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لطفية الدليمي

 ، الكبار  العراقي  امل�سرح  فناين  بني  فريدة 
يجمع بني ال�سخ�سية املرحة املحبوبة والثقافة 
املعمقة  واخلربة  القيادية  والقدرة  الر�سينة 
اكت�سبها من تدريبه يف م�سرح �سك�سبري  التي 
الأمريكية  اأوريغون  جامعة  يف  ودرا�سته 
والإخراج  الإلقاء  فن  تدري�س  يف  وبراعته 
وحنوه على طلبته وزمالئه ف�ساًل عن كتاباته 
اأغبط  دومًا  كنت   . املميزة  وترجماته  الرثية 
يقوم  اأن  والظرف  احلظ  يل  اأتاح  اإذا  نف�سي 
م�سرحية  اأول  ومتثيل  باإخراج  الكبري  فناننا 
هو  األقاهما  اأن  الفرح  دواعي  من  وكان   ، يل 
يف  عارف  فوزية  الكبرية  الفنانة  وزوجته 
املنا�سبات الثقافية والعرو�س امل�سرحية ويف 

تبادل الزيارات العائلية بيننا .
�سامي  بالأ�ستاذ  ال�سخ�سية  معرفتي  ترقى 
القرن  من  ال�ستينّيات  مطلع  اإىل  احلميد  عبد 
املا�سي ؛ فقد كان �سديقًا لزوجي الراحل كامل 
م�سلحة  هيئة  اأع�ساء  واأحد  املخرج  العزاوي 
الفنان  يراأ�سها  كان  التي  وامل�سرح  ال�سينما 
ع�سويتها  يف  وت�سم  العاين  يو�سف  الراحل 
ما  على   - بينهم  من  بارزين  ومثقفني  فنانني 
علي  وجعفر  التكريل  فوؤاد  الأ�ساتذة   - اأذكر 
املبارك  الهادي  وعبد  فرمان  طعمة  وغائب 

وغريهم .
العزاوي  كامل  املخرج  زوجي  بني  ربطت 
�سداقة  عبداحلميد  �سامي  الكبري  والفنان 
ممتدة وعالقات عمل ، وعندما ت�سّدى لإخراج 
وقع   ) ر  نبوخذُن�سّ  ( امللّون  التاأريخي  فيلمه 
 - احلميد  عبد  �سامي  الأ�ستاذ  على  اختياره 
الفيلم  لبطولة   - �سبابهما  عنفوان  يف  وكانا 
الذي اأجنزاه يف نهاية اخلم�سينّيات من القرن 
اإل يف 1962 يف ظروف  ُيعَر�س  املا�سي ومل 
عر�س  وبعد   ، عنيفة  �سيا�سية  ا�سطرابات 
الفيلم توا�سلت لقاءاتنا ، وذات يوم زارنا مع 
�سابة جميلة م�سرقة قّدمها لنا : خطيبتي فوزية 

عارف ، وتناق�سنا يف تفا�سيل ثوب زفافها .
امل�سرح  فرقة  عرو�س  خالل  لقاءاتنا  تواترت 
العاملية  الأفالم  ومهرجانات  احلديث  الفني 
قطعًا  اأن  غري  ؛  بغداد  يف  تقام  كانت  التي 
مروعًا ح�سل بعد انقالب 1963 الدموي حني 
ال�سوك  وعلى  العاين  ويو�سف  زوجي  اعتِقل 
وعدد كبري من اأبرز فناين ومثقفي العراق يف 
اإل بعد  مع�سكر الر�سيد ومل نعرف �سيئًا عنهم 
�سهور �ستة حتى ح�سبناهم يف عداد املفقودين 
؛ لكن ال�سداقات اجلميلة توا�سلت بعد انق�ساع 

الغمة لتمتد عرب العقود التاليات . 
ُذهلت اأميا ذهول يف �سنة 1977 عندما �ساهدت 
اإخراج فناننا الكبري �سامي عبد احلميد مللحمة 
وكان  الفنون  اأكادميية  م�سرح  على  كلكام�س 
الب�سرية  اجلماليات  بني  جمع  مبهرًا  اإخراجًا 
ورفعة الفن الأدائي واملو�سيقى وروعة الأداء ، 
وقد منحت قراءته اخلا�سة للن�س فهمًا متفردًا 
دللت  عليها  اأ�سفى  مما  امللحمة  مل�سمون 
البابلي  الن�س  بعظمة  تليق  م�سيئة  فكرية 
و�سالحيته لكل زمان ومكان ، ومل اأ�سهد تاأثريًا 
لدّي  كلكام�س  م�سرحية  تركته  كالذي  مماثاًل 
ا�ستلهمت  التي  الأخرى  امل�سرحية  الأعمال  يف 
املوروث الرافديني كم�سرحية الطوفان ورثاء 

اأور وغريها .
ا�ستجّد من  ما  اأقراأ  اأن  عام  كل  عادتي  كان من 
قراءة  واأعيد  الرافديني  للموروث  ترجمات 
بها  اأغرمت  اأن  بعد  �سنويًا  كلكام�س  ملحمة 
وجمعت نحو ثماين طبعات وترجمات خمتلفة 
الرافديني  بالرتاث  ولعي  وانعك�س   ، لها 
بو�سوح على ق�س�سي ورواياتي ون�سو�سي 
 ، ال�سومرية  الليايل   : اخلم�س  امل�سرحية 
 ، احلمراء  الكرة   ، كلكام�س  �سبح   ، اأور  قمر 

وم�سرحية ال�سبيه الأخري. 
كتبت ن�س ) الليايل ال�سومرية ( ون�سرته جملة 
ل�سنة 1992  املزدوج  الأقالم يف عدد حزيران 
بال�ستاذ   1993 �سنة  اأواخر  يف  والتقيت   ،

وكان  م�سرحي  عر�س  يف  احلميد  عبد  �سامي 
برفقة ال�ساعر يو�سف ال�سائغ مدير عام دائرة 
ال�سينما وامل�سرح ، فالتفت ال�سائغ اإىل فناننا 
اإلتقيا   ، الن�س  كاتبة  هاهي   : قائاًل  الكبري 
عن  يتحدثان  كانا  اأنهما  وفوجئت   ، وتفاهما 
ن�سي املن�سور . قال الأ�ستاذ �سامي : لدي اأفكار 
ال�سومرية  الليايل  ن�س  على  للعمل  عديدة 
الفرقة  لتقّدمه  مقرتحًا  هناك  واأن  بخا�سة 
القومية �سمن فعاليات مهرجان بابل امل�سرحية 

، ولبد من قراءة م�ستفي�سة .
كنت قد ق�ّسمت العمل اإىل �سبع ليال ليقدم يف 
املف�سلية  الأحداث  توزيع  مع  متتابعة  اأما�ٍس 
�سامي  الأ�ستاذ  اأن  غري  ؛  الليايل  تلك  على 
املتمر�سة  الفنية  وروؤيته  املديدة  بخربته   -
على  نق�سرها  اأن  اإرتاأى   - اأفكاره  وو�سوح 
ليلة واحدة ل�سعوبة تفرغ الفنانني للعمل من 
جانب وتعذر وجود م�سرح �ساغر طوال �سبعة 
اأيام من جانب اآخر . عملنا معًا خالل جل�سات 
طويلة يف بيتنا بالعامرية وبيته يف احلارثية 
الأ�سا�سية  وال�سخ�سيات  امل�ساهد  اختيار  على 
يف  الفكرة  وح�سر  احلوارات  وتكثيف 
عنا�سرها الأ�سا�سية : دور املراأة يف احل�سارة 
والوجود  واخللود  املوت  لغز  عن  البحث   ،
 . كلكام�س  الطاغية  ه�سا�سة  عن  الك�سف   ،
الن�س ح�سب  اإعادة �سياغة  بعدها على  عملت 
 ، املهمة  واإ�سافاته  �سامي  الأ�ستاذ  توجيهات 
امل�سرحية  الروؤية  يف  كبرية  خربة  وك�سبت 
للعمل  الإعداد  خالل  م�ستمر  نقا�س  يف  وكنا   ،
على  الن�س  ا�ستقر  حتى  ون�سيف  نحذف   ،
�سيغته النهائية ، وقد اإجتهد املعلم �سامي عبد 
احلميد يف املزج بني قراءته اخلا�سة للملحمة 
اإثراء  �سرورة  اإىل  وانتهينا  لها  قراءتي  وبني 
اأدوار الن�ساء امللهمة وعدم الإكتفاء ب�سخ�سيتْي 
�سيدوري و�سمخت ؛ فظهرت �سخ�سية ني�سابا 
الغانية  �سمخت  جانب  اإىل  اخلالقة  واأورورو 
حانة  �ساحبة  و�سيدوري   ، ال�ساخمة  اجلميلة 

الآلهة الواقعة على البحر .
الأربعاء  يوم  �سباح  الأوىل  للمرة  العمل  ُقّدَم 
5 ت�سرين الأول ) اأكتوبر ( 1994 على م�سرح 
الر�سيد ، وج�ّسد ال�سخ�سيات الفنانون : فوزية 
�سموئيل  واآزادوهي   ، ني�سابا  بدور  عارف 
، واأحالم عرب بدور �سيدوري  اأورورو  بدور 
وميمون   ، �سمخت  بدور  جواد  واأمرية   ،
ال�سامرائي  ونزار   ، كلكام�س  بدور  اخلالدي 
�سامي  الأ�ستاذ  ا�ستخدم  وقد  اأنكيدو،  بدور 
والأعداد  الألوان  الإخراجية  مقاربته  يف 
امل�سرح  اأعلى  ففي  ؛  الدللية  عالماته  لتاأكيد 
ثالثة  اإىل  امل�سرح  وق�ّسم   ، نوافذ  ثالث  و�سع 
م�ستويات : موقع اأعلى حيث ُتِتم األهة الولدة 
اأورورو عملية ا�ستيالد اأنكيدو ، واأوجد موقعًا 
الذي  الرئي�س  اأوروك  ميدان  اإىل  يرمز  و�سطًا 
جتري فيه منازلة كلكام�س مع خ�سمه و�سديقه 
لحقًا اأنكيدو، وثمة م�ستوى ثالث تتجلى فيه 
وحريته  جانب  من  وجربوته  كلكام�س  �سلطة 
ح�سلت  اآخر.  جانب  من  اجلميع  عن  وعزلته 
امل�سرحية على جائزة الإخراج وجائزة اأف�سل 

ن�س ي�ستلهم الرتاث الرافديني . 
بعدها باعدت بيننا حمنة احل�سار والفقدانات 
العراقي يف عزلته  املجتمع  ال�سخ�سية وتفكك 
بعد كارثة غزو الكويت وحرب حتريرها ، ومل 
األتق الأ�ستاذ �سامي اإل بعد �سنوات عجاف يف 
عمان نحو 2011 حني كان راقدًا يف م�ست�سفى 
دار ال�سالم وحييته وحييت �سداقة عمر بباقة 
ورد وزرتهما هو وال�سيدة فوزية بعد �سفائه يف 
الناقد امل�سرحي  �سكنهما بعمان رفقة ال�سديق 
والروائي عواد علي . مازالت قهقهاته املفعمة 
و�سخريته  املده�سة  وحكاياته  واملرح  بالأمل 
مما اآل اإليه م�سرحنا وو�سعنا العراقي املوئ�س 
بيننا  وجوده  حيوية  وتوؤكد  اأ�سداوؤها  ترتدد 
روحي  جتٍل  اإىل  مادية  كينونة  من  وحتوله 

كبري الأثر . 

سامي عبد الحميد.. 
خمسون عامًا من الصداقة والفن الجميل

جندرية  نظر  وجهة  من  مكتوبًا  الن�س  كان 
مللحمة كلكام�س : الأنوثة يف مواجهة غطر�سة 
احل�سارة  �سنع  يف  املراأة  ودور  ال�سلطة 
والوجود  واحلياة  املوت  لغز  عن  والبحث 
امل�سرحية  تقدم  اأن  �سامي  الأ�ستاذ  اإرتاأى   .
لها  لعالقة  معا�سرة  �سعبية  مبالب�س 
�سعبية  مو�سيقى  وا�ستخدم   ، ب�سومرالقدمية 
اأنكيدو وكلكام�س  ال�سراع بني  عراقية وجعل 
رق�سة   ( العراقية  ال�سيوف  برق�سة  �سبيهًا 
مل  التي  التحديات  اأول  هذا  وكان   ،  ) ال�سا�س 
يحتفظن  العمل  �سيدات  ، وجعل  للبع�س  تُرق 
وزينات  وحلي  ثياب  من  البابلي  مبظهرن 
مهرجان  يف  الثاين  للعر�س  الإعداد  وعند   ،
ال�سعب  قاعة  م�سرح  على  العراقي  امل�سرح 
لديكور  فكرة  لديه  باأن  �سامي  الأ�ستاذ  اأ�سّرين 
واإخراج امل�سهد الفتتاحي اأ�سد و�سوحًا وهي 
تنطوي على جمازفة ، واأردف قائاًل : قد لن�سلم 
من عواقب تاأويالتها لكني �ساأنفذها منطلقًا من 
حتليلي ل�سخ�سية كلكام�س ولن اأف�سح عنها بل 
�ستفاجوؤون بها لدى رفع ال�ستارة . غاب املمثل 
الرئي�س لدور كلكام�س الفنان ميمون اخلالدي 
الفنان العظيم �سامي عبد احلميد الدور  فاأدى 
ونف�سية  و�سوتية  ج�سدية  تقنية  بقدرات 
زخمًا  واملوؤثر  القوي  ح�سوره  ومنح  مده�سة 

هائاًل للعر�س .
هياأة  اإتخذت  اأج�سادًا  راأينا  ال�ستار  ُرفع  حني 
ممزقة  بي�ساء  مالب�س  وقطع   ، �سوداء  قبور 
متباينة  مب�ستويات  تتدىل  بالدماء  م�سرجة 
تالم�س  حتى  ببطء  وتهبط  امل�سرح  �سقف  من 
اجلوقة  وتنه�س  القبور  فتنتف�س  ؛  القبور 
ليقارع  نّدًا  تخلق  اأن  لالآلهة  تت�سرع  التي 
تنطلق  ومعها   ، ويهزمه  املتجرب  كلكام�س 
الطبول  قرع  مع  تراثية  عراقية  مو�سيقى 
تنفرد  ثم   ، و�سراخهن  الن�ساء  وا�ستغاثات 
الن�س  اإفتتاحية  من  مبونولوغات  الن�ساء 
تك�سف مايفعله كلكام�س مبدينة اأوروك واأهلها 

ون�سائها اإ�ستنادًا اإىل امللحمة : 
 .. اأوروك  باأهل  ملاذا يفعل كلكام�س مايفعله   -

) اإ�ستغاثات ( 
- ملاذا هذا الذي ثلثاه من الآلهة وثلثه من الب�سر 

،القوي ال�سجاع الذي اأ�سلحته لت�ساهى ، ملاذا 
يتفجر عنفه ليل نهار ؟ 

األ  ؟  اأوروك  اأهل  ت�سكيات  الآلهة  ت�سمع  األ   -
ت�سمع �سراعاتهم ؟

اأهل  عن  مظامله  تنقطع  مل  الذي  كلكام�س   -
اأوروك ، 

لأمها  طليقة  عذراء  يرتك  مل  الذي  كلكام�س   -
 ، الآلهة  اإبن  القوي  راعينا   ، لأبيه  ولولدًا 
البطل  خطيبة  ول  املقاتل  اإبنة  يرتك  مل  الذي 
اأيتها   . بيوتهم  يف  اأوروك  اأبطال  فاعت�سم   ،
الآلهة اأخلقي ندًا ي�سارع كلكام�س وي�سرفه عن 

فتكه باأهل اأوروك ... اإلخ
وكانت   ، للم�سرحية  الثاين  العر�س  اإنتهى 
الفرقة ت�ستعد للعرو�س التالية لكن اأمرًا �سدر 
مبنع عرو�س امل�سرحية وانتهى الأمر باغتيال 
جمازفة  واأتت  ب�سالم  نفدنا  لكننا  ؛  امل�سرحية 
فيما  علمنا   . اأُُكَلها  عبداحلميد  �سامي  اأ�ستاذنا 
يو�سف  ال�ساعر  مع  جرى  ات�ساًل  اأن  بعد 

ال�سائغ لإيقاف عر�س امل�سرحية .
�سامي عبد احلميد �سديقًا وفنانًا ومثقفًا ملهمًا 
بقدرات  يتمتع  �سامل  فنان  لدينا  ظهر  اأن  ندر 

قبل أن أتحدث عن صداقة عمر مديد بني تجليات الفن ومنعرجات الحياة جمعتنا كعائلة باألستاذ الكبري 

سامي عبدالحميد أود اإلشارة إىل موقف مشهود له يضاف إىل مآثره الفكرية يف الفن وسعة أفقه 

الثقايف ومواقفه ، وأتحدث عن املشهد االفتتاحي الصادم الذي صممه إخراجًا وسينوغرافيا مشهدية 

وسمعية ملرسحيتي ) الليايل السومرية ( يف عرضها الثاين عىل مرسح قاعة الشعب ربيع 1995، تخطى 

األستاذ سامي شأنه شأن العباقرة الكبار رؤيته للعرض األول الذي قدمته الفرقة القومية للتمثيل عىل 

مرسح الرشيد ضمن العروض املرسحية املرافقة ملهرجان بابل ؛ فهو الفنان امُلجدد الذي مل يكن 

يركن إىل صيغ ثابتة يف إخراجه امللهم ألي عمل مرسحي بل كان دامئًا يعيد قراءة الحياة واستنطاق 

النص ويطلق الطاقة اإليحائية والعالمات الدرامية و الفكرية التي تصلح لكل عرص .

للثقاف���ة  امل���دى  دار  من�س���ورات  �سم���ن 
والن�س���ر بدم�سق �س���در موؤخ���را للباحث 
الأكادمي���ي والفن���ان �سامي عب���د احلميد 
كتاب���ه )اأ�سواء على احلياة امل�سرحية يف 
الع���راق : اآراء نقدي���ة وحتليلية للظواهر 

امل�سرحية خالل القرن الع�سرين(.
اأراد )عبد احلميد( من كتابه هذا اأن يجمع 
اآراءه النقدي���ة وحتليالت���ه وجتربت���ه يف 
امل�س���رح العربي والعراق���ي التي تبلورت 
ع���رب اأكرث م���ن خم�س���ني عام���ا ، وبني يف 
قابل���ة  الآراء  ه���ذه  ان  الكت���اب  مقدم���ة 
للنقا����س والت�سحيح وهذا م���ا يدلنا على 
�سع���ة �سدر الباحث كونه رج���ال اأكادمييا 

يعي معنى ما يقول وما يكتب .
انطل���ق املوؤلف من تاأ�سي���ل هوية امل�سرح 
العراق���ي يف خم�س���ة درا�س���ات احتواه���ا 
الف�س���ل الأول للكتاب ، وه���ي التي متثل 
البداي���ات الثقافية وامل�سرحية يف العراق 
وارتباطه���ا مبعه���د الفن���ون اجلميل���ة يف 
اأربعيني���ات القرن املن�س���رم ، ويت�سل�سل 
املوؤلف يف ذكر اأه���م التواريخ والوقوف 
عن���د اأهم رج���الت امل�سرح الذي���ن زرعوا 
ب���ذرة امل�س���رح العراق���ي . وميكن حتقيق 
هوي���ة وطني���ة للم�س���رح يف الع���راق عن 
طريق اإثبات ال�سمات اخلا�سة يف الن�س 
ويف العر����س ويف امل���كان ويف التعليم ، 
وعندما تتناول الن�سو�س واقع املجتمع 
اأو  اأو تتن���اول حقب���ة تاريخي���ة  ب�س���دق 
�سخ�سي���ة معروف���ة وم�سه���ورة . اإم���ا يف 
الف�س���ل الث���اين فق���د تن���اول التوجه���ات 
اجلدي���دة يف امل�سرح العراق���ي ابتداًء من 
)طريق���ة �ستان�سالف�سكي( التي مل يتعرف 
يف  ال  العراقي���ون  امل�سرحي���ون  عليه���ا 
منت�سف اخلم�سينيات حينما ن�سر املوؤلف 
يف جمل���ة )ال�سينم���ا( العراقي���ة ترجم���ة 
ماكر�س���اك(  )ديفي���د  لكت���اب 

ع���ن )الطريق���ة( وبع����س املق���الت الت���ي 
تو�س���ح عنا�سرها ، وعندم���ا عاد )جا�سم 
العبودي( من بعثته ب�سيكاغو اخذ ينادي 
ب�سرورة اللجوء اإليها وتطبيق مفرداتها 
، وه���ي اإ�س���ارة ذكية م���ن موؤل���ف الكتاب 
باأن���ه قد �سب���ق العبودي بتعري���ف طريقة 

�ستان�سالف�سكي للم�سرحيني العراقيني .
وحتى فيما يخ�س التعرف على )بر�ست( 
فكان املوؤلف هو اأول من عرج على نظرية 
امل�س���رح امللحمي ع���رب مقالة ق���د ترجمها 
ون�سرها يف جملة )ال�سينما( عام 1956م 
، وم���ن ث���م ب�س���ر )اإبراهيم ج���الل( عندما 
عاد من بعثته الدرا�سية من اأمريكا اأوائل 
ال�ستينيات باأفكار بر�ست التي اطلع عليها 

اأثناء درا�سته .
وح���ول اأزمة الن����س امل�سرح���ي العراقي 
هن���اك  ان  اإىل  احلمي���د(  )عب���د  تو�س���ل 
موؤث���رات عدي���دة اأدت اإىل تباي���ن وا�سح 
بني وفرة الن�سو����س امل�سرحية اجلديدة 
عام���ل  اأوله���ا   ، عليه���ا  الطل���ب  وب���ني 
ال�ست�سه���ال فاملخرج ي�ست�سه���ل الركونة 
اإىل ن����س اأجنب���ي مرتجم تتواف���ر فيه كل 
عنا�سر اجلودة ، وان امل�سرح يف العراق 
ع���رب اأكرث من قرن من تاريخه احلديث مل 
ي�ستط���ع ان ير�س���ي تقالي���د وا�سحة فيما 
يخ����س التاألي���ف امل�سرح���ي ، زد على ذلك 
ان���ه ما ي���زال جتريبيا يف جمي���ع جوانبه 
الفني���ة ومنه���ا التاألي���ف ، واملع���روف ان 
التجري���ب قد يخط���ئ اأو ي�سي���ب . وراح 
الف�سل الثالث على ذكر جتارب مميزة يف 
م�سرحن���ا ، وهي مقالت قد �سبق للموؤلف 
ن�سره���ا يف ال�سحاف���ة العراقي���ة وه���ي : 
امللحمي���ة يف املفتاح والراي���ة ، التجريب 
يف الطوفان واحل�س���ار ومتوز ، طليعية 
طه �س���امل التي افتقدناه���ا ، كتابات جليل 
القي�س���ي م���راآة ل���روح الع�س���ر ، خم�س���ة 
حق���ي   ، ماكب���ث  اخرج���وا  خمرج���ني 
ال�سبل���ي ويوليو����س قي�س���ر وجعف���ر 
ال�سعدي ، واقعي���ة ال�سريعة بني قا�سم 
حمم���د وفا�سل خلي���ل ، �سالح الق�سب 

وم�سرح ال�سورة .
ح���ول  درا�س���ات  باأرب���ع  الكت���اب  خت���م 
م�سارات امل�سرح يف العراق التي ق�سمها 
املوؤل���ف اإىل : م�س���ار امل�س���رح التج���اري 
، وم�س���ار فرق���ة الدولة ، وم�س���ار م�سرح 

ال�سباب ، وم�سار امل�سرح الأكادميي .
والفن���ان  الباح���ث  اأ�س���اب  ق���د  وبه���ذا 
الأكادميي �سامي عبد احلميد بان يوؤ�سل 
لهوي���ة امل�سرح العراقي وخا�سة ان الأمم 
تفتخ���ر باأ�سل���ة فنه���ا امل�سرح���ي ، بعدم���ا 
اأ�سب���ح امل�س���رح فن���ا كوني���ا ت�س���رتك فيه 

البلدان يف خمتلف اأنحاء العامل.

سامي عبد الحميد 
يسلط الضوء على الحياة 

المسرحية في العراق
ع���ام���ر ص���ب���اح ال����م����رزوك
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 صالح القصب

ع���������دن���������ان م���ن���ش���د

سامي عبد الحميد 
غياب رائد الحداثة المسرحية

ل���ذا ف���اإن جت���ارب معلمن���ا الكبري �سام���ي عبد 
احلمي���د، ترف����س التجريد اخلال����س، كما اأنه 
ل يراه���ن ماهي���ة ال�س���كل كقيم���ة منف���ردة ول 
بتل���ك الثنائيات بل جتاوزها اىل ان�ساء كوين 
بال�ستيك���ي لالإم�ساك باملعنى اخل���الق، لأنه ل 
يعتقد اأن الهتزازات والإيقاع وعالقات ال�سكل 
ميكنه���ا اأن تغم���ر املخيلة باأ�س���داء الواقع ول 
يريد اأن يع���رب بتجاربه الإخراجية عرب الرمز 
واملجان وال�ستعارات الب�سرية. بل ا�ستعادة 
خميل���ة ال�سعر وفوتونات اللوح���ة الت�سكيلية 
وحرك���ة الرلي���ف النحت���ي لري�س���م ت�ساري�س 
جديدة مل�س���رح عراق���ي، ي�سع كق���وة الفيزياء 
ال�سوئي���ة خلط���اب عر����س م�سرح���ي داخ���ل 
م�ساح���ات التحدي���ث التي جتعل م���ن امل�سرح 
فوتونًا �سوئيًا ي�سمو بف�ساءات جمالية كقوة 
م���وج ب�س���ري، لذا ف���اإن اعمال���ه اخلالدة منت 
وتاأ�س�ست يف حميطيه���ا الن�ساين والثقايف، 
املوجي���ة  ال���رتددات  حق���ول  م���ع  وتفاعل���ت 
احلداثوي���ة مل�س���ارات عاملي���ة كان���ت معادلت 
موجي���ة ت���درك كينونته���ا اجلمالي���ة. اعمال���ه 
جتول���ت يف مدن عامل امل�سرح ملعادلت جديدة 
ت�سكلت يف ف�ساءات خمتلفة يف حقول ومدن 
وت�ساري�س اأ�سرتها، ال�س���ر له راأ�سان. هاملت 

عربيًا. وانتيكون بيت برناد البا. احليوانات 
الزجاجي���ة، الق���رد الكثيف ال�سع���ر، عطيل يف 
املطب���خ، متوز يق���رع الناقو����س واخلادمات، 
انتظ���ار كودو، املفتاح، وك���م من اأعمال اأخرى 
خالدة. اخلارط���ة الإخراجية ا�سبه باخلرائط 
املعماري���ة للع�س���ر الباروك���ي وق���وة العمارة 
�سكاًل، وهند�سة اأ�سبه مبعمارية ق�سر فر�ساي 
اخلال���د واقرتبت م���ن الكت�ساف���ات الهند�سية 
اجلدي���دة يف ت�سميم العمارة الت���ي هند�ستها 
و�سّممتها املعمارية اخلالدة زها حديد لإن�ساء 
مكون معماري ب�سري جديد، جتاربه خلخلت 
اأفق التوقع عن���د املتلقي كما جعل من جتاربه 

اأن متتلك روح الع�سر وثقافته.
�سام���ي عبد احلميد رمز وطن���ي وثقايف كبري 
�سكل خارطة جمالية مل�س���رح عراقي حداثوي 
�س���ّكل مدنًا جمالية ترتق���ي لعلو وجمد عاملي، 
جتاربه عرفت كيف تتعاقب خارج ال�ستن�ساخ 
والتك���رار انه���ا قوة انبث���اق للحلم ل���رتددات، 
مل���وج، للون، مل�ساحة، لف�س���اءات الكتلة وقوة 
ح�س���ورًا  كان���ت  ال�سح���ر،  وق���وة  التكوي���ن 
مزدوج���ًا ح�س���ور الب���داع وح�س���ور طاقت���ه 
)كمخ���رج( حداث���وي خ���الق، منج���زه الفن���ي 
حقول كمية هي القرب اىل معادلت ا�ستغلت 

لتحقيق مركب فني مبهر ملعادل خلق ابداعي، 
جتربت���ه الخراجي���ة املمت���دة اىل اك���رث م���ن 
ن�س���ف قرن ا�ستغلت �سم���ن م�ستويات الطاقة 
للمرك���ب )الفن���ي – العر�س( والت���ي ا�ستغلت 
�سمن قراءات التحليل ملاهية العر�س كمركب 
يحدد البال�ستي���كا الت�سكيلية كخطاب جمايل، 
ك�سكل ح�سي للعر�س وهو ان�سائيات الوحدة 

ال�سينوغرافية يف فيزيائية العر�س ب�سريًا.
طاقة الرمز الكبري �سامي عبد احلميد حتركت 
�سمن م�ستويات املرك���ب الدائي، فكان ممثاًل 
كبريًا ممث���اًل ا�ستثنائيًا وكانت طاقته الدائية 
ان�ساًء ف�سائيًا مركب���ًا، فكان اداوؤه ل�سخ�سية، 
ل���ري، والت���ي ا�ستقبلها اجلمه���ور ت�سفيقًا ملدة 
اكرث م���ن خم�س واربعني دقيق���ة، كان �ساحرًا 
يف اأدائ���ه للخ���ال فاين���ا وال�سقيق���ات الثالث، 
واغنية الت���م واملتنبي. كان���ت قراءاته كممثل 
قراءة حتليلية جديدة يف ا�سلوبية الداء كان 
ا�سبه  بال�ساحر ا�سبه باملهند�س املعماري ا�سبه 
بالروائ���ي بال�ساع���ر بالت�سكيل���ي باملو�سيقي، 
ادائ���ه كان في�س���ًا م���ن الطاق���ة لروؤي���ا جديدة 
للمكون الدائ���ي بتداخل املوج���ات ال�سوتية 
واجل�سدية لي�سل اإىل طاقة الفكر اإىل الن�سوة 
اجلمالية اإىل اأبعد حدود الطاقة لتحقيق حالة 

النبهار يف كل حلظات الداء.
اأداوؤه كان ميتل���ك كل اجلزيئي���ات وتفا�سيلها 
كان املمث���ل املفكر الذي ميتلك فل�سفة وف�سلجة 
اجل�سد ب���كل جزيئيات���ه وتفا�سيل���ه، ان يفكر 
وم���ن خالله اأن يكون تفك���ريه اآنيًا تنبعث منه 
احل���رارة املتحركة واملتغ���رية با�ستمرار، هذا 
الداء لي����س فعاًل داخليًا امن���ا هو �سيء ميكن 
اأن تتح�س�س���ه وت���راه عن قرب، كم���ا ميكن اأن 
نح����س ح���رارة انفعالت���ه امل�سّمم���ة بق�سدية 
مرك���زة مثل ه���ذا املركب الأدائ���ي لي�س �سهاًل، 
لأنه يركز على وج���ود املمثل املفكر الت�سكيلي 
الذي ير�سم اجل�سد وطاق���ة املوج الأدائي كما 
يف م�سرحية لري وال�سقيق���ات الثالث واخلال 
ناني���ا، �سام���ي عبد احلمي���د ر�س���م اداء املمثل 

احلر املتحرر من خوفه.
م���ن  ظاه���رة  احلمي���د  عب���د  �سام���ي  الكب���ري 
ال�سعوب���ة اأن تتكرر، لأنها حتت���اج اآزمنة، انه 
الطاقة اخلالدة كطاق���ة تلك املوجات اخلالدة، 
ان���ه املفك���ر والباح���ث واملرتج���م والكادميي 
واملمث���ل واملخ���رج، اإن���ه الأب الروح���ي ل���كل 
الأجيال، انه طاق���ة احلداثة وطاقة التجريب، 
ان���ه املوج امل�س���ّع، �سامي عب���د احلميد املفتاح 

الذهبي مل�سرحنا العراقي.

رح���ل ا�ستاذنا   �سامي عبد احلميد هذا العام  بعد حياة فنية 
حافل���ة وكان يف اخ���ر ايام���ه قد ، لوح  لن���ا بعر�س م�سرحي 
جدي���د من انت���اج دائرة ال�سينم���ا وامل�سرح، عر����س يتناول 
جرمي���ة »�سبايكر« املفجعة التي ما زال �سداها يقطر دما يف 
ذاك���رة العراقيني وكافة ال�سرفاء يف العامل. واح�سب ان هذا 
ال�ست���اذ وهو يف هذا العمر وهو م���ن القلة القليلة القاب�سة 
عل���ى اجلمر يف زمنن���ا الع�سيب، التي تع���ي اهمية احلفاظ 
عل���ى كرامة الفنان و�سرف الكلم���ة وا�ستقالل الفنان وك�سب 
امل�سداقي���ة للفن اجل���اد الرفيع، منذ ان ع���ال جنمه يف مطلع 
الن�س���ف الث���اين من الق���رن الع�سرين وحتى طبق���ت �سهرته 
الآف���اق كرجل م�س���رح �سامل مع���روف يف مهرجانات بغداد 
ودم�س���ق والقاهرة وقرطاج وعمان، م���ع ح�سوره يف اكرث 
من حمفل دويل او اية ور�سة م�سرحية يف العامل، ك�سيكاغو 
ولندن وباري�س وروما والكويت والدوحة وال�سارقة. لذا مل 
يكن هذا ال�ستاذ الفنان حم�س نغم عابر يف �سماء م�سرحنا 
املحل���ي العراقي، ان مل يكن �سمفونية وطنية مكتملة غزيرة 

الرجاء، بعيدة البعاد حتمل غار املجد واكاليل الظفر.
ل���و �سئن���ا احلدي���ث ع���ن �سامي عب���د احلمي���د كان�س���ان اول 
لقلن���ا انه من مواليد �سحراء »ال�سم���اوة« عام 1928 من اأب 
تكريت���ي املولد والن�ساأة، عمل كموظ���ف يف �سكك ال�سحراء 
ب�سف���ة كات���ب ح�سابات او م���ا ي�سطلح علي���ه يف ذلك الوقت 
ب� الدفرتدار ح�سب امل�سطلح العثماين املتداول او �سندوق 
ام���ني ال�سماوة على وفق التعبري امللكي وقتذاك. وقد تزوج 
ه���ذا الب بعد �سنني من ه���ذه القامة فت���اة »�سماوتلية« من 
عائل���ة م�سهورة تدع���ى بعائلة »الدهان« القريب���ة من �ساطئ 
الف���رات ونخل ال�سماوة ال�سهري ال���ذي غناه مطرب معروف 
قبل ان يتغزل في���ه �ساعر عراقي معا�سر بقوله: »تخيلت ان 

نخل ال�سماوة نخل ال�سماوات«.
هك���ذا ولد �سام���ي ون�ساأ يف البل���دة ال�سحراوي���ة املذكورة. 
وحينم���ا ا�سبح طالب���ا يف املرحلة الثانوي���ة، ا�سطر اىل ان 
ي�سافر ويكمل درا�سته يف لواء الديوانية وقتذاك، ثم ليعمل 
حتت ا�س���راف معلم الفن ال�ستاذ ح�س���ني الرفيق او الرفيق 
ال�سهيد �سالم ع���ادل يف م�سرحية تاريخية ناب�سة بالعروبة 
والن�س���ال، وكان يف معيت���ه زمي���ل اآخر بدور ام���راأة يدعى 
»ع�سم���ت كتانة« الذي ه���اج وماج يف نهاية تل���ك امل�سرحية 
بفعل ال�سخرية التي عاناه���ا من الزمالء وامل�ساهدين الذين 
يعرفونه عن كثب، لتتوقف هذه امل�سرحية يف ليلتها الوىل، 
ث���م لي�سب���ح ع�سم���ت كتان���ة يف �سبعيني���ات الق���رن املا�سي 
الدبلوما�س���ي العراق���ي املع���روف، كممثل دائ���م للعراق يف 

المم املتحدة.
حقائ���ق �سخ�سية حتدث بها لنا ال�ست���اذ �سامي عبد احلميد 
ع���ن تاريخ���ه الطويل يف احلي���اة والف���ن وال�سيا�س���ة باألفة 
حمبب���ة �سريحة او مبطن���ة ل تخفى علينا نح���ن الطلبة يف 
در�س���ه الكادميي يف �سنوات ق�سم امل�س���رح يف كلية الفنون 
اجلميل���ة ومنها اعرتافه بان الري���ادة امل�سرحية يف العراق، 
ه���ي من املداميك او ال�س�س التمهيدية الوىل لالأ�ستاذ حقي 
ال�سبل���ي ب���ل ان ا�ساتذته الث���الث الآخرين جا�س���م العبودي 
وابراهي���م جالل وجعفر ال�سع���دي هم من �ساروا على خطى 
ريادة ال�ستاذ الول كفنانني من ابناء هذا ال�سعب، ولي�سوا 
بامل���رة كحق���ي ال�سبلي، حينما يك���ون ملكيا اك���رث من امللك. 
ام���ا ان يك���ون هو م���ن املح�سوبني عل���ى هذه الري���ادة، فانه 
ل يتوان���ى ع���ن ذك���ر ا�سدقائ���ه العامل���ني او املواكب���ني معه 
يف مراح���ل متع���ددة من ال�سن���ني امثال ب���دري ح�سون فريد 
وكاظم حيدر وعبد الواح���د طه ويو�سف العاين، خ�سو�سا 
وان اقرتان���ه مع الخري يف ت�سكيل جمعية »جرب اخلواطر« 
امل�سرحي���ة يف كلي���ة احلق���وق يف اواخ���ر اربعين���ات القرن 

املا�سي هو ا�سبه باق���رتان النجمني النكليزيني امل�سهورين 
لورين وهاردي.

ه���ذا التمهيد الويل ه���و بال �سك يك�سف عن م�س���ار ا�ستاذنا 
�سام���ي عبد احلمي���د يف احلي���اة كان�سان منهم���ك يف ق�سية 
اليديولوجي���ا وامل�س���رح، اإذ ه���ي املفتاح احلقيق���ي لدرا�سة 
ومرتج���م  وُمنّظ���ر  وخم���رج  كممث���ل  امل�سرح���ي  منج���زه 
الجي���ال  م���ن  للعدي���د  اكادمي���ي  وا�ست���اذ  و«ديرمات���ورك« 
امل�سرحية، وهي ما جتعلنا نثق بروؤيته الراقية يف امل�سرح، 
وه���ي روؤية ملتزم���ة دون ان تكون متزمت���ة، هادفة وممتعة 
يف الوق���ت نف�سه، راقية دون تع���ال على اجلمهور، و�سديدة 

احل�سا�سية مب�سكالت النا�س دون ان تتملقهم.
لق����د ابحر �سام����ي عبد احلميد يف املدار�����س امل�سرحية كلها، 
حملية كانت ام طرازية ام كال�سيكية او اليزابيثية من خالل 
روائ����ع �سك�سب����ري او طليعي����ة عرب فرائ����د �ساموئيل بيكيت 
ويوج����ني يون�سك����و وجورج �سح����ادة، م����ن دون ان يتخلى 
ع����ن انهماكاته الرافيدين����ة يف ملحمة كلكام�����س التي قدمها 
يف عرو�����س متعددة »م�س����رح ال�سعب، امل�س����رح الروماين، 
امل�س����رح القوم����ي يف كرادة م����رمي« كاأنني بالأ�ست����اذ �سامي 
عب����د احلمي����د واحد م����ن الذين �س����اروا على خط����ى املخرج 
النم�ساوي ال�سهري ماك�����س رينهارت يف انتقائيته املعروفة 
بني الربع الخ����ري من القرن التا�سع ع�س����ر والن�سف الول 
من القرن الع�سرين املن�سرم. واعرتف �سخ�سيًا ان حديثي 

مع ال�ست����اذ �سامي عبد احلميد حول هذه النتقائية املعلنة 
التي تف����رد بها رينهارت قد ت�سفي علي����ه �سخ�سية املقلد او 
املطب����وع على هذه الب�سم����ة الخراجية الت����ي ل يعرفها ال 
املقل����دون التقليديون. وكان رده املقن����ع: اأمل يكن الال منهج 
ه����و املنه����ج ازاء كل التج����ارب الطليعي����ة يف الع����امل؟ وهذا 
�س����وؤال على امل�س����رح العراقي يف الوق����ت الراهن ان يجيب 
عنه حتى ت�ستطيع عرو�سنا امل�سرحية الراهنة جتديد دمها 
وحيويته����ا. وعلينا ان ندرك بقدرة �سامي عبد احلميد على 
جت����اوز معمار العرو�س امل�سرحية التي عرفناها يف ن�سف 
القرن املا�سي يف عدد من اعماله امل�سرحية التي فتحت اآفاق 
التجري����ب وا�سعًا، ومنها: »متوز يقرع الناقو�س، اخلرابة، 
كلكام�����س، هملت عربيا، الزنوج، اخل����ان، بيت برنارد األبا، 

عطيل يف املطبخ، طقو�س النوم والدم..« وغريها الكثري.
وم����ع ذلك اعتق����د ان م�سرح �سام����ي عبد احلمي����د �سادر عن 
جترب����ة واقعي����ة »ذاتي����ة او �سماعي����ة« فلي�س����ت ثم����ة ق�سايا 
ميتافيزيقي����ة ول تطلعات ا�سارقي����ة وحد�سية ول انهماكات 
او نزوج����ات �سوتية »ال يف القليل« لن �سامي رجل ح�سي 
دني����وي ملت�س����ق بالأر�����س والواقع، ل يغامر ع����ن البتعاد 
ع����ن العراق، حت����ى وان توافرت له فر�س عدي����دة متنوعة، 
لأن����ه يفقد قواه او يظل جناح����ه م�سدودا باألوان قو�س قزح 
ق����د ل ت�ستدمي او ُتفّع����ل هاج�سه امل�سرح����ي املعتاد يف الفن 

واحلياة.
كان����ت عرو�سه تزخ����ر باأمناط عديدة م����ن ال�سور »احل�سية 
والذهني����ة والرمزية« ول يدعي البتة انه من ان�سار م�سرح 
ال�س����ورة، كما فعل تلميذه �سالح الق�س����ب. وكان يلجاأ هذا 
ال�ستاذ اىل اآليات وو�سائل متعددة كالتج�سيد والت�سخي�س 
وتب����ادل  واملنولوج����ات  والرتمي����ز  والت�سبي����ه  والتجري����د 
امل����دركات والتلوين والرتا�سل والرتاكم واملفارقة واملعادل 
اق����رتان  اىل  ي�سع����ى  او  »كلكام�����س«  كم����ا يف  املو�سوع����ي 
ال�س����داد او اىل تقني����ات عدي����دة يحقق من خالله����ا ابتكار 
ال�س����ورة كم����ا يف »عطيل يف املطب����خ« حينما قل����ب �سورة 
ه����ذا المري الفريقي اىل عا�سق معا�سر ل� »دزدمونة« داخل 
كافيرتيا دائرة ال�سينما وامل�سرح وتقريب هذه ال�سورة من 

خالل الفنتازيا والده�سة والطرافة واحللم.
ولأنن����ا م����ن عاي�سن����ا ه����ذا ال�ست����اذ يف در�س����ه الكادمي����ي 
ومن�س����ات امل�س����رح كممثلني ونقاد وخمرج����ني – احيانا – 
او مريدي����ن وحواري����ني يف احيان اخ����ر، فاإنني �سخ�سيا ل 
اخف����ي �سرا ان قل����ت ان ا�ستاذنا �سامي يفتن����ه القول احيانا 
عن املق����ول، وال�سكل ع����ن امل�سمون، او ه����دف الفن ان كان 
للحي����اة، ام للف����ن وح����ده، وق����د عاني����ت �سخ�سي����ا م����ن هذا 
الم����ر ل�سنوات عديدة، قد يعرفه����ا الآخرون من زمالئي يف 
�سنوات م�س����ت وانق�ست، كما ع�سناها جميعا، بعد ان قلب 
لن����ا ظهر املج����ن يف منا�سبات كثرية، حينم����ا كان يعامل اي 
موؤل����ف او خمرج او ممثل كاأي ق����زم �سغري او تلميذ خارج 

عن الطاعة.
امل�سيبة انن����ا �سربنا على هيمنة ه����ذا ال�ستاذ واحتداماته 
غ����ري امل����ربرة بحقن����ا، ل م����ن خ����الل هيمنت����ه عل����ى امل�سه����د 
امل�سرحي خ����الل عقود �سابقة من�سرم����ة ول من خالل الزاد 
وامللح الذي جمع بيننا ملرات عديدة ولكننا يف احلقيقة كنا 
نعت����ربه الب واملعل����م الول لنا، ن�ستذك����ر در�سه الكادميي 
املخل�����س مرارا ونذرف الدمع اي�سا بع����د ان �سرّي للم�سرح 
العراقي ف�ساءات بهية متاألقة، تفيد ومتتع وما زالت تغزو 

عقولنا وقلوبنا وتاأخذ باألبابنا حتى اليوم.
اأمل يك����ن �سامي عبد احلميد حتى ي����وم رحيله القاب�س على 
جم����ر امل�س����رح يف ه����ذا الزم����ن الع�سي����ب؟ ام ترانا م����ا زلنا 

مق�سرين معه

سامي عبد الحميد..
القابض  على الجمر في زمن صعب  

وانا اسمع بخرب رحيل سامي عبد الحميد  مرت يف ذهني أزمنة مضيئة كانت  

تشّع كفوتونات ضوئية رسمت خارطة كربى لحداثة قامئة عىل معادالت 

زمنية، هذه  الخارطة التي صّممها املخرج سامي عبد الحميد، سمحت 

لتجاربه اإلخراجية أن  تتنوع كهارمني موسيقي يف االرسال، وماذا تريد 

مخيلته أن ترسم وماذا يريد أن  يرسله عرب مستويات آليات بث صوري 

اعتمد شفرات النص كمنطلق ملتحوالت  ومتغريات، فالبعد الجاميل يف 

تجاربه مل يكن نتيجة بل هدفًا لتحقيق عالقة الفنان – الذات الداخلية 

باملحيط الكوين، وال يرى أن هناك انغالقات وحجبًا تفصل املخرج عن 

العامل املوضوعي أو عامل الظواهر.
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طه رشيد

عزيز خيون

�سرفن���ي بروؤيت���ه يف املرة الوىل م�ساه���دًا يف واحدة 
م���ن ابداعات���ه التمثيلي���ة، فجذبن���ي اداوؤه، وبه���رين 
�سح���ر ح�س���وره الطاغ���ي … وم���ن ث���م تلمي���ذا على 
يدي���ه الكرميت���ني، يفتح مغاليق �سندوقن���ا ال�سوتي ، 
وينظ���م انهم���ار نعمة الكل���م على �سفاهن���ا املرتبكة، مل 
يرهبنا ب�سطوة ا�ستاذيت���ه، او ي�سعرنا بثقل برناجمه 
التعليم���ي، ب���ل كان �سديقًا اليف���ًا يف حلقتنا وعطوفًا، 
يحي���ل زمن املحا�سرة اىل ف�س���اء للعب واملتعة، ولكن 
�س���رط الفائدة واملعرفة، حتى كن���ا ننتظر موعد در�سه 

بلهفة امل�ستاق، ونتمنى ل�ساعاته ان تقيم .
وثالث���ة يخت���ارين احل���ظ ان اك���ون ممث���اًل يف عم���ل 
م�سرحي من اخراجه ، واكت�سف فيه �سخ�سية اخرى، 
الفنان املثقف، والعامل اجلليل، وتوا�سع املفكر، يقود 
التجارب اليومية ب���دون ا�ستعرا�س و�سجيج، وامنا 
بهدوء وحكمة ، وانفتاح كامل للعقل والروح على اية 
مالحظ���ة واردة ، وم���ن اي ع�س���و يف الفريق العامل، 
مهما كان���ت جتربته العمرية ومكانته الفنية ، ي�سمعها 
، يتًامله���ا ، يحاوره���ا ، ويج���رب �سحته���ا يف ار����س 
التجربة، لكنه ينقل���ب كائنًا اخر لي�سبهه باملرة، يهدر 
انفعاًل واحتجاجًا حني يبتعد قانون التجربة اليومية 

عن م�سارات ُعْرف امل�سرح وقوانينه الثابتة..
ورابع���ة ممث���اًل معه يف جترب���ة م�سرحية م���ن اخراج 
فر  الراح���ل الكب���ري )) ابراهيم جالل (( ، واق���راأ يف �سِ
جتربت���ه الغنية عنوان���ًا جديدًا يف الت���زام املمثل، يف 
ت�سوف���ه وان�سباط���ه باأخالقيات ولزومي���ات امل�سرح، 
يف احرتام �سخ�سية املمثل الفنان يف احلاحه ، ي�ساأل 

الخرين راأيهم بتو�سالته واجراءاته ، ويف حماولته 
امل�سنية لالقرتاب م���ن �سخ�سية الدور ب�سكل يخا�سم 

النمطية ، ويفر �سوب جتليات البداع .
وخام�س���ة تكافئن���ي جنم���ة ال�سدف���ة ، وات�س���رف ان 
يك���ون الكب���ري �سام���ي عب���د احلمي���د ممث���ال عندي يف 
جترب���ة م�سرحية، ات�سدى لخراجها – اعود للحديث 
عنه���ا بع���د قلي���ل – ويف جمي���ع ه���ذه املحط���ات، كان 
املعل���م ، هو ذل���ك الن�سان الرقي���ق املتوا�سع، والطفل 
الكب���ري، املت�سبث ب���كل التقاليد التي ار�س���ى داعائمها 
ال�سلب���ة �سدن���ُة امل�س���رح الكب���ار، بل ويزي���د عليها من 
ف�س���ل حر�سه وطيبت���ه واميانه وحركت���ه الكثري … 
في���ه روح )) �ساك����س مننج���ن (( وتلقائي���ة )) اندري���ه 
انط���وان (( ودكتاتوي���ة وابتكاري���ة )) ادول���ف ابيا (( 
وجن���ون )) ارت���و (( وفنية وحلم )) ك���وردن كريج (( 
و�سح���ر )) ديفي���د بال�سك���و (( واخالقي���ة ومنهجية )) 
�ستان�سالف�سك���ي (( وا�سلبة و�سرطي���ة )) مريخولد (( 
وثورية )) ماك�س راينهارت (( وتعليمية وا�ستفزازية 
)) ب�سكاتور(( وملحمي���ة )) بري�ست(( واحالم م�سرح 
الطليعة، فيه خ�سو�سية �سامي عبد احلميد امل�سرحية 
، وعب���ق عراقيته ، ثقافته، بحث���ه وا�ستمرارية حتديه 

ال�ساب ابدًا … 
عجلة تدور على الدوام، ليقتنع مبا يكت�سف، ولتاأتيه 
ال�سع���ادة  بالذي بني يدي���ه ، ليثبت على حال واحدة، 
هي متيمة متيزه خمرجًا عن اقرانه وجما يليه، مغامر 
يرم���ي بنف�سه يف جلة بحر التج���ارب وكاأن )) النّفري 
(( ي�س���رخ به )) … ان يف املغام���رة �سيئًا من النجاة 
(( لترهب���ه العواق���ب اب���دًا، امن���ا ال���ذي ي�سغ���ل فكره 
وي�ستحوذ عليه، هو ما يفوز به من �سعور هائل باللذة 
والراح���ة، وجتدد الطاقة، وهو يجو�س بع�سا املعرفة 

ف�ساًء بكرًا ، تلك ه���ي �سعادته الكربى، وكاين اأ�سمعه 
يهتف بطلبته ومريديه ))النتائج  تاأتي لحقًا ((، لذلك 
ت���رى التنوع والتجوال يف ار����س املناهج وف�ساءات 
العر����س ميزة وا�سحة يف اطياف جتربته امل�سرحية، 
والنتقال من لون اىل اخ���ر يعاك�سه وي�ساك�سه، فمرة 
ن���راه عامليًا او عربي���ًا، واخرى عراقي���ًا، معا�سرًا ، او 
راح���اًل جه���ة الرتاث، وت���ارة ت�سادف���ه واقعي���ًا �سرفًا 
، واخ���رى يفاجئ���ك طليعي���ًا وجتريبي���ًا ، ي�س���د عر�س 
معماري���ة امل�س���رح، ويه���ز ثبات���ه وا�ستق���راره، يق���دم 
جتارب���ه بني اح�سان اجلمه���ور، او يف مطعم ، وحتى 

يف بيت عراقي قدمي…
ه���و منق���ب م�سرح���ي ، توؤرق���ه م�سوؤوليت���ه الوطني���ة 
والثقافي���ة ، يحركه وعيه وثقافت���ه ال�ساملة ، وتقوده 
�سح���رة الالقناع���ة والطمئن���ان …. يك���ون اجلواب 
نع���م. ه���و مرتبك، ملته���ب، تتقاذف���ه م���ردة اخليارات 
و�َسع���الة القل���ق، وتنهك دماغ���ه الكرمي ا�سئل���ة كونية 
حم���رية ؟ والجاب���ة اي�س���ًا نع���م … وذات اخل�سل���ة 
متار�س فعلها عليه ممثاًل، حني اندماجه بهذه التجربة 

اأو تلك، مع هذا املخرج اأو ذاك ال�ساب.
وتنفتح عني ال�سوؤال على �سعتها ، حني يرت�سي العمل 
ممث���اًل مع م���ن يختلف مع���ه يف ال���روؤى والت�سورات 

والتوجه، ولي�ساطره الختيار واملنهج …
هك���ذا ه���و �سامي عب���د احلمي���د ، وكانه يري���د ان يظل 
طف���اًل ميار����س براءت���ه ولعبت���ه وب�ساطت���ه، ميار����س 
تعلمه وتعليمه ، دون القب���ول ب�سلطان الر�سا ، �سارة 
ال�ستاذية ، بريق النجومية ، واإغراءات الت�سيد، بدياًل 
ع���ن كنوزه التي يدرك ه���و قيمتها، ويقدرها الخرون 
ح���ق التقدير، هو يرف�س �سوجلان الحرتاف، وقبعة 

الدعاء، ويرحب ب�سجادة الهواية .

مل يوؤكد يقيني هذا فق���ط اقرتابي منه متابعًا وتلميذًا 
وممث���اًل، وامن���ا ت�سريف���ه يل ان اق���وده خمرج���ًا يف 
واحدة م���ن جتاربي امل�سرحية ، التي حتمل عنوان )) 
ابحر يف العين���ني(( ل�سالح احتاد امل�سرحيني العرب، 
مرك���زه بغ���داد انذاك، الت���ي رافقتني فيه���ا د. عواطف 
نعي���م كاتبة للن�س و ممثلة، والفنان )) �سفوت الغ�سم 
(( م���ن اليمن مع د. ريا����س �سهيد من العراق. يف هذه 
التجرب���ة علمني د. �سامي عب���د احلميد املمثل، علمني 
الكثري، وفاجاأين بالكرث … يف توا�سعه اجلم، وهو 
ي�ستقب���ل مالحظات���ي وطروحات���ي، برغ���م ان�سغالته 
التي اعرف واقدر ، وهي عديدة ومت�سعبة، ول تفوته 
حماول���ة ان يزخرف �سلوكه الرائع هذا بفرحه وثنائه 

على ما اتو�سل واجنز، على مانتو�سل وننجز .
وغالب���ًا مامييتن���ي خج���اًل، عندم���ا يبك���ر وي�سبقن���ي 
الكث���رية  طلبات���ي  عل���ى  �س���ربه  يف  باحل�س���ور، 
و�سعوبته���ا، وا�سطب���اره عل���ى ح���دة وق�س���وة املناخ 
التم���وزي  يف القاع���ة الت���ي �سهدت جتاربن���ا اليومية 
، قاع���ة تدري���ب يف الطاب���ق اخلام�س م���ن مبنى دائرة 
ال�سينم���ا وامل�س���رح ، الكائ���ن يف منطق���ة ال�ساحلية ، 
مقابل فندق املن�س���ور ميليا ، كانت هذه القاعة خمزنا 
لالزي���اء، ويف و�سعها احلايل ينع���دم فيها اي م�سدر 
للتكيي���ف ، بحي���ث ت�سب���ح كاملق���الة الكب���رية، متت�س 
م�سل طاقاتنا، وت�سوي اج�سادنا دون �سفقة او رحمة 
، لكن���ا ن�سر ونعاند ، ن�ستحم بع���رق التدريب، جنفف 
قم�سانن���ا ونعاود التجربة، برغب���ة ا�سد، وطاقة اعلى 
، ومن�س���ي يف طريق خماطرتنا ال�سائ���ك، مرة يظللنا 
ال�سحو واله���دوء، ومرة اخرى تلب���د الغيوم، عربدة 
الري���ح، وا�سطف���اق بوابات الرعد وال���ربق، وحرائق 
ال���زلزل ، حتى ان���ه هجم علي يف اح���د املرات ي�سرخ 
)) .. بابا اين عمري 68 �سنة، وانت تريد مني ا�ستغل 
بطاق���ة �سب���اب، ان���ت تع���رف �سن���و معن���ى 68 �سنة (( 
ابت�س���م، واجيبه بحما�س ي�ساهي ح���دة غ�سبه ))اين 
مام�س���وؤول كمخ���رج اطل���ب منك ان تنجز ه���ذا اجلزء 
م���ن الديالوج كم���ا ات�س���وره اأنا وبنف����س الدرجة من 
النفع���ال واحليوي���ة وال ي�سب���ح ل معن���ى ل���ه، اأن���ت  
تعم���ل مع���ي الن ال�س���اب �سام���ي عبد احلمي���د ولي�س 
ال�سي���خ �سامي عب���د احلميد(( …. يح���دق يف وجهي 
وه���و يله���ث متعجبا مما ي�سم���ع، يبت�س���م، يلوح بيده 
يف الهواء،  يتحرك،  يتوقف، يدور يف املكان، املقالة، 
الفرن، ثم نوا�سل التدري���ب، وينفذ الواجب املطلوب 
بطريق���ة تعجز عنها قوة ال�سب���اب .. اأ�سفق طويال  .. 

طويال  له.
تكتف���ي التجربة بالزم���ن الذي خ�س�س له���ا ، ن�ستقبل 
دع���وة  لتقدميه���ا يف مهرجان امل�س���رح الردين، تفوز 
باحلياة على ف�ساء امل�سرح الدائري يف املركز الثقايف 
امللك���ي وحتقق جناحا متمي���زا وي�ستقبله���ا اجلمهور 
باحتف���اء كبري، يعتلي خ�سبة امل�س���رح .. ثناء .. عناق 
.. اط���راء .. وابت�سام���ة ف���رح وانت�ساء تزي���ّن وجه د. 
�سامي عب���د احلميد، اأحدهم ي�ساأل مداعب���ّا )) تريد اأن 
تقتل الرجل؟ (( واأخ���ر يحت�سنني مهنئّا يقول:  ))يف 
هذه الليلة مل نر �سامي عبد احلميد ابن ال�سنوات التي 
تقرتب من ال�سبعني، امنا مل�سنا فيه روح ال�سباب وهي 

تبدع على امل�سرح حياة تتجاوز التوقع((.
وعل���ى جن���اح حلمن���ا العني���د، نحلق �س���وب مهرجان 
البح���ر البي�س املتو�س���ط يف مدينة ) كونف���ر �سانو( 
جنوب ايطاليا، تلبي���ة لدعوة موجهة لنا من املهرجان 
املذك���ور … هناك اأطبقت عل���ى د. �سامي عبد احلميد 
م�ساع���ر مت�سارب���ة، ه���ي مزي���ج من اخل���وف والرتدد 
والقلق، من التح�سب امل�ساعف، والنفعال املفاجيء، 
وحتى دون �سبب اأو مربر يقنع املراقب، لكني وحدي 
اأدرك الداف���ع املفّج���ر له���ذه العواط���ف، منه���ا ال�سعور 
الع���ايل بامل�سوؤولية وهو يلتقي جمه���ورا غريبا، يقف 
بينه وبينهم حاجز اللغة، كذلك كانت جميع تدريباتنا 
جت���ري ا�ستع���دادا للعر����س عل���ى م�س���رح تقلي���دي )) 

م�س���رح العلب���ة اليطالي���ة(( كما ح�سل يف عم���ان، اأما 
الن ف���ان العر����س �سيكون و�سط كني�س���ة قدمية تعود 
كم���ا اأعتق���د للق���رن الثام���ن ع����س، واأنا اخ���رتت �سكل 
العر����س بعيدا عن م�سرح العلبة اليطالية الذي تدرب 
وا�ستع���د له د. �سامي عبد احلمي���د، وامنا �سمن تقنية 
امل�سرح الدائ���رة، اي ان اجلمهور يحيط بالعر�س من 
جمي���ع جوانب���ه، وهذا يتطل���ب منا تدريب���ًا جديدًا من 
ال�سع���ب توف���ريه بالعجال���ة الت���ي نحن فيه���ا، وجهدًا 
ا�سافيًا من املمثل د. �سامي عبد احلميد حتديداً، الذي 
عليه يقع ثقل العمل بالكامل، يجب عليه وعلى �سفوت 
الغ�س���م وعواطف نعيم ان يتوجه���وا يف الداء تنفيذًا 
للميزان�س���ني ال���ذي و�سعت���ه بحيث ير�س���ي اجلمهور 
يف جهات���ه الربع���ة التي حتي���ط مب���كان العر�س، من 
جانب���ي كمخ���رج احتاج فق���ط من �ساعت���ني اىل ثالثة، 
ه���ي ف���رتة الوقت ال���الزم للتدري���ب، لجع���ل د. �سامي 
وبقي���ة الفري���ق يتمكنون م���ن ال�سيطرة عل���ى وحدات 
امل���كان اجلدي���دة وياألفونه���ا، ولكي اطمئ���ن د. �سامي 
باحلل���ول ال�سريعة الت���ي تو�سلت اليه���ا ، لكن حرارة 
املن���اخ، واملكان اجلديد، و�س���كل الواجب الذي ينبغي 
ان ينف���ذ بال�سبط، وت���اأزم د. �سامي ح���ال دون اجناز 
ه���ذا الجراء ال�س���رورة، مما حدى ب���ي اأن اأطلب منه 
وال�سي���دة عواط���ف والخ �سف���وت الغ�س���م، الع���ودة 
للم���كان الذي نقيم فيه  ك�سبًا للراحة، وان يلتحقوا بي 

قبل العر�س ب�ساعة واحدة لجري الالزم .
يتبخر الوقت �سريعًا  جنري تدريبًا خاطفًا على الربع 
الول م���ن العر����س ب�س���كل فعل���ي، اما بقي���ة الجزاء، 
فتوجيه���ا بالكالم فق���ط  والعتماد على م���امت اجنازه 
�سابق���ًا، ه���ذا ما�سمح���ت يل ب���ه ف�سحة الوق���ت املتاح، 
واجلمه���ور الذي داهمني فجاأة، والذي �سار يت�سرف 
باملكان كما ي�سته���ي ويرغب، املكان الذي كنا قبل قليل 

نحن ا�سياده الفعليون ..
ل ادري ب���اي الكلمات متتمُت بوج���ه د. �سامي، اخفف 
م���ن �سورات قلق���ه، واغادره لجن���ز واجبات اخر … 
حت���ني دون ق�سد مني بني اللحظة والخرى، التفاتات 
حميطه���ا  يعن���ف  كان  الت���ي  الزاوي���ة  جه���ة  مرتبك���ة 
بتلويح���ات يديه، ويهر�س ار�سيته���ا بغ�سب قدميه .. 
بلغة الربق اختم توجيهات���ي الخرية، على ال�ساءة، 
ف�س���اء العر�س وجل�س���ة اجلمهور، اع���ود اليه �سريعا 
لك���ن ))عواط���ف(( و ))�سف���وت الغ�س���م(( ين�سحاين 
بع���دم التحدث الي���ه، وان مننع اي اح���د القرتاب من 
ح�سرت���ه .. ا�سع���ر به مرج���ل يف���ور، �سي���كارة توؤ�سر 
ل�سي���كارة، ي���روح ويجي، وكانه يهات���ف بخطواته كل 
الرواح التي ت�سكن رواق الكني�سة، ي�ستدعيها، يطلب 
عونها، يت�سبث باطار النافذة، هو الن ي�ستنجد بقوى 
غيبي���ة، وا�سدق���اء جمهول���ني، اه���و نوع م���ن ال�سالة 

خا�س، ما يتو�سل ويفعل ؟!
العر����س يح���ني وقت���ه، اأُقب���ل )) عواط���ف (( وكذلك )) 
�سفوت (( ارك�س باجت���اه د. �سامي، احتت�سنه وا�سد 

عليه، ول ادري باأي الكلمات املفيدة نطقت …
حلظة المتحان الن تب���داأ، ذي فوا�سل العر�س ت�سلم 
بع�سه���ا للبع�س، ب�سبط وتاأث���ري يك�سف د. �سامي عن 
غطعت، مل تقتنع  غطت و�سُ طاقة ادائية هائلة، طاقة �سُ
بحيزه���ا فاأنفجرت ب�س���كل مده����س، ادى ب�سورة كما 
مل ي���وؤد مثلها من قب���ل، حيوية مفاجئ���ة، وخفة �سابه، 
ح�س���ور طاغ، ت�سوير مبدع، ج�س���د و�سوت يهدر يف 

املكان والزمان …
الن النهاي���ة تعل���ن �سربتها، يندفع اجلمه���ور، يهتف 
بعا�سف���ة م���ن الت�سفي���ق، الفن���ان اليط���ايل )) جين���و 
لكابوت���و(( مدير املهرجان، يهج���م على د. �سامي عبد 
احلمي���د، يهب���ط عل���ى قدمي���ه، ث���م ينه����س ويقبله من 
راأ�س���ه، و�سط م�ساع���ر الفرح، الت���ي بالدموع خ�سبت 
حليت���ه، الت�سفي���ق ي�سخن وي�ستد … قام���ة د. �سامي 
تط���ول وتط���ول، تتج���اوز طاب���ق الكني�س���ة الول، ثم 
الطابق الثاين، يت�سربل بقفطان البداع الهائل الطول 
والهيب���ة والن�س���ارة، تت�س���ع دائ���رة الت�سفي���ق وقامة 
املعل���م �سامي عب���د احلمي���د ترتقي وترتق���ي، تتجاوز 
ب���رج الكني�سة، ومن هناك من العلو العلى يطل علينا 
وجه���ه الطف���ل باأ�سد حالت���ه ا�سراق���ًا وانت�س���اَءا، يهز 
راأ�سه حمييًا، تتناثر من تاج راأ�سه البي�س زهوٌر على 
هامات احل�سور حتيًة وعل���ى مبنى الكني�سة احرتامًا 

و�سكرًا …

ذاكرة المعلم سامي عبد الحميد 

عراقي الروح، حضور مفرح، طيبة متناهية، حيوية منجزة، وانغامر كيل يف فضاءات 

املرسح، دراس��ة وتدريب��ًا ،  متثياًل واخراجًا، كتابة وترجمة، وحض��ورًا بهيًا فاعاًل يف 

املهرجانات واللقاءات املحلية والعربية، وارشافًا جديًا عىل اطاريج طلبة الدراس��ات 

العليا يف كلية الفنون الجميلة ، ورأيًا ال يستغنى عن تصويباته الدافعة يف اي ندوة او 

لجنة فنية، ومغامرة دامئة ألصطياد الحديث يف الظاهرة املرسحية ، شجرة عمالقة 

يف بس��تان املرسح العراقي والعريب …  انه الرائد املرسحي اس��تاذ االجيال  ، شيخ 

املخرجني واملجربني العراقيني ، الفنان الكبري، املعلم الكبري سامي عبد الحميد .

الأ�ستاذ الكادمي����ي واملربي الفنان �سامي عبد 
احلمي����د، تتلمذت على ي����ده اأجيال عديدة، كان 
واح����دا م����ن الفنان����ني القالئل الذي����ن يبحثون 
دائم����ا ع����ن اجلدي����د الإبداعي خمرج����ا كان ام 
ممث����ال، ف�سه����د له امل�س����رح العراق����ي جتاربا ما 
زالت خالدة يف الذاكرة: متوز يقرع الناقو�س، 
قرندل، حفل����ة �سمر من اجل حزي����ران، هاملت 
عربي����ا، بغداد الزل بني اجلد والهزل، نفو�س، 
رحلة يف ال�سحون الطائرة، اغنية التم ، امللك 
ل����ري، املتنبي، ث����ورة الزجن، ملحم����ة كلكام�س، 
املفت����اح، يف  اأنتيغون����ا،  الب����ا،  بي����ت برن����اردا 
انتظار غودو، عطي����ل يف املطبخ، القرد كثيف 
ال�سعر، الإن�س����ان الطيب، ان�سو هريو�سرتات، 
غربة، وع�س����رات اأخرى من الأعمال امل�سرحية 
وجت����ارب �سينمائي����ة وتلفزيوني����ة ودرامي����ة. 
لك����ن ه����واه ظ����ل م�سرحي����ا، مكر�سا ج����ل وقته 
للف����ن امل�سرحي تطبيقا ونظري����ا، فكتب العديد 
م����ن الكت����ب واملق����الت والرتجم����ات: �س����دى 
الجتاه����ات املعا�س����رة يف امل�س����رح العرب����ي، 
املالمح العربية يف م�س����رح �سك�سبري. ال�سبيل 
لإيجاد م�سرح عربي متميز. العربية الف�سحى 
والعر�س امل�سرحي. فن الإلقاء. فن التمثيل،د. 
ف����ن الإخ����راج. ترج����م ع����دة كتب تخ�����س الفن 
امل�سرحي منه����ا: العنا�س����ر الأ�سا�سية لإخراج 
امل�سرحي����ة لألك�سن����در دي����ن. ت�سمي����م احلركة 

لأوك�سنفورد. املكان اخلايل لبيرت بروك.
�س����ارك يف الع�سرات من املهرجانات امل�سرحية 
العربي����ة ممثال اأو خمرج����ا: مهرجانات الهيئة 
العربي����ة للم�س����رح . مهرجان قرط����اج مهرجان 
امل�س����رح الأردين. مهرج����ان ربي����ع امل�سرح يف 
املغ����رب. مهرج����ان كونفر�سان����و يف اإيطالي����ا. 
اأي����ام  العرب����ي.  اخللي����ج  جامع����ات  مهرج����ان 
ال�سارق����ة امل�سرحية. ون����ال �سامي عبد احلميد 
العدي����د م����ن اجلوائ����ز و�سه����ادات التقدي����ر من 
جه����ات خمتلف����ة، حي����ث من����ح و�س����ام الثقاف����ة 
التون�سي من الدرجة الوىل يف تكرمي خا�س 
من قبل رئي�����س اجلمهورية التون�سية الأ�سبق 

زين العابدين بن علي.
كان جدي����را ب����كل املنا�س����ب الت����ي �سغلها طيلة 
حيات����ه فكان نقيبا للفنان����ني العراقيني، رئي�س 

احت����اد  رئي�����س  للم�س����رح،  العراق����ي  املرك����ز 
امل�سرحي����ني الع����رب. ومنذ مطل����ع ال�سبعينات 
�سغ����ل من�سب مع����اون عميد اأكادميي����ة الفنون 
اجلميل����ة ل�سوؤون الطلبة، ف����كان اداريا �سارما 
و�سديق����ا حميمي����ا للطلب����ة اجلادي����ن يف ق�سم 
الفن����ون امل�سرحية. وحتى اأيام����ه الأخرية يف 
امل�ست�سف����ى كان حري�س����ا عل����ى مراجعة بع�س 

اداريه الطلبة!
ول ميك����ن اأن نن�س����ى دوره يف تع�سي����د مكانة 
فرقة امل�سرح الفني احلدي����ث، عراقيا وعربيا، 
بجان����ب الراحل����ني ابراهي����م ج����الل ويو�س����ف 

العاين وخليل �سوقي وقا�سم حممد.
العراق����ي،  الثق����ايف  الواق����ع  ت����ردي  وبع����د 
احل�س����ار  نتيج����ة  امل�سرح����ي،  وبالأخ�����س 
واحل����روب و�سيا�سات الأنظم����ة املتعاقبة على 
حك����م الع����راق، وبع����د مرور م����ا يق����ارب ثالثة 
عقود على توقف فرقة امل�سرح الفني احلديث، 
ح����اول، رغم كرب عمره، اإع����ادة تاأ�سي�س الفرقة 
بوج����ود �سل����ة م����ن الفنان����ني اجلادي����ن: جواد 
ال�س����دي، عقي����ل مه����دي ، كايف لزم، حكم����ت 
داود، ط����ه ر�سي����د، مظفر الطي����ب، حممد عمر، 

واخرين.
ورغم �سعوبة حركته وو�سعه ال�سحي، الذي 
ل يح�سد عليه، ال انه قدم للفرقة اجلديدة ثالثة 
م�ساريع ب����ني متثيل واخراج، كان يفرت�س اأن 
يت����م اختيار احد هذه امل�ساري����ع �سمن برنامج 
فرق����ة امل�سرح الفني احلديث املقب����ل، اإل اأنه مل 
يكت����ب لنا وله احل����ظ اأن ن�ساه����ده جمددا على 
امل�س����رح، فلق����د كان » املوت اللئي����م« اأ�سرع مما 

كنا نت�سور!
ذهب �سام����ي عبد احلميد وما زال����ت م�ساريعه 
خط����اه  عل����ى  امل�س����رية  و�سنوا�س����ل  قائم����ة، 
بالبحث ع����ن اجلديد من اأج����ل حتقيق ر�سالته 
امل�سرحي����ة يف خلق ان�سان ع����ارف واع، حمبا 

للثقافة والتنوير.
لق����د وقف����ت كل اجله����ات امل�سرحي����ة العربي����ة 
احرتاما لغيابه اجل�سدي، اأما �سلطاتنا الثالث 
فلم تنتبه لغياب قامة با�سقة، فال علم ُنك�س ول 
برقي����ة تعزي����ة و�سلت ول ح�س����ور »رفيع« يف 

يوم ت�سييعه!

سامي عبد الحميد..
مشروع لم يكتمل



علي حسين 

أحالتني الصورة  األخرية  للمعلم 

الكبري سامي عبد الحميد وهو 

عىل كريس نقال ن يعاين من 

حصار املرض ، إىل سنوات كان 

فيها هذا الفنان  واالب واملعلم 

الكبري، ملء  السمع والبرص، 

حيث امتدت تخوم دولته 

اإلبداعية إىل كل أطياف املجتمع  

العراقي لتجده وقد استقر رمزًا 

ثقافيًا يدين له العراقيون جميعًا 

بالحب  واالمتنان. 

انظ���ر اإىل �س���ورة  �سامي عب���د احلميد با�سما 
ممطمئنا ، فاق���را يف مالمح وجهه  رحلة الفن 
والثقافة  ممتزجة باأفراح وم�سرات املا�سي.. 
ونتخيل �سوته املم���زوج بالعذوبة وهو يقف 
عل���ى خ�سب���ة امل�سرح ي���وؤدي �سخ�سي���ة جعفر 

لقلق زادة وي�سرخ اريد ان امثل يانا�س  
رحل �سامي عبد احلمي���د وهو يحمل �سنواته 
التي جت���اوزت الت�سع���ني،  لك���ن الذاكرة تظل 
ر�سم لنا  �سورة ل�سبي �سغري يتجول يف ازقة 
ال�سم���اوة ، ثم وهو �سابا يف بغداد  يحاول مع 
زم���الء لهمابرزه���م يو�سف الع���اين وابراهيم 
ج���الل وجعفر ال�سعدي وب���دري ح�سون فريد 

واأحالمه���م  العراقي���ني  ا�سطي���اد    حكاي���ات 
وقلقه���م ونرى بغ���داد كلم���ا ا�سرتجعنا اعمال 

م�سرحية ا�ساءت ايام وليايل هذه املدينة . 
�سام���ي عب���د احلمي���د  فن���ان جاه���د بع���زم من 
اج���ل تقدمي تعري���ف مرئي لفل�سفت���ه اخلا�سة 
بامل�سرح. ومن ال�سعب اعتبار الو�سائل  التي 
ا�ستخدمها يف ن�سر هذه الفل�سفة و�سائل تقنية 
فق���ط، بل هي يف املق���ام الأول و�سائل معرفية 
وجمالي���ة، وه���و يف كل هذا اثب���ت اأن باإمكان 
الفن���ان �س���رب اغ���وار  العالق���ة ب���ني الو�سائ���ل 
الب�سري���ة واملعرفي���ة بامل�سرح بدرب���ة ودراية 

ووعي اجتماعي وفكري متميز.
فنان مين���ح اأعماله امل�سرحية تكوينات خا�سة 
رمب���ا تب���دو غريبة اأحيان���ًا على ع���ني امل�ساهد 
لكنها حتم���ل يف داخلها مفاج���اأة تنطوي على 
مغامرة جديدة يف امل�سرح. هو واحد من القلة 
الذي���ن يراهن���ون عل���ى قدراته���م الإخراجية، 
لطمئنانه من اخلربة التي ميتلكها ولذلك هو 
يعتقد باأن اأية م�سرحية كائنًا من يكون كاتبها 
هي يف متناول قدرات���ه. وكان لرهانه �سل�سلة 
طويلة من الأعمال الناجحة مع طلبة امل�سرح، 
اأو م���ع الفرق���ة القومية للتمثي���ل.. �سامي عبد 
احلمي���د فنان يق���ف موؤرخو امل�س���رح بخ�سوع 
اأم���ام احل�سيل���ة الفني���ة املزدحمة الت���ي قدمها 
والتي �سم���ت اأ�سهى الأف���كار واأغرب وجهات 

النظر �سارعها ب�سغف على خ�سبة امل�سرح.

�سام���ي عبداحلميد.. ت�سع���ون  عامًا من اجلهد 
والبح���ث واملتابع���ة والن�س���اط عل���ى خ�سب���ة 
امل�س���رح.. فنان بق���در ما يحر�س عل���ى عملية 
املمازجة بني روؤاه الإبداعية وبني اأفكار الن�س 
امل�سرح���ي، فاإنه يحر�س يف الوقت نف�سه على 
اأن ي�س���د وتائر قلبه يف اأ�سل���ع خ�سبة امل�سرح 
العراق���ي.. هو اب���ن العراق املاأخ���وذ بجماله. 
مل ينظ���ر اإىل امل�سرح كمفردة جم���ردة اأو حالة 
عاب���رة واإمن���ا نظ���ر اإلي���ه باعتباره ج���زءًا من 
عملية بناء هذا املجتم���ع. الأ�ستاذ وهو اليوم 
عل���ى فرا�س املر����س  يرغمنا عل���ى التاأمل مليًا 
يف اأعماله التي تكت�سب تنوعها وخ�سو�سيتها 
ب�سمولية الفن���ان وات�ساع نظرته وقدرته على 
الإف�س���اح ع���ن دواخل���ه الإن�ساني���ة ب�ساعرية 

متفردة ومتوقدة.
كان���ت امل���رة الأوىل الت���ي التق���ي فيه���ا املعل���م  
�سام���ي عب���د احلمي���د يف نهاي���ة ال�سبعينيات، 
يومها ار�سلني ا�ستاذي الراحل �سالح  خال�س 
لكتاب���ة مو�سوع عن م�س���رح يو�سف العاين.. 
يف ذلك الوقت كان �سامي عبد احلميد  يعر�س 
م�سرحي���ة بيت برن���ارد البا عل���ى قاعة م�سرح 
بغداد، حي���ث حول منت�سف قاعة  امل�سرح اىل 
قف����س حديدي كان���ت الن�سوة"ناهده الرماح، 

فوزية عارف، مي �سوقي،  اإقبال حممد علي،
 عواط���ف نعي���م، �سمرية ال���ورد، باهرة رفعت 
واقب���ال نعيم ، ا�سبة ب�سباي���ا يحر�سهن �سوط 

العمة املتجربة والتي ادت دورها باتقان فنانة 
ال�سعب زينب..ه���ذه امل�سرحية التي ميكن ان 
يكتب عنها دون حتف���ظ، بانها �سنعت امل�سرح 
التجربي���ي العرب���ي، والتي اثب���ت فيها �سامي 
عبد احلميد، انه الأ�ستاذ و املعلم، وامل�ستقبلي 
و�ساحب الروؤية الفنية الوا�سحة.. وقد كانت 
ه���ذه امل�سرحية بوابة دخ���ويل اىل عامل النقد 
امل�سرح���ي، حيث كتبت عنها مق���ال نقديا ن�سر 
يف جريدة طريق ال�سعب، وهو اول مو�سوع 

ين�سر يل
بعدها كتبت ع�سرات املو�سوعات والدرا�سات، 
وكان �سام���ي عبد احلميد اي�س���ا حمورا مهما 
فيه���ا، فق���د ن�س���رت ع���ام 1980 اول كت���اب يل 
وهو درا�سة ع���ن ا�ساليب الخ���راج امل�سرحي 
يف الع���راق، واتخ���ذت من جترب���ة �سامي عبد 
احلميد اأمنوذج���ا لي�سدر الكتاب واح�سل من 

خالله على اول مكافئة"د�سمة"يف حياتي
�سام���ي عب���د احلميد، ولد ليك���ون رجل م�سرح 
ولك���ن عل���ى نحو عا�س���ف. وملح���اح ومثابر، 
ع���ام 1994 كاد احل���ظ ان يق���ف اىل جانب���ي 
حني اختار �سامي عب���د احلميد ن�س م�سرحي 
كتبته بعنوان دون كي�سوت يف بغداد، ليقدمه 
للفرق���ة القومي���ة للتمثيل، وقد وق���ع الختيار 
عل���ى حممود اب���و العبا����س لي���وؤدي دور دون 
كي�س���وت ونا�س���ر ط���ه لي���وؤدي دور �سان�س���و 
وحكيم جا�سم لي���وؤدي دور امللك واياد را�سي 
لي���وؤدي دور املوؤلف �سريفانتي����س و�سها �سامل 
لداء �سخ�سي���ة دول�سينا، كان هوؤلء ال�سحرة 
ي�سكلون ظاهرة لن تتكرر يف امل�سرح العراقي، 
ولن لي�س كل ما يتمناه املرء يدركه، فقد وقفت 
ظ���روف عدة �سد تقدمي العمل كان منها رف�س 
الفرقة القومية اجازة الن�س ب�سبب ايحاءاته 

ال�سيا�سية.
ذكري���ات كثرية جمعتني م���ع املعلم خالل اكرث 
من 35 �سنة توزعت بني كلية الفنون اجلميلة 
وم�س���رح بغ���داد وعملن���ا يف جلن���ة امل�س���رح 
العراق���ي �سوية، وكان اخرها اداءه ل�سخ�سية 
غائ���ب طعمة فرم���ان يف م�سرحية عودة غائب 
ع���ام 2007 واخرجه���ا حي���در  الت���ي كتبته���ا 

منعرث.
كان ت�سيخ���وف يقول ل�سديق���ه غوركي وهما 
يغادران مزرعة اإي�سيان���ا بوليانا : ملاذا تعتقد 
ان تول�ستوي ميتدح ما نكتب؟ ي�سحك غوركي 
وه���و يق���ول: لنه ينظ���ر الينا كاأطف���ال، كل ما 
كتبن���اه لعب اطفال بالن�سبة اليه«..يف كل مرة 
اذه���ب فيها اىل بيت �سامي عبد احلميد، ا�سال 
نف�سي مل���اذا يعاملني هذا العم���الق كزميل له، 
لكت�س���ف ان الكب���ار دائم���ا م���ا يعطف���ون على 

مقلديهم يف احلياة.
رحل املعلم بعد ان ا�ساء حياتنا  باحلب والفن 

والبداع.

سامي عبد الحميد  ..الص����ورة االخيرة 


