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حوار األيام األخيرة مع الفنان سامي عبد احلميد:

اقـام االحتـاد الدولي العـالم االقلـيـات وبالـتـعـاون مع هيـئـة االعالم واالتـصاالت دورة تـدريـبيـة العـضاء
االحتـاد  عن رصـد االنتـهـاكـات الـتي تتـعـرض حلـقـوق اإلنسـان واالقـلـيـات  حتت عنـوان "آلـيـة رصد
ـوجه ضد األقـليـات". وحاضـر في الدورة عـدد من اخملتـص والـراصدين في هـيئة خطـاب الكراهـية ا
ـتـدرب من ـشاركـ ا اإلعالم واإلتـصـاالت كل من جنـاح الـعلي وأحـمـد فـلحي وسـيف وتـفـاعل من ا
طروحة  وعـبروا عن امتـعاضهم عن ما يـتعرضون له من علومـات ا الناشـط في مجال حـقوق االنسـان مع ا
ـرئية مـنها. وتـناولتـالورشة خـطابات الـكراهية الـتي  رصدها انتهـاكات من مخـتلف وسائل اإلعالم السـيما ا
ـوجبـهـا قـسم الـرصد االعالمي . من الـهـيئـة  واسـتـعراض وشـرح الئـحـة قـواعد الـبث االعالمي الـتي يـعـمل 
وبـيـنت الـنـاشـطـة الـدكــتـورة نـهـلـة جنـاح الـعـنـزي  ان االهــتـمـام بـقـضـايـا االقـلـيــات ورغـبـة في حتـقـيق الـسـلم
االجتمـاعي والتعـايش السلـمي  للـوصول جملتـمع يحتـرم االخر مهـما كانت قـوميـته ودينيه وانـتمائه ويـذكر ان لالحتاد
ـا تشـكله من عـدة نشـاطات اخـرى تسـتهـدف تسـليط الـضوء عـلى دور وسـائل االعالم  في مواجـهة خـطاب الـكراهـية 

اهمية في اجملتمع وانعكاساتها على االمن االجتماعي فيه.
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واالفراد حتى تـنتج افالما سيـنمائية.
ـثال نرى الـفلم االيراني وعلى سـبيل ا
مــتـطــورا جـداً ألنه مــدعـوم مـن الـدولـة
وايــــضــــاً لــــوجـــود جــــهــــات خــــاصـــة

استثمارية تتولى ذلك.
سرح ـعنـي بـا  × مـا هي مسـؤولية ا
بـأقـناع الـسـيـاسـي واصـحـاب الـقرار

سرح كيف يتم اقناعهم? بضرورة ا
- والـله ال ادري ..!" شـيـقنـعـهم" . يجب
ستوى ثقافي يؤهلهم ان يكونوا هم 

سرح ضرورة. أن يؤمنوا بأن ا
× مـاهي رؤيتك لـكليـة الفـنون اجلمـيلة

 ? مستقبالً
-كـما اعـرف ليس هـناك مـستـقبل زاهر
لـهـذه الـكــلـيـة ال اعـرف كــيف تـنـتـشل.
عندما تقارن الـكادر التدريسي السابق
والـكادر التـدريسي احلـالي ال اقول عن
ـعـرفة لـكن من حـيث اخلـبرة. اخلـبرة ا
يـدانـية لـلـكادر الـتدريـسي لـيس فقط ا
سـرح بل بكل اقـسام الـكلـية في قـسم ا
كانوا فنانـ وليس مدرس ما يوجد
االن مدرسـون. مثالً نـأخذ قسم الـفنون
الـتشـكيلـية كـان اساتـذته (فائق حسن)
أهم رســام في الـعــراق (جـواد ســلـيم)
اهم نـحـات في الــعـراق (كـاظم حـيـدر)

اهم رسام في العراق... وهكذا. 
{ هل يـعـني ذلك بان كـلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة
وانت من الــرعــيـل الــثــاني بــهــا قــد حــقــقت
االهـداف والطـموحـات الـتي كنـتم ترسـمونـها

في تلك الفترة?
- حقـقت ألنـهـا انتـجت.. انـتـجت جيال
ـيـدان مـتــعـلـمـاً فـعالً جـيل كـفـوء في ا
الــــفـــنـي ولـــكـن هـــذه االجــــيـــال بـــدأت
تـتـنـاقص في اهـميـتـهـا وفي خـبـرتـها.
دعـني اقول بـصراحـة هل هنـاك مدرس
مـثل (بـدري حسـون فـريد) يـدرس مادة
االلــقـــاء.. مــســـتـــحــيل! . (بـــدري) كــان
مــدرس لأللـقـاء بـحق وحـقــيـقـة.. يـعـلم

فعالً. 
ـاذا لم يـنـتـجوا { اذا كـانـوا فـعالً يـعلـمـون 
اســاتــذة اخــرين كــتـالمــيــذ بــعــدهم لــقــيــادة

رحلة? ا
- هـذا راجع لـلـطـالب ولـيس لـهم. نـعم
يـــوجــد كم واحــد لــكن ال يــوجــد طالب
قـالـوا ان نسـتـفـيـد من (بـدري حـسون)
ــكــانـتـه مـســتــقـبالً ال حــتى نــصـبح 
اتـصـور يــوجـد هـكـذا. اقـول بـصـراحـة

يوجد لدى الطلبة اعتداد بالنفس.
{ كـيف تـنـظر لـلـدراسـات الـعلـيـا حـالـياً في

كلية الفنون اجلميلة?
- الدراسات ال فائدة منها.

اذا?!  }
ـــــيــــدان كل - ألنـــــهــــا ال تــــصـب في ا
الـبــحـوث مـنـذ ان تــأسـست الـدراسـات
الـــعــلــيـــا الى حــد الــيـــوم ال تــدخل في
ـيـدان ال تـعالج مـشـاكل مـوجودة في ا
ـــا تــــؤخــــذ تـــلك احلــــقل الــــفــــني وا
الـدراسات وتـوضع على الـرفوف.. اذن

ما فائدتها! 
ــــشـــاكـل الـــتـي ال تـــعــــاجلـــهـــا { مــــا هي ا

البحوث?
ـسـرح.. - مـثالً عـزوف اجلـمـهـور عن ا
هل توجد دراسـة من هذا النوع? ال. كم
مـرة نقـول لـلـباحـثـ اكـتبـوا مـوضوع
عن تـطـوير الـفـرقة الـوطـنيـة لـلتـمـثيل.
الـفرقة الـوطنـية ميـتة.. كـيف اطورها..

كيف اعمل لها كيان له قيمة عليا...
{ مـا هـو الـســبب الـرئـيـسي في جنـاح نـوع
ــسـرح ــا يـســمى بـ (ا ـســرح  من انــواع ا
ي) ? هل ــســرح االكـاد الــتـجــاري) عن  (ا
هي الـذائقة الـعامة ام نـحن كسالى بـالترويج

سرح? لهذا النوع من ا
- نـعم اكـيـد الـذائـقـة الـعـامـة.. الـذائـقة
العامة تريـد ما هو سهل ما هو سريع
. مــنــذ  2003الى الـــيــوم لم نــر يــومــا
مـسرحـيـة بـها مـسـتـوى عالي وطـويـلة
ــسـرحـيـات كــأن تـكـون ســاعـتـان كل ا

تتراوح ب الـ  50 – 45دقيقة.
ـاذا يـعـزف اخملـرجـون عن تـنـاول الـنص  }

ي? العا
- نـعم.. ألنه يـحتـوي عـلى صعـوبة من
كل الـــنـــواحـي وبـــاألخص صـــعـــوبـــة
حتـليـلـيـة وتفـسـيريـة لـيس كل مـخرج
يعرف كيف يحلل مسرحية يعني مثالً
ـتازاً (جـاسم الـعـبـودي) كـان مـحـلالً 

واالحسن بجيله في تلك الفترة.
{ الـتكـنـلـوجيـا احلـديثـة الـتي ظهـرت بـشكل
ـسـرحي واسع في سـيــنـوغـرافـيـا الـعـرض ا
بـدات أخذ مساحات كـبيرة على حساب اداء

سرحي ككل? مثل و العرض ا ا
- نـعـود الى (غروتـوفـسكـي) الذي يـعد
ـسرحي كل ذلك دخـيالً على الـعرض ا
ــــمـــثل والـــفن اي دخـــيـــلــــة عـــلى فن ا
مـثل والسينما هي سرحي هو فن ا ا

فن الصورة.
{ وكـيف ننظـر للـتطور احلـاصل في مسرح
احلــداثـــة ومــا بــعـــد احلــداثـــة وغــيـــرهــا من

التسميات احلديثة?
- دعـني اخـبــرك عن (صالح الـقـصب)
فـي سـفــرة من الــســفــرات كــنت اصـوّر
فلـماً سيـنمائيـاً في انكلـترا ومن هناك
سرح الـوطني االنكليزي.. ذهبت الى ا
شـاهــدت مـســرحـيـة (طــائـر الــبـحـر) لـ

بـعـد معـاناة مـريـرة مع مرض الـفشل
الـكـلـوي الـذي اكـتـشـفت أعـراضه في
علم (سامي مستشفيـات عمان قرر ا
عـبـد احلـميـد) الـعـودة مع اسرته الى
احـضان الـوطن (العـراق) ليـعالج في
مـــســـتـــشـــفـــيـــات بــغـــداد بـــ االهل
واالصـــدقـــاء وتالمـــذتـه وجـــمـــهــوره
ـــســـارعـــ الـــكـــبـــيـــر. كــــنت احـــد ا
بــالــوصــول الــيه واالطــمــئــنـان عــلى
حــالــته الــصـــحــيــة وتــقــد اجلــهــد
ــشـــرف لي بـــرعــايـــته واالهــتـــمــام ا
بـــوضـــعـه الـــصـــحي عن قـــرب وفـــاءً
ـسـرحـيـة. ـعــلـمي ومـعـلم االجـيـال ا
ـــــراحـل الـــــعـالج في مــــــرافـــــقــــــتـي 
ستشفيات االهلية واحلكومية وفي ا
ــنــزل جـعــلــتــني اكــتـشـف عن قـرب ا
بـأنني أمـام هرم كـبيـر شامخ وراسخ
ـــعــرفـــة وطـــيب اخلـــلق بـــالـــعـــلم وا
والـتـواضع األبـوي الفـريـد من نوعه
معـلم معـطاء مـتـحدي لـكل صعـوبات
ـعرفي رض بـاالسـتمـرار بـعطـائه ا ا
ـواظبة عـلى القـراءة لكل مـا يكتب وا
ــتــابــعــة طــلــبـتـه الـذي عن الــفن و
يـشـرف عـلى بـحوثـهـم في الـدراسات
الـعـليـا ومـواصـلة اتـصـاله بـالـكاتب
ــســرحي الالمع (عــلي عــبــد الــنـبي ا
الــزيــدي) بـــخــصـــوص كــتـــابــة نص
مسـرحي مفـعم بالـرومانـسيـة ليـكون
من اخـراجه بعـد ان استـكمل اخراج
مـسـرحـيــة (االرامل) الـتي لم تـعـرض
ألســــبــــاب انـــتــــاجــــيــــة وأوصــــاني
عنـي عن صدور العدد باالتصـال با
الـثـالث مـن مـجـلــة (مـسـرحــنـا) الـتي
اكــمل إعــدادهــا فـضالً عـن انـتــظـاره
بـــــشــــغـف لــــرؤيـــــة صــــدور كـــــتــــابه
(االنـتــقـائــيـة واخلــصـوصــيـة في فن
ــسـرح ..ســيـرة ذاتــيـة) والــذي كـان ا
مـعتـرضاً عـلى العـنوان بعـد التالعب
ــعــنــيـة بـه من الــلــجـنــة او اجلــهــة ا
بـالـصدور ومـنزعج من كـلمـة السـيرة
الــذاتــيـة وكــان يــطـمـح لـعــنــونـته بـ
ــعــاجلـات االخــراجــيـة في جتــربـة (ا
ــســرحــيـة) ســامـي عـبــد احلــمــيــد ا
اضـافـةً لـقــراءته الـيـومـيــة لـلـصـحف
احملـليـة الـتي توقف عن قـراءتهـا قبل
ـؤلـم بـسـبب يــوم واحـد من رحـيــله ا
ســـوء حــالـــته الـــصــحـــيــة جـــداً أثــر
ــتـكـررة عـمــلـيـات الــغـسل الــكـلـوي ا
ــصــطـلح بــواقع ثالث (غــسالت)  بــا
الــطـبي في االسـبـوع والـتي أدّت الى
حـدوث التـهـاب في الـرئـة الـيمـنى ثم
ا ادّى حصـول ارتفـاع السائل بـها 
الـى ضـــيق في عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــفس
والـدخـول بـشبه عـمـلـية الالوعي. في
راحل األلم تلك وجدت ظل مزامنـتي 
نــفـسي مــســؤوالً أمــام الــفن والــعـلم
ــســرحي أن أفــتح نــافــذة ــعــرفي ا ا
حــواريـة اعــتــقــدت بــانــهــا ســتــكـون
األخــيــرة مع مــعـلم االجــيــال (سـامي
ا يدور بداخله عبد احلميد) للبوح 
من وجــهــات نــظـر ورســائل عــلــمــيـة
وفـــنــيــة. واالن يـــحــتم عـــليَّ واجــبي
االخالقـي والعـلمي بـنـشر هـذا اللـقاء
لـيأخـذ مكانـة كوثيـقة تاريـخية مـهمة
ـســرحــيـة أمــامـكم وأمــام األجــيــال ا

القادمة.
ــاذا تـــنـــصح الــعـــامـــلــ فـي احلــقل  }

سرحي? ا
- قـبل كل شيء أنـصح كل الـعـامـلـ
ـسرحي في بلدنـا العزيز في احلقل ا
ـســرحـيـة ان يــهـتـمــوا بـثــقـافـتــهم ا
ـرحـلـة اكـتشـفت ان اعـتـقـد في هـذه ا
هنـاك فـقـراً واضحـاً في هـذه الثـقـافة
سواء على النـطاق احمللي او النطاق
ي. يجب ان الـعـربي او النـطاق الـعـا
يــتـــعــرفـــوا عــلى جـــمــيع االســـالــيب
سـرحية في هـذا العالم والتـيارات ا
ابتداءً من الكالسيكية وصوالً الى ما
بـــعــد احلــداثـــة فــأنـــصــحــهـم بــعــدم
االدعـاء هـنــاك الـكـثــيـر من الــشـبـاب
ــسـرحـي يـدعــون بــأنــهم مــجـددون ا
وتـكـتـشف بـأن أعـمـالـهم ال تـرقى الى
ـا هي مـجرد مسـتـوى الـتـجديـد وإ
ارهاصـات ال تـستـنـد الى تبـريـر فني
وتـبـريـر حـيـاتي واقـولـهـا بـصـراحـة
انـني عنـدما اشـاهد عـرضاً مـسرحـياً
ال يـقـنـعـني وال اجـد مـبـرراً في حـركة
مـعيـنة او في مـفردة ديـكوريـة معـينة
او في اسلوب مع في االداء فأنني
اقـــول ان هــذا الـــعـــمـل لــيـس جـــيــداً
وصـراحــتي هــذه يــبـدو انــهــا تـزعج

الــكـثـيــرين ولـكن احلـقــيـقـة يـجب ان
تقـال. يـجب ان يـكـون لـكل فـعل وقول
ـســرحي مـبــرر مـنــطـقي في الـعــمل ا
ــبــرر هـو وفــني او مــبــرر حــيــاتي ا
الــذي يـقــنع اجلــمــهـور واقــول انــنـا
ـتـذوق ــسـرحي ا فــقـدنـا اجلــمـهـور ا
عـبـر سـنـوات طـوال من قـبل ((2003
بــســنــوات الى االن. اتــذكــر انــنــا في
ــســـرح الــفـــني احلـــديث قــد فــرقـــة ا
بـلـورنـا جـمـهــوراً مـسـرحـيـاً مـتـذوقـاً
ــســرحــيــات يــقــبل عــلى مــشــاهــدة ا
ـسـرحـيـات بــعـقـلـيـة ويـنـاقش هــذه ا
نـقـديـة مــوضـوعـيـة جـيــدة ويـنـتـظـر
اعمـال الـفرقـة الـسنـويـة. اما الـيوم -
لالسف - فـهذه الـفرقـة قد تـوقفت عن
ـسـرح الـعـمل. االن اكــرر قـولي ان  (ا

شي على ساق واحدة)! العراقي 
سرح العراقي × ماذا تقصد بعبارة ا

شي على ساق واحدة?
-اقـصــد بــأنه يــعــتـمــد عــلى الــفــرقـة
الـوطنيـة للـتمثـيل وما يـنضوي حتت
ـسرحـية هـذه الـفرقـة من العـروض ا
ثل وغياب الـفرق االهلـية اي ساق 
الفرقة الوطنيـة والساق الثانية تمثل
الفرق االهلية. وحـتى الفرقة الوطنية
هي ليست الفـرقة الوطنيـة احلقيقية
بـينـما في السـابق كان هـنالك الـعديد
من الـفــرق اخلــاصــة االهـلــيــة ال يـقل
مـسـتـوى اعـمـالـهـا عن اعـمـال الـفـرقة
الوطنيـة اذ ما لم يكن يتـفوق عليها
ــسـرح الــفـني احلـديث مـنـهــا فـرقـة ا
ـسـرح الـشـعـبي واحتـاد الـفـنـان وا
مــسـرح الــيـوم.. وهــكـذا. هــذه الـفـرق
لــيس لــهــا وجــود الــيــوم مع االسف.
ــســرحي ال يـتم اال واقــول الـنــشـاط ا

بإحياء الفرق اخلاصة.
{ كـيف تنـظر للـمسـرح العـراقي مسـتقبالً
شي عـلى ساق واحـدة بحسب وهـو االن 

قولك?
- االن اســـتــذكــر قــول صـــديــقــنــا (د.
ـسـرح مـيـمـون اخلـالـدي).. يـقـول: ( ا
الــعـراقي االن هــو مـيت. والــدراسـات
الــعـلــيـا الــتي تــريـد ان تــعــالج مـاذا
ــيت!) مع االسف. صح انـا تــعـالج.. ا
ــسـرح اعـتــرف لـوال جــهـود شــبـاب ا
ـــســـرح ـــات ا الـــطـــمــــوحـــ فـــعـالً 
الـــعــــراقي ولــــكن هــــؤالء هم الــــذين
يعـطون دمـاء جـديدة لـلـمسـرح  ولكن

هذه اشعر بها حتتاج الى تنقية.
{ كـيف تـنــظـر الى دور الـدولـة واحلـكـومـة

سرح? اذا تدخلت في الفن وا
- واضح جـــدًا ان احلـــكــــومـــة غـــيـــر
مـهـتمـة بـالـفن كـما يـبـدو صـحيح ان
هــنـاك مــعـاهــد.. هـنــاك كـلــيـات لــلـفن
ـئات بل االف مع وهـنـاك خريـج بـا
االسف ولــكـن لــيس هــنـــاك احــتــواء
لهم احـتواء إلبـداعاتهم.. يـعني مثال
ـفروض الـفـرقـة الـوطـنـية لـلـتـمـثـيل ا

ســـنــويـــاً تــخـــتـــار اعــضـــاء جــدد من
خــريـجـي مــعـاهــد وكــلــيــات الــفــنـون
اجلــمـــيــلــة الـــبــارزين مـــنــهم هــذا ال
يـحـدث ولـكن الـغـريب بل االغـرب من
هـذا ان االعــضـاء االصــلـيــ لـلــفـرقـة
الـوطــنـيــة لـلــتـمــثـيل ال يــعـمــلـون في
الـفــرقـة كل الـذين يــسـتـخـدمـون اسم
الــفـرقــة هم من خــارج الـفــرقـة وهـذه
واحــدة من االشــيــاء الــغــريــبـة. مــثالً
يقولون الفرقة الوطنية للتمثيل تقدم
مثلما فعل اخملرج (انس عبد الصمد)
وانــا اعــتـــقــد بـــانه لــيس عـــضــو في
الـفرقـة الوطـنيـة بل لديـه فرقـة خاصة
ـسـتـحـيل) ولـكن يـقـولـون اسـمــهـا (ا
الــفــرقـة الــوطــنــيــة تـقــدم مــســرحــيـة

(توبيخ).. كيف ذلك ! 
{ هل تـعتـقـد هذه الـطريـقـة تعـبر عن عـجز
ـسـرح بـحيـث تتـكئ من دائـرة الـسـيـنـمـا وا
عــلـى الــفـــرق االخـــرى وجتـــيــر جـــهـــودهــا

للدائرة? 
ـا ذلك.. فـكـيـف تسـتـوعب اآلالف - ر
ــؤلّـفـة من اخلـريـجــ تـسـتـوعـبـهم ا
عنـدمـا تكـون هـناك فـرق مـسرحـية او
تنـظيمـات ألنشطـة مسرحـية مثالً في
الـــســابق هـــنـــاك فــروع لـــلــفـــرقــة في
احملــافـظــات الــرئــيــســيــة تــسـتــوعب

اخلريج واالن ال أعتقد موجودة.
{ هـنالك فكـرة مستـقبلـية احتـماليـة لهيـكلة
ــســـرح بــســبب عــدم دائــرة الــســيـــنــمــا وا
تـعويـض الدرجـات الـوظيـفـية لـلـمتـقـاعدين..

فكيف سيؤثر ذلك مستقبالً? 
- فـي كل الـعــالم الـدولــة تـدعم مــالـيـاً
ـسـرح الــفـرقــة الـوطــنـيــة اي فـرقــة ا
ـــســرح الـــوطـــني. كل الـــعــالـم فــرق ا
الـوطـني تــشـتـغل عـلى نـظـام اخلـزين
ـســرحي نــظـام (الــربــتـوار) مــاعـدا ا
فـرقــنــا في الـعــراق وحــتى في مــصـر
وفـي تونس ال يـوجـد نـظام الـربـتوار.
بـصراحة عـندما حتـيي الفرق االهـلية
اخلاصة اكيد سينـتمي لها الكثير من
اخلــريــجــ وســتـــتــطــور اعــمــالــهم
وابـداعاتهم وبـذلك سيـتوسع الـنشاط

سرحي.  ا
ــال { الــفـــرق االهـــلـــيــة مـن اين تـــأتي بـــا
ـومـة وهي ال تـعـمل مـسـرح لـيـمـنـحـهـا الـد

ال?  شعبي يدر لها ا
شكلة.. اذ البد من وجود - هذه هي ا
دعم مـن الــدولـــة. كـــيف نـــحـــيي هــذه
بلغ الفرق.. نحييها بـدعمها مبدئياً 
ال يخصص في كل سـنة لنشاط من ا
الــفــرق اخلـــاصــة وكــمـــا يــبــدو بــأن
سرح وكما ميزانية دائرة السينما وا
اسـمع بـأنـهـا مـيزانـيـة ضـعـيـفـة جداً
فــــــضـالً عن حتــــــويـل الـــــدائــــــرة الى
الــتــمــويل الــذاتي في حــ ال يــوجـد
ــــســـرح هــــكـــذا شـيء دائـــمــــا فـــرق ا
الـوطـني تـأخــذ تـمـويـلــهـا من الـدولـة
ولـــيس اعــتـــمــادهـــا عــلـى الــتـــمــويل
الــذاتي الن ايـراداتــهـا ضــئـيــلـة جـداً
ــشـكــلـة. واعــتـقــد وجـود وهـذه هي ا
قـسـم الـسـيــنـمـا في دائــرة الـسـيــنـمـا
سرح امر خاطئ. بصراحة االنتاج وا
الـســيــنـمــائي صــنـاعــة وفن وجتـارة
ـتلـك بنـية حتـتية صـناعـة ونحن ال 
وجتــــارة وال يـــوجــــد لـــديــــنـــا ســـوق
لــلـسـيـنـمـا الـعـراقـيـة فـعـلى اي شيء
يـوجد قـسم سـينـما داخل الـدائرة.. ال
ادري. اقـتــرحت ســابــقـاً ان يــحــولـوا
قــسم الــســيــنــمـــا الى شــركــة (بــابل)
كـقــطـاع مــخـتــلط تــسـاهم به الــدولـة

(تـشـيـخـوف) ال حتـتـوي عـلى فـذلـكـات
الديـكور وكل شيء بهـا واضح فنرى
ة ثل بأزياء قد بستان وبحيرة و
تـــوحي بـــاألجـــواء الــروســـيـــة. قــررت
الــــرجـــوع الـى الـــنـص االصـــلـي لـــكي
اعرف الديكور كـيف كان فأكتشفت ان
ـسـرح هـو الــديـكـور الــذي نـفـذ عــلى ا
صورة طـبق االصل عن ما مـوجود في
الـنص والذي قـام بـتنـفـيـذه االنكـلـيز
فقلـت في نفسي هل نـحن نفهم احسن
مــنـهم?! مـاذا يــعـني (صـالح الـقـصب)
بــكـتــلــة الــديــكــور احلــديــديـة االشــبه
سرح.. لم بجمجمة كبيرة في خلفية ا
ا طرح فـي العرض ار لـها اي عالقـة 
لـكن (الـقـصب) يـريـد ان يـخالـف. اذكر
ــســرحــيــة كـان في مــعــهــد الــفــنــون ا
لــلـمــخـرج (صالح الــقـصب) مــشـروعه
ـسرحي مـسرحيـة اسمـاها (محـاكمة ا
لوكـولس) لـ (بريشت )  يـوجد تابوت
فـي اصل الــــــنـص لـــــكـن (الـــــقــــــصب)
استـخدم فـي العـرض (شخـاطـة) علـبة
كبـريت بدالً عن التـابوت االساتذة في
حينـها كـلهم ضـحكـوا جمـيعـاً على ما

فعل لكنني دافعت عنه بقوة.
ــســرحي الــذي يــعــمـل مــسـرح { اجلــيل ا
سرح الكالسيكي او بـعيداً عن ما يسمى با
الـتـقلـيـدي او الـواقعي او الـطـبـيعي يـقـولون
بـأن (سامي عبد احلميد) هو مخرج تقليدي
سرح كالسـيكي وهو يـحب هذا النـوع من ا
ـسرح الن  نـظـرته تنـحـصر ويـشـجع لهـذا ا
ــســرحـي فــقط ولــيس لــديه بــهــذا الــنــوع  ا
ـسـرح او مـنـظـار آخـر لـلـتـطـور احلـاصل بـا

االساليب االخرى?
- لـو انا مثـلما يـدعون هل كـنت عملت
ـطـبخ) لـو انا مسـرحـيـة (عطـيل في ا
كـمـا ادعـوا هـل اعـمل مـسـرحـيـة (ايـام
اجلنـون والـعـسل) لـ (خضـيـر مـيري)
الـتي حـولت بهـا حيـاته في مـستـشفى
الشماعيـة عندما ادعى اجلنون واودع
بـهــا بـســبب مـحــاولـته الــهـرب خـارج
الــعــراق فــجــعــلت من تــلـك احلــكــايـة

عرضاً مسرحياً.  
{ كــــيـف تــــنــــظــــر الى مــــســــرح اجلــــســــد
(الـكيروغراف) الذي انتشـر بعد ظهور(فرقة

سرح العراقي? مردوخ) في حركة ا
ـــســرح - هـــذا هـــو نـــوع من انـــواع ا

سرح.  وليس كل ا
{ هل تـريد من كليـة الفنون اجلـميلة تدرس

سرح الكالسيكي? فقط ا
- انـــا ال اقـــول تـــدرس فــــقط مـــســـرح
كالســيـــكي بل تـــدرس كل االســـالــيب
ـــاذج تــطــبـــيــقــيـــة لــتــلك وتـــعــرض 
ـــوذج من االســـالـــيب تـــقــــدم مـــثالً 
ـــوذج من ـــســـرح الـــكالســــيـــكي و ا
ـسرح ـوذج من ا ـسـرح الواقـعي و ا
التعـبيري ضمن فـترة الدراسة وضمن
مـهـرجان الـتـخـرج ايـضـاً. ال يـجوز ان
يـــأتي الـــطـــالب ويـــقـــدم بـــاخـــتـــيــاره
مــســرحــيــة من تــألــيف شــخـص غــيـر
مـعـروف ولـهـذا الـسـبب ال يـتـنـاولـون
ي ألنه عـملـية غـير سـهلة الـنص العـا
لــذلك حــتى لــو تــنــاولــوه فــيــقــومــون
بتغييره. مثالً (جبار جودي) مسرحية
(مــــــكــــــبـث) ســــــمــــــاهــــــا (حــــــصــــــان
ـاذا (حـصـان الـدم)..اســتـغـربت لــذلك 

الدم) ! ال اعرف. 
ـاذا حتولت { هل اعـطى مـبررات مـنـطـقيـة 

من (مكبث) الى (حصان الدم)?
- ال. فــقـط حــصــان جــعـــله واقــفــاً في
ـاذا! بـينـما ـسرح وال ادري  خلـفيـة ا
عنـدما اخرجتـها انا اسميـت مسرحية
(مكبث) (طقوس النوم والدم) اقتباساً
من الــكــاتب (روالن بــارت) فــهــو الـذي
اشار بكتابه (شكسبير معاصرنا) الى
عــبــارة (طـــقــوس الــنــوم والــدم) وانــا
ــسـرحــيــة الــعــديـد من ادخــلت عــلى ا
ــأخــوذة من مــســرحــيــات ـــشــاهــد ا ا
ـيـة من مـخـتـلف الـعـصـور ولـكـنـها عـا
حتمل نفس الثيمة ثيمة الطموح غير
سرحي داخل شروع. قدمت العمل ا ا
سـتوديـو سينـما وقـمت بتـحويله الى

اشبه بالكاتدرائية. 
ـــســـرحـــيــة { في اي ســـنـــة قـــدمت هـــذه ا

(طقوس النوم والدم)?
- نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات في داخل
ــــوجـــود في مـــســـرح الــــســـتـــوديـــو ا
ـسـرحـيـة بـتـشـيـيع الـرشـيـد. وبـدأت ا
جــثـمـان (الــلـيـدي مــكـبث) الـذي وضع
داخل الــكـاتــدرائــيــة مــحـيــطــ بــهـا
ويـأنون ويصـلون لـها ويـأتي (مكبث)
يـحيـهـا ويسـتـذكـر االحداث الـدرامـية.
وقـمت بـاسـتـبـدال الـسـاحـرات بـأفـكـار
(الليـدي مكبث) اي حـذفت الساحرات
ـسـرحيـة. ومـنحـت دور (اللـيدي) من ا

للممثل (مازن محمد مصطفى).
×كيف بررت ذلك?

-بـررته الن (الـلـيـدي مكـبـث) تقـول في
احـد حواراتـها (فـقدت انوثـتي). وكان
الـفـنـان (مـازن مـحـمـد مـصـطـفى) غـيـر
مــقـتــنع بــذلك ولــو كـان مــقــتـنع ألدى

الدور بشكل مختلف.
تـواصل? نـراك اما { مـا هـو سر عـطـائك ا
ثـالً او كاتباً او مـترجماً.. الخ مـخرجاً او 

عطاء مستمر ال ينضب?
ـسـرح ارتـبــاطـًا وثـيـقـاً - ارتـبـطت بــا
سواء عن طريق الدراسة او عن طريق
سـرحيـة لعدد الـنشـاط في العـروض ا
من الـفرق اخملتـلفـة مثل عروض كـلية
الــفــنـون اجلــمــيـلــة وعــروض الـفــرقـة
الــقـومــيــة لــلــتـمــثــيل وعــروض فــرقـة

سرح الفني احلديث.  ا
ـاذا بـعض مـخـرجي االعـمـال يـشـعـرون  }

باإلحباط?
- يــــبــــدو لـي بــــأنــــهم ال يــــشــــعــــرون

باإلحباط.
{ كيف? 

- النــهم يـــتـــصــورون بـــأن اعــمـــالــهم
مـتقدمـة تمثل مرحـلة تاريـخية مـعينة
ولذلك يـعـتدون بـأعـمالـهم  عـلى الرغم
من ان هـذه االعـمال تـفتـقر الى الـكثـير
من عناصر التـكامل الفني في العرض

سرحي. ا
ــاذا تــوصي بــعض الــفــنــانــ الـلــذين  }
تـعـكــزوا عـلى اعـمــال سـابـقــة حـقـقت جنـاح

واالن هم شحيحي االنتاج?
- هذه جناحات وقتية.
{ ولكنها مازالت تذكر! 

-عـندمـا نأخـذ احد اخملـرج ونـضعه
تقدم يجب ان صافي اخملرجـ ا
يـــكــون لــديـه رصــيــد ولـــيس عــمالً او

عمل ناجحة بل رصيد مستمر. 
ناسب لـلفنان لكي ينتج و ناخ ا { مـا هو ا

يكون لديه رصيد مستمر?
ـــنـــاسب هـــو وضع خـــطــة ــنـــاخ ا -ا
ــسـرحـيـة سـنـويــة وخـطـة لـألعـمـال ا
يـشـارك بــهـا مـخــرجـون من الــشـبـاب.
والفـرقة الوطنـية تستضـيف مخرج
من الرواد وتـقوم ايضـاً بإنتـاج اعمال
مسرحية متكاملة. من  (2003الى حد
سـرحـيـات غيـر مـتكـامـلة بل االن كل ا
مبـتسرة مـختزلـة اي ال تقدم مـسرحية
مــتــكــامـــلــة بل فــصـل او فــصــلــ من
ـسـرح مــسـرحـيــة مـعــيـنــة. في حــ ا
يــحــتــاج الى مـســرحــيــة كـامــلــة. بـكل
الـعــالم وجـود لالبــتـســار بل يــقـدمـوا

مسرحيات كاملة.
{ هل الــعـــمل االداري لـــلــفـــنــان يـــقــلل من

عطائه الفني?
-ال بل يسـتطيع الـفنان ان يـجمع ب

الـقـدرة االداريــة والـقـدرة االبـداعـيـة...
يستطيع طبعاً. 

? { كيف تنظر الى تقاعد الفنان
- ل . ال يـجــوز ان يـتـقـاعــد الـفـنـان بل

يبقى معطاءً طيلة حيات .
{ من خالل مـسـيرتك هـل وجدت من تـاجر

بالفن على حساب الف ?
- ال اسـتــطـيع ان اقـرر ذلـك لـكن يـجب
ان نـــفـــرق بـــ عــــروض مـــا يـــســـمى
ـــســـرح الــتـــجـــاري الـــتي هي في بــا
الـــواقع عــروض هــابــطــة تــســتــجــدي
قـولة (اجلمـهور عاوز اجلـمهور وفـقاً 

كدا) .
ــعــادلــة بــ الــفــنــان { كــيف نــحل هـــذه ا
ال والفـنان الـذي يعمل ي شحـيح ا االكـاد
ال? االعمال التجارية الهابطة ولكنه كثير ا
ـــســرح الــتـــجــاري ال يـــحــتــاج الى -ا
ــــول ذاتـه  في حــــ تـــــمــــويـل ألنه 
ـــســرح يـــحــتـــاج الى دعم مـــالي من ا
ـــكن لـه ان يـــنـــهض الـــدولـــة حـــتـى 

وهكذا.
ـسرح بـحـاجة لـلـخروج { هل تـعـتقـد بـأن ا
من مـسرح الـعلبـة ليـكون اكثـر تشـاركية مع

اجلمهور?

-ليس له عالقة. اقول لـكل مسرحية
طبـيعـة معـاجلـتهـا ولكل مـسرحـية
ـناسب كـأن يكـون مسرح مـكانـها ا
عــلـبـة او مــسـرح دائــري او مـسـرح
مـفـتوح وهـكـذا يـحدد ذلك من خالل

عاجلة.  ا
{ هــنــالك عـــروض مــســرحــيـــة هــدفــهــا
ــــهـــرجـــانـــات االســـاسي االيــــفـــاد الى ا
اخلـارجية وليس اجلـمهور احمللي.. كيف

تنظر لهذه الظاهرة?
سرح -انا دائماً اكرر مقولتي (ان ا
لم يؤسس تقـاليد مسـرحية راسخة
كـما هـو احلال في انـكلـترا وفـرنسا

وروسيا والى آخره).
سرحية? { ماهي تقاليد تلك الدول ا

-اول شيء مسرح دائم وخصوصاً
ـسـرح الـوطـني الـتي تـعـتـمد فـرق ا
نظام (الربتـوار ) طوال ايام السنة.
هـنـاك عــروض مـسـرحــيـة مـتــغـيـرة
ـتفـرج يـستـطيع ـة وجديـدة وا قد
ان يــخــتــار مــا بـــيــنــهــا بــحــيث ال
يصـبح وجود فـراغ اي ال يجوز ان
تـذهب للـمـسرح الـقومي في الـص
ولم جتـد مـسـرحـيـة زائـداً الـنـقـطـة
الـثانيـة التي اكررهـا بأن (مسـرحنا

سرح).  العربي لم يعتز بتراث ا
×هل تــقــصــد بــاالعــتــزاز بــالــتــراث
ــســرح في ــســرحي كــمــا اعــتــز ا ا
ـسـرح انــكـلــتـرا بـ (شــكـســبـيــر) وا

الروسي بـ (تشيخوف).. الخ?
- نعم.

ــاذا يـــتم االعــتـــزاز غــالـــبــاً بـــكــتــاب  }
سرح? ا

-الــنص هــو االســاس.. الــنص هــو
االساس.. بدون اي اشكال. 

{ هل تـعتـقد بعـدم وجود هـوية للـمسرح
سرحي العربي ? العراقي او ا

-هي لـيست قـضيـة هويـة انا اقول
لم يـعـد هنـاك ضرورة ان تـثـبت لكل
مـسـرح هويـة ولكـن يجب ان يـكون
لــكل مــسـرح تــراث ســواء عن طـرق
ـــــســــرحي او عـن طــــريق الـــــنص ا
ــســرحـي الـذي يــخــرجه الــعـرض ا
مـــخـــرجـــون كـــبـــار ويــبـــقـى طــوال

سنوات يعرض كما هو.
ـسـرح ـسـرح? وهـل ا { مــا هـو هــدف ا
قــادر عـــلى حتــقـــيق هـــدفه االجــتـــمــاعي

ضروراته?
سـرح هو توعـية توجيه - هدف ا

تثقيف حتفيز.
{ هل يستطيع حتقيق ذلك?

- يـسـتـطـيع اذا كـان هـنـالك مـسـرح
ناسبات. دائم وليس فقط في ا

{ كـيف تـنـظــر الى مـا يـسـمى بـجـمـهـور
النخبة?

ــــســــرح يـــجب ان -انــــا اقـــول ان ا
يــوجـه الى اجلـــمــهـــور ولـــيس الى
اجلماهير والفرق اجلمهور متذوق
يـقدر يـتفـهم ينـقد يـتلقـى ما يرفع
ــسـرح ذائــقــته الـفــنــيــة  بـعــكس ا
الــواطي مــسـرح اجلــمــاهــيــر الـذي
يـنحـدر بـذائـقـة اجلـمهـور الى ادنى

ستويات. ا
{ كـلــمـة اخـيـرة الى كل مــعـجـبـيك والى

الناس وما تتمناه للعراق?
-مـا اتــمـنـاه لـلــعـراق اال اخلـيـر الن
الــــــعــــــراق القـى انــــــواع الــــــويالت
لألسف الشعب العراقي ال يستحق
مثل هـذه الويالت الشـعب العراقي

يستحق الرخاء التقدم الرقي. غالف الكتاب
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