���ة »املعطف » عن رواي���ة غوغول بنف�ض 
ال�ص���م وهو اأط���ول عر����ض �صام���ت يف تاريخ 

امل�صرح العراقي.
للراح���ل موؤلفات عديدة ابرزها )ازمنة امل�صرح( 
و )ال�صف���رة وال�ص���ورة يف م�ص���رح الطف���ل( و 
)املوجز يف تاريخ امل�صرح العراقي( و )املوجز 
يف تاري���خ امل�صرح الفرن�ص���ي احلديث : درا�صة 
يف ج���ون بول ارت���ر( و )كرا�صة » مفهوم الزمن 
يف امل�صرح الفرن�صي احلديث : درا�صة عن جون 
ب���ول �صارتر »( ا�صافة اإىل ع�صرات البحوث يف 

تخ�ص�صه املهني
قدم عرو�صا بارزة يف امل�صرح العراقي واهمها  
م�صرحيت���ا )مكب���ث( و )العا�صف���ة( ل�صك�صب���ر 
وم�صعلوا احلرائق ملاك�ض فري�ض والتي احدثت 
اجتاها جتريبيا يف امل�صرح العراقي املعا�صر و 

م�صرحي���ة )املعطف( عن رواي���ة غوغول بنف�ض 
ال�ص���م وهو اأط���ول عر����ض �صام���ت يف تاريخ 
امل�ص���رح العراقي و اخرج م�صرحية )لعبة حلم( 
للكاتب ال�صويدي )اوغو�صت �صرتينبرج( وعد 
العر�ض الثالث لهذه امل�صرحية عامليا ا�صافة اإىل 

الكثر من العرو�ض الخرى
ا�ص���رف وناق����ض عل���ى اأك���ر م���ن مئ���ة ر�صال���ة 
ماج�صت���ر ودكتوراه واخ���ر اطروحة نوق�صت 
لني���ل �صه���ادة الدكت���وراه من اكادميي���ة الفنون 
اجلميلة جامعة بغداد يوم 2015/1/20 ومنذ 
ع���ام 1989 وحل���د كتابة ه���ذه ال�صط���ور مازال 
م�صتمرا بالبحث ومناق�ص���ة اطاريح املاج�صتر 

والدكتوراه يف العراق
وم���ن اجلدير بالذكر ان الدكت���ور �صفيق املهدي 
قد حاز يف انتخابات اكادميية الفنون اجلميلة 
يف منت�صف ع���ام 2003 م على عمادة اكادميية 

الفنون اجلميلة بالأغلبية ال�صاحقة
نال���ت حما�ص���رات الدكت���ور �صفي���ق املهدي يف 
رحالته املكوكية لعديد الدول العربية ح�صورا 
منقط���ع النظر من اأهم ه���ذه املحا�صرات كانت 
يف دول���ة قطر ويف العا�صم���ة امل�صرية القاهرة 
ويف تون�ض العا�صمة كما الح جمهور املتابعني 
عل���ى ان يلق���ي حما�صرات يف املغ���رب واخرها 
يف العا�صم���ة الأردني���ة عم���ان م�صاف���ا اإىل ذلك 
تغطيت���ه الدائمة لغلب الن�صاط���ات الثقافية يف 
مدن العراق وجامعاته���ا واملحافل واملوؤمترات 

التي تهم ال�صان الثق���ايف العراقي، حا�صل على 
جائ���زة اأف�صل خمرج م�صرح���ي يف العراق عام 

1989
وكان ه���ذا املب���دع ق���د عم���ل يف الثمانينات من 
الق���رن املا�ص���ي ا�صت���اذ جامعي للف���رتة من 82 
وحت���ى 2000،،. ا�ص���اذ م�صاع���د فن.ومع���اون 
عمي���د كلي���ة الفن���ون اجلميلة.وق���دم للم�ص���رح 
اخراج���ا او تاليفا العديد م���ن العمال امل�صرحة 
منها :رائحة الزوايا 1980 اغنية التم- املعطف 
– رواية غوغل احلار�ض – هارولد بنرت 988- 
لعبة حل���م – لواغ�صت �صرتاندي���رغ -العا�صفة 
وم�صرحية مكب���ث ل�صك�صب���ر 1989- م�صغلوا 
احلرائق 1988، وحلركتة الدوؤوبة يف مفا�صل 
الثقافة العراقية ح�صل على العديد من اجلوائز 
منها، جائ���زة اف�صل خمرج م�ص���رح عراقي عام 
1989.�صهادتني تقديريتني يف النقد امل�صرحي. 
�صه���ادة درع ال�صحاف���ة العراقي���ة ع���ام 2006. 

جائزة العنقاء الدولية عام 2006.
عرب عن اف���كاره الفنية وامل�صرحي���ة والفل�صفية 
عرب العديد م���ن املوؤلفات منها. )ازمنة امل�صرح( 
و )ال�صف���رة وال�ص���ورة يف م�ص���رح الطف���ل( و 
)املوجز يف تاريخ امل�صرح العراقي( و )املوجز 
يف تاري���خ امل�صرح الفرن�ص���ي احلديث : درا�صة 
يف ج���ون بول �صارتر( و  كرا�صة )مفهوم الزمن 
يف امل�صرح الفرن�صي احلديث : درا�صة عن جون 

بول �صارتر(.

�صديقي العزيز
الر�صال���ة )1(/ رحيل���ك ي���ا �صفي���ق �صم���ت مل���يء 

بالأجرا�ض 
الر�صالة )2( روحك يا �صفيق حتى هذه اللحظة ما 
تزال تر�صل اإ�صارات، فجاأة توقفت هذه الأ�صارات 
والأطي���اف ع���ن الظه���ور والزه���ار غا�ص���ت يف 
ج���ذوع ال�صج���ر ومل تعد تظهر الأل���وان وتال�صت 

ومل يعد �صوت املو�صيقى كاملطر كما كانت. 
الر�صال���ة )3( دخل ظل���ك اإىل الفراغ، كان ذلك مثل 
ظهور هامل���ت يف امل�صرحية التي اأخرجها �صالح 
الق�ص���ب وكنت اأنَت م�صت�ص���اري اجلمايل يف ذلك 
العر����ض، ل يوجد �ص���يء بعد يا �صفي���ق ومل يبَق 
يف كل ذل���ك العر�ض �صوى لوحات اإبراهيم ر�صيد 

الأ�صطورية تزين قاعة امل�صرح التجريبي. 
الر�صالة )4( نوبات من الهو�ض واجلنون يف تلك 
الليل���ة الت���ي �صهرن���ا يف بيت �صديقن���ا الت�صكيلي 
حمم���د �صربي ليلة عيد املي���الد وكان معنا ج�صام 
وحمم���د قري����ض وخمل���د املخت���ار وعقي���ل مهدي 
وح�ص���ني الأن�ص���اري كان���ت ليلة يا �صفي���ق مليئة 
بامل�صاع���ر الأك���ر ح���دة انت�ص���رت اإجنح���ة الفرح 
والغن���اء واملو�صيق���ى وكان غن���اء خمل���د املختار 
اإنت�صارًا كبرًا من الوجد وكانت حمبتنا يا �صفيق 
تظه���ر �صيطرتها لي�ض على �صطح الأر�ض وح�صب 
ب���ل عل���ى تاأمالتها واأحالمه���ا وكم كان���ت ق�صيدة 
خزع���ل املاج���دي عزل���ة يف الكري�صت���ال يف تل���ك 
الليل���ة، ليلة الأحالم لعام جدي���د ق�صيدة و�صوت 
خزع���ل املاج���دي حملن���ا اإىل خيول الري���ح ليعيد 
ال�صحر لبح���ر تلك الليلة اخلرافي���ة وكنت اأنت يا 

�صفيق ذلك ال�صحر. 
الر�صالة )5( رحيلك يا �صفيق غاب حتت رذاذ مطر 
اخلري���ف الذي بك���ى وبكين���ا واأحزانن���ا اإ�صاعها 

الطريق ودقات املطر املوجعة.
الر�صال���ة )6( ظلك يا �صفي���ق ي�صع بهاًء ل ي�صاهى 
عرب اأبواب امل�صرح املفتوح من كريات كري�صتالية 
ل نظ���ر له���ا دخل���ت ي���ا �صفي���ق ومل تع���د ذلك هو 

ال�صوؤال.
الر�صال���ة )7( لق���د ب���كاك ال�صف�ص���اف الف�ص���ي يا 
�صفيق وبداأت الدموع ت�صيل ومتتزج مع الفراغ.

الر�صال���ة )8( يهزن���ا امل���وت املحت���وم يف داخلن���ا 
�صراعًا ب���ني اجلوهر والظ���ل و�صاعاتنا تدق دقة 
حزن لتدخ���ل يف فراغات رطبة زئر الليلة طويل 
ي���ا �صفي���ق واحل���زن ين�صح���ب اإىل اأنفا����ض اأ�صفل 
احلافات الوا�صعة ليالينا اجلميلة يف بيت ج�صام 
معن���ا عب���ود املهنا وعقي���ل مهدي وحمم���د قري�ض 
وا�صماعي���ل فت���اح ال���رتك وكان �ص���وت يو�ص���ف 
عمر وه���و يقراأ مقام النوى �صفي���ق ل اأعرف ملاذا 
بكي���ت يف تلك الليلة كنت تنظر اإيل وتكلمت معي 
ب�صوت دافئ قلت يل �صالح ال�صواطئ بال قوارب 

معباأة بالريح.
الر�صالة )9( ح�صود م���ن امل�صاهدين كانت ترتقب 
عر����ض م�صرحي���ة م�صعل���و احلرائ���ق جال�صة يف 
م�ص���رح املدرج لت�صاهد ذل���ك العر�ض كان العر�ض 
كهب���وب عا�صف���ة هوجاء تنه����ض �صاحب���ة اللون 
�صفراء ترفع اأقنعة اخلوف وتوؤكد باأن امل�صرحية 

ماأ�صاة ا�صمها الإن�صان.
الر�صالة )10( كنت تقول ملاذا اأرى ن�صاًء يف حداد 
طاه���ر واأمل جلي���ل يحمل���ن زهورًا عليل���ة يودعن 
امل�صافري���ن يف حمطات قطارات مزدحمة بوجوه 
ل تعرف اأي���ن تذهب اأراوحهم ممل���وءة بال�صوؤال 

يف هول تلك الليايل الباردة.
الر�صال���ة )11( اأ�صئلة كثرة كانت تقلقك يا �صفيق 
وكان ال�صوؤال املوجع اإىل اأين تاأخذ تلك القطارات 

مواك���ب امل�صافرين بعد الوداع وملاذا تعود فارغة 
لتمالأ مرة اأخرى.

الر�صالة )12( برحيلك ي����ا �صفيق طائر الليل دار 
م����ّرات عديدة حول عب����اب نبتون املري����ر اأ�صبح 
اأك����ر وهنًا واإرهاقًا وتوقف ع����ن الدوران بعناء 
الف�صاء وتال�صى واحت�صدت مدن اإبراهيم جالل 
وجعف����ر ال�صعدي وجا�صم العب����ودي ومدن فائق 
ح�ص����ن واإ�صماعي����ل ال�صيخل����ي واإ�صماعيل الرتك 
وكاظ����م حي����در وج����واد �صلي����م لتمر ع����رب اأمواج 
النه����ر والزبد املعذب وهب����وب العوا�صف غارقة 

يف الدموع وظاللهم تتكاتف يف كل حلظة.
الر�صال����ة )13( برحيلك ي����ا �صفيق اخليول جتفل 
وظاللها اأبواب زجاج �صفاف بكت قرنًا من الدهر 

وبعدها توقفت وغاب كل �صيء. 
الر�صال����ة )14( برحيل����ك املمثل ي�صح����ب ال�صتار 
ل����رى الف����راغ ون�صم����ع الرفوف نذي����ر الوح�صة 

ماثلة يف عيون امليتني.
الر�صال����ة )15( حمل����ك امل����وج بعي����دًا وال�صب����اب 
ميخ����ر والغي����وم ترك�����ض اإىل حي����ث ل ت�صتطيع 

اللحاق بها.
و�صه����ق  امله����دي  �صفي����ق  رح����ل   )16( الر�صال����ة 
ال�صع����راء عندما غفوت كي����ف �صت�صل وحدك اإىل 

الغروب.
الر�صال����ة )17( حمبتن����ا ل����ك يا �صفيق م����دن زمن 
ي�صافر يف الك����ون عرب كل الأفاق و�صوءها ي�صع 

خلف زجاج النوافذ مثل تاأريخ الأعياد.
الر�صالة )18( ه����ل ما زلت تظن اأن احلب يعي�ض 
يف غ����رف دافئة وان����ه مي�صخ عندم����ا يخرج اىل 

اخلارج؟
هل الرحلة تتوا�صل يف اإنكما�ض الفراغ؟ 

هل اإنطفاأت الأنوار بعد ع�صائه الأخر؟

هل �صتبقى ر�صائلي اإليك م�صتمرة
هل مازلت حتب ق�صائد خزعل املاجدي؟

ه����ل مازالت لوح����ة موقع����ة الطف لكاظ����م حيدر 
معك؟

هل مازالت جماليات عقيل مهدي معك؟
البوم ال�صور هل مازال معك؟ 

الر�صال����ة )19( ال�صف����ن تغني يف اله����واء ل اأحد 
مينحه����ا الزه����ور و�صفي����ق مي�ص����ي يف ال�صعود 
عل����ى ال�صالمل املرمري����ة اإل اأن الدقائق قد �صقطت 
يف عيني����ه قبل اأن حتمل نب����اأ رحيله، رحل و�صط 

موج البحر و�صراخ النوار�ض.
الر�صالة )20( ا�صتقبلته عربات مملوءة بالزهور 
الربية ا�صتقبلته م����دن حلمية ملونة وكنا نتطلع 

اإليه من خالل �صبابيك زجاجية م�صيئة.
الر�صالة )21( ذكرياتنا يا �صفيق تبداأ بال�صتيقاظ 
لتم����الأ املكان �صوءًا وق����ارة الذكريات تفتح بابها 
وتن�ص����ف الزم����ن مبنا�صف حريري����ة مذهبة مّرت 
ذكرياتن����ا يف غ����رف زجاجي����ة ممت����دة يف عم����ق 
ل نهاي����ة ل����ه تتدىل م����ن �صقوفه����ا ذات املرايا كتل 
م�صابي����ح متوهجة، ا�صدق����اوؤك اإبراهيم حنون، 
حامت ع����ودة، ج�صام عب����ود املهنا، عقي����ل مهدي، 
الق�ص����ب، ظاللهم مّرت عند نهاية ممراتك وكانت 

مو�صيقى اجلاز تختنق من �صدة اأمل الرحيل.
الأح����الم  تعاودن����ا  رحيل����ك  يف   )22( الر�صال����ة 
تزدحم م����ع الأ�صرعة وهناك حي����ث الرعود التي 
ل تن�ص����ب من الأمواج ارتفع ال�صكون ال�صاق يف 
الأف����ق الأزرق ليعلن رحيل����ك وكان هناك القارب 
الذي يغ����رق كم �صيدوم حت����ى يتال�صى يف الأفق 

البعيد الف�صي.
الر�صال����ة )23( رحيل����ك ي����ا �صفي����ق �صم����ت مليء 

بالأجرا�ض.

شفيق المهدي في رحيل مباغْت..

شفيق رسائلي لك.. صعوبة بالتهجي 
وكتابة األلم
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أحمد كاظم نصيف

  اإنته����ى �َصف����ر الطالب����ني اإىل الظف����ر باأنف�صه����م، 
فاذا ظف����روا باأنف�صهم، فقد و�صل����وا"، ت�صر هذه 
العبارة اإىل غاية العمل الفني، بقدر ما ت�صر اإىل 
غاي����ة التجرب����ة الوجدانية، اأين ظف����رت بنف�صك؛ 

يف العمل الفني، اأم يف التجربة الوجدانية؟
اإن العم����ل الفني هو  – م����ا موؤك����د بالن�صبة يل، 
نت����اج التجرب����ة الوجداني����ة، ل ميك����ن اأن يك����ون 
هن����اك عمل فني مبعزل ع����ن التجربة الوجدانية، 
ث����م تاأت����ي تراتيبي����ة العم����ل، اإذ اأن العم����ل الفني 
ه����و ولدة م����ن ولدات التجرب����ة الوجدانية، ول 
ميك����ن الف�ص����ل بينهما؛ الوجدان عن����دي هو غر 
الوجدان املتعارف علي����ه، ودائما ما نوهت لهذا، 
الوجدان هو مزيج م����ن ال�صمر وحركية الروح 
ومزاجي����ة ال� )اأنا( وحكمة العق����ل، هذه العنا�صر 
هي الت����ي ت�ّصكل الوج����دان، كذلك العم����ل الفني، 
كي����ف يتفح�����ض العق����ل امل����ادة، وكي����ف تت�ص����رب 
الفك����رة اإىل ال����روح، وكيف تخرج من����ك، اإمتزاج 
العنا�صر واحد، بيد اأن النتائج هي التي تختلف 

بني فنان واآخر، وبني اأديب واآخر.

هذا يعني اأن عنا�صر العمل الفني مكملة لعنا�صر 
تكوين الوجدان؟

تفوق  تتج�ص���د يف  العنا�صر  فكميائي���ة  – نع���م، 
العق���ل عن���د اأحده���م، وتف���وق الوجد عن���د اآخر، 
وتف���وق امل���زاج عند غ���ره، وهن���اك م���ن يتفوق 
يف اإمت���الك عنا�ص���ر واأدوات الت�صكيل اجلمايل، 
وله���ذا تت�صي���د املذاه���ب الأدبي���ة بناء عل���ى هذا، 
عندما تاأت���ي الرومان�صية تطغى على املناخ العام 
ال�صائد ومتل���ك فكر الق���راء واملتابعني واملفكرين 
مع���ا، وعندما تنطف���ئ ياأت���ي مذهب اآخ���ر يت�صيد 
امل�صه���د، مث���ال التعبري���ة، وكذل���ك الكال�صيكي���ة، 
وجميع املذاه���ب، اإذ اأن املذاهب الأدبية هي نتاج 
�صعوب، مزاج �صعوب، قوانني �صعوب؛ اأما العمل 
الفن���ي فه���و نت���اج اأن���ا، يخاط���ب اأنا واح���دة، يف 
جميع اأعمايل امل�صرحية اأقدم عملي ملتفرج واحد، 
غ���ر م�صمى، ول يعنيني اجلميع، ل يوجد عندي 
خط���اب معني مبا�صر، هذا ال� )واحد( هو املوهوم 

يف فكري وخميلتي.

    يحدثنا نيت�صه : اإن املاأ�صاة اليونانية نبعت من 
الديانة الديونيزيو�صي���ة اأو عبادة ديونيزيو�ض، 
الن�ص���وة، ومتج���د  الت���ي تقد����ض  العب���ادة  ه���ذه 
الل���ذة البدني���ة، وتوؤثر الف���رح، ومن هن���ا جاءت 
العب���ادة الأبولوني���ة لك���ي تت���وازن م���ع الديان���ة 
الديونيزيو�صي���ة، وم���ن �ص���اأن عب���ادة اأبول���و اأن 
تقد����ض العق���ل، واأن حترتم الت�صمي���م والأحكام، 

لأي مدى يكمن هذا الت�صكيل يف امل�صرح؟

نت���اج حلظة  بالعم���ق، وهو  يت�ص���م  ف���ن  – ه���ذا 
ت���وازن قلق���ة، غ���ر م�صتق���رة، ب���ني ديونيزيو�ض 
واأبول���و، مب���داأ عب���ادة ديونيزيو����ض اأن حتي���ي 
طقو�صه���ا بالعرب���دة وال�صك���ر ومتي���ل اإىل ما هو 
فا�ص���ح وح�صي، فهي اإط���الق القوى احليوية يف 
الن�صان، بل ه���ي تكري�ض لغرائ���زه وتفجر لها، 
ولي�ض من �صاأن التفج���ر اأن يتخذ �صكال اأو يلتئم 
يف نظام، واأن حتيي طقو�صها بالتاأمل والكرنفال 
ومتيل اإىل املهرج���ان والعر�ض، اإن ديونيزيو�ض 
ه���و اإل���ه النبي���ذ واملتع���ة، ورم���ز اإمت���الك احلياة 
بالفرح، ودليل احلرك���ة املنت�صية واملغامرة، واإله 
يله���م الرق�ض واملو�صيقى والغناء، اأما اأبولو فهو 
اإل���ه ال�صالم النف�صي وال�صكين���ة الروحية، يوحي 
بالعقل واملنط���ق والتاأمل الفل�صفي، واملتحكم به، 
ويلهم اأتباع���ه فنون الت�صوي���ر والنحت وال�صعر 
امللحم���ي؛ ه���ذا يعن���ي اإن الف���ن العظي���م يف نظر 
نيت�صه هو الذي ي�صتطيع اأن يخدم هذين ال�صيدين 
يف اآن، ب���اأن يكون رق�صا ونحت���ا معا، يجمع بني 
خ�صائ����ض الفنني واأدوات التعبر، فرحة احلياة 
يف الرق����ض، وكمال الت�صمي���م يف النحت، وهنا 

يكمن تاأثر الت�صكيل الفني يف امل�صرح.

العراق����ي؟  امل�ص����رح  يف  الت�صكي����ل  ت����رى  كي����ف 
ه����ل دللت����ه وا�صح����ة ومت توظيفه����ا بدق����ة فنية 

معا�صرة؟

اإ�صتنتاج  العراقي هو  امل�ص���رح  – الت�صكيل يف 
فل�صف���ي، جت�ص���د يف م�ص���رح �ص���الح الق�ص���ب، 
م���ع مي���ل للمخيلة اجلاحم���ة، مبا يعن���ي تغليب 
اخليال، وتغليب ما ه���و غرائبي، وهنا الق�صب 
ل يخ���رج ع���ن قوان���ني امل�ص���رح، بل ي���وازن يف 
ه���ذه اللحظ���ة، لذلك جتد حتولت���ه كثرة وغر 
م�صتق���رة، رمب���ا فيه���ا مزاج، بي���د اأن فيه���ا اآفاق 
م�صتقبلية لذلك جن���ح يف اأعماله امل�صرحية؛ اأما 
اأعم���ايل فقد غل���ب عليه���ا الت�صكيل، كي���ف اأ�صع 
اجل�ص���د يف بيئ���ة، وكيف اأ�صل مبا ه���و �صر اإىل 
اجلمه���ور من غ���ر و�صائط، املمثل ي���وؤدي دورا 
ويق���ول �ص���را ل يفهمه ه���و، بل ال���ذي يفهمه هو 
اجلمه���ور، ولهذا اأ�صع املمث���ل يف بيئة �صاخبة 
ومثرة جدا، وقلق���ة، لكن �صمن م�صهدية ثابتة، 
ولك���ي  يق���دم املمثل حم���اكاة فنية لفع���ل حياتي 
ل�صخ�صي���ة متخيل���ة، فاإن���ه قد ميار����ض عواطفها 
واإنفعالتها واأحا�صي�صها يف اأداء تقم�صي ويقدم 
حم���اكاة ذهنية، ومن ث���م ل اإلزام على  املمثل اأن 
يدخ���ل يف اأهاب ال�صخ�صي���ة ليمار�ض م�صاعرها 
املمث���ل  يحق���ق  اأن  هن���ا  الغر����ض  وعواطفه���ا، 
ال���دور امل�صرحي؛ ال���ذي هو املح�صل���ة النهائية 
للعالق���ة اجلدلية بني ال�صخ�صي���ة الدرامية التي 
ل تخ���رج عن كونه���ا ن�صيجا لغويا يح���دد كائنا 
خيالي���ا موج���ودا بالق���وة، كامن���ا داخ���ل الن�ض 
امل�صرح���ي؛ اأعرف املدركات الت���ي ت�صتغل عليها 
الروح عند"ق�صطنطني �صتان�صالف�صكي"، املدرك 
احل�ص���ي وامل���درك الروحي، لكن دائم���ا ما اأ�صع 
م�صافة بين���ي وب���ني مدر�صة"�صتان�صالف�صكي"، 
معتق���دا باأن حركة واحدة م���ن اجل�صد ممكن اأن 
تنت���ج تاأويالت كثرة ومفهوم���ا �صامال ووا�صعا 
جدا؛ اأختار الروح ال�صاعرية يف �صياغة امل�صهد، 
قال مرة �صام���ي عب���د احلميد:"�صفيق املهدي مل 
ي�صتقر على منهج مدر�صة واحدة"، هذا �صحيح، 

لكنني اأميل اإىل احلركة التعبرية.

امل�صرح"كتقني���ة  ب���اأن  نوؤم���ن  م���دى  لأي 
تربوية"يعنى باأهمية"م�صرح الطفل"و"امل�صرح 
املدر�صي"، على اإنهما وعي وفكر و�صلوك، اأكر 

مما هما ترفا وت�صلية؟

-مل يك���ن امل�ص���رح ترفا يف كل تاريخ���ه، اإذ كانت 
اليون���ان،  يف  الأثيني���ة  امل�صرحي���ة  العرو����ض 

العر����ض  مل�صاه���دة  بكامله���ا  املدين���ة  جتت���ذب 
امل�صرح���ي، وم���ن دون تذاكر، ول اأمي���ل على اأن 
امل�ص���رح تنوي���ري بقدر ما ه���و درام���ا، التنوير 
يف املدار����ض البتدائي���ة واملتو�صطة فقط، امللك 
في�ص���ل الأول بنى م�ص���ارح يف املدار�ض حينها، 
لع���داد جي���ل، عندم���ا يك���ون امل�ص���رح تنويري���ا 
ويق���دم املواع���ظ يتح���ول اإىل من���رب في�صق���ط؛ 
امل�ص���رح يك���ون تنويري���ا يف حلظ���ات عا�صف���ة 
يف تاري���خ الأمم فق���ط، ح���ني تك���ون الأم���ة فيها 
بحاج���ة اإىل هتافات و�صع���ارات، اأما الدراما فال 
تعنى بالتنوير ول حتمل ر�صالة، الدراما حتمل 
منجزها بذاتها، تهدف اإىل اإ�صتقرار املجتمع يف 
مدار�صه وجامعاته وم�صانعه ومزارعه واأزقته، 
اأما امل�صرح التنويري، فقد كان يف ع�صر التنوير 
يف الق���رن الثام���ن ع�صرجتتذب املدين���ة بكاملها 
مل�صاه���دة العرو�ض، ومن غ���ر تذاكرجمتمع يف 
جامعاته وم�صانعه ومزارع، وقائد هذه احلركة 
ه���و الفرن�ص���ي دني�ض دي���درو، امل�ص���رح ل ينتج 
املواعظ والر�ص���اد واحلكم والن�صائح، امل�صرح 
ينت���ج درام���ا؛ اأول عر����ض م�صرح���ي �صاهدت���ه 
واأن���ا طال���ب يف الدرا�صة البتدائي���ة، يف مدينة 
الديواني���ة، يف قاع���ة ك���ربى، كان املمثل���ون من 
احلر�ض القوم���ي، دخل املمثل وه���و يهتف"اأمة 
عربية واح���دة"وكان ال�صيوعيون جال�صون يف 
قاع���ة العر����ض، فم���ا كان منه���م اإّل اأن ميط���روه 
ب�صي���ل م���ن ال�صتائ���م ويعتل���ون من�ص���ة امل�صرح 
وتن�صب معركة بني الطرفني اإمتدت اإىل منت�صف 

الليل؛ هذا هو م�صرح الهتافات واملواعظ!  
هل ج�صدت هذه الدراما اجلميلة يف اأعمالك؟

)لعب���ة احللم(  قدم���ت م�صرحي���ة  فق���د  – نع���م، 
وه���ذه  �صرتيندب���رغ،  اأوغ�ص���ت  لل�صوي���دي 
امل�صرحي���ة مل تعر����ض اإّل يف ث���الث مدن،"لندن 
معه���د  اأن  حت���ى  وبغداد"فق���ط،  و�صتوكه���ومل 
�صرتيندبرغ خاطبن���ي وقتها،"كيف تقدم بغداد 
)لعب���ة احلل���م(؟ وه���ل م���ن املعق���ول اأن خمرجا 
�صاب���ا م���ن الع���امل الثال���ث يتج���راأ ويق���دم ه���ذه 
امل�صرحية؟"قدمته���ا مل���دة �صاعت���ني متوا�صلتني 
بعر����ض ب���اذخ اجلم���ال، ومل تك���ن يف نيت���ي اأو 
ه���ديف اأن اأقدم ر�صالة اإطالق���ا، الر�صالة هي هذا 
املغزى ال�صري الدف���ني يف ته�صيم معنى احلرب 
وم���ا تخلف���ه م���ن دم���ار؛ حت���ى اأين ت�صاءلت يف 

نف�ص���ي عندما ر�صحت امل�صرحي���ة جلائزة اأف�صل 
خمرج:"ي���ا �صفي���ق كي���ف تق���دم )لعب���ة احلل���م( 
م���اذا �صتق���دم بعم���ر  واأن���ت بعم���ر 27  عام���ا، 
اخلم�صني؟"ولالآ�ص���ف الآن اأنا بعيد عن امل�صرح، 
�صلن���ي  ال���ذي  الداري  العم���ل  اإىل  فبال�صاف���ة 
فني���ا، هناك عوامل اأخرى، م���ن اأهمها واأبرزها، 
اأن اجلمه���ور الذي يقف بالطاب���ور ل�صاعات كي 
يح�ص���ل على تذكرة دخول امل�ص���رح اأو ال�صينما، 

اإنتهى زمنه ولن يعود!

اإىل م���اذا تع���زو هذا العزوف م���ن قبل اجلمهور 
عن احل�صور لل�صينما وامل�صرح؟

– امل�ص���رح الأن غر جم���ٍد ول ينفع للجمهور، 
كونن���ا مل نتاآل���ف م���ع الدرام���ا بطريق���ة حا�ص���ة 
ومدركة، امل�ص���رح احلديث ح���اول اأن ي�صل اإىل 
هذا املعنى العميق ب���اأن يكونا الدراما وامل�صرح 
ج���زءا مهما من ن�صيج املجتم���ع العراقي، اإل اأنه 
ح���اول واأخفق يف النهاي���ة، وف�صل ف�صال ذريعا؛ 
منذ الت�صعين���ات ل يوجد م�ص���رح، اأين امل�صارح 
الأهلي���ة؟ امل�ص���ارح ودور ال�صينم���ا حتولت���ا اإىل 
خمازن لب�صائ���ع التجار! املجتم���ع الأن ت�صيطر 
علي���ه الغري���زة، ويجري خل���ف اأوه���ام ورموز 
واهي���ة منطفئ���ة، واأ�صب���ح من ال�صع���ب جدا اأن 

يعاد امل�صرح الأن.

 ال�صع���ر �صوت، وامل�صرح �ص���وت، اأيهما اأفاد من 
الآخ���ر؟ واأي فل�صف���ة منهم���ا توؤث���ر يف املتلق���ي؟ 
مبعنى اآخ���ر: اأيهم���ا ترجح يف اخلط���اب الفني 
امل�صرح���ي، ال�صع���ر اأم الن���ر؟ وم���ن اأق���رب اإىل 

لدراما الرتاجيدية؟

تاأ�صي�ص���ه حتى الع�صر  – تاري���خ امل�ص���رح منذ 
احلدي���ث هو تاريخ �صع���ر، ومنذ الق���رن الثامن 
يته���اوى،  وال�صع���ر  يظه���ر،  الن���ر  ب���داأ  ع�ص���ر 
وحت���ول امل�ص���رح اإىل ن���ر، وم���ع اأول وم�ص���ة 
واإ�ص���ارة للواقعي���ة ب���داأت الكتاب���ة بالن���ر م���ع 
امل�ص���رح الطبيع���ي ث���م امل�ص���رح الواقع���ي، الأن 
تق���دم مئات الن�صو����ض من النر مقاب���ل القليل 
ج���دا م���ن ال�صع���ر، كان اأب���رز م���ن تبن���ى الن���ر 
اأنط���ون ت�صيك���وف، وبرن���ارد �ص���و ال���ذي عمقه 
وركزه واأغن���اه، واأي�صا �صاموئيل بيكيت الذي 

يكت���ب بلغة �صاعرة جت���اوزت ال�صعر، يف بع�ض 
مناطق م�صرحية"يف اإنتظار غودو"كتب بيكيت 
لغ���ة اأرتقت وفاق���ت ال�صعر، ب�صب���ب هول بالغة 
م���ا تعطيه من معن���ى؛ بيد اأن الن���ر ل ميكن اأن 
يبق���ى دائم���ا يف �صاح���ة الدرام���ا، ب���ل يطرد من 
قبل اللغة ال�صاعرة، ق���د ي�صتمر النر مو�صما اأو 
اإثنني، ويعاد يف دولة هنا، ودولة هناك، بيد اأن 
�صك�صبر باٍق ويعاد يف كل مو�صم مئات املرات، 
واجلملة املو�صيقية الآخاذة لبيكيت ما زالت هي 
الأخرى حت���ى الأن يتغن���ى بها الق���راء، واأي�صا 
اأوجني يون�صكو، ولو اأح�صينا كم ن�ض م�صرحي 
عظي���م من���ذ اأن بداأ الن�ص���ان يكت���ب امل�صرح منذ 
اأ�صكيلو�ض وهومرو����ض و�صوفوكل�ض، مرورا 
ب�صك�صبر، اإىل الأن، رمبا ل تتعدى خم�صة ع�صر 
ن�صا، منها،"مكبث، هامل������ت، اأوديب ملكا، امللك 
ل���ر، العط����ض واجلوع، يف اإنتظ���ار غودو"هذا 

هو الأدب اخلالد.

م���ا ه���و موق���ف امل�ص���رح م���ن ماأ�ص���اة الن�ص���ان 
العراقي املعا�صر؟

ميلكان  العراق���ي،  والفرد  العراقي���ة،  – الأم���ة 
لي����ض  الكب���ت؛  م���ن  ين�ص���ب  ل  مذه���ال  تراث���ا 
هن���اك اأم���ة اأو �صع���ب اأو ف���رد، يدخ���ر خزين���ا 
تراثي���ا م���ن الكب���ت وم���ن الالوع���ي بق���در م���ا 
ميل���ك العراقي؛ وح�ص���ب مقول���ة فرويد"الثلث 
العائم والثلث���ني الغاط�صني باملاء"ف���اأن ال�صعب 
العراقي كله غاط����ض؛ ومل يظهر منه اإّل القليل، 
رمبا يظهر منه الع�صر، والت�صعة اأع�صار الباقية 
غاط�صة، اإن���ه غارق يف الكبت، غ���ارق يف الفكر 
الرغب���ات  ويف  والثقاف���ة،  والدي���ن  والوع���ي 
ال�صخ�صي���ة، وحت���ى يف م���راث الأ�ص���رة؛ هذا 
ه���و ت�صكي���ل الف���رد العراقي، واأج���د نف�صي بعد 
اأن در�ص���ت عل���م النف����ض، وبالذات"فرويد"ول 
�صم���ن  كان  الأح���الم"اإذ  كتابه"تف�ص���ر  �صيم���ا 
متطلب���ات درا�صتي"اإ�صتق�ص���اء تف�ص���ر احلل���م 
يف امل�ص���رح"اأن اأقول اإن املجتمع العربي �صجن 
كبر، والعراق زنزانت���ه النفرادية؛ وبرغم كل 
هذا، الف���رد العراقي ما زال يعطي ويبدع، رمبا 
من �صم���ات ال�صتبداد اأن مينح"هوية العطاء"؛ 
وه���ذا كل���ه بحاج���ة اإىل م�ص���رح يعن���ى بق�صايا 
ال�صعب وهمومه، لكن كيف يتعامل امل�صرح وفق 
معطي���ات القحط، واخل���واء، والفق���ر الثقايف، 
والفال����ض الفك���ري؟ كيف يتعاط���ى امل�صرح مع 
مدراء عاميني، اأحدهم ي�صف احلركة الت�صكيلية 
ال�صريالية، ويقول:"ال�صريانية"؟ كيف يتعاطى 
امل�ص���رح مع اآخر م���ن هوؤلء الذي���ن يعملون يف 
حكوم���ة الدميقراطي���ة اجلدي���دة، يعتق���د ب���اأن 
النحات ال�صهر ج���واد �صليم"مطرب مقامات"! 
ومنه���م م���ن يعتق���د ب���اأن املمثل يو�ص���ف العاين 
عل���ى اإنه"مغن���ي"! كيف يك���ون للم�صرح موقف 
م���ن ه���وؤلء، وم���ع ه���وؤلء؟؛ م���ن يحي���ي عظام 
امل�صرح وهي رميم؟ عندم���ا يقف امل�صرح بكامل 
�صحت���ه واإناقت���ه ور�صاقت���ه، يف بيئ���ة منا�صبة 
وخ�صب���ة، واإ�صتقرار نظ���ام �صيا�صي واإ�صتقرار 
نظام اإجتماع���ي، �صيبداأ النداء اخلفي باملطالبة 
مب�صرح جاد، و�صيكون للم�صرح موقف، وحينها 
�صندين���ه فيم���ا اإذا مل يوؤد الدور ال���ذي يجب اأن 
يكون علي���ه، اأما الأن فاملن���اخ ال�صيا�صي مرتبك 
جدا، ومل تنج���ح فيه �صوى التجرب���ة الوزارية 
ال�صيوعية فقط املتمثلة مبفيد اجلزائري ورائد 
فهم���ي، فهما اأثبت���ا اأنهما اأن���زه وزيرين، اإ�صافة 
لدعمهم���ا للثقاف���ة العراقي���ة، بي���د اأن القاع���دة 
اجلماه���رة للح���زب ال�صيوع���ي �صعيف���ة ج���دا 
لالآ�ص���ف، عل���ى الدول���ة اأن ترع���ى املوؤ�ص�ص���ات، 
واملوؤ�ص�ص���ات بدورها ترعى الأف���راد، والأن لو 
نظرنا اإىل اأهم موؤ�ص�صة علمية وهي اجلامعات، 
�صنجده���ا بائ�ص���ة؛ ومت���ى م���ا اإ�صتق���ام التعليم 
�صيكون هناك وعي وفكر وحينها �صيكون هناك 

م�صرح.

نزهة في مسرح شفيق المهدي

ال يوج��د عم��ل فن��ي بمعزل عن 
التجربة الوجدانية

هذا اللقاء يؤرش مدى تأثري ظاهرة التش��كيل الفن��ي وأدواته يف املرسح، وعىل 

األدق فه��و حوار يعنى برص��د ما هو مضمر ومخفي والالوع��ي يف النص، وأثر 

عنارص العمل الفني وتكوين التجربة الوجدانية عند الدكتور شفيق املهدي، الذي 

مييل إىل مدرسة«قس��طنطني ستانسالفسيك«يف إرشاك الجمهور وجعله ضمن 

تقنية ومفهوم النص املرسحي، ح��ني يلتقطون الحوار، وال يصبحون جزءا، أو 

طرفا، يف املش��هد فقط، بل أن لهم املش��هد كله، ويضيئ��ون املرسح بعد أن  

ينقلهم من العتمة إىل النور؛

واملهدي الذي مل يس��تقر عىل منهج مدرسة واحدة كام قال سامي عبد الحميد، 

فق��د جاوز يف مخزون��ه الوصف األديب، وكتب املقال��ة األدبية كام كتب املقالة 

الصحافية، وغادر املقالة حينا إىل الخاطرة، ومل يحده عرص معني كام مل تحده 

ظاهرة معينة، بعد أن مىض مع عصور األدب كافة، وكام إستهواه املرسح، فقد 

إس��تهواه النرث وكذلك الشعر أيضا، ولعّله كان له من اليقني بأثر هذا عىل الفكر، 

ما تجاوز الواقع إىل شئ من املبالغة البليغة اللذيذة املمتعة، وهي مبالغة توشك 

أن تكون واحدة من أبرز س��امت ش��فيق املهدي، فيام دعا إليه من رأي أو حرص 

عليه من توجيه، س��عيا لالقن��اع، فله عامله الداخيل الخ��اص، وهو عامل نحرزه 

َحرزا أو نحس��ه حدسا، ولكننا ال ندركه، ألن الدكتور شفيق مل يفصح عنه يف أي 

مام كتب، إاّل حني ندرك بواعث هذه املبالغة والدوافع إليها؛ وهنا نص الحوار:
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دومًا اأ�صاهده يطالع باهتمام"بروفة"كتاب جديد 
ل����ه،  م�صححا، وم�صيفًا، حت����ى خّيل يّل ان اأمنيته 
كان����ت ان ي�صبح موؤلفًا او كاتبًا او �صحفيًا، ورغم 
اهتمامه بامل�صرح وهو اخت�صا�صه الأكادميي، اإل 
اإن ان�صغال����ه الأبرز هو ع����امل الطفولة من منظور 
فل�صفي واإن�صاين وثقايف من واقع املجتمع �صيما 
العراق����ي، وله يف ه����ذا املجال ن�صاط����ات واأبحاث 
ميدانية عديدة، لعل م����ن  اأبرزها كتابه املهم الذي 
اأ�صب����ح من املراجع املهمة يف ق����راءة واقع الروؤية 
الثقافي����ة للطفول����ة م����ن خ����الل امل�ص����رح باعتباره 
م����راآة احلي����اة يف كل املجتمع����ات ال����ذي اأ�ص����دره 
بامل�صارك����ة م����ع الدكت����ور حبي����ب ظاه����ر حبي����ب.. 
اأن����ه الدكتور"�صفي����ق مهدي"التدري�ص����ي مل����دة 20 
عام����ًا يف اجلامع����ة قب����ل ان ي�صب����ح مدي����رًا عام����ًا 
لدائ����رة ال�صينم����ا وامل�صرح يف الع����راق وقبلها دار 
ثقاف����ة الأطفال.. ان الطفولة عن����د د. �صفيق مهدي 
ه����ي عامل �صاحر وك����ون اآ�صر. وعم����ر ذهبي  ونهر 
فيا�����ض و�صيمفونية احلياة،  وباق����ة حب وبراءة 
وحن����ان وحن����ني، ودفء وعذوب����ة وطه����ر ونق����اء 
و�ص����دق..     واإذا كان����ت الطفولة مرحلة اأولية يف 
حياة الإن�صان، فاإن منا اأي�صا من ا�صتمر طفال رغم 
انق�ص����اء عم����ر الطفولة الفرتا�ص����ي، ورغم تتابع 

املراحل العمرية.
اإذن ل يختل����ف اثن����ان ب����اأن م����ن النا�ض م����ن عا�ض 
وم����ن  الطبيعي����ة،  العمري����ة  بحدوده����ا  الطفول����ة 
النا�����ض من مل يع�صها باملرة  ببدايات حياته، وظل 
يفتقده����ا طوال عمره، كما اأن م����ن النا�ض من عر 
عليه����ا بوقت متاأخ����ر، فتم�صك بتالبيبه����ا واأبى اأن 
تفارق����ه. لذلك كث����را م����ا �صادفنا ب����دروب احلياة 
اأطف����ال كبارا.. وكثرا ما و�صف����ت املراأة بالطفلة، 
متى اتقدت ح�صا�صي����ة وح�صا مرهفا وحياء بريئا 
وم�صاع����ر طفولية جتعلها تذرف الدموع اأو توزع 
ال�صحكات لأدنى ا�صتثارة.     كل هذا وذاك يجعل 
م����ن الطفول����ة عاملا بلوري����ا �صفافا اأحب����ه د. �صفيق 
مهدي ح����د الول����ه وجعل����ه نربا�صًا لنهج����ه وروؤاه 
�صيم����ا يف امل�صرح والن�صاط في����ه لقناعته باأن ثمة 
عالق����ة ع�ص����ق ملتهبة بني امل�ص����رح والطفل، جتعل 
منهم����ا كائن����ا موحدا بنط����اق رابط����ة اأ�صرية ينهل 
فيه����ا امل�صرح م����ن معني الطفولة الت����ي جت�صد قمة 
اإن�صاني����ة الإن�ص����ان الزم����ن الوج����ودي.. وياأت����ي 
كتابه الذي اأ�ص����دره قبل فرتة )زمن �صارتر( وهو 
درا�صة اأكادميي����ة يف الزمن الوجودي موؤكدا على 
روؤية  فاح�صة  للمدار�ض امل�صرحية العاملية وعمق 
�صموليته����ا الفل�صفية، حيث اأ�ص����ار فيها اىل اأ�صماء 
مهم����ة يف التاري����خ امل�صرح����ي، باعتباره����ا اأ�صماء 
خال����دة، ذاكرًا ان خلود تل����ك الأ�صماء تدل مبا�صرة 
عل����ى فعالية م����ا اأنتجوه من درام����ات ا�صتقرت يف 
الوج����دان باعتباره����ا اإبداع����ا اإن�صاني����ا ل ميك����ن 
جتاوزه او تخطيه مهم����ا جرت حماولت الإغفال 
او التموي����ه، فلق����د ا�صتطاع����ت ه����ذه الأ�صم����اء ان 
حتاف����ظ عل����ى مكانتها لأكر من الف����ي عام كما هو 
احلال مع"يوريبد�ض وا�صخيلو�ض و�صوفوكلي�ض 
ورا�ص����ني  اىل"مول����ر  وبالوتي�ض"وبالإ�صاف����ة 
يف  اأخ����رى  اأ�صم����اء  و�صك�صبر"متذّكري����ن 
الدرام����ا احلديث����ة واملعا�ص����رة مثل"�صرتاندي����رغ 
ا�صتطاع����وا  مم����ن  ك����ر  وت�صيخوف"واآخري����ن 
ان يحقق����وا نف�����ض الق����وة واملق����درة يف الإب����داع 

الدرام����ي.. وتخ����رج  بانطب����اع، واأن����ت تنتهي من 
قراءة  كتاب الدكت����ور �صفيق مهدي  هو ان ثنائية 
الإن�صان والزمن وجودية  واأبدية، حاول الإن�صان 
فيه����ا ك�صب معركة غر متكافئ����ة،  لكن يف امل�صرح  
يك�صبه����ا الفن����ان امل�صرح����ي يف كثر م����ن الأحيان 
بف�ص����ل عقل����ه ال����ذي اأت����اح ل����ه اأن يبتك����ر الو�صائل 
ويتخ����ذ ال�ص����ور الفنية املفرت�ص����ة لجتياز حاجز 
الزم����ن معنويًا واىل جان����ب ذلك، يوؤكد املوؤلف  اأن 
الزمن الوج����ودي ل ميك����ن اجتيازه"فعليًا"، لكن 
)ق�صة الجتياز( تكمن يف القدرة اخلالقة للم�صرح  
عل����ى اختزال الزم����ن يف ح����ني اأو اإطالته يف حني 
اآخ����ر، بح�ص����ب احلاجة الت����ي تدع����وه اإىل ذلك يف 
�صوء روؤية فنية م�صبق����ة. ويعرج الدكتور �صفيق 
مه����دي يف درا�صته اىل الوقت الراهن، في�صر اىل 
ان التلفزي����ون او ال�صينم����ا  مل يتمكن����ا من تعطيل 
الفعالي����ة املده�ص����ة للعر�����ض امل�صرح����ي ويعط����ي 
مث����ال بقوله ان �صك�صبر لقى احرتاما يف اأواخر 
الق����رن الع�صري����ن اأكر مما كان لقّي����ه يف منت�صف 
الق����رن ال�صابع ع�ص����ر او الثامن ع�ص����ر.. ويخل�ض 
بع����د ذلك املثل اىل التاأكيد عل����ى ان الإن�صانية كلما 
توغل����ت يف م�صرتها نح����و امل�صتقبل كلما ازدادت 
حاجته����ا الفعلية للعر�ض امل�صرحي ا�صتنادا للقول 
ال�صه����ر ل�"جان دوفين����و")ان ال�صعوب �� اجلماعة 
�� ت�صتعني بامل�ص����رح كلما اأرادت تاأكيد وجودها او 
القيام بعمل حا�صم يتعلق عليه م�صرها(  وينتقل 
الدكت����ور مه����دي، يف كتاب����ه اىل مو�صوعة الزمن 
امل�صرحي واإطاره النظري قائال ان للم�صرح زمنه 
اخلا�ض كم����ا هو لل�صينما والرواي����ة والأ�صطورة 
وامللحم����ة وال�صعر غ����ر ان امل�صرح فن يرتكز على 
حموري����ن اأ�صا�صي����ني هم����ا : املكان والزم����ان لكنه 

ليق����دم هذين املرتكزين كم����ا هما، انه يقدم الوهم 
بالواق����ع وهو بالت����ايل يقدم زمن����ه اخلا�ض الذي 
مييزه عم بقية الفن����ون والعلوم. ان امل�صرح زمن 
متف����رد، وم�صتقل مبعنى ان فهم����ه يقت�صي منا ان 
نعرف ان امل�صرح فن له ا�صتقالليته التامة، مبعنى 
اأخ����ر ان����ه لي�ض زمن باط����ن، فهو مكت����ف بذاته، له 
م�صبباته ومنطقه اخلا�����ض. ويتطرق الكتاب اإىل 
الفل�صف����ة الوجودية، ليعطي راأي����ًا مهما، فهو يجد 
ان الفل�صف����ة الوجودية تنتم����ي اإىل ثالثة مفكرين 
ه����م )ك����ر كيج����ارد ومارت����ن هيدغ����ر وج����ان بول 
�صارتر( ويف راأيه ان هوؤلء هم الذين اأعطوا لهذه 
الفل�صف����ة معناها العميق النهائ����ي وان الوجودية 
ترتبط به����ذه الأ�صماء الثالث����ة دون اإن يغفل بقية 
الأ�صم����اء الأخ����رى، التي حاول����ت اأن تعطي متيزًا 
لهذا الأ�صلوب الفل�صفي، لكن الدكتور �صفيق مهدي 
ي�صر عل����ى ان الوجودية مبعناه����ا النهائي قرينة 
الأ�صم����اء الت����ي ذكره����ا.. اأزمنة امل�ص����رح.. وياأتي 
الكت����اب اجلدي����د للدكت����ور �صفي����ق مهدي"اأزمن����ة 
امل�صرح"حام����ال لأط����ر اأك����ر عمق����ًا مما ج����داء يف 
كتاب����ه ال�صاب����ق، ليحدث ج����دًل ثقافي����ًا وا�صعًا يف 
الو�ص����ط الثقايف املحلي والعربي ورمبا لو ترجم 
اإىل لغ����ات اأجنبي����ة �صيح����دث نف�����ض اجل����دل،  وقد 
و�ص����ف الدكتور"مالك املطلبي"الكت����اب باأنه  �صم 
اأول درا�ص����ة م�صتقلة وغ����ر م�صبوقة عن مو�صوع 
الزم����ن يف العر�ض امل�صرحي.. وان����ا اأ�صاطر راأي 
ال�صدي����ق املطلب����ي، حي����ث �صغل����ت ظاه����رة الزمن 
الفكرالن�ص����اين من����ذ اأق����دم الع�ص����ور فالبحث عن 
ا�ص����ل الوجود زمن، واأ�صل الكينونة زمن وتدرج 
احل�صارة زمن.. وهكذا يدخل الزمن يف كل البنى 
والهي����اكل ي�صتكمل دورانه ويخرج منها كما هو.! 
ويف الف����ن، ي�ص����ر الكت����اب اىل ان ظاه����رة الزمن 
متاي����زت كتمايز امل�صاعر والأحا�صي�ض عن بع�صها 
البع�����ض وعن امل����درك العقل����ي، واأ�صبح����ت جزءا 
م����ن نظام لح����ق فو�صفه����ا       )ار�صط����و( يف"فن 
ال�صعر"بوح����دة الزم����ن الت����ي تنتظ����م من����و الفعل 
وتعاقب����ه خ����الل دورة �صم�صي����ة واح����دة وربطه����ا 
بامل����كان. ومن����ذ )ار�صط����و( وحت����ى بداي����ة الق����رن 
الع�صري����ن بقي����ت ظاه����رة الزمن يف الف����ن والأدب 

�صيما يف الن�ض امل�صرحي مبهمة..
ولع����ل ما يفيد يف �صرب غور ه����ذه الدرا�صة املهمة، 
الإ�صارة  اإىل ان )نيوت����ن( اأكد باأن )الزمن مطلق(  
فيما جعل����ه )اآين�صتاين( ن�صبي����ا بالن�صبة لالإن�صان 
ومع����روف ان هن����اك الكث����ر مم����ن �صكك����وا به����ذه 
النظري����ة دون اإمكاني����ة الإتيان بدلي����ل، لكن مهما 
يك����ن الأمر ف�صع����ور الفرد بالزم����ن مرتبط بحالته 
وبالت����ايل  الزم����ن،  م����ّد وج����زر  م����ع  ال�صعوري����ة  
فالنتظار مرتبط بالإح�صا�ض بال�صكون والثبات، 
وهنا يكون الفعل هو الفر�صة التي حتقق اجتياز 
الفيزي����اء  حت����اول  ال����ذي  الأب����دي  احلاج����ز  ذاك 
اخرتاق����ه، لكنها مل ت�صتطع ذل����ك بعد، مهما حتدث 
ب�صرع����ة  الف�ص����اء  يف  ال�صف����ر  ع����ن  الفيزيائي����ون 

ال�صوء لإيقاف الزمن نهائيا.
ق����د يك����ون ال�صف����ر من اأك����ر الأ�صي����اء الت����ي ت�صع 
الإن�صان على حمك الزمن، وت�صعره فعاًل بال�صباق 
م����ع احلياة، فغالبًا ما ي�صع����ر الإن�صان اأنه يف حتٍد 
حينما يرتبط الأمر بانتقاله من مكان اإىل مكان عرب 
الزم����ن، فالو�صول ل يتم اإل ع����رب بوابة الزمن... 

درا�ص����ة فل�صفية.. ان درا�ص����ة د.�صقيق مهدي، هي 
مب�ص����اف الدرا�صات ذات الجت����اه الفل�صفي،  فمن 
املعروف ع����ن املوؤلف �صغفه وتعاطي����ه مع املف�صل 
الفل�صفي حياتيا ووظيفيًا، ورمبا هو احد القالئل 
يف الع����راق م����ن يوؤم����ن ب����ان الفل�صفة ه����ي اجتاه 
حي����اة ولي�ض اجت����اه تنظر فق����ط! ان املوؤلف عمد 
اىل درا�ص����ة ظاه����رة الزمن يف العر�����ض امل�صرحي 
لأ�صب����اب عدي����دة اأهمه����ا  ان����ه ينبغ����ي درا�صة زمن 
العر�����ض بو�صفه ق�صية غر مدرو�ص����ة �صابقًا  يف 
بحث م�صتقل اإل ما ذكر عر�صًا يف مقالة �صريعة او 
بح����ث �صريع  ووفق علم املوؤل����ف فان هناك الكثر 
م����ن الدرا�ص����ات والبحوث امل�صتقل����ة التي تناولت 
الزم����ن يف ال�صعر او الزم����ن يف الرواية.. الخ اإل 
ان مث����ل ه����ذه الفر�صة مل تتوفر لدرا�ص����ة امل�صرح �� 
العر�����ض �� يف هذا الجتاه عل����ى كرة الإ�صدارات 
الت����ي ل تعد ول حت�ص����ى والتي تناول����ت، هياكله 

وبناه، عنا�صره واأهدافه..
امل�ص����رح  ان   : �صفي����ق  د.  يق����ول  ال�ص����دد  وبه����ذا 
واح����د من الفن����ون التي متتلك عمقه����ا احل�صاري 
وال�صعب����ي يف اآن واح����د وهو ي�صتح����ق فح�ض ما 
مل يفح�����ض منه"الزمن"فدرا�صته  فق�صية معرفية 
بالغة الأهمية والتعقيد اأي�صا، انه جتريد من جهة 
وجم�ص����د يف كل �ص����ئ من جهة اأخ����رى.. ان الزمن 
كناي����ة مرئية ع����ن بن����اء العر�ض، بل ع����ن وجوده 
حقًا  وم����ع هذا فان الزمن �� بو�صفه ق�صية معرفية 
�� ينتابها الغمو�ض، لذلك وجدت ان من ال�صروري 
البح����ث الر�ص����ني ل�صتك�ص����اف ظاه����رة الزمن يف 
العر�����ض امل�صرحي.. ان اأهمي����ة الكتاب  تكمن يف 
ان����ه الدرا�ص����ة الأوىل التي تتن����اول ظاهرة الزمن 
يف العر�����ض امل�صرحي على امل�صت����وى الأكادميي، 
درا�ص����ة ت�ص����ع الزمن يف املرك����ز م����ن ال�صتق�صاء 
املعريف، كونه الظاهرة التي تن�صهر فيها عنا�صر 
العر�ض �صمن عالقة او جمموعة عالقات لعنا�صر 
ل ميك����ن اإدراكه����ا او اإدراك عالقاتها فيم����ا بينهما 
اإل بتفح�����ض حمت����وى هذه الظاه����رة..   بعد ذلك، 
ميكنن����ا الق����ول ب����اأن بع�����ض النا�ض ي�صتك����ون من 
الزم����ن.. غ����ر ان الواقع ه����و اأن الزم����ن هو الذي 
ي�صتكي منهم.. )لأنه����م يف كل احلالت يائ�صون.. 
لأن  رمب����ا  مت�صائم����ون(  املنا�صب����ات  معظ����م  ويف 
الإن�ص����ان من����ذ ولوجه  يف احلياة ي����رى ان الزمن 
ه����و العامل الأه����م. لديه وهو �صع����ور متاأ�صل يف 
النف�����ض الب�صري����ة، فالزم����ن ي�ص����ر اإىل الأمام ول 
يرجع اأبدًا، وبالتايل يحاول ان ي�صابقه واإن اأدركه 
فلن ي�صبقه، فالزمن ل ميكن اجتيازه اإل اإىل العامل 
الآخر، فالإن�صان اإذا ما فقد اإح�صا�صه بالزمن، فذلك 
يعني اأن حياته انتهت لك����ن يف امل�صرح، بالإمكان 
تغير احلال����ة … الي�ض احلياة، م�ص����رح التخّيل 

والإبداع  الدائم؟
ويف اخلتام، ينبغي التاأكيد على ان العقل اجلديل 
والروؤي����ة غ����ر الأحادي����ة لالأمور ال����ذي يتحلى به 
الدكت����ور �صفي����ق مه����دي، يوؤك����د انه مبثاب����ة حياة 
متج����ددة ورحل����ة م�صتمرة يف الدرا�ص����ة والك�صف 
والبن����اء امل�صتم����ر وق����د مل�صت في����ه ان����ه يتجه اىل 
واجه����ة املعرف����ة الأكادميي����ة وه����و مي�ص����ك راي����ة 
البح����ث والتجديد، عك�����ض اآخرين ممن  يحاولون 
التوج����ه اىل الأ�ص����واء متعكزين عل����ى جناح ا�صم 

مه�صم هاو!!

املكان يف )جل�صة �صرية( مكانان :
الأول: )هن���ا( وه���و مكان عم���ل ال�صخ�صي���ات ووقائع الإح���داث. )هنا( تعني 

اجلحيم، وهي مركز الن�ض كله.
الثاين: )هناك( وهو مكان ذكريات ال�صخ�صيات قبل املوت، فهو العامل ال�صفلي 

)الأر�ض( وهو حميط املركز من حيث وقوعه يف الزمن.
 

ورغ���م اأن املكانيني منف�صالن متامًا فهم���ا يتبادلن التاأثر مبعنى اأن الثاين ال� 
)هن���اك( ي�صح���ن الأول ال�)هن���ا(، لكنه ل يدخل يف معماره ب���ل يتدخل يف فرز 
وظيفته، فه���و ذكرى فقط، ي�صرتجع عن طريق �صخ�صيات الن�ض التي انتقلت 

من ال� )هناك( اإىل ال� )هنا( بفعل املوت، واقعة انتهاء احلياة؟
اإن املكان الأول يطل على الثاين، يراه مبا�صرة وينظر اإىل ما يقع فيه ويتذكره، 
فاملرك���ز ي�صتقطب املحيط، لكن املحيط ل يعرف �صيئ���ًا عن املركز فهو جمهول 
متام���ًا، وهذا ي�صبب اأملا وم���رارة لل�صخ�صيات ويزيد من حدة ال�صراع، �صراع 
كل �صخ�صي���ة مع ذاتها وم���ع ال� )اأخر( مما يخلق توت���رًا دراميًا يعزز عزلة كل 
�صخ�صي���ة ويجه�ض كل حماولة لالت�ص���ال بال�صخ�صية الأخرى، لت�صال الذي 

يقيم عالقة ايجابيه بني �صخ�صيتني اأو اأكر.
ل���ر كيف تتذك���ر ال�صخ�صيات يف ال� )هنا( وكيف نتعامل مع اأحداث ال� )هناك( 

التي تقع توًا؟؟
جار�ص���ان :.... اإن���ا هنا لأين عاملت زوجتي بطريق���ة �صنيعة. هذا كل ما هناك 
مل���دة خم�ض �صن���وات وبالطبع ه���ي مازالت تع���اين. يف اللحظة الت���ي اذكرها 
فاأنن���ي اأراه���ا.. لقد اأعطوها اأ�صيائي، اأنها جتل�ض بجان���ب النافذة. اإن معطفي 
عل���ى ركبته���ا، املعط���ف ذا األثنت���ي ع�ص���رة ر�صا�ص���ة... ذلك املعط���ف، مملوء 

بالتاريخ... اإن الدنيا متطر ثلجًا يف الطريق.
جار�ص���ان :... ان���ه جوميز، انه يرجع ثاني���ة اإىل حجرة الطباع���ة، فقد اأغلقوا 
النواف���ذ، لبد اأن الدنيا �صت���اء يف العامل الر�صي... اأنه���م يرتعدون، لقد ظلو 

مرتدين معاطفهم... اآه يف هذه املرة انه يتكلم عني 
جار�صان :... يجب اأن اأقول انه يتكلم بطالقة، انه يعرف كيف يقف �صدي

جار�ص���ان :... اأنه���م يبدون متكدري���ن وهم يفكرون :”جار�ص���ان جبان”لكنهم 
يفك���رون يف ذل���ك ق���ي اإيه���ام كم���ا ل���و كان���وا يحلم���ون... ه���ذا ه���و م���ا قرره 
ه���وؤلء الأ�صدق���اء الأع���زاء الذين كان���وا اأ�صدقائي ط���وال �صت���ه اأ�صهر �صوف 

يقولون”جبان كهذا اخلنزير جار�صان”
اإذن ف���� )جاار�ص���ان( ي���رى زوجته احلزين���ة ملقتله وي���رى معطفه ال���ذي نخبه 
الر�صا�ض، ويرى مكتبه يف اجلريدة، ويرى �صديقه )جوميز( وبقية العاملني 
يف غرف الطابعة، وي�صتطيع كذلك اأن ي�صمع ما يقولونه عنه - انه جبان - لكنه 

ل ي�صتطيع الرد اأبدا وعدم متكنه من الدفاع عن نف�صه ي�صبب له اأملا هائاًل... 
 

ومثلم���ا ل ي�صتطيع جار�ص���ان، ت�صتطيع اأي�صا ال�صخ�صيت���ان الأخريان )انيز( 
و)ا�صتيل( ر�صد ما يحدث يف ال� )هناك( الذي يزيد من عذابهم وعزلتهم.

يف تو�صيف���ه ملكان )جل�ص���ة �صرية( ي�صر �صارتر اإىل امل���كان باعتباره )حجرة 
جلو����ض( ولتقريبه م���ن ح�صنا الواقعي، يعمد املوؤلف لتاأثيث���ه اأثاثا على طراز 
الإمرباطور الثاين - لوي�ض فيليب.. اأرائك متثاًل من الربونز، قاطعة اأوراق،و 
مدفاأة. )ت�صور مدفاأة يف اجلحيم( قاطعًا الطريق اأمام ت�صوراتنا ومعتقداتنا 

الدينية وال�صعبية عن احلرارة التي ل تطاق والنار امل�صتعرة اأبدا.
ان���ه ي�ص���ع املدفاأة و�ص���ط جهنم. هذه لي�ص���ت نكتة بل حماولة رائع���ة لإدخالنا 
يف الإيه���ام امل�صرحي من جهة ولبذر البذرة الأوىل لتقدمي اإي�صاح درامي باأن 
اجلحي���م لي�ض ه���و جحيم الت�صورات املاألوفة لدين���ا. ولكي يدفعنا املوؤلف يف 
خ�ص���م لعبة الإيه���ام، فاأن امل�صرحية تبداأ ول )�صت���ار يرفع( يف حني يوؤكد على 
)اإ�ص���دال ال�صتار( يف نهاي���ة الن�ض، انه الإيهام باملقل���وب. اإذن فاملكان معر�ض 
لال�صتج���واب والت�صاوؤل لي�ض باعتباره جحيمًا، ب���ل باعتباره مكانًا واقعيًا مل 
تتعود عليه ال�صخ�صيات بحكم انتمائه التاريخي لع�صر �صابق، ع�صر - لوي�ض 

فيليب.
جار�صان: وهكذا تبدو هذه احلجرة؟

اخلادم: اجل.
جار�صان: األحظ اإن اأثاثها من طراز الإمرباطور الثاين ح�صنًا، ح�صنًا ا�صتطيع 

اأن اأقول اإن املرء �صيتعود عليها مع مرور الزمن.
اإن اإق���رار جار�ص���ان باأنه �صيتعود عليها - الزمن - يعن���ي : اأن املكان اأو تاأثيثه 
غري���ب عليه، اأو عل���ى مبعدة منه، لي����ض باعتباره جحيمًا، ب���ل باعتباره اأثاثا 

انتهى زمنه، اأي انه لي�ض معا�صرًا.
اإن امل���كان هنا حمايد على الأقل بحكم مق���درة ال�صخ�صية على التكيف معه انه 
ل يخي���ف ول يدع���و للرعب من���ه. فلي�ض هن���اك اأدوات التعذي���ب ول الق�صبان 

امل�صننة ول الكالبات املتوهجة.
وهكذا يجررنا �صارتر لالإيغال معه يف الإيهام ولعبته، عندما تطالب ال�صخ�صية 

مبزيد مما ن�صتعمله يف حياتنا اليومية.
فر�ص���اة اأ�صن���ان، يف اجلحيم اأو مدفاأة من قبل، ومتثال م���ن الربونز، يا له من 

جحيم.
اإذن ه���ل اأبق���ى �صارتر من اإح�صا����ض باجلحيم ح�صب ت�صوراتن���ا نحن، �صكان 
الأر����ض؟ املكان كمكان ي�صر على حياديته، لك���ن )اأ�صياء( املكان تبداأ ع�صيانها 
�ص���د هذه احليادية، الأريكة لي�صت ه���ي التي تقدم الراحة لل�صخ�صية، الألوان 
تث���ر القرف وال�صمئزاز، فر�صاة الأ�صنان التي ت�صتعمل لثالث �صخ�صيات يف 
الوقت نف�صه -اأي ا�صمئزاز - ومتثال ب�صع يثر الكابو�ض بحكم النظر اإليه يف 
كل حلظ���ة واىل الأبد، ومدفاأة ل يحتاجها رواد ه���ذه احلجرة وقاطعة اأوراق 

زائدة عن احلاجة، بال جدوى :
جار�صان :... ما هذه؟

اخلادم : اإل ترى؟ جمرد قاطعة اأوراق عادية.
جار�صان : هل توجد كتب هنا؟

اخلادم : كال 
جار�صان : اإذن فما فائدتها : )يهز اخلادم كتفيه(.

اأث���اث زائد، مم���ا يزيد يف ا�صطراب امل���كان وينخر يف حي���اده الظاهر. اإن كل 
م���كان يعلن عن �صعف���ه اأو قوته، جدواه اأو عدمه، جمال���ه اأو قبحه، امتيازاته 
و�صماته، اليجابية اأو ال�صلبية، يعلن عنها عندما يقارن مع اأمكنة اأخرى، وكل 
مكان يحقق املتعة لنزلئه فاأنه يحتاج باحلد الأدنى، اإىل اأمكنة اأخرى ت�صاعده 
يف اجن���از هذه الراحة واملتعة. اإن املكان بذاته لي�ض م�صتقاًل بل اأن ا�صتقالليه 
تتحق���ق من خالل تتداخله مع اأمكنة اأخ���رى بالنفتاح عليها اأو التداخل معها، 
ومكان اجلحي���م مهياأ لهذا، فبالقرب من )جرة( الن�ض يقع �صف من احلجرات 
الأخرى على طول املمر، ويكفي اأن نفتح الباب فقط - وهو الو�صيلة الوحيدة 
التي نتمكن عرب ا�صتخدامها من نقل اأج�صادنا اإىل اخلارج حيث ل توجد نوافذ 
يف ه���ذه احلج���رة - كما اأن اجلر�ض و�صيلة �صريع���ة ل�صتدعاء عمال اخلدمات 
اأو حل���ل اأي طارئ يقع يف احلجرة، وهاتان الو�صيلتان موجودتان ماديًا غر 
اإنهم���ا عاطلتان عن العمل يف حلظ���ة احتياجهما، فال الباب ينفتح ول اجلر�ض 
ي���دق - وهك���ذا وعرب وجودهما يت���م حتطيم حيادية املكان ال���ذي تتواجد فيه 
�صخ�صي���ات الن�ض. اإنهما على العك�ض يحتمان عزل���ة املكان عن طريق الإعاقة 
والتعطي���ل. اأن املوؤلف بغر من معنى الكالم من خ���الل اإلغاء وظائف اأ�صيائه، 
اأو ا�صتب���دال هذه الوظائف بالذي ل يتفق مع تواجدها على �صاحة هذا املكان، 

ومما يزيد من �صغط املكان، اإن ال�صخ�صيات �صتمكث فيه اإىل الأبد.

مع الدكتور ش��فيق المهدي في 
)أزمنة المسرح(

 

د.شفيق المهدي.. نص
سارتر مكان الجحيم



مم�����ّيز

احلديث عن �صخ�صية مثل د. �صفيق املهدي هو حديث ذو �صجون، حديث عن فنان مميز له خ�صو�صية 
وه���و زميل الدرا�صة و�صحبة عمر، وبنى حياته بناء �صعبًا ومتعبًا كان يعاين كثرًا قبل عام 2003 
م���ن ظروف معي�صية �صعب���ة ونتيجة لذلك �صافر اإىل ليبيا وكّد وتعب ب�صب���ب �صغفه بالعي�ض ومرارة 

احلياة.
بع���د ع���ام 2003 عاد املهدي واأكمل م�صواره كمعاون لعم���ادة اأكادميية الفنون اجلميلة وقدم من خالل من�صبه هذا 
خدم���ات كثرة لزمالئه الأ�صات���ذة الذين كانوا يعانون ظروف���ًا �صيا�صية �صعبة.بعدها الت���زم اإدارة دائرة ال�صينما 
وامل�ص���رح وختم التزام���ه يف هذه الدائرة بعمل ماكبث ال���ذي �صبقه العديد من العمال املهم���ة والعرو�ض الكثرة 
حي���ث اأخرج اأعماًل كانت ممي���زة وبقيت يف ذاكرة املتلقي، كان املهدي حمبًا للم�صرح وينتمي للم�صرح وكان قارئًا 
مميزًا، يف الواقع غيابه هذا �صادم لنا، ومفاجئ وموؤلفم، احلديث عنه هو حديث ذو �صجون مليء بالوجع خا�صة 

الآن بعد اأن رحل عنا فنحن نتحدث عن �صفافيته و�صدقه.
االكادميي د. يو�شف ر�شيد

قاد الجانب الثقافي

د.�صفي���ق املهدي الفقيد الراحل ال���ذي قاد جانبًا مهمًا من 
الن�صط���ة الثقافي���ة من���ذ اأكر من عق���د من الزم���ان، فهو 
خمرج موهوب، واأ�صتاذ جامعي مرموق، كتب العديد من 
الكت���ب الأكادميية، وله الف�صل الكبر يف اإيجاد اأن�صطة منوعة من خالل 

موقعه يف وزارة الثقافة كمدير لدائرة الفنون العامة...
اأمتن���ى اأن ُيلهم الله عائلته وتالميذه وزمالءه ال�صرب وال�صلوان يف هذا 
احل���دث املوؤ�صف، �صوف يبقى املهدي �صمة ُمتاألقة حيث كان اإن�صانًا طيبًا 
حمب���ًا للخر. وقد ترك وراءه اأث���رًا طيبًا ملن يحاول اأن يقتفي اأثره، فهو 

اإن�صان حمب ّللجمال وللثقافة واملثقفني.

املخرج واالأكادميي امل�شرحي
 د. عقيل مهدي يو�شف 

الثالث���اء  اأم����ض  ي���وم  فج���ر 
2018/10/2 تلقين���ا خربًا 
موؤ�صفًا وهو وفاة د. �صفيق 
دائ���رة  ع���ام  مدي���ر  امله���دي 
الفنون العام���ة قبل و�صوله 
اىل م�صت�صف���ى الرموك،واأن �صب���ب الوفاة 

هو"ال�صكتة القلبية«.
يف الواقع هو فنان كبر قبل ان يكون اإداريًا 
ناجحًا، للمهدي ب���اع طويل يف امل�صرح، من 
حيث العرو�ض التي قدمها ومن حيث اإدارته 
فرتة معينة لدائرة ال�صينما وامل�صرح، كما اأن 
ل���ه ذوقًا خا�صًا ج���دًا يف اللوحات، وهو من 
املدركني لكيفية ا�صتقبال الفنانني والتعامل 

معهم فنيًا واإداريًا.
نحن نالحظ الكثر من حمبيه الذين جاءوا 
ليع���زوا يف رحيل���ه وكان���ت مفاجاأته���م مبا 
ح�صل من فاجعة اأمرًا موؤملًا، فللمهدي الكثر 
من املواقف اجليدة �صواء مادية اأو معنوية 
مع الآخري���ن من خالل م�صاعدت���ه للكثرين 
وخا�ص���ة املوظف���ني الذين يطرق���ون اأبوابه 
والعامل���ني وهو اأعطى املوظف���ني جانبًا من 
احلري���ة التي ل تتنافى م���ع العمل واملهنية، 
موؤخ���رًا مت تكرمي �صفيق امله���دي كاأهم رجل 
اإبداعي يف العراق، وهو قامة ثقافية وفنية 
معا�ص���رة من خ���الل عمله يف ع���دة منا�صب 
اإدارية مثل اإدارته لدار ثقافة الطفال، ودار 
الثقاف���ة والن�ص���ر الكردية، ودائ���رة ال�صينما 
وامل�ص���رح، اإ�صافة اىل اإدارته لدائرة الفنون 
العام���ة، كما اأنه ت�صلم منا�صب اإدارية كثرة 
بالوكالة، وهذا يعود اىل نقاط قوة بالن�صبة 
اأن هن���اك  اأعل���ن به���ذا ال�ص���دد  اأن  اأود  ل���ه، 
حت�صرات ملهرجان الوا�صطي الدويل الذي 
�صيحم���ل ا�ص���م الدكت���ور �صفيق امله���دي هذا 

العام تكرميًا له ووفاًء لذاكرته.

مدير املعار�ض يف دائرة الفنون 
العامة 
ماهر الطائي

قالوا في رحيل شفيق المهدي

خانك قلبك

بدلتن���ا  ارتدين���ا  م���اذا؟  ث���م 
وتاأنقن���ا  وتعطرن���ا  الر�صمي���ة 
وذهبنا لن�صع ال���رتاب عليه ثم 
ماذا؟ ماذا بعد؟ لي�ض من �صفيق 

يف حياتنا.
كان اأب���ي ي�صاألني عن���ك يوميًا، 
كي���ف هو اأب���و نادية اأق���ول انه 
بخر، مب���اذا �صاأجي���ب اأبي اإذا 
�صاألني؟ لقد خانك قلبك وخاننا 
وخ���ان نادي���ة واأخواتها واأمهم 
خاننا جميعًا ه���ذا القلب النقي 
املتعب املُثقل ياله من قلب خائن 

خ�صارته متعبة ومفجعة.

نقيب الفنانني 
العراقيني 
د.جبار جودي

دوره في دائرة السينما والمسرح

الراحل �صفيق املهدي فنان واإن�صان وحالة مميزة بامل�صرح، واحدة 
من قام���ات الإخراج امل�صرحي، ق���دم اأعم���اًل مثل"كاأ�ض، املعطف، 
احلار�ض،.....الخ"واأعم���اًل اأخ���رى، كما اأنه تن���وع كثرًا يف ما 
قدم���ه من اأعمال ومّثل يف اأعمال كث���رة، وكان م�صتفيدًا يف ذلك 
م���ن غربته، ومن خالل ت�صلمه مهام دائرة ال�صينما وامل�صرح قدم 
الراح���ل الكثر، وكان معلم���ًا وخمرجًا واإن�صانًا واأكادمييًا وه���و ميلك قلبًا كبرًا 
وطيب���ًا. برئي خ�صرته الثقافة وخ�صرته احلياة فهو �صوت عاٍل مدافع عن الثقافة 
والفن ول يهداأ له بال حتى يقدم الكثر للثقافة.واإىل الآن يذكر الفنانون عطاءاته 

يف دائرة ال�صينما وامل�صرح واأداءه اجليد الذي قدمه هناك.

املخرج امل�شرحي اإبراهيم حنون

المعّلم والصديق 

وداع���ًا �صفي���ق امله���دي معلم���ًا و�صديقًا وخمرج���ًا و�صع 
ب�صمته بجدارة يف خارطة امل�صرح العراقي 

كي���ف ميك���ن اأن نن�ص���ى اإن�صانيت���ك وقلب���ك الكب���ر الذي 
يحتوي اجلميع �صغرًا وكبرًا؟؟!!

�صتبقى خالدًا يف ذاكرة وقلوب حمبيك 
�صدمة رحيلك كبرة نحتاج اإىل زمن طويل ل�صتيعابها 

من قرير العني اأيه���ا املحّب الطّيب املبدع املوهوب فقد اآن 
لك اأن ترتاح من �صيم البالد والعباد

الفنان رائد حم�شن


