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هك���ذا هو قي�ص���ر 
امل�صرح العراقي بدري 

ح�ص���ون فريد �ص���مو يتوهج 
وكل اجله���ات تنظ���ر اليه ب���روق ملدارات 

ا�ص���راق، يا معلمي الفريد كن���ت قوة تدعو اىل 
ارتفاعات اىل ت�صكيل م�صرح عراقي حتيطه

ق���ارات العامل اخلم�س ح�ص���ارة والقًا و ابداعًا 
وكنت ت�ص���ر ف���وق قمم جب���ال العامل �ص���اخمًا 
كمج���ٍد ازيل، معلم���ي الذهبي و�ص���يدي الفريد 
بدري وقف ال�صعر بق�صائده ووهج املو�صيقى 
اجالاًل لك ايها القي�ص���ر ليقدم لك اكاليل الغار، 
لق���د زرع���ت فين���ا لهي���ب الكربي���اء واالب���داع، 
الهمتنا اكرث من الف �ص���علة وع�ص���نا معك زمنًا 
ي���ربق بكل االل���وان �ص���علت فينا احل���ب لقارة 
الع���امل ال�صاد�ص���ة وامل�ص���رح والكربياء معلمي 
الذهي اأي �ص���م�س ومنار كنت، كان ح�ص���ورك 
م�ص���رقًا بكل االزمنة التي كن���ت فيها وما زلت، 
وكنا نبحر وراء �صوء �صفينتك الذهبية ململكة 
امل�ص���رح التي انت قي�ص���رها االبدي، ا�صوات 
ا�ص���عاعًا  ت���زداد  �ص���اطعة  وب���روق  م�ص���رعة 
وا�ص���راقًا امامك تن�ص���د لك احلب واملجد، انت 
يا جوهرة الع�ص���ر وخال�ص���ة التاأريخ �صعاعًا 
ي�ص���رق فينا زمن���ًا لف�ص���اءات ح���ب اليتوقف، 
لرحل���ة بهيج���ة، نت�ص���لق مع���ك االب���راج لقب���ة 
ال�ص���ماء، ايه���ا القي�ص���ر الذهب���ي ي���ا مبدع كل 
االجيال ياب���دري الذهبي ظالل موكبك ت�ص���ل 
اىل مدارها النجومي وتنطلق مبهجة كاوراق 
خ�ص���راء وترتف���ع اال�ص���رعة ب���كل ق���وة لتحّي 
الطري���ق ال���ذي �ص���رت في���ه وكربيائ���ك قطعت 
ا�ص���واطًا مثل جن���م ال�ص���باحات ال���ذي يتقدم 
نحون���ا كبهجة تت�ص���لق اىل اعل���ى القمم هكذا 
تر�صدنا كي نتطلع اىل ال�صم�س كي تهبنا روؤية 
البح���ار واجلداول، علمتنا كيف نحب اجلمال 
وكيف نحب امل�صرح حبًا فائقًا ب�صخاء ليجعلنا 
روؤية جمده الذي يرتف���ع اىل االعلى كجواهر 
متطاي���رة، لقد وهبناك ايها املجد حبنا االبدي 
ي���ا معلم كل االجيال او�ص���يتنا ان نحتفظ بكل 
االح���الل الت���ي حلمناه���ا وكن���ت ان���ت فرحنا 
االب���دي، تاج���ك الذهب���ي مل يك���ن اكاليل زنبق 
بكل اكالي���ل من ورود دائم���ة االزهار، الغبات 
انطلقت خم�صرة، ريح ندية، هفهافة ناعمة، يا 
معلمي كنت ت�صرق فينا كفجر النهارات عندما 
تبداأ ال�صم�س تلقي ا�صعتها وكنت �صخيًا بحبك 
للم�ص���رح كنهر عذب وكنا ن�ص���معك كي ت�ص���رع 
حلقول ال�صم�س جتمع االزهار وتغني لل�صالم 

واالن�صان.بدري ح�صون فريد
ول���د الفن���ان ب���دري ح�ص���ون فري���د يف مدين���ة 
كرب���الء ع���ام 1927 اأنه���ى درا�ص���ته االبتدائية 
والثانوية يف مدينة كربالء دخل معهد الفنون 
اجلميل���ة ق�ص���م الفنون امل�ص���رحية ع���ام 1950 
وتخ���رج من���ه يف ع���ام 1955 ليح�ص���ل عل���ى 

الدبلوم واالأول على دورته. ح�ص���ل على بعثة 
درا�ص���ية لدرا�ص���ة امل�ص���رح يف معه���د )كودمان 
ثي���رت( يف مدين���ة �ص���يكاغو االأمريكي���ة للفرتة 
)1962 – 1965( ليح�صل على البكالوريو�س 
واملاج�صتر بتفوق. غادر العراق يف نهاية عام 
1995م م�ص���تقرا يف املغرب حيث عمل مدر�صا 
ملادة التمثي���ل يف جامعة الرب���اط حتى عودته 
اإىل الوطن عام 2010. يف اخلام�س من �ص���هر 

ت�صرين االأول من عام 2010 عاد اإىل العراق
اأخ���رج يف اأمري���كا م�ص���رحية ال�ص���ارع امللك���ي 
تاأليف تن�ص���ي وليامز على م�ص���رح اال�صتوديو 
يف معه���د كودم���ان ثي���رت وه���ي م���ن متطلبات 
نيل �ص���هادة املاج�ص���تر يف االإخراج امل�صرحي 
عام 1965. عندما عاد اإىل الوطن عمل مدر�صا 
يف معه���د الفن���ون اجلميل���ة / ق�ص���م امل�ص���رح 
ببغداد عام 1966. اأخرج للم�ص���رح بعد عودته 
للعراق م�ص���رحية عدو ال�ص���عب ل� )اب�صن( على 
م�ص���رح معه���د الفن���ون اجلميل���ة ببغ���داد ع���ام 
االأخ���رة  ال�ص���اعة  م�ص���رحية  اأخ���رج   .1967
تاألي���ف ميخائي���ل �صيب�ص���تيان لفرق���ة امل�ص���رح 
ال�ص���عبي عام 1969. اأخرج م�صرحية بيت اأبو 
كمال لفرقة امل�ص���رح ال�ص���عبي وهي م���ن تاأليفه 
وعر�ص���ت عل���ى امل�ص���رح القومي ببغ���داد عام 
1969. اأخرج م�ص���رحية احل�صار تاأليف عادل 
كاظم وقدمت على امل�ص���رح القومي عام 1971 

ومثل���ت العراق الأول مرة يف مهرجان دم�ص���ق 
امل�ص���رحي وعر�ص���ت عل���ى م�ص���رح احلم���راء 
يوم���ي 16 و17 ني�ص���ان ع���ام 1971. اأخ���رج 
م�ص���رحية مركب بال �ص���ياد تاألي���ف األيخاندرو 
كا�ص���ونا الأكادميي���ة الفن���ون اجلميل���ة ببغداد، 
وعر�صت على امل�ص���رح التجريبي عام 1973. 
اأخ���رج م�ص���رحية بطاق���ة دخ���ول اإىل اخليم���ة 
تاألي���ف عب���د االأمر معلة واإنتاج فرقة امل�ص���رح 
الوطني وعر�ص���ت عل���ى امل�ص���رح القومي عام 
1974. اأخرج م�صرحية اجلرة املحطمة تاأليف 
هايرن�س فون كالي�صت اإنتاج اأكادميية الفنون 
اجلميلة وعر�ص���ت على امل�صرح التجريبي عام 
1975. اأخ���رج م�ص���رحية ج�ص���ر ارت���ا تاألي���ف 
هرمان ه�ص���ه تق���دمي الفرقة القومي���ة للتمثيل 
ع���ام 1985. اأخ���رج م�ص���رحية هورا�س تاأليف 
بير كورنيه وقدمته���ا الفرقة القومية للتمثيل 
وعر�صت على م�صرح الر�صيد عام 1987. كتب 
واأخ���رج م�ص���رحية احلاج���ز قدمته���ا اأكادميية 
الفن���ون اجلميل���ة وعر�ص���ت عل���ى قاع���ة حقي 
ال�ص���بلي ع���ام 1993. كتب واخرج م�ص���رحية 
خطوة من الف خطوة قدمتها اأكادميية الفنون 
اجلميلة وعر�صت على قاعة حقي ال�صبلي عام 
1994. اأعد م�صرحية الردهة عن ق�صة اأنطوان 
ت�ص���يخوف ال�ص���هرة رده���ة رق���م 6 واأخرجها 
وقد انتجت م���ن قبل اأكادميية الفنون اجلميلة 

وعر�ص���ت على قاعة حقي ال�صبلي عام 1995. 
قدم يف املنفى مونودراما امل�صطبة ممثال وهي 
م���ن تاأليف واإخراج جواد اال�ص���دي وعر�ص���ت 
يف كل م���ن ب���روت والرباط. مث���ل يف العديد 
من االعمال امل�ص���رحية وكان اأ�ص���هر دور له يف 
م�ص���رحية الطوفان تاأليف عادل كاظم واأخراج 
اإبراهي���م ج���الل عندما ق���ام بدور الكاه���ن اآنام 
وعر�صت امل�صرحية يف مهرجان دم�صق الثالث 
امل�ص���رحيات  م���ن  العدي���د  كت���ب  ع���ام 1973. 
للم�ص���رح العراقي كان ا�صهرها م�صرحية ن�صيد 
االأر�س وم�ص���رحية بي���ت اأبو كم���ال. كما األف 
م�ص���رحيات عدي���دة اأخرى نذك���ر منها احلاجز 
وخط���وة من ال���ف خطوة واجلائ���زة. مثل يف 
العديد من االأفالم ال�ص���ينمائية منها ارحموين 
ونبوخ���ذ ن�ص���ر والقاد�ص���ية وباب���ل حبيبت���ي 

والعا�صق.
ح�صلت م�صرحيته احل�صار التي اأخرجها على 
جائزة اأف�صل اإنتاج متكامل عام 1971. ح�صل 
على جائزة اأف�ص���ل خمرج للمو�ص���م امل�ص���رحي 
مرك���ب  مل�ص���رحية  اإخراج���ه  ع���ن   1973 ع���ام 
ب���ال �ص���ياد. ح�ص���ل على جائ���زة اأف�ص���ل ممثل 
م�ص���رحي للمو�صم امل�ص���رحي 1974 عن دوره 
يف م�ص���رحية الطوف���ان الكاهن اآنام. ح�ص���لت 
م�ص���رحيته الردهة الأف�ص���ل اإخ���راج يف وزارة 

الثقافة عام 1995.

ال���ق���ص���ب  ص�������اح  د. 

س���ام���ي ع���ب���د ال��ح��م��ي��د

فري���د  ح�ص���ون   ب���دري     
رك���ن مه���م م���ن اأركان امل�ص���رح 

يف الع���راق ب���ل اأح���د اأعمدت���ه الت���ي �ص���يد عليها 
�ص���رح  امل�ص���رح العراقي الذي ارتف���ع بناوؤه منذ 
اأوائ���ل اخلم�ص���ينات م���ن الق���رن املا�ص���ي  عندما 
اأدرك )ب���دري( وزم���الوؤه من طلب���ة معهد الفنون 
اجلميلة اأن امل�ص���رح و�صيلة من  و�صائل التثقيف 
والتوجي���ه والنق���د وحت�ص���ن الذائق���ة وترويج 
املحب���ة واجلم���ال  والدعوة لتغي���ر املجتمع اإىل 

االأف�صل،
وبع���د تخرجهم يف املعهد اأ�ص���هموا يف تاأ�ص���ي�س 
كيان���ات جديدة للعمل امل�ص���رحي كفرقة امل�ص���رح 
احلديث والفرقة ال�صعبية للتمثيل وفرقة م�صرح 
الطليع���ة والفرقة القومية للتمثي���ل، وعندما عاد 
)ب���دري( من بعثت���ه الدرا�ص���ية يف معهد غودمان 
للفن امل�صرحي يف �صيكاغو اأخذ هو وزمالء مثله 
واأ�ص���اتذة له در�صوا فن امل�صرح يف خارج البالد، 
يعملون بكل جدية وحر�س على تطوير وجتديد 

�صكل العر�س امل�صرحي وم�صمونه.
اأتذكر كي���ف كنا، اأنا وهو، نتناف����س على االأولية 
يف التعلم ونحن طلبة فن بل ونتعاون يف تقدمي 
عرو�س م�ص���رحية متقدم���ة داخل معه���د الفنون 
وخارج���ه فقدمن���ا )ت�ص���حية معل���م( و)االأ�ص���تاذ 
كلين���وف( وذهبن���ا اأن���ا واإياه اإىل مدين���ة كربالء 
املقد�ص���ة لنقدم م���ن تاأليف���ه واإخراجه م�ص���رحية 
)اأمني���ة( وذلك اأوائل اخلم�ص���ينات، واأتذكر كيف 
تناف�ص���نا اأن���ا واإياه يف متثيل دورينا الرئي�ص���ن 
يف فيل���م )نبوخذ ن�ص���ر( اأول فيل���م عراقي ملون 
)كام���ل  الراح���ل  اأخرج���ه  �ص���كوب  وبال�ص���ينما 
الع���زاوي(، واأتذك���ر كي���ف اأ�ص���همنا يف حتري���ر 
جملة )ال�ص���ينما( ل�ص���احبها ال�ص���ينمائي الراحل 
)كامران ح�ص���ني( وكيف كنا نتعر�س لنظريات 
امل�ص���رح القدمي���ة واحلديثة وكيف كن���ا ننتقذ ما 

يقدم من اأعمال م�صرحية يف تلك املرحلة.
كانت م�صرحية )عدو ال�صعب( للرنويجي )اأب�صن( 
اأول عم���ل ل���ه بع���د عودته م���ن البعث���ة واأخرجه 
لطلب���ة معهد الفن���ون اجلميلة اثب���ت فيه )بدري( 
روؤيت���ه اجلديدة وح�ص���ه الدرامي الع���ايل ودقته 
يف تف�ص���ر حمتوى امل�صرحية و�ص���اعده يف ذلك 
املمث���ل الراحل )طعمة التميمي( واملمثلة )فوزية 

ع���ارف(، وكانت م�ص���رحية )احل�ص���ار( للعراقي 
)ع���ادل كاظ���م( اأول م�ص���رحية يخرجه���ا )بدري( 
للفرقة القومية للتمثيل فيقدم عر�ص���ًا مكتماًل يف 
جميع عنا�ص���ر اإنتاجه والتمثيل بالدرجة االأوىل 
حيث �صاركت معه باأحد االأدوار الرئي�صة بجانب 
الراحل���ن )اإبراهي���م ج���الل( و)يعق���وب االأمن( 
و)غ���ازي التكريت���ي( و)عزي���ز عب���د ال�ص���احب( 

واخرين من املمثلن البارزين اآنذاك.
وراح )ب���دري( يق���دم نتاجات م�ص���رحية ناجحة 
الواح���دة تل���و االأخ���رى مث���ل )اال�ص���جار متوت 
واقفة( و)اجلرة املحطمة( و)هو را�س( وات�صمت 
جميعها بدقة التفا�ص���يل ور�صانة البناء وتوافق 

ال�صكل مع امل�صمون.
وتوجهن���ا جميعا بذلك العر�س االأخاذ مل�ص���رحية 
)ج�ص���ر اآرن���ا( ال���ذي قدمه���ا يف اأح���د املهرجانات 
العربي���ة يف بغ���داد ومثل���ت في���ه ال���دور الرئي�س 
ازادوه���ي  واملبدع���ة  ابت�ص���ام  زوجت���ه  بجان���ب 
ومازل���ت اأتذك���ر حما�ص���ة جمهور امل�ص���اهدين يف 
ا�ص���تقبالهم لذلك العر�س املتفرد واإ�صادة اجلميع 
بح�صن اإخراجه ومتثيله وقوة تاأثره يف العقول 
والنفو����س،  وكان ذل���ك اخر عمل لب���دري قبل ان 
يرتك وطنه مهاجرًا اىل ليبيا يف اإحدى جامعاتها، 
تاركًا وراءه اآثار دوره امل�صهور )اإ�صماعيل جلبي( 
يف امل�صل�ص���ل التلفازي )الن�ص���ر وعي���ون املدينة( 

الذي ظل عالقًا يف ذاكرة العراقين جميعًا وتاركًا 
وراءه اأجي���اال من طلبة ق�ص���م الفنون امل�ص���رحية 
بكلي���ة فن���ون بغداد الذي���ن اأفنى ج���زءًا كبرًا من 
عمره يف �ص���بيل تعليمهم وتزويدهم باملعرفة يف 
خمتلف حقول الفن امل�ص���رحي وتاركًا وراءه اأهم 
وثيقت���ن يف جمال التعليم الفن���ي وهما الكتابان 
االإخ���راج  و)مب���ادئ  االلتق���اء(  )ف���ن  املنهجي���ان 
امل�ص���رحي( والل���ذان تعاون���ت مع���ه يف تاأليفهما، 
و�ص���يبقى الكتابان م�ص���درين ينهل منهما الطلبة 
معلوماتهم، اإ�ص���افة اىل حر�صه على تعليم طلبته 
فق���د اثب���ت قدرته العالي���ة يف اإدارة ق�ص���م الفنون 
امل�ص���رحية بكلية الفن���ون اجلميلة ل�ص���نوات قبل 

اإحالته على التقاعد.
تغ���رب )بدري ح�ص���ون فريد( واغ���رتب عن بلده 
وح���اول جهده اأن يوا�ص���ل عمل���ه الفني يف ليبيا 
ويف املغ���رب ولكن اأحدًا هناك مل يعرف قيمة هذا 
الرج���ل، هذا الفنان امل�ص���حي ومكانت���ه يف بلده 
وقد اأ�ص���ناه التعب واأتعبه املر�س عاد اىل بغداد 
لين���زوي رمب���ا احتجاج���ًا عل���ى تنك���ر الكثرين 
لدوره الكبر يف التعليم ويف االإبداع واإذ نتذكر 
بدري ح�ص���ون فريد وماآثره وقد دخلنا يف �ص���نة 
بغداد عا�ص���مة للثقاف���ة العربية فاإمن���ا نتمنى اأن 
ي�ص���تعيد عافيت���ه وقدرت���ه على موا�ص���لة عطائه 

الثقايف.

لفري��د ب��دري حس��ون فريد 
سمو يتوهج

لنتذك��ر ب���دري حسون فريد

مع زوجته ابت�سام فريد و�سقيقه طارق ح�سون فريد
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 ف�����راس ع��ب��د ال��م��ج��ي��د 

����س : �س���در موؤخ���را ع���ن دار ال�س���وؤون الثقافي���ة 
يف بغ���داد اجل���زء الث���اين م���ن كتابكم”ق�ستي مع 
امل�س���رح”. هل ميك���ن اأن تعطونا نب���ذة موجزة عن 
اأجزاء ه���ذا الكتاب القيم، واملراح���ل التي يتناولها 

كل جزء؟

ج : كم���ا تعلم���ون ف���اأن اجلزئ���ن االأول والثاين 
قد �ص���درا. اأم���ا اجلزء الثالث فنح���ن يف انتظار 
�صدوره. فقد كتبت األف �صفحة، معززة بالوثائق 
وال�صور بداية من 1995/1/1 اإىل 5 متوز من 
العام ذات���ه. وقد كنت اأعمل ليلي���ا بن ثالث اإىل 
اأربع �ص���اعات بعد اأن يخلد جمي���ع اأفراد العائلة 
اإىل الن���وم. وطبع���ا اأنا لدي ح�س يف االأر�ص���فة. 
ول���كل جزء من املراح���ل الثالثة كنت اأخ�ص����س 
ال�ص���ور والوثائق اخلا�ص���ة به. باالإ�ص���افة اإىل 
ما كتبته ال�ص���حف ع���ن االأعمال امل�ص���رحية منذ 
املرحل���ة التي �ص���بقت دخ���ويل اإىل معهد الفنون 
اجلميل���ة، عندم���ا كنت اأعم���ل مع الفن���ان جعفر 
ال�ص���عدي يف الفرقة ال�ص���عبية للتمثيل. املهم اأن 
عدد االأج���زاء هو ثالثة، �ص���در االأول منها وهو 
يبداأ منذ مرحلة الطفولة اإىل حن حملت حقيبتي 
و�ص���افرت اإىل اأمريكا للدرا�ص���ة على نفقة وزارة 
املع���ارف - كم���ا كان���ت ت�ص���مى اآن���ذاك -. اجلزء 
الث���اين يبداأ م���ن رجوعي اإىل اأمري���كا واملتاعب 
وامل�ص���اكل التي م���ررت به���ا يف البداية حيث مل 
تك���ن ل���دي معرف���ة يف احلي���اة يف اأمري���كا، وقد 
كان خر عون يل هو االأ�ص���تاذ املرحوم اإبراهيم 
جالل الذي �ص���بقني اإىل الدرا�صة يف اأمريكا يف 
معه���د كودمان ثييرت، حيث اأخذ بيدي، وقال يل 
:”ان����س يا بدري م���ا كان بيننا يف بغ���داد. وقد 
�ص���معت عن���ك الكثر، �ص���واء يف التلفزي���ون اأو 
امل�ص���رح اأو ال�ص���ينما. واالآن اأنت اأتيت اإىل هنا. 
واأنا اأعرف كم اأنت �ص���غوف اإىل اأن تتعلم”وكان 
الرجل معي يف كل �صيء. وعلمني اأ�صياء كثرة 
ال ميك���ن اأن تن�ص���ى اأب���دا. ق���ال : اأن���ا وقعت يف 
اأخطاء كثرة، وتاأخرت يف درا�ص���تي، واأرجوك 
يا بدري اأال تقع يف تلك االأخطاء.واأنا متاأكد من 
اأنك لن تقع فيها.”ومرت ال�ص���نوات.. وتتلمذت 
على يد اأ�ص���اتذة كبار، واأ�ص���تطيع اأن اأقول عنهم 
اأنه���م جهابذة امل�ص���رح االأمريكي، مث���ل الدكتور 
جون راي���خ، وعملت مع الفنان���ة ليليان كي�س.. 
اأعظ���م ممثل���ة يف اأمريكا خالل مرحلة ال�ص���ينما 
ال�ص���امتة، كم���ا عمل���ت م���ع كورناف�ص���كي عميد 

امل�ص���رح االنكلي���زي وكث���ر كثر م���ن املمثالت 
واملمثلن.ه���وؤالء جميعا، وغرهم كان معظمهم 
�ص���يوف �صرف، ح�صب النظام الذي كان معموال 
ب���ه يف املعه���د حيث كان يخ�ص����س �ص���يف لكل 
عمل م�ص���رحي، �ص���واء كانوا من اأمري���كا اأو من 
خارجه���ا. فف���ي م�ص���رحية”املليونرة”لربنارد 
�ص���و الت���ي كنت بطله���ا، وهي من اخ���راج جون 
رايخ، اأتى مبمثلة كبرة جدا من لندن و موجود 
ا�صمها يف الكتاب. واأي�صا ملعهد كودمان ف�صيلة 
كب���رة وهي اأن���ه ال يعتم���د فقط على االأ�ص���اتذة 

املوجودي���ن، وهم اأ�ص���اتذة كبار، وامن���ا ياأتون 
يف كل �ص���نة بفرق���ة م�ص���رحية معروف���ة عاملي���ا. 
مث���ل فرقة”الكومي���دي فران�ص���يز”من فرن�ص���ا، 
والفرق���ة امللكي���ة يف انكل���رتا، وفرقة”مو�ص���كو 
الفن���ي..  مو�ص���كو  م�ص���رح  ثييرت”فرق���ة  اآرت 
ياأت���ون ويقدمون عرو�ص���هم، والطلب���ة ينهلون 
م���ن م�ص���ارب العلوم وم���ن التجارب امل�ص���رحية 
لي����س من اأمريكا فقط ب���ل من بلدان العامل كافة. 
ه���ذا ما يتعل���ق باجلزء الثاين. ويب���دو اأنهم يف 
الطباعة اأدخلوا ف�ص���وال من اجل���زء الثالث اإىل 

اجلزء الثاين. فهناك عرو�س م�ص���رحية قدمتها 
بع���د عودتي م���ن اأمري���كا كان م���ن املفرو�س اأن 
تك���ون �ص���من اجل���زء الثال���ث، اإال اأين فوجئ���ت 
بها من�ص���ورة يف اجلزء الثاين. وبقيت حوايل 
الع�ص���رة م�ص���رحيات يف اجل���زء الثال���ث ال���ذي 
ينتظ���ر �ص���دوره قريبا. ه���ذا باالإ�ص���افة اإىل اأن 
الوثائ���ق اخلا�ص���ة ب���كل ج���زء جمع���ت كلها يف 

اجلزء الثالث.

نظرية ال�ساك

����س : نتوقف عند مرحل���ة الدرا�سة يف اأمريكا.. ما 
ه���ي وجوه اال�ستفادة من تلك الدرا�سة وتطبيقاتها 
ميداني���ا، �سواء خالل ف���رة التدري�س يف بغداد اأو 

يف ليبيا واملغرب؟

ج :احلقيق���ة الب���د اأن تقال.وه���ي اأن اأ�ص���تاذي 
اإبراهي���م جالل ق���ال يل”يا بدري هن���اك نظرية 
حديث���ة ظه���رت يف اأمريكا من قبل”ال�ص���اك”يف 
تربية ال�ص���وت وفن االإلقاء واأنا لظروف عديدة 
مل اأ�صتطع اأن اأح�ص���ر كل الدرو�س، ول�صت ملّما 
بقواعدها،”ويب���دو اأن االأ�ص���تاذة م�ص���ز ب���ارت، 
ج���الل:”ان  الأبراهي���م  قال���ت  ال�ص���اك،  تلمي���ذة 
رجع���ت اىل الع���راق اأرج���وك ال تد����س اأنفك يف 
مادة ال�ص���وت واالإلقاء الأنك مل تدر�ص���ها ب�ص���كل 
جيد.”وقد حفزين كل من ابراهيم جالل وم�صز 
ب���ارت على االهتمام بهذا املجال، خ�صو�ص���ا اأن 
ال�صفارة العراقية يف وا�صنطن كانت قد اأر�صلت 
مبال���غ الأن تق���وم تل���ك االأ�ص���تاذة بتدري�ص���ي يف 
ال�ص���يف. وهذا يعني اأنني اأدر�س خالل ال�ص���نة 
الدرا�ص���ية باأكملها، ثم اأوا�ص���ل درا�ص���تي �صيفا 
يف �ص���قة االأ�صتاذة، وا�صتمر هذا على مدى اأربع 
�ص���نوات. ولذلك فاأهم �ص���يء متكنت منه ب�ص���كل 
جيد، ال كملقٍ  )�ص���واء يف التمثي���ل اأو اخلطابة 
اأو قراءة ال�ص���عر..(، بل يف جم���ال تدري�س تلك 
املادةهو درا�ص���تي نظرية ال�صاك يف فن االلقاء. 
علم���ا ً، واأقول لك ب�ص���راحة فاأن���ا اأوال ً واأخرا ً 
ممثل. ويف الدرجة الثانية اأنا خمرج. واأ�ص���بح 
التمثيل واالإخ���راج �ص���نوين متالزمن الواحد 
لالآخ���ر. ولك���ن التدري����س، نظ���را ً الأهمي���ة هذه 
املادة، والأنه، وكما يقول اأدوني�س فان االإن�ص���ان 
العربي”ميومئ”ولي����س لديه ل�ص���ان لكي يلقي 
نارا ً. الكلمة مع االأ�ص���ف ال�ص���ديد”ومن املحيط 

اإىل اخلليج”تري���دون اأن ت�ص���علوا ناره���ا؟ اإذن 
اعتنوا بالكلمة. ولالأ�ص���ف الكلم���ة مل تعط حقها 
�ص���واء م���ن املمثل���ن اأو اخلطب���اء اأو ال�ص���عراء 
اإال م���ا ن���در. يق���ول اأدوني����س :”الفع���ل حلظ���ة 
وجه���ة. والكلم���ة هي اجله���ات كلها”وهي”اليد 
ق���ال  كم���ا  واأي�ص���ا ً ال�ص���بب،  واحللم”وله���ذا 
اأدوني�س، وهو كاأنه يقول ما يف �صمري، اأهتم 
بتدري����س هذه املادة. ولذلك عندما رجعت عرف 
ابراهي���م ج���الل باأنني ق���د متكنت م���ن االأخراج 
والتمثيل واأوكل اإيل تدري�س االإخراج وال�صوت 
واالإلقاء، لكي يتعلم الطلبة كيف ينطقون الكلمة 
جميل���ة، �ص���ليمة، موؤثرة،”بدون موم���اأة”. هذا 
كان يف بغ���داد. وحن خرجت من بغداد يف عام 
1995 ذهب���ت اإىل تون����س، وكان م���ن املفرو�س 
اأن اأدر����س يف املعه���د الع���ايل للم�ص���رح هن���اك. 
ولك���ن، لظروف معينة ذهب���ت اإىل ليبيا، وهناك 
دّر�ص���ت هذه املادة، وكانت جديدة عليهم. وبعد 
�ص���نة ون�ص���ف خرج���ت م���ن ليبي���ا. ويف عم���ان 
التق���ى بي تلميذي املبدع جواد االأ�ص���دي، واأراد 
اأن نعم���ل �ص���وية واأقوم بدور املت�ص���رد العراقي 
يف م�صرحية”امل�ص���طبة”وطلبت مني اجلامعة 
االأمريكي���ة يف ب���روت وقتها اإلقاء حما�ص���رات 
ذل���ك. وم���رت  ال�ص���وت واالإلق���اء. وفعل���ت  يف 
حوايل االأربعة اأ�صهر يف بروت.. ثم اأتيت اإىل 
املغرب. وعندما اأتي���ت اإىل املغرب طلب مني اأن 
اأق���وم بتدري�س مادة ال�ص���وت واالإلق���اء الفتقار 
املعه���د املتخ�ص����س الأ�ص���تاذ يدر�س ه���ذه املادة، 
فقد كان املعهد العايل للفن امل�صرحي والتن�صيط 
الثق���ايف يف الرب���اط يعتم���د عل���ى حما�ص���رات 
و”اأورا�س”يقيمها بع�س االأ�ص���اتذة الفرن�صين 
يف ال�ص���وت وااللق���اء بن حن واآخ���ر، كما قيل 
يل، ومب���ا اأن نظرية”ال�ص���اك”التي تخ�ص�ص���ت 
فيها نظرية عاملية ال تقف عند حدود لغة بعينها، 
بقدر ما تعلم الطالب كيف يربي �ص���وته، وكيف 
ي�ص���تعمل تقني���ات فن االلق���اء من اأجل اإي�ص���ال 
الكلم���ة وامل�ص���اعر واالأحا�ص���ي�س اإىل اجلمهور، 
فقدتخ�ص�ص���ت بتدري����س هذه املادة الأحد ع�ص���ر 

عاما يف املغرب.
خيارات مبدئية

����س : خ���الل درا�ست���ك يف اأمري���كا، و�سع���ت اأمام 
خيارات مبدئية �سعبة.هل لك اأن تو�سح لنا بع�سا 

من تلك املواقف؟

ج :ن���ا اأفتخ���ر مب���ا ذك���رت يف اجل���زء الث���اين، 
وابتداء من ال�ص���فحة 94 حتديدا، حتت عنوان 
:”ل���وال املبادئ والقي���م ل�ص���قطت يف الوحل”. 
والق�ص���ة لت���ي اأوردتها يف هذا املبح���ث هي اأن 
هن���اك نظام���ا يف معهد”كودم���ان ثييرت”يقول 
: عل���ى الطال���ب، عندما ي�ص���ند اإلي���ه دور يف اأي 
عمل، �صواء كان على اخل�صبة اأو خلفها،االلتزام 
التام، وال ميكنه اأن يرف�س ما اأ�ص���ند اإليه. واإذا 
اأ�ص���ر عل���ى الرف�س يقال ل���ه :”احم���ل حقيبتك 
وعد م���ن حيث اأتي���ت”. وكان���ت الدكتورة بيال 
ايتك���ن معجبة ب���ي اعجابا كبرا، ور�ص���حتني 
يف م�ص���رحية حتمل عنوان”تيباي�س واملالئكة 
الثالثة”وح���ن اطلع���ت على الن�س امل�ص���رحي 
وجدت فيها ال�صيء العجيب والغريب، وهو اأن 
بطل امل�ص���رحية قاطع طريق ك���ردي، وال يقابله 

�صخ�ص���ية متثل الكردي ال�صريف. اأي اأن حمور 
امل�ص���رحية كله ي���دور حول �صخ�ص���ية”الكردي 
ال�صرير”. ونظرا الإمياين بعراقيتي التي تقول 
اأن الع���رب واالأكراد اأخوة يف ه���ذا الوطن، فقد 
رف�ص���ت العمل يف هذه امل�ص���رحية رف�صا قاطعا 
الأين ال ميك���ن اأن اأع���ود ذات ي���وم اإىل وطن���ي، 
واأحمل �صهادة عليا، واأنا ملطخ بالوحل. وقالت 
يل االأ�صتاذة حن عرفت باإ�صراري على الرف�س 
:”احمل حقيبت���ك وارجع الأن���ك تخالف النظام 
املعم���ول ب���ه يف املعهد”وا�صت�ص���رت اإبراهي���م 
ج���الل يف االأم���ر وق���ال يل”انك تع���رف النظام 
وعلي���ك اأن تق���رر”. وزادين هذا اإ�ص���رارا على 
موقفي. وقررت فعال تطبيق”النظام”والعودة 
لل�ص���فر،  اأع���ددت حقيبت���ي  بل���دي. وح���ن  اإىل 
وجئ���ت اىل املعه���د بع���د ثالث���ة اأي���ام لتودي���ع 
زمالئ���ي الذي���ن عرف���وا الق�ص���ة، تقدم���ت من���ي 
الدكت���ورة بي���ال ايتك���ن وقال���ت :”ك���م حتب���ون 
اأنتم العراقي���ون بالدكم”فقلت لها”اإنها املبادئ 
ولي�س احلب فقط”. فقالت :”اأنا بنف�ص���ي قمت 
ب�ص���طب ا�ص���مك من لوحة االإعالن وقلت باأنك ال 
ت�ص���لح لهذا الدور.وذلك من اأجل اأن ت�صتمر يف 
الدرا�ص���ة”.. �ص���كرتها وبكيت.ملاذا؟ الأنها كانت 
جتربة حقيقية الإن�صان عراقي يقع حتت �صغط 
قاهر فيغلب املبادئ على امل�ص���لحة ال�صخ�صية. 
الأن رف�ص���ي ال���دور، والع���ودة اإىل الع���راق كان 
�صي�ص���عني حت���ت طائل���ة القانون بدف���ع غرامة 
مقداره���ا 10 اآالف دين���ار عراقي )وكان الدينار 
ون�ص���ف(،اأو  دوالرات  ثالث���ة  يع���ادل  وقته���ا 
ال�ص���جن، وخ�ص���ارة ال�ص���هادة الدرا�ص���ية العليا 
التي اأطمح اإليها. وف�صلت اأن اأفعل كل هذا على 

القيام بهذا الدور.

م�ستقبل امل�سرح التقدمي

����س : من���ذ تاأ�سي����س فرق���ة م�س���رح الطليع���ة بع���د 
ث���ورة 14 مت���وز كان التوجه التقدم���ي هو ما يطبع 
نتاجاتك���م. كي���ف ت���رى م�ستقبل امل�س���رح العراقي 

االآن يف ظل هذا التوجه؟
ج :امل�ص���رح العراقي له �ص���جون.. ف���كل الوفود 
امل�ص���رحية الت���ي زارت الع���راق م���ن املغرب من 
تون�س م���ن اخلليج، و�ص���اهدوا اأعرا����س بغداد 
الفني���ة، و�ص���اهدوا اأعرا����س امل�ص���رح العراقي. 
كان���وا يقولون اإن امل�ص���رح العراق���ي يف طليعة 
القومي���ة  الفرق���ة  اأن  حت���ى  العرب���ي.  امل�ص���رح 
م�ص���رحية”البيك  قدم���ت  عندم���ا  للتمثي���ل، 
ع���ن  اأع���دت  وق���د  القاه���رة،  وال�ص���ايق”يف 
م�صرحية”ال�ص���يد بونتي���ال وخادم���ه مات���ي”و 
جملة”اآخ���ر  ن�ص���رت  ال�ص���ائغ،  �ص���ادق  عّرقه���ا 
�صاعة”ر�صما كاريكاتوريا يت�صمن �صاعة متوقفة 
بتعليق يقول : اإ�ص���َح يا اأيها امل�ص���رح امل�صري. 
مبعن���ى اأن العراقين عندما قدموا عر�ص���ا بهذه 
اجلودة عل���ى امل�ص���رين اأن ي�ص���حوا ويقدموا 
عر�ص���ا مب�ص���تواه. وكل العرو����س التي قدمت، 
�ص���واء من قبل الفرقة القومية، اأو فرقة امل�صرح 
الفن���ي احلديث، اأو فرقة امل�ص���رح ال�ص���عبي، اأو 
فرق���ة م�ص���رح الي���وم، واحت���اد الفنان���ن.. كلها 
كانت تتلم�س اخلر للم�صرح العراقي، اإال خالل 
ف���رتة احل���رب العراقي���ة االإيرانية، حي���ث بداأت 
املتاجرة بامل�صرح العراقي، حيث توجه البع�س 

◄

حوار مع الرائد المس��رحي الفنان 
بدري حسون فريد

واص��ل الفن��ان الرائد بدري حس��ون فريد يف املغ��رب التدريس يف املعه��د العايل للفن 

املرسحي والتنش��يط الثقايف، فتخرجت عىل يديه دورات ضمت خ��رة الفنانني يف القطر 

الش��قيق. ويواصل عط��اءه الفني والثقايف والفني بهمة الش��باب، وهو عىل أعتاب الثامنني، 

س��واء يف التدريس أو يف التأليف والبحث. فهو باإلضافة اىل مس��ؤوليته يف رئاسة جمعية 

الرافدي��ن للجالي��ة العراقي��ة يف املغرب، فق��د صدر له مؤخ��را كتاب”فن اإللق��اء- تربية 

الصوت”عن دار الديوان يف أس��في باملغرب. كام أصدرت دار الش��ؤون الثقافية يف بغداد 

الجزء الثاين من كتابه الهام”قصتي مع املرسح”ومبناس��بة صدور هذا الكتاب التقينا بالفنان 

الرائد بدري حسون فريد إلجراء هذا الحوار.
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صالح حسن فارس

اإىل تقدمي م�صرحيات هزلية، وبع�صها منحطة، 
فقط الإ�ص���حاك اجلمهور، بحجة اإ�صاعة البهجة 
والرتفي���ه للجن���ود العائدين من جبه���ة القتال. 
واأبلغت اأحد هوؤالء امل�صرحين اأن ما تقومون به 
هو جمزرة يف حق امل�صرح العراقي �صتحا�صبون 
عليها ح�صابا ع�صرا. كان هذا يف اأيام احل�صار. 
وكان يقاب���ل ه���ذا التهري���ج تقدمي اأعم���ال جادة 
مثل”هورا�س”، وم�صرحية”ج�ص���ر اآرتا”وكلها 
تدع���و اإىل ال�ص���مود واىل اخل���ر، وكله���ا تدعو 
اإىل الثقة بامل�ص���تقبل واإىل الت�ص���حية ال بالدماء 
التي �ص���فكت، مع االأ�صف ال�صديد، من اأجل ق�صة 
خمتلقة ال�صعال احلرب العراقية االيرانية حيث 
ا�ص���تنزفت طاقات ال�ص���عبن العراقي واالإيراين 
خدم���ة لالأه���داف االإمربيالي���ة. وانتهت احلرب 
باخل�ص���ائر الب�ص���رية الفادح���ة م���ن اجلانب���ن. 
وبرغم االإ�صفاف امل�ص���رحي.. كانت هناك اأعمال 
جادة �ص���واء يف كلي���ة الفنون اجلميل���ة من قبل 
بع�س ال�ص���باب التقدمي الي�صاري الذي يريد اأن 
يعرب عن رف�ص���ه للحرب ورف�ص���ه لقيم الت�ص���لط 
والدكتاتورية.. واأنا قدمت اآخر عمل م�ص���رحي 
وهو”اخلاط���ف واملخط���وف”الأن اخلطف كان 
يجرى على قدم و�ص���اق م���ن قبل”اأوالد”النظام 
ال�ص���ابق للفتيات واغت�ص���ابهن. حتى اأن ابنتي 
- رحمه���ا الل���ه - قال���ت يل ذات ي���وم اأن هن���اك 
�ص���يارة �ص���وداء مريب���ة تتعقبه���ا، فقلت له���ا اأن 
ت���رتك التدري����س وتالزم البي���ت ففعلت. وهناك 
الكث���ر من ال�ص���حايا الت���ي نع���رف وال نعرف. 
هذا كله كان قبل 2003 و�ص���قوط الدكتاتورية. 
وبع���د ذلك؟ هل توق���ف امل�ص���رحيون العراقيون 
ع���ن العم���ل؟ يف احلقيق���ة فاأن���ا ترك���ت الع���راق 
من���ذ �ص���نة 1995. نع���م عمل���ت يف 96و97 يف 
م�صرحية امل�صطبة يف بروت..لكن عندما اأتيت 
اىل املغ���رب مل اأنقطع عن العم���ل اإطالقا. فبداأت 
بور�ص���ة م�ص���رحية لطالب املعهد بعنوان”العن 
واخللخال”لثالث���ة كت���اب مغارب���ة، وكان���ت يف 
اإحدى ع�ص���رة لوحة. وقد قي���ل اأنها من اأجمل ما 
قدم يف املعهد حتى ذلك الوقت. وا�ص���تمررت يف 
تق���دمي املونودرام���ا. وجلت املغرب م���ن اأكادير 
اأق���دم  ال�ص���مال  يف  تط���وان  اىل  اجلن���وب  يف 
دورات تكثيفي���ة تدريبي���ة لف���ن االإلق���اء، واأقدم 

معها عر�صا م�صرحيا )مونودراما( لت�صيخوف، 
واأحيان���ا من تاأليفي اأنا. قدمت”الن�ص���يد االأخر 
لطائر الليل املغ���رد”، و”مفجوع رغم اأنفه”اإىل 
اآخ���ره.. مل اأنقط���ع ع���ن التمثي���ل اإطالق���ا، ومل 
اأنقط���ع عن الكتاب���ة، ومل اأنقطع ع���ن التدري�س، 
ومل اأنقطع عن البحث. ففي كل �ص���نة لدي بحث 
فن���ي. ه���ذا بالن�ص���بة اإيل اأن���ا، هن���ا يف املغرب. 
واأن���ا متاأك���د اأن هناك الكثر م���ن زمالئي، رفاق 
ال���درب، موج���ودون يف كل م���كان : يف اأمريكا، 
ويف فرن�ص���ا، ويف هولن���دا، ويف اأملاني���ا وكان 
منه���م تلمي���ذي الفن���ان الرائ���ع ع���وين كروم���ي 
)رحم���ه الله(، ه���ذا باالإ�ص���افة اإىل االأعمال التي 
تقدم يف عم���ان، كما �ص���معت، وغرها من املدن 
العربي���ة. فالفنانون العراقيون مل يتوقفوا ولن 
يتوقف���وا. واأحيان���ا �ص���معت اأن بع����س االأعمال 
ت�ص���جل اأوال، ثم تبث يف التلفزيون.هذا الن�صغ 
الثوري اجلميل املبدع االإن�صان العراقي �صيبقى 
و�ص���يبقى فاع���ال وبّن���اء لقي���م احل�ص���ارة، لقيم 

احلياة، لقيم احلب واجلمال.

احليف واجلحود

����س : ه���ذا �س���وؤال في���ه الكث���ر م���ن امل���رارة.. بع���د 
عودتك اىل الوطن من اأمريكا، تعر�ست اإىل الكثر 
من احليف واجلحود، على اكرث من م�ستوى. وما 
زال ه���ذا احليف متوا�سال مع���ك واأنت يف الغربة. 

ما تقول يف ذلك؟

ج : يظه���ر اأن حيات���ي كله���ا مفارق���ات.. فبع���د 
ح�ص���ويل على ال�صهادة االأوىل يف اأمريكا، قالت 
يل بطل���ة كولومبي���ا، كما هو مذك���ور يف اجلزء 
الث���اين م���ن كتابي”ق�ص���تي مع امل�ص���رح”:”اأنا 
 - كارنين���ا  اآن���ا   - م�ص���رحية  يف  مع���ك  عمل���ت 
و�ص���هر  التمري���ن،  يف  �ص���هر  مل���دة  لتول�ص���توي 
للعر����س. وكنت ممث���ال رائعا.. اأري���د اأن اآخذك 
مع���ي اإىل كولومبيا”فقل���ت له���ا :”ال اأ�ص���تطيع. 
فاأن���ا اأريد الع���ودة اإىل الوطن.”حت���ى اأن رايخ 
نف�ص���ه ق���ال يل :”اإب���ق َ ي���ا ب���دري ملدة �ص���نتن، 
واجم���ع النقود، وعد بعد ذل���ك اإىل بغداد لتبني 
م�ص���رحا”وقلت ل���ه اأي�ص���ا :”ال اأ�ص���تطيع.. فاأنا 

م�ص���اب مبر����س الوط���ن - ه���وم �ص���ك”. وكان 
االأ�ص���تاذ  وعاونن���ي  الع���راق  اإىل  رجع���ت  اأن 
جعفر ال�ص���عدي الأقوم باإج���راءات التعين. وقد 
اهتمت ال�ص���حافة بعودتي وكذلك اإذاعة بغداد. 
وو�ص���ل االأم���ر اإىل مو�ص���وع تقيي���م ال�ص���هادة. 
وكان���ت الدرا�ص���ة لني���ل �ص���هادة البكالوريو�س 
واملاج�صتر ت�صتغرق �صبع �صنوات. ومبا اأنني 
كن���ت اأمتل���ك خ���ربة درا�ص���ية يف معه���د الفنون 
اجلميلة، وخربة تطبيقية يف امل�صرح وال�صينما 
والتلفزي���ون. وكنت قد اأكملت درا�ص���ة اللغة يف 
�صتة اأ�صهر يف �صرعة قيا�ص���ية.)فبع�س ال�صباب 
كانوا يحت�صنون �صديقاتهم، واأنا كنت اأحت�صن 
الرادي���و لتعلم اللغة.( املهم.. مبا اأنني اأمتلك كل 
ه���ذه اخلربة فق���د اأكمل���ت املاج�ص���تر يف اأربع 
�ص���نوات بدال من �ص���بعة.. وهذا م���ا دفع االإدارة 
املعنية اإىل اتخاذ ذلك ذريعة لعدم معادلة �صهادتي 
اإال مب���ا هو اأدن���ى من البكالوريو����س تبعا للمدة 
التي ق�ص���يتها يف الدرا�صة. وقد كنت اأعرف اأين 
م�ص���تهدف بهذا القرار اجلائر. ففي الوقت الذي 
ت�ص���يد فيه امللحقية الثقافية العرقية بوا�ص���نطن 
بي، باعتباري اأحد الع�صرة االأوائل يف الدرا�صة 
عومل���ت ه���ذه املعاملة القا�ص���ية يف بل���دي. وما 
اأن ق���ررت االعرتا����س على هذا الق���رار اجلائر، 
حت���ى و�ص���عوا احلدي���د يف ي���دّي واقت���ادوين 
مث���ل املجرمن، بتهمة التخل���ف عن اأداء اخلدمة 
الع�ص���كرية. قل���ت له���م :”كي���ف اأك���ون متخلف���ا 
عن اخلدم���ة الع�ص���كرية واأنا اأظهر على �صا�ص���ة 
التلفزيون وا�ص���مي ميالأ ال�صحف واالإذاعة؟”.. 
والق�ص���ة وم���ا فيه���ا اأنن���ي �ص���األت �ص���فرنا يف 
وا�ص���نطن وقته���ا، املرح���وم نا�ص���ر احلاين عن 
موقفي من اخلدمة الع�صكرية، فقال يل”اأنك اأوال 
موف���د من قبل وزارة الرتبي���ة، وثانيا اأن عمرك 
جتاوز مرحل���ة اخلدمة الع�ص���كرية.”ويبدو اأن 
تعديال لقانون اخلدمة الع�ص���كرية كان قد �ص���در 
)واأن���ا يف طري���ق عودت���ي اإىل بغ���داد( بتمدي���د 
فرتة االلتحاق باخلدمة الع�ص���كرية اىل �ص���نتن 
اأخرين، جعلني م�ص���موال بهذه اخلدمة. املهم.. 
اأخ���ذت خمف���ورا اإىل مع�ص���كر كلي���ة االحتي���اط 
للتمرين والتدريب الأكون”�ص���ابط احتياط”.. 
طبع���ا اأث���ار ذل���ك كله �ص���جة كبرة يف الو�ص���ط 

الفن���ي يف بغداد. فقد فرح به���ذا االإجراء من يف 
نفو�ص���هم مر�س، وبكى وغ�ص���ب اخلرون على 
هذا التع�صف. وقد غ�ص���ب اإبراهيم جالل، وقام 
مبقابل���ة الوزير من اأج���ل ذلك. طبع���ا اأنا قدمت 
اعرتا�صا طلبت فيه مب�ص���اواة �صهادتي ب�صهادة 
كل م���ن االأ�ص���تاذين جعف���ر ال�ص���عدي واإبراهيم 
جالل، ومقارنة الدرو�س التي در�صها االأ�صتاذان 
واأت���ت  در�ص���تها.  الت���ي  بالدرو����س  املذك���وران 
ر�صالة من جون رايخ من اأمريكا، ومن الدكتور 
ت�صارلز ماكو رئي�س الق�صم الثقايف يقوالن فيها 
ب���اأين من اأح�ص���ن الطالب الذين اأتوا للدرا�ص���ة، 
وال ت�ص���ح معاملتي بهذا اجلف���اء. وعند مقارنة 
ال�ص���هادات، وبعد �ص���تة اأ�ص���هر قدم���وا االعتذار 
وعودل���ت �ص���هادتي باأنه���ا اأق���ل م���ن الدكتوراه. 
هك���ذا كان االأم���ر. وهذه هي ال�ص���عوبة االأوىل. 
فت�ص���ور اأن���ت مت���ّوج وم���زّود بالعل���م واملعرفة 
وتعامل بهذا اجلفاء. املهم ق�ص���يت �صنة ون�صف 
ك�ص���ابط احتياط يف منطقة كرد�صتان، ثم قامت 
حرب حزيران.. واقت���دت جمددا وكاأنني ذاهب 
لتحري���ر فل�ص���طن، واإذا بي يف كرد�ص���تان. بعد 
هذه الرحلة البد اأن اأقول باأن ال�ص���هادة لوحدها 
ال ت�ص���نع فنانا، بل االأعمال التي يقدمها الفنان. 
وكان اأول عمل قدمته بعد ذلك هو م�صرحية”عدو 
ال�صعب”الأب�ص���ن. وهو عمل هّز بغداد.. وكتبت 
عنه �صبع ع�صرة �ص���حيفة.واأنا يف كل م�صرحبة 
اأق���ول كالم���ا جريئ���ا، واأحيان���ا اأوؤلف���ه. وه���ذه 
امل�ص���رحية ماذا تق���ول؟ لقد قلت اجلمل���ة التالية 
���ل اأن تهدم مدينة عل���ى اأن تعي�س  :”اإنن���ي اأف�صّ
اأكذوبة كبرة”و�صفق اجلمهور ت�صفيقا مدويا. 
ويبدو اأن االأكاذيب م�صتمرة مع االأ�صف ال�صديد. 
هناك نا�س �ص���رفاء يوؤمنون بالعراق، باأن يتقدم 
ويتطور وي�ص���ود االأمن واالأمان وي�ص���ود احلب 
والوئ���ام واجلم���ال، وهناك من يح���اول اأن ميد 
الع�ص���ّي ويقتل االأطفال والن�ص���اء.. وهكذا هو 
ال�ص���راع دائم���ا ب���ن عن�ص���ري اخلر وال�ص���ر. 

واخلر البد اأن ينت�صر.

يف الغربة..

����س : ولكن يبدو اأن اجلحود ما زال متوا�سال مع 
االأ�ست���اذ ب���دري حتى وهو يف غربت���ه.. ماذا تقول 

يف ذلك؟

ج :ق�ص���ة اجلح���ود ق�ص���ة طويل���ة ج���دا. ولق���د 
ن�ص���رت ال�ص���حف العراقية، والعديد من مواقع 
االنرتنيت، وغرها الكثر عن و�صعي ال�صحي 
وو�ص���عي امل���ايل. خ�صو�ص���ا عندم���ا اأتيت اإىل 
هن���ا.. فق���د جئ���ت معاف���ى، واأ�ص���بت بع���د ذل���ك 
بع���دة اأمرا����س �ص���واء يف القلب اأو ال�ص���راين. 
واآخرها جاءت م�صكلة العيون، لي�س ثمة مر�س 
يف الع���ن، ولك���ن نتيج���ة املهن���ة دفع���ت بري���ق 
عيني و�ص���وء عيني من اأجل امل�ص���رح والكتابة 
والبح���ث. وهناك يف العراق يقولون :”البد اأن 
نقف مع هذا الرجل”.. متى؟ متى �صوف يقفون 
معي من اأجل اأن اأ�ص���رتد �ص���وء عيني، من اأجل 
اأن اأ�ص���تمر اأك���رث يف البح���ث ويف الكتاب���ة ويف 
التمثي���ل واالإخ���راج. هذا ما اأرج���وه من النا�س 
ال�ص���رفاء املوجودي���ن يف الع���راق، اأن يفك���روا 
باأن ب���دري، كم���ا يقول���ون عنه”رمز م���ن رموز 
العراق”فاهتم���وا بهذا الرم���ز قبل اأن يرحل عن 
هذه الدنيا. �صكرا لكل من �صيقراأ �صطرا من هذه 

ال�صطور.

هذا احلوار اجري مع الراحل يف املغرب و�سبق 
ان ن�سرت اجزاء منه يف �سحيفة املدى

يتح���دث الكت���اب ال���ذي ي�ص���م اربعة ع�ص���ر مبحثًا 
وملحق���ا لل�ص���ور الفوتغرافي���ة الن���ادرة يف 270 
�ص���فحة من القطع الكبر ع���ن اأهم املحطات الفنية 
واحلياتي���ة الت���ي م���ر به���ا الفن���ان ع���رب م�ص���رته 
وجتربته امل�ص���رحية طوال اأربعن عام���ًا. يتناول 
الكت���اب تاريخ امل�ص���رح العراقي م���ن خالل جتربة 
الت���ي  فريد”امل�ص���رحية  ح�ص���ون  الفنان”ب���دري 
تتداخ���ل م���ع  جت���ارب الفنان���ن العراق���ن الرواد 
االخري���ن. �ص���رة ذاتي���ة وفني���ة لفنان نذر نف�ص���ه 
للفن امل�صرحي اال�صيل. بكل عفوية وب�صاطة ر�صم 
املوؤلف �ص���ورة فنية حية لتاريخه ال�صخ�صي الذي 
ميتد م���ن الطفولة والبداي���ات االوىل الربيئة منذ 
م�ص���اهدته اأول م�صرحية )ال�ص���لطان عبد احلميد( 
لفرقة حقي ال�صبلي. داأب الفنان بكل حر�س وحب 
على خو�س مغامرة التمثيل يف امل�ص���رح املدر�صي 
وتورطه بالفن امل�ص���رحي هذا الفن ال�صحري الذي 
زرع يف داخل���ه فع���ل ال�ص���حر. غا����س يف اأعم���اق 
مقتن�ص���ًا  العراق���ي  والفن���ي  ال�صيا�ص���ي  التاري���خ 
اللحظ���ات النادرة يف قاع الذاكرة لي�ص���عها اأمامنا 
بكل و�ص���وح ودون رتو�س اأو ماكياج يف اأ�صلوب 
ب�ص���يط ومع���رب بعيد ع���ن االن�ص���اء واالطناب راح 
املوؤل���ف ي�ص���ف وي�ص���رد لن���ا امل�ص���اهد واالح���داث 
اليومي���ة الت���ي تتدف���ق كنهر م���ن الذكري���ات التي 
تطبع اثارها على وجه التاريخ كانها ق�ص���ة طويلة 
ممتعة مل���ا فيها من ذكريات، اآمال، احالم، خياالت، 
�ص���ديدة،  معان���اة  قا�ص���ية،  ظ���روف  احباط���ات، 

مكابدات، وجناحات فنية هائلة. 
”اذا رحلت عُن الدنيا فجاأة، ماذا �ص���وف يحدث، 
ومن الذي �ص���وف يكتب ق�صتي مع امل�صرح؟”هكذا 
ي���رى الفنان فري���د االمر مهمًا يف كتاب���ة مذكراته، 
وله���ذا كت���ب حلمه الق���دمي الذي كان ي���راوده. يف 
م�ص���تهل الكت���اب يقول:”من���ُذ زم���ن طوي���ل، رمبا 
قبل ع�ص���ر �ص���نوات، ق���ررُت اأن اأكتب )ق�ص���تي مع 
امل�ص���رح( ولكنن���ي وب�ص���بب اإنغم���اري الكل���ي يف 
العمل واالنتاج والتدري�س االكادميي مل ت�صنح يل 
الفر�ص���ة املواتية للكتابة يف ه���ذا املجال... وكنُت 
احيان���ًا اأفك���ر اأن اأكت���ب )مذك���رات فني���ة وحياتية 
يومي���ة اأو اأ�ص���بوعية اأو حت���ى �ص���نوية( واأغلبه���ا 
بالطبع �صتكون لها عالقة ب�صكل اأو اخر مع امل�صرح 
وبقية الفنون الدرامية، والف���ن عمومًا، واحلياة، 
ومل اأحق���ق هذا ابدًا، �ص���وى كتابة �ص���فحة واحدة 
يف اليوم االول من عام ما، ثم اأن�ص���ى ما قررت اأن 
اأفعل، وياأتي عام اآخر، وتذهب ال�ص���نون �ص���راعًا، 
ومل اأكت���ب اأي �ص���ئ يف جم���ال املذك���رات، وال يف 
تدوين ق�صتي مع امل�صرح، ومنذ بداية عام 1990، 

قررُت اأن اأحقق هذا احللم«. 
هكذا ازاح الفنان ال�ص���تار يف الوقت املنا�صب لبدء 

العر����س احليات���ي وال�صخ�ص���ي لي�ص���تعيد ادوار 
البطول���ة يف احلي���اة وامل�ص���رح ويبوح بكل �ص���ئ 
خوف���ًا ان يغ���ادر احلي���اة يف اي���ة حلظة وت�ص���يع 
ا�ص���راره وجتاربه الفنية واحلياتية. مو�صوعات 
خمتلفة يعر�ص���ها هذه امل���رة للجمهورعلى الورق 
ولي�س على اخل�ص���بة وينقلها بحذافرها الزمانية 
واملكانية  كما ي�ص���تعيد املا�ص���ي واحلا�ص���ر ناب�صا 
ذاكرة النا�س- املدينة الدينية املحافظة - كربالء- 
الت���ي ول���د فيه���ا ع���ام 1927 وفيه���ا ن�ص���اأ وتعل���م، 
وحفرت يف ذاكرت���ه تاريخها الديني وال�صيا�ص���ي 
والفن���ي، حاوره���ا مبونول���وج م�ص���رحي طوي���ل 
وعميق بكل خ�ص���وع وهدوء �صابحا يف ف�صاءاتها 

ومالحمها احلزينة والرثية يف اآن.
رزم حقيبت���ه وغ���ادر مدينت���ه وتقاليده���ا الديني���ة 
واالجتماعية املحافظة متوجها اإىل بغداد ليدر�س 
احلقوق حيث ف�صل يف درا�صته كونه كان م�صغواًل 

وم�ص���كونا ومهوو�ص���ا بامل�ص���رح مما اأدى ذلك اإىل 
غ�ص���ب والده وقطع عليه مرتبه ال�ص���هري. اختار 
درا�ص���ة التمثيل يف معهد الفن���ون اجلميلة ببغداد 
وتتلم���ذ عل���ى ي���د الفنان”حق���ي ال�ص���بلي”)الذي 
تعلمنا منه ال�ص���ئ الكبر. واأهم هذه اال�ص���ياء هو 
االخالقية امل�ص���رحية، وحب امل�ص���رح والت�ص���حية 
يف �ص���بيله. اإن���ه )رب���ان( �ص���فينة ال���روّاد جميعًا( 
عل���ى ح���د قول���ه. ث���م ي���روي املوؤل���ف كي���ف تعرف 
وعم���ل م���ع رواد امل�ص���رح العراقي���ن م���ن اأمث���ال: 
يحيى فائق، جا�ص���م العب���ودي، عبدالله العزاوي، 
�ص���امي عبد احلميد واخرين. بعدها ت�ص���كلت لديه 
مالمح الفن احلقيقي والوعي امل�صرحي وا�صلوبه 
الفني ومنهجه الواقعي الر�صن. �صاهم بتاأ�صي�س 
م���ن  اخلم�ص���ينات  يف  فرقة”الطليعة”امل�ص���رحية 
القرن املا�ص���ي، وقام بتمثيل واخ���راج العديد من 
امل�ص���رحيات املحلية والعاملية. كما �صرد لنا الكثر 

م���ن املواق���ف والذكري���ات التي التن�ص���ى، ذكريات 
احلب وجوالته العاطفية والعطاء الفني م�صتذكرا 
لقاءه التاريخي بالفنان جعفر ال�صعدي، وم�صاكله 
الكث���رة م���ع الفنان ابراهي���م جالل. وبامل �ص���ديد 
حتدث عن ازمة العن�صر الن�صائي النادر انذاك يف  

ظل ظروف �صيا�صية واجتماعية قا�صية. 
بكل �صدق ومو�صوعية يذكر لنا كيف احرتق بيته 
وحتطم كل �ص���ئ اال انه تركه وذه���ب اىل التمرين 
امل�صرحي يقول: )..ذهبُت اإىل تل حممد واأنا امتالك 
نف�ص���ي واتظاه���ر باله���دوء، ومل اخ���رب اأي واح���د 
منه���م باحل���ادث، اإال بع���د اإنتهاء التمري���ن.. وقلت 
لهم كان يجب ان اأجئ اليكم.. الأن التمرين وموعد 
التمرين ينبغي ان حترتم من قبل اجلميع.. وهذه 
املهنة حتتاج اإىل ت�ص���حيات ج�ص���ام، واليجوز اأي 
كان ان يخد����س العم���ل اجلماع���ي املوحد يف عامل 
امل�ص���رح، ومهما كان���ت الظروف(. ه���ذا هو بدري 
فنان حقيقي اأ�صيل، نقي، خمل�س، ع�صامي حازم 
ق���وي جاد اليع���رف اخل���داع اأو الته���اون يف عمل 

الفن وامل�صرح، بل قل �صخ�صية نادرة.  
املعهد الذي در�س فيه اال�ص���تاذان الراحالن جا�ص���م 
العبودي  وابراهيم جالل، وكذلك كل من اال�صتاذين 

جعفر ال�صعدي واملرحوم بهنام ميخائيل.. 
ركب���ُت الطائ���رة وكن���ُت متام���ًا كالقائ���د ط���ارق بن 
زي���اد وهو يبحر ب�ص���فنه اإىل االأندل����س )البحر من 
ورائكم، والعدو اأمامكم( بعد ان حرق جميع �صفنه 

يف البحر.... وتقدم اإىل االمام.
بالرغ���م م���ن االح���داث الكث���رة والزخ���م الهائ���ل 
م���ن املعلوم���ات التي ي�ص���ردها الكتاب بتفا�ص���يلها 
الدقيق���ة اال ان ذل���ك مل يثقل كاهل الن�س.”ق�ص���تي 
مع امل�صرح”رحلة م�ص���رحية و�صرة ذاتية بامتياز 
تبح���ث يف الذاتي والع���ام  حيث ي�ص���تثمر الكاتب 

خربته الطويلة وجتاربه املرتاكمة.   
يعترب”ب���دري ح�ص���ون فريد”م���ن رواد احلرك���ة 
امل�صرحية يف العراق وقد اخرج الكثر من االعمال 
امل�صرحية منها: احل�صار، عدو ال�صعب، مركب بال 
�ص���ياد، اجلرة املحطمة، هورا�س، اال�صجار متوت 
واقف���ة، خطوة من الف خطوة وخطوة، ردهة رقم 

6، اخلاطف واملخطوف. 
منه���ا:  اأف���الم  يف  مث���ل  ال�ص���ينما   جم���ال  ويف 
اأرحموين، نبو خذ ن�صر، القاد�صية، العا�صق، بابل 
حبيتي. ف�صال عن الن�صاط التلفزيوين الذي منحة 
�ص���هرة جماهرية عرب اأدوار متميزة مثل �صخ�صية 
وعي���ون  م�صل�صل”الن�ص���ر  يف  جلب���ي  ا�ص���ماعيل 

املدينة«.
غ���ادر ب���دري بل���ده الع���راق وا�ص���تقر يف املغ���رب 
من���ذ ع���ام 1998 ا�ص���تاذًا يف املعه���د الع���ايل للف���ن 

امل�صرحي.

مع كتاب بدري حس��ون فريد: ◄◄
قصتي مع المسرح

هل ه��و كتاب مذكرات ش��خصية، أم خواطر فنية، أم 

مكابدات فنان مرسحي؟ بهذ التس��اؤل أطل علينا الفنان 

والكات��ب املرسح��ي العراق��ي القدير”ب��دري حس��ون 

فري��د”يف كتابه الجدي��د )قصتي مع امل��رسح- املجلد 

االول( الصادر عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد.

مع الراحل فا�سل خليل
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أجرى اللقاء : داود أمين

*  لنب���داأ م���ن هن���ا، من اأربي���ل.. ملاذا اأن���ت هنا ولي�س 
يف بغداد؟!

يجيب الفنان بدري ح�صون فريد قائاًل : 
- احلقيق����ة اإنه����ا ق�ص����ة طويل����ة وموؤملة �ص����اأحاول 
اإخت�ص����ارها، فق����د ُهج����رت عائلتي، م����ن بيتي يف 
منطقة اخل�ص����راء| الكفاءات، عام 2007 الأ�ص����باب 
طائفية! حيث و�ص����ع اإرهابيو القاع����دة، اأمام باب 
داري، ظرفًا فيه ر�صا�ص����تان ور�ص����الة، كتبوا فيها 
)اأخرج����وا اأيها الكف����ار.. اأخرجوا اأيه����ا االأنذال!( 
ِر�����س، يف املعه����د الع����ايل للف����ن  اأدَّ وكن����ت وقته����ا 
امل�ص����رحي يف املغ����رب، وعندم����ا اأخربتني عائلتي 
باالأمر، طلبت منهم مغادرة البيت، مما اإ�ص����طرهم 
لرتك����ه، واالإنتقال لعدة بيوت يف بغ����داد، وعندما 
ع����دت للوطن ع����ام 2010، من غربت����ي يف املغرب، 
كنت وعائلتي ننتقل من �صقة الأخرى، وال ن�صتطيع 
العودة لبيتنا، الذي اإ�ص����طررنا يف العام املا�ص����ي 

لبيعه باأبخ�س االأثمان! 
يف ال�ص����قق الت����ي �ص����كناها يف بغ����داد، كان اإبن����ي 
فريد مينعني من اخل����روج، خوفًا على حياتي من 
االإرهابي����ن، وهو اأمر ال اأطيقه، لذلك فكرنا مبكان 
اأك����رث اأمنًا وه����دوءًا، فكان����ت اأربيل، الت����ي اإنتقلنا 

اإليها منذ حوايل �صهرين.

* لنعد لبغداد )قلت للفنان بدري ح�سون فريد( كيف 
راأيت واقعها الثقايف، بعد عودتك من الغربة؟

يرد الفنان بدري باأمل : 
- ال ميك����ن اأن تزده����ر الثقافة يف بل����د منكوب! بلد 
ُمتَعب، بلد ال ُيوؤَِمن فيه االإن�صان على حياته، حيث 
االإنفج����ارات حت�ص����د يومي����ًا اأرواح ع�ص����رات م����ن 
الب�ص����طاء والفقراء، كما اإن املثقف العراقي، ومنذ 
2003 حُما�صر، والفر�س ال مُتنح اإال للمح�صوبن 
عل����ى ه����ذه اجله����ة اأو تل����ك، اأم����ا املثق����ف امل�ص����تقل 
فمرك����ون يف زاوي����ة، ولي�����س اأمام����ه اأي فر�ص����ة! 
واإذا اأخذن����ا امل�ص����رح العراقي، وهو اإخت�صا�ص����ي 
الرئي�ص����ي، فيمك����ن الق����ول اأن����ه غائ����ب، وال�ص����بب 
يع����ود لعدة عوام����ل، تبداأ م����ن املوؤلف ث����م املخرج 
ثم ال����كادر املتمر�س من املمثلن، ث����م العامل االأهم 
وهو اجلمه����ور، فهناك خل����ل يف كل هذه العوامل 
املرتابطة، هناك االآن حماوالت متوا�ص����عة لتقدمي 
اأعمال م�ص����رحية يف معهد الفن����ون اجلميلة وكلية 
الفنون، واأحيانًا يف امل�صرح الوطني، ولكن من هم 
املمثل����ون؟ ومن هو املخرج؟ واأي����ن هو اجلمهور؟ 
فال����ذي يخرج م����ن بيته ال يدري هل �ص����يعود له اأم 

ال! امل�صرح مقد�س، الأنه طق�س ثقايف متقدم، وكان 
اجلمهور العراقي يف ال�صابق، يفد من املحافظات 
البعي����دة لروؤية االأعمال امل�ص����رحية التي نعر�ص����ها 
يف بغداد، اأذكر عندما عر�ص����نا م�صرحية)اأورا�س( 
جاء با�س من كرد�صتان، وهو يحمل الع�صرات من 
ع�ص����اق امل�ص����رح ومتابعيه، ونف�س ال�ص����يء عندما 
عر�ص����نا م�صرحيات )ن�ص����يد االأر�س( و)احل�صار( 
اجلمه����ور  كان  اإذ  اآرت����ا(  و)ج�ص����ر  و)الطوف����ان( 

يحت�صد ويتزاحم على اأبواب قاعات العر�س!
عندم����ا عدت للوط����ن قبل ث����الث �ص����نوات، اإلتقيت 
مبدير عام ال�ص����ينما وامل�ص����رح، واأخربت����ه اأن لدي 
ثالثة م�ص����اريع م�صرحية، واأنا م�ص����تعد الإخراجها 
تن�ص����يط  ه����و  الرئي�ص����ي  وه����ديف  �ص����روط،  دون 
احلركة امل�صرحية فقط، ولكن املوؤ�صف اأنك تنادي، 

ولي�س هناك من يجيب!

* م���ا دمنا قد وجلنا ب���اب امل�سرح العراق���ي فلنف�سل 
قلي���اًل في���ه، فاأن���ت عا�سرت اأنظم���ة وعه���ودًا خمتلفة، 
وكن���ت خالله���ا يف قلب احلرك���ة امل�سرحية، ومن بني 
ّناعه���ا، يف اأي عهد من تلك العهود تعتقد، اأن  اأه���م �سُ

امل�سرح العراقي، كان فيها اأكرث اإزدهارًا؟
يقول الفنان بدري ح�صون فريد : 

- اأن����ا اأعت����رب التط����ور يف امل�ص����رح العراق����ي حلقة 

مرتابطة، فامل�ص����رح مل يولد يف يوم واحد، بل هو 
�صل�ص����لة من اإرها�ص����ات فكري����ة واإجتماعية، بداأت 
يف كنائ�س املو�ص����ل والب�صرة، وعلى يد املعلمن، 
الذي����ن كانوا ي����زورون بالد ال�ص����ام لالإ�ص����طياف، 
املتقدم����ة  والثقافي����ة  امل�ص����رحية  احلرك����ة  حي����ث 
هن����اك، وكان هوؤالء املعلم����ون يتاأثرون مبا يروه، 

فيحاولون تطبيقه يف العراق.

لق����د ح����دث تط����ور وا�ص����ح للم�ص����رح العراقي يف 
العهد امللكي، اأما بعد ثورة 14 متوز، فقد ن�ص����طت 
احلركة امل�صرحية وت�صاعد زخمها كثرًا، اأنا مثاًل 
كونت )فرقة �ص����باب الطليعة( من هواة من �صبيبة 
)ت����ل حمم����د( كانوا يع�ص����قون امل�ص����رح، واأ�ص����بح 
الكثر منهم فنانن معروفن فيما بعد، ومن بينهم 
علي العاديل وعبد الله اخلطاط وح�صن احلمامي 
واآخري����ن. كما اأر�ص����لت حكومة عبد الكرمي قا�ص����م 
الكث����ر م����ن البعث����ات للخ����ارج، ويف كل العل����وم، 
وكانت درا�ص����ة امل�صرح والتخ�ص�����س فيه، من بن 
تل����ك البعث����ات، فدر�ص����نا امل�ص����رح، زمالئ����ي واأنا، 
يف امري����كا واإنكل����رتا وفرن�ص����ا واأملاني����ا واإيطاليا 
ورو�صيا وغرها من البلدان، وعندما عدنا للوطن 
بعد اإنهاء الدرا�ص����ة، كانت هناك وثبة يف الن�صاط 
امل�ص����رحي، لكن اإنقالب �صباط االأ�ص����ود، اأربك تلك 

الوثب����ة وعّطل من اإندفاعه����ا، ويف زمن العارفن، 
حاول����ت احلكومة ترميم اجل����راح، ولكن البعثين 
عادوا جمددًا لل�ص����لطة عام 1968، وبداأوا بر�ص����م 
�صيا�ص����ة خمططة ل�ص����لب عنفوان ال�صعب، فرفعوا 
�ص����عارًا زائفًا يق����ول )البلد الذي لي�س فيه �ص����عراء 
كب����ار وفنانون كبار، لي�����س فيه �صيا�ص����يون كبار( 
يف الوق����ت ال����ذي كان����وا يقتل����ون ال�ص����عب في����ه، 
وكانت الوفود العربية الزائرة للعراق تنبهر بهذا 
ال�ص����عار، وحت�صدنا على م�صمونه، ومل تكن ُتدرك 
زيف����ه وكذب����ه! ولكن مع ذلك كان الفنان امل�ص����رحي 
�صادقًا يف عطائه، رغم كذب ال�صيا�صين ودهائهم، 
وقد اإ�صتطعنا تقدمي الكثر من االأعمال امل�صرحية 
الهام����ة، وم����ن بينها)مرك����ب بال �ص����ياد( و)اجلرة 
املحطم����ة( و)خطوة من األ����ف خطوة( و)اخلاطف 
م�ص����رحية  واأخ����رًا  و)هورا�����س(  واملخط����وف( 

)ج�صر اآرتا(.

اإزدهار امل�صرح، كما ذكرت، يحتاج لبيئة اإجتماعية 
و�صيا�صية وثقافية �صليمة، اأنا مثاًل اأحببت امل�صرح، 
بل ع�صقته، منذ اأن �صاهدت، واأنا يف ال�صف الثالث 
االإبتدائي يف كربالء، املرحوم)قا�ص����م حممد نور( 
الذي كان ُيلقب بالفنان، وهو يقدم عماًل م�ص����رحيًا 
بالف�ص����حى املب�ص����طة، عنوانه)الطي�����س القات����ل(، 
والذي اإ�ص����تمر عر�صه، يف خيمة كبرة، ملدة ثالثة 
اأي����ام. م����ن يريد م�ص����رحًا حقيقي����ًا، يج����ب اأن يفكر 
لثالثن �صنة قادمة، يجب اأن ال نطلب من الطفل اأن 
يذهب للم�صرح، بل اأن نذهب نحن اإليه، اأن نعر�س 
م�صرحياتنا يف قاعات املدار�س و�صاحاتها، الفرقة 
القومية مثاًل، ميكنها اأن ت�ص����ع برناجمًا وا�ص����حًا 
وم�صتمرًا مل�صرح الطفل، ل�صد اإنتباهه وزرع بذور 
التخي����ل واجلم����ال لدي����ه، وه����ذا �ص����يجعل الطف����ل 
يتعلق بامل�ص����رح وي�صتمر يف م�ص����اهدته، يجب اأن 
ن�صع �ص����رتاتيجية وا�صحة مل�ص����رح فاعل وموؤثر، 
ولكن واقع مدار�صنا احلايل، حيث الدوام الثالثي 
يف بناية واحدة، واالإفتقار للقاعات وللن�ص����اطات 

الال�صفية، اإن هذا الواقع حُمبط واليم.

موقف متميز ونادر

* لنع���د ب�سع���ة عقود اإىل الوراء، لزم���ن درا�ستك يف 
اأمري���كا، فاأن���ا اأع���رف اأن ل���ك موقف���ًا متمي���زًا ون���ادرًا 
حين���ذاك، عندما جازف���ت بدرا�ستك وم�ستقبلك، حني 
رف�ست التمثيل يف م�سرحية ُت�سيء لل�سعب الكردي، 

ه���ل يعرف االأك���راد وم�سوؤولوهم ه���ذا املوقف؟ وهل 
قيموا هذه املجازفة واأنت تعي�س بينهم االآن؟

بالذاك����رة،  فري����د  ب����دري ح�ص����ون  الفن����ان  يع����ود 
باإعت����زاز  ي����روي  �ص����نة خل����ت، عندم����ا  خلم�ص����ن 

تفا�صيل احلادثة فيقول: 
فخ���ور  واأن���ا  ب�ص���موخ،  وقته���ا  وقف���ت  لق���د   -
ب���ذاك املوق���ف، اإذ اأ�ص���ندت يل اأ�ص���تاذة االإخراج 
امل�ص���رحي، يف معه���د )كودمان ثي���رت( الذي كنت 
اأدر����س في���ه، يف �ص���يكاغو، دورًا يف م�ص���رحية 
عنوانها )تباي���ز واملالئكة( وحن ق���راأت الن�س، 
���ِدمُت عندما وجدت بن �صخ�صياته، �صخ�صية  �صُ
لك���ردي جم���رم وقاط���ع طري���ق! خ�صو�ص���ًا واإن 
الن�س يخلو من �صخ�ص���ية اأخ���رى، لكردي طيب 
و�ص���وي، لك���ي يتع���ادل االأمرعن���دي، واأقتنع اأن 
يف كل جمتم���ع جتد اجلي���د وال���رديء، ولكن اأن 
يقت�ص���ر الن�س على اأظهار ال�صيء فقط، فهو اأمر 
ال اأقبل���ه، وه���و يتعار�س م���ع القي���م واملُثل التي 
اأوؤمن بها، ومع ال�ص���عارات الت���ي كنت اأهتف بها 
يف التظاهرات، ومن بينها �ص���عار)كرد وعرب فد 
حزام(، لقد اإرت�ص���مت اأمامي ق�ص���ية التالحم بن 
ال�ص���عبن العرب���ي والكردي، التي نذرت نف�ص���ي 
م���ن اأج���ل تر�ص���يخها، فهل اأخ���ون هذه الق�ص���ية 
بقب���ويل بالعمل يف ه���ذه امل�ص���رحية، اأم اأرف�س، 
جمازف���ًا بدرا�ص���تي وم�ص���تقبلي، واأن���ا اأعرف اأن 
قوان���ن املعهد، متنع الطلبة م���ن رف�س اأي مهمة 
ت���وكل اليهم! وهكذا قررت رف����س العمل متحماًل 
كل النتائ���ج! وعندما فاحتُت االأ�ص���تاذة مبوقفي، 
اإ�ص���تغربت واإنزعج���ت، اإذ رمب���ا ه���ذه ه���ي املرة 
االأوىل، التي تواَجه من طالب مبثل هذا املوقف، 
قالت)ع���د لوطن���ك ولتنفع���ك وطنيات���ك!(. وبعد 
ثالث���ة اأيام حزم���ت حقائبي، وجئ���ت للمعهد، كي 
اأودع زمالئي واأ�ص���اتذتي، فاإلتقت بي االأ�ص���تاذة 
املذك���ورة، وقال���ت يل)�ص���اأقوم ب�ص���يء مل اأفعل���ه 
�ص���ابقًا، �ص���اأحذف اإ�ص���مك من ممثلي امل�ص���رحية، 
واأكت���ب اإن���ك ال ت�ص���لح للعم���ل يف ه���ذا الن����س، 
وميكن���ك البق���اء يف درا�ص���تك!( ف�ص���كرتها وقلت 
)ك���رم منك اأن���ك جنبتني دن����س اأن اأخون مبادئي 

وقيمي الوطنية واالإن�صانية، ومنحتني الفر�صة 
اأي�صًا، كي اأكمل درا�صتي(.

اأو  جتزئته����ا  ميك����ن  ال  ل����دي  واملب����اديء  القي����م 
امل�ص����اومة فيها، هناك موقف اآخر رمبا ي�ص����تغرب 
ل����ه الكث����رون، فعندما ُقتل����ت اإبنتي)�ص����راب( عام 
2007، يف ح����ادث �ص����ر يف عم����ان، كن����ت وقته����ا 
ر�����س يف املغ����رب، ورمب����ا اأغم����ي عل����ي �ص����اعة  اأدَّ
�ص����ماع اخل����رب، وبع����د �ص����اعات اإت�ص����لت بعمي����د 
الكلي����ة واأطلعته على اخلرب، فت����اأمل الرجل متمنيًا 
يل ال�ص����رب وق����ال يل)اأن����ت يف اإج����ازة مفتوحة(، 
ولكني توجهت للمعهد يف اليوم التايل مبا�ص����رة، 
واألقيت حما�صرة اإ�صتغرقت �صاعتن على طلبتي، 
وقد تهدج �ص����وتي يف نهايتها، مما اأثار اإ�صتغراب 
الطلبة، الذين تاأملوا واإ�ص����تغربوا جميئي للمعهد، 

عندما علموا بوقوع حدث جلل كهذا!

االإباء وعزة النف�س يف زمن 
طافح بالرداءة!

يكم����ل الفنان الكبر بدري ح�ص����ون فري����د، بنف�س 
التلقائي����ة وال�ص����دق الذي بداأنا به حوارنا، �ص����رد 
اأحداث ومواقف تعك�س كربي����اء الواثق بالنف�س، 

املعتز بتاريخه احلافل بالبذل والعطاء، فيقول:

- قب����ل فرتة اإت�ص����ل ب����ي الدكتور )قا�ص����م موؤن�س( 
عمي����د كلية الفن����ون اجلميلة، واأخ����ربين اأن هناك 
مبلغ����ًا م����ن امل����ال �ص����يقدم يل كهدي����ة، باإعتب����اري 
كن����ت مدر�ص����ًا يف الكلي����ة حل����وايل 30 عام����ًا، وقد 
ج����ت الع�ص����رات، بل املئ����ات من الطلب����ة، وهو  خرَّ
اأحدهم، فاإعتذرت للدكتور قا�صم ورف�صت الهدية، 
فاإ�ص����تغرب وقال، اإنه����ا هدية من الكلية، ولي�ص����ت 
منح����ة من اأح����د! فوا�ص����لت اإ�ص����راري على رف�س 
الهدي����ة، فاأنا ال اأحتاج لهدايا ومكرمات! بل اأحتاج 
ملن يريد اأن ي�صتفيد من خربتي ومعاريف، التي ال 
اأزال قادرًا عل����ى تقدميها واإفادة االأجيال اجلديدة 

بها، فاأنا ال اآقبل مبالغ دون تقدمي عمل!

يروي الفنان الكبر حادث����ة اأخرى فيقول: عندما 
كن����ت يف املغ����رب، ُكِت����ب مو�ص����وع يف ال�ص����حافة 
حت����ت عنوان)اإنق����اذ(، حت����دث كاتب����ه، ع����ن حاجة 
عين����ي لعملي����ة جراحية عاجل����ة، ويب����دو اأن االأمر 
و�صل لرئي�س اجلمهورية ال�صيد جالل الطالباين، 
الذي طلب من م�صت�ص����اره الثق����ايف الدكتور جالل 
املا�ص����طة، ان يتبن����ى اإر�ص����ال مبل����غ العملية، ويف 
نف�����س الوق����ت، يب����دو اأن وزيرة الثقاف����ة واالإعالم 
املغربية ال�ص����يدة)ثريا ج����ربان( هي اأي�ص����ًا قراأت 
مو�ص����وع االإنقاذ، فاأر�صلت اإىل الكلية التي اأدَّر�س 
فيه����ا، نقي����ب امل�ص����رحين املغاربة، ال����ذي قابلني، 
وه����و يقول م�ص����تغربًا: اأنت حتت����اج الإنقاذ ونحن 
موجودون! غدًا اأو بعد غد تذهب اإىل امل�صت�ص����فى 
واأف�ص����ل  اأ�ص����هر  وه����و  الرب����اط،  يف  الع�ص����كري 
م�صت�ص����فى لدينا، لُتجري العملية لعينك. ف�صكرته 
وقل����ت، �صي�ص����لني مبل����غ م����ن رئي�����س اجلمهورية 
العراقية، وه����و يغطي اأجور العملي����ة كما اأعتقد، 
فق����ال يل: �ص����ع املبل����غ يف جيب����ك ونح����ن نعاجلك 
جمان����ًا، فرف�ص����ت ذل����ك باإ�ص����رار، وبالفعل و�ص����ل 

املبلغ من رئي�س اجلمهورية، واأجريت العملية.

* اأن���ت ممثل وخمرج وموؤلف واأ�ست���اذ جامعي، اأين 
جتد نف�سك اأواًل، بني كل هذه التخ�س�سات؟

الفنان الكبر بدري ح�صون فريد يرد قائاًل: 
- لق����د اأحبب����ت التمثي����ل من����ذ الطفول����ة، ودخل����ت 
معه����د الفن����ون اجلميل����ة، م�ص����حيًا بدرا�ص����تي يف 
كلي����ة احلقوق،الأتخ����رج م����ن املعه����د بع����د خم�����س 
�ص����نوات بدرجة �ص����رف، وبع����د ث����ورة 14 متوز، 
تركت وظيفتي يف البنك املركزي العراقي، عندما 
اأر�صلتني الدولة، الأدر�س امل�صرح يف معهد)كودمان 
ثي����رت( يف �ص����يكاغو، وبع����د عودت����ي م����ن اأمريكا، 
تعين����ت كمدر�س، يف معهد الفن����ون اجلميلة، ملادة 
ال�ص����وت واالإلق����اء، ح�ص����ب نظرية )ال�ص����اك( التي 
تخ�ص�ص����ت فيها، وقد األح الفن����ان اإبراهيم جالل، 
عل����ى وزير التعليم الع����ايل حين����ذاك، لنقلي لكلية 
الفنون اجلميلة، فُنقل����ت اإليها كمدر�س، ثم رئي�س 
ف����رع االإخراج، ثم رئي�س ق�ص����م الفنون امل�ص����رحية 

يف الكلي����ة، اأنا رغم كل هذه االإخت�صا�ص����ات، اأجد 
نف�ص����ي اأكرث بن التمثي����ل واالإخ����راج، واأعتقد اإن 
دور )اإ�ص����ماعيل �ص����لبي( الذي مثلته يف م�صل�ص����ل 
)الن�صر وعيون املدينة( كان هامًا وملفتًا لالإنتباه، 
وهو ال ي����زال حيًا يف ذاكرة النا�س، رغم ال�ص����نن 
الطويل����ة التي م����رت عليه، ومع ذلك فاأنا ال اأن�ص����ى 

كوين )اإ�صتاذ كر�صي( وهي �صفة اأعتز بها.

* اأ�س���درت اجل���زء الث���اين من موؤلفك اله���ام )ق�ستي 
م���ع امل�س���رح( كما اإن���ك تن���وي اإ�سدار اجل���زء الثالث 
واالأخر منه، ما الذي تناولته يف هذا املوؤَلف؟ مبعنى 

هل هو �سرد حمايد، اأم تقييم؟
يقول الفنان بدري : 

- اجل����زء الثاين هو اإ�ص����تمرار للج����زء االأول، هو 
باإخت�ص����ار كتاب����ة مو�ص����وعية، و�ص����جل بعيد عن 
احلذلقة والزخارف اللفظية، اإنه يتناول التجارب 
الت����ي مررت بها، واالإجن����ازات التي حققتها، وهو 
�ص����جل فن����ي حاف����ل بالتجربة واخل����ربة والعربة، 

وهو تقييم فيه حتى اأثر الإنتكا�صة نف�صية.

اإرتباط����ًا باملو�ص����وع نف�ص����ه، فاأن����ت �ص����اهمت يف 
الت����ي  الكتاب����ة والتحري����ر يف جمل����ة )ال�ص����ينما( 
اأ�صدرها كامران ح�صن، حدثنا عن هذه التجربة؟
ُيبحر الفنان بدري ح�صون فريد يف ذاكرة ال تزال 

يقظة وحية فيقول: 
- رمبا ت�ص����تغرب ح����ن اأقول ل����ك باأين اأ�ص����درت، 
ُكتيب����ًا  اجلميل����ة،  الفن����ون  معه����د  دخ����ويل  قب����ل 
عنوانه)فنان����ون م����ن بغداد(، وق����د اأخربين نقيب 
الفنان����ن ال�ص����يد �ص����باح املن����دالوي، ان����ه يحتفظ 
بن�ص����خة لدي����ه من ه����ذا الكتي����ب! اأما عندم����ا كنت 
طالب����ًا يف معه����د الفن����ون اجلميل����ة، فكن����ت اأكت����ب 
جلريدة)الب����الد(  والف����ن  امل�ص����رح  ع����ن  مق����االت 
ل�ص����احبها روفائيل بطي، وق����د فاحتت، يف نف�س 
الف����رتة، ال�ص����يد روفائيل بطي، عندم����ا كان وزيرًا 

◄

لقاء مع الفنان الكبير بدري حسون فريد:

المس��رح ل��م يولد ف��ي يوم واح��د، بل 
ه��و سلس��لة م��ن إرهاص��ات فكري��ة 

يف ضاحي��ة )هرش��م( يف أط��راف مدين��ة أربي��ل، ويف بيت وإجتماعية

)ُمستأجر!( يسكنه الفنان املرسحي الكبر بدري حسون فريد، 

كان��ت الس��اعات الثالث، الت��ي أمضيته��ا يف صحبته، متيض 

ُمرسعة، رغم إمتالئها بامُلدهش واملثر، من حياة فنان عراقي 

إس��تثنايئ، فنان عارك الحياة بَجَلد وثبات، وظ��ل أمينًا لقيمه 

ومبادئه، فنان ُتدهش��ك، وهو إبن السادس��ة والثامنني، رغبته 

وإرصاره، حتى اللحظة، عىل العمل والعطاء، وعىل رفض كل 

منحة ومكرمة، ما مل ُيقدم مقابلها عماًل وُجهدًا!
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علي حسن الفواز 

لالإعالم، برغبتي يف اإ�ص���دار جملة اأ�ص���ميتها)الفن 
احلديث( فرحب بالفكرة، و�صدر من املجلة عددان 
هم���ا االأول والث���اين، اأم���ا العدد الثال���ث فقد منعته 
الرقابة، ب�صبب ن�ص���ري يف العدد الثاين مو�صوعًا 
عنوانه)برملان الفن( وجهت خالله �ص���وؤااًل للفنانن 
يقول)هل لديكم رغبة يف االإنت�صاب للفرقة القومية، 
التي تبغي احلكومة اإن�صائها؟( وكان جواب جميع 
الفنانن)ال نريد اأن نكون بوقًا للحكومة!( وب�صبب 
هذا اجل���واب توقف���ت املجل���ة! واجلدير ذك���ره اأن 
تكالي���ف اإ�ص���دار ه���ذه املجل���ة ج���اءت م���ن بيع���ي 
ل)زولي���ة( كانت لدي! كما كنت اأ�ص���اهم مع زمالئي 
يف املعهد، يف اإ�ص���دار �ص���حيفة حائطية، ون�ص���ع 
فيه���ا حمامة ال�ص���الم لبيكا�ص���و، متحدين ال�ص���لطة 

واأجهزة قمعها.

اأحيان���ًا اأفك���ر ب���اأن ياأتي �ص���خ�س ما، وه���و يحمل 
م�ص���جاًل ويبداأ معي مب�ص���روع ن�صميه)من اأجل اأن 
ال نن�ص���اهم( و�ص���نتذكر اأكرث من 100 اإ�صم، عملوا 
الفن���ان  مث���اًل  العراقي���ة،  امل�ص���رحية  يف احلرك���ة 
)عل���ي داود( ه���ذا العم���الق الذي تخ���رج من معهد 
الفن���ون اجلميل���ة، واإ�ص���تغل يف الفرقة ال�ص���عبية 
للتمثي���ل، لق���د كان ممث���اًل كب���رًا وموؤث���رًا، واأذكر 
عندما قدمنا م�ص���رحية )يوليو�س قي�صر( حن كنا 
يف ال�ص���ف الثالث يف معه���د الفنون اجلميلة، كان 
اأحد الفرن�صين املخت�صن يح�صر العر�س، فاأبدى 
اإعجابه بالعمل، وب�صكل خا�س بتمثيل الفنان علي 
داود، هناك اأ�ص���ماء كث���رة مل ينتبه اإليها اأحد. كما 
اأفكر مب�ص���روع اآخر قد ن�صميه)�صور تتكلم( حيث 
نن�ص���ر �ص���ورة، ويجري احلديث عنها والتعريف 
اأخ���ذت؟ وم���ن ه���و  به���ا، يف اأي عم���ل م�ص���رحي 
املخ���رج؟ ومن مث���ل يف العمل؟.. الخ. امل�ص���كلة اإن 
الزمن مي�صي، واالأ�صماء ُتن�صى، اإن مل يتم تثبيتها 

لالأجيال احلالية والقادمة.

* لنتح���دث ع���ن ال�سينم���ا العراقي���ة، فاأنت م���ن اأوائل 
)اإرحم���وين(  فل���م  يف  مثل���ت  اإذ  فيه���ا،  العامل���ني 
و)نبوخذن�سر( وغرها من االأفالم، كيف ترى واقع 

ال�سينما العراقية االآن؟
يجيب الفنان بدري ح�صون بحزن واأمل : 

- لق���د ع���دت للع���راق يف اآب 2010، بع���د غرب���ة 
طويل���ة، وب�ص���بب الو�ص���ع االأمن���ي والتفجرات، 
وتنقل���ي م���ع عائلتي يف اأكرث من بيت، مل اأ�ص���تطع 
متابعة امل�صرح، وهو اإخت�صا�صي الرئي�صي، فكيف 
بال�ص���ينما، الت���ي اأغلق���ت جمي���ع دور عر�ص���ها يف 
بغداد! لقد عملت يف ال�ص���ينما كممث���ل، واالإخراج 
ال�ص���ينمائي لي����س اإخت�صا�ص���ي، فه���و يختلف عن 
االإخراج امل�صرحي، ولكن لو ُعر�س علي �صيناريو 
منا�ص���ب الأعمل في���ه كممث���ل، ف�ص���اأقبله اإن وجدت 
نف�ص���ي فيه، الأين اأوؤمن اأن االإن�صان ما دام م�صتمرًا 

يف احلياة، فيجب اأن يكون لديه عطاء.

* لنغ���ادر الع���راق االآن، ل�سنوات غربت���ك الطويلة يف 
ليبيا واملغ���رب، ماذا اأ�سافت الغربة لك؟ وماذا قدمت 

اأنت خاللها؟
يجيب الفنان الكبر بدري ح�صون قائاًل: 

- بع���د بلوغ���ي ال�ص���ن القانوني���ة واإحالت���ي على 
التقاع���د عام 1995، جاءتني دعوة من قبل مدير 
املعهد العايل التون�صي، الإلقاء حما�صرات يف فن 
االإلقاء يف تون�س، وحن و�صلت تون�س، وجدت 
املدير الذي دعاين، قد ُنقل لوظيفة اأخرى، فبقيت 
17 يومًا هناك، يف �ص���يافة الفنان ن�ص���ر �صمة، 
ثم اإنتقلت اإىل ليبيا، ويف ق�صم الفنون امل�صرحية 
يف جامع���ة طرابل�س، وجدت كتب���ي، التي األفتها 
َر�س  م���ع الفنان �ص���امي عب���د احلميد، هي م���ن ُتدَّ
لديه���م، وق���د اأ�ص���رت اجلامع���ة، وق�ص���م فنونه���ا 
امل�ص���رحية، على بقائي كمدر����س لديهم، وبالفعل 
وافقت الأبقى �ص���نة ون�ص���ف هناك، ولكن املحيط 

االإجتماعي البدوي يف ليبيا مل ينا�ص���بني، فعدت 
لالأردن، ويف عا�صمتها عمان اإلتقيت الفنان جواد 
االأ�ص���دي، وكان واحدًا من طالب���ي، فعر�س علي 
العمل كممثل يف م�صرحية)امل�صطبة( التي ينوي 
اإخراجها وتقدميها يف بروت، وبالفعل �صافرت 
م���ع زوجت���ي ال�ص���يدة اإبت�ص���ام فري���د اإىل لبنان، 
لنبداأ التمرين ملدة 40 يومًا، وبعر�س للم�صرحية 
مل���دة �ص���هر، واأثناء عمل���ي يف امل�ص���رحية جاءين 
عر�س، من املعهد العايل لفن امل�صرح يف املغرب، 
يطلب���ون مني اأن اأدَّر�س لديهم فن االإلقاء، فذهبت 
اإىل املغرب، وكان اأول عمل يل هناك، ويف ال�صهر 
االأول من و�صويل، هو اإخراجي مل�صرحية )العن 
واخللخ���ال( للكاتب املغربي عب���د الكرمي بهريز، 
وق���د قيل اأنه اأف�ص���ل عمل ُق���دم يف املعهد، وملا مل 
تكن هناك اإتفاقية ر�ص���مية ب���ن العراق واملغرب، 
فقد مت تعييني يف املعهد كمحا�ص���ر، كما ميكنني 
تق���دمي العرو�س امل�ص���رحية اأي�ص���ًا، وق���د فكرت 
باإع���ادة عر����س م�ص���رحية )امل�ص���طبة( وبالفع���ل 
ُقدم���ت يف مهرجان م�ص���رحي عامل���ي يف الرباط، 
ثم بداأت اأقدم مونودراما لوحدي، فقدمت)�صرر 
التب���غ( لت�ص���يخوف، وكن���ت اأنتق���ل م���ن الرباط 
للجنوب وللو�ص���ط ولل�صمال، اإىل تطوان، وكنت 
اأ�ص���تقبل اإ�ص���تقبااًل رائعًا من اجلمه���ور املغربي، 
كما اأخرجت للتلفزيون املغربي، م�صل�صل)�ص���متًا 
لن�ص���مع �ص���وت القمر( من اإنتاج فائ���ق احلكيم، 

ومثل فيه مغاربة وعراقيون.

* عل���ى ذك���ر املغرب، اأع���رف اأنك اأنُتخب���ت رئي�سًا 
جلمعية الرافدين الثقافي���ة للجالية العراقية هناك، 
م���ا ه���ي ن�ساط���ات ه���ذه اجلمعي���ة؟ وك���م ه���و عدد 

العراقيني هناك؟
يقول الفنان بدري ح�صون : 

- لقد كانت والدة هذه اجلمعية والدة متوا�ص���عة، 
موؤمتره���ا  يف  عراق���ي   100 ح���وايل  ح�ص���ر  اإذ 
التاأ�صي�صي، وهوؤالء معظمهم من املوظفن العاملن 
يف املغرب، اأو من الذين لديهم مهام جتارية، واأهم 
م���ا اإتفقنا علي���ه يف املوؤمت���ر التاأ�صي�ص���ي، هو اإنها 
جمعي���ة عراقي���ة، تخ�س العراقين جميع���ًا، بعيدًا 
ع���ن املناط���ق والطوائ���ف والقومي���ات واالأديان، 
من مه���ام اجلمعي���ة كان ت�ص���هيل اأم���ور العراقين 
م���ع �ص���فارة بلدهم، وخدم���ات اإجتماعي���ة وثقافية 
تتلخ����س، يف اإقام���ة اإحتف���ال �ص���نوي الأع�ص���ائها 

وعرو�س م�صرحية ومعار�س ت�صكيلية.

يرث الفن من اأب �سابق لع�سره!

* لق���د اأخ���ذت الغرب���ة واملن���ايف الكث���ر م���ن املبدعني 
العراقي���ني، وبع�سه���م ُدِف���ن هن���اك، والبع����س ال زال 

يوا�سل غربته، هل تتذكر الفنانة زينب؟
ي�صمت الفنان بدري ح�صون قلياًل قبل اأن يجيب : 
- زينب ممثلة عراقية رائدة، ُخلقًا وعطاءًا وقدرة، 
كانت تعمل يف فرقة امل�صرح احلديث، مع اإبراهيم 
جالل ويو�صف العاين و�صامي عبد احلميد، وكنت 
اأعم���ل يف فرق���ة اأخرى، ولك���ن االإح���رتام املتبادل 
ه���و ما كان يجمعن���ا، واأذكر مرة اأنه���م طلبوا مني 
اأن اأعمل بدياًل للفنان خليل �ص���وقي، يف م�ص���رحية 
لفرقتهم، فمثلت اأمامها، فقالت زينب يل وقتها )لقد 
كن���ت اأقراأ عينيك املعربت���ن، اأكرث مما اأقراأ الكالم، 
واأن���ا اأمثل اأمامك( لقد كانت زينب فنانة ال ُتعو�س 
وال ُتن�ص���ى! وعلى ذك���ر الفنان خليل �ص���وقي، فقد 

اإلتقيت���ه يف عمان، بع���د عودتي م���ن تون�س، فقال 
يل هل �ص���تهاجر؟ قلت نعم، فق���ال تذكر باأن الغربة 
�صعبة، قلت له، اأعرف ذلك ولكني م�صطر خلو�س 

هذه املجازفة!

* بق���ي ل���دي �س���وؤال ُملِّح )قل���ت للفنان الكب���ر بدري 
ح�س���ون فريد( اأنت من مدينة كرب���الء املقد�سة، اأعني 
من بيئة وجمتم���ع ديني وحمافظ، كيف ت�سنى لك اأن 
تك���ون ممث���اًل، واأن يك���ون �سقيق���ك ط���ارق مو�سيقيًا 

اي�سًا؟
يبت�صم الفنان بدري وهو يقول : 

- الف�ص���ل يعود لوالدي، النموذج املُخرتق للجو 
الع���ام يف كربالء، فق���د كان رجاًل يح���ب احلياة، 
يع�ص���ق امل���راأة والزه���ور واحلدائ���ق والبالب���ل، 
اأح���د  كل���ف  لذل���ك  فنان���ًا،  كان  ال�ص���فر،  وُيح���ب 
اخلطاطن امل�صهورين، اأن يخط له يافطة، علقها 
اأمام حمله، تقول)اخلياط الفني ح�ص���ون فريد(، 
وكانت تلك اليافط���ة اأمرًا غر ماألوف خلياط يف 
كربالء. مل يكن رجاًل منطيًا اأوع�صائريًا، ومل يكن 
مهتمًا باالأمور العادية ملجتمع كربالئي، معروف 
بالعزيات واملواكب واللطم، كان منطلقًا اأنطالقة 
عجيب���ة، اإذ ال يخل���و بيته من اأربع ن�ص���اء، وحن 
ُيطلق واحدة �صرعان ما يتزوج بغرها، احلقيقة 
اأنه كان �ص���ابقًا لزمانه، وق���د تاأثرت به كثرًا فاأنا 
مثله اأحب الزهور واحلدائق والطيور، واأع�صق 

احلياة والعمل.

اجري هذا احلوار يف اربيل قبل اكرث من عام 
ون�سر يف موقع احلوار املتمدن

من منا اليتذكر بدري ح�ص���ون فريد؟ 
م���ن يتغاف���ل عن معط���ى ه���ذا الفنان 
الكب���ر والرائ���د والتاريخ الرا�ص���ب 
يف اعماقنا، الذي ا�ص���هم مع جيل من 
ال���رواد يف �ص���ناعة ذاكرتن���ا الفني���ة 
واجلمالي���ة؟ من ين�ص���ى ادواره التي 
ظلت عالقة فينا عرب �صور التلفزيون 
وعلى من�ص���ة امل�ص���رح وعند �صجون 

الدر�س االكادميي؟
املغ���رتب  فري���د  ح�ص���ون  ب���دري 
القدمي���ه  واحالم���ه  ب�ص���يخوخته 
�ص���عبة،  ايام���ا  املنف���ى  يف  يعي����س 
املر����س وال�ص���نوات الزاحف���ة عل���ى 
من���ه  توه���ن  كله���ا  ال�ص���يخ،  ج�ص���ده 
الق���وة،  وبقاي���ا  واحلي���اة  العظ���م 
ت�ص���عه امام حلظات فاجعة الحتمال 
الغي���اب  ورمب���ا  والفاق���ة،  الع���وز 
ت�ص���عنا  مثلم���ا  والقا�ص���ي،  البعي���د 
امام م�ص���وؤولية اخالقي���ة وتاريخية 
اجلمي���ع  منا�ص���دة  عل���ى  العم���ل  يف 
الحت�ص���ان هذا املعلم الكبر وحتّمل 
نفقات عالج���ه او اعانته على جتاوز 

ظروف زمنه ال�صعب..
ا�ص���تعادة بدري ح�صون فريد اليعني 
البح���ث عن جت���اوز ازمته ال�ص���حية 
واملعي�ص���ية فقط وهذا ح���ق له، بقدر 

م���ا تعني اي�ص���ا ادراك اهمية الفنون 
واالداب يف حي���اة النا����س ووعيه���م 
وبن���اء جمتمعاته���م ومدنه���م وقي���م 
عمرانه���م االن�ص���اين واجلم���ايل. كل 
ه���ذا يتطلب اتخاذ املوقف امل�ص���وؤول 
ه���ذا  �ص���ناع  هم���وم  م���ن  والناج���ع 
التاري���خ الثق���ايف الفن���ي واالدب���ي، 
وايجاد كل ال�ص���بل التي ت�ص���عهم يف 
مكانه���م الالئق مثلما تفعل ال�ص���عوب 
املتح�ص���رة الت���ي حتتف���ي برموزها 
امل�ص���كالت  كل  وجت���اوز  الثقافي���ة، 
و�ص���عت  الت���ي  القدمي���ة  واملح���ن 
ام���ام  واالن�ص���اين  الفن���ي  تاريخن���ا 
حم���ن كارثي���ة واي���ام ع�ص���يبة، تل���ك 
التي حتولت يف عديد مفا�ص���لها اىل 
يومي���ات للح���روب العبثي���ة واملوت 
املج���اين، ولع���ل ا�ص���دها فداح���ة تلك 
العراقي���ة  احلي���اة  اكتنف���ت  الت���ي 
بظالمي���ة الف���زع والطرد واالق�ص���اء 

والتجويع واملنايف..
تاريخن���ا الثق���ايف متظهرعند تاريخ 
اج���رتاح  ع���رب  واله���ّم  الف���زع  ه���ذا 
�صناعات ثقيلة يف اجلمال االن�صاين 
القب���ح  توهم���ات  ل���كل  الراف����س 
االن�ص���اين، حيث كان بدري ح�ص���ون 
فريد واحدا من �صناعه املتميزين، اذ 

داأب هذا اجلي���ل الرائد على مواجهة 
واق���ع �صيا�ص���ي واجتماع���ي وثقايف 
ين���وء بحم���والت التخل���ف واجله���ل 
واال�ص���تعباد وكل فرو����س التح���رمي 
القه���ري، ف�ص���ال ع���ن عوام���ل الظل���م 
ال�صيا�ص���ي، ا�ص���هم ابطاله يف ايقاظ 
الروح داخل املكان العراقي، والوعي 
العراق���ي لتك���ون حي���ة يف ثوراته���ا 

اجلاحم���ة وتطلعاته���ا ويف جتليات 
نزوعها نحو تعبئة اجلماهر لتحدي 
مهيمنات االحب���اط واجلهل وتغييب 

قيم احلرية والعدالة والتنمية..
ان العمل على ايجاد ظروف منا�صبة 
لرعاي���ة ادبائنا وفنانيا ال���رواد، هو 
م�ص���وؤولية باتت الزمة و�ص���رورية، 
اذ تتطل���ب موقفا �ص���جاعا، وحر�ص���ا 

على ا�صاعة روح االمل يف امل�صتقبل، 
وال�ص���عى اىل تهيئ���ة كل املناخ���������ات 
لك���ي يك���ون �ص���ّناع اجلم���ال ج���زءا 
حي���ا يف �ص���ناعة حلظتن���ا العراقي���ة 

القابلة.
وال�ص���ك ان التمكن من مواجهة هذه 
الظروف يتج�صد اوال يف العمل على 
�ص���ّن ت�ص���ريع قانوين يحمي االدباء 
والفنانن والرواد منهم ب�صكل خا�س 
من ظروف العوز واحلاجة وبرواتب 
جمزية، ف�صال عن العمل على ت�صجيع 
املوؤ�ص�ص���ات الثقافية)االدبية والفنية 
واالحتف���اء  لالحتف���ال  والتعليمي���ة( 
به���م واقام���ة الن�ص���ب التذكارية لهم 
و عقد املهرجان���ات والندوات الفنية 
الت���ي ت�ص���عهم يف �ص���ياق تاريخه���م 
تعّل���م  والت���ي  واحلا�ص���د،  الطوي���ل 
الن�ص���ىء اجلديد من ابنائنا ليعرفوا 
حقيق���ة تاريخهم ال���ذي تعّر�س اكرب 
عملية ت�ص���ويه وحتريفي، وليدركوا 
اي�ص���ا ان بناء العراق هو فعل طويل 
وعمي���ق االث���ر يف مواجه���ة تاري���خ 
الظل���م والعبودية بقيم عالية للحرية 
واالم���ل، مثلم���ا هي مواجه���ة تاريخ 
اجلم���ال  م���ن  عظيم���ة  بقي���م  القب���ح 

والتنوير..

◄◄

بدري حسون فريد.. 
ذاكرة االيام العصيبة

مع فوزية عارف يف م�سل�سل الن�سر وعيون املدينة

مع خليل �سوقي



12

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

13

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4070( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)23( تشرين الثاني 
2017

العدد )4070( 
السنة الخامسة 
عشرة - الخميس 

)23( تشرين الثاني 
2017

◄

ط����������������ه رش��������ي��������د 

أح��������م��������د ش�����رج�����ي 

ج�������������واد وادي  كان ب���دري ح�ص���ون فريد 
فنان���ا   )2017-  1927(
م�صرحيا �ص���امال فقد كتَب 
اأعم���اال  ومّث���ل  واأخ���رج 

عدي���دة. وكان اأه���م ما مييز 
�صخ�صيته، هو �صوته اجلهوري 

القوي وال�ص���ايف مثل م���اء زالل، حتى 
تعم���ق بهذه املوهب���ة واخت�س بال�ص���وت وااللقاء 
فاأ�ص���بح مدر�ص���ا لهذه املادة ليعّلم وي���درب اأجياال 
خمتلفة يف معهد وكلية الفنون اجلميلة يف بغداد، 
و�ص���نحت ل���ه الف���رتة الطويل���ة الت���ى ق�ص���اها يف 
التدري�س، ان يعقد �ص���داقات مع طلبته تو�ص���حت 

بو�صاج االإخوة واالبوة النافعة واملفيدة. 
ح���ن كن���ا طالب���ا يف كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة، يف 
مطل���ع �ص���بعينيات الق���رن املا�ص���ي، كان االأ�ص���تاذ 
بدري يروي لنا �ص���فحات من حياته ال�صخ�ص���ية، 
م���ن اأج���ل اأن يقربنا م���ن مادته ال�ص���وت واالإلقاء، 
ويق���ول باأن���ه كان ي�ص���اهم بالتظاه���رات املناوئ���ة 
للحكومة، يف خم�ص���ينيات القرن املا�صي، ل�صببن 
: اأولهما الروح الوطنية الوثابة �ص���د اال�ص���تعمار 
واذناب���ه، وكان���ت هذه الروحي���ة �ص���مة غالبة لكل 
العامل���ن يف الو�ص���ط الفني والثق���ايف كما يقول. 
اأما ال�ص���بب الث���اين فهو ا�ص���تغالل التظاهرات من 
اأجل اإجراء”بروفات”متارين عملية على ال�صوت 

واالإلقاء!
املهني���ة  وال  نفع���ت،  الوطني���ة  ال���روح  ال  ولك���ن 

االكادميية واإتقان املهنة كان جمديا لتجنب العوز 
والفاقة، حن �ص���ادفته اياٌم مل تكن يف احل�ص���بان، 
حي���ث ا�ص���طر يف �ص���نوات احل�ص���ار )منت�ص���ف 

املغ���رب  اإىل  الع���راق  مغ���ادرة  الت�ص���عينيات( 
ال�ص���قيق، ليعم���ل مدر�ص���ا يف احد املعاه���د الفنية، 
ولكون”املرتب”الذي يتقا�ص���اه يكاد ي�ص���د الرمق 

بال���كاد، فق���د ا�ص���طر اىل ايج���ار غرف���ة يف اإحدى 
ال�ص���راديب ال تلي���ق باالإن�ص���ان الع���ادي، فم���ا بالك 
بقام���ة كب���رة فارعة فريدة ا�ص���مها ي���رن يف االذن 

ممو�صقا اأخاذا: بدري ح�صون فريد!
النا����س  وا�صتب�ص���ر   2003 و�صقط”ال�ص���نم”يف 
خرا! ويعود بدري بعد �ص���نوات لتكون �ص���نواته 
االأخ���رة اأمّر م���ن �ص���ابقاتها، فال الربي���ع جاء وال 

الغيث نزل!
حظ���ي فنانن���ا بتكرمي من ه���ذه املوؤ�ص�ص���ة اأو تلك، 
بعد عودته، وهي تكرميات ي�صكر عليها ا�صحابها، 
لكنه���ا تبقى ناق�ص���ة دون التفات���ة حقيقية من قبل 

الدولة. 
العلم���اء واالأدب���اء والفنان���ون كن���ز ثم���ن ون���ادر 
تعتز وتتباهى به ال���دول املتقدمة، فما بالنا نفرط 

بنجومنا التي تتهاوى الواحدة بعد االأخرى!
ال ميك���ن ان نعاتب وزارة بحد ذاتها، �ص���واء كانت 
الثقافة ام غرها، فامل�ص���وؤولية عن هوؤالء ي�ص���رتك 
به���ا اجلميع مب���ا فيها منظم���ات املجتم���ع املدين. 
لي����س الع���ربة يف اأن نلتق���ط �ص���ورة يوم ت�ص���ييع 
الفقيد- الرمز! اإذ االأهم ان تتظافر اجلهود وتر�صد 
االأم���وال املطلوب���ة لتوثي���ق وجم���ع ت���راث هوؤالء 
الكبار الذي���ن رحلوا على خمتلف اخت�صا�ص���اتهم 
ف���ن واأدب وعل���م وريا�ص���ة. وبهذا فقط ن�ص���تطيع 
اأن ن�ص���ف البلد الفالين بالعظيم، فالعظمة ال تاأتي 
اإال بتقدي���ر وتبجي���ل اأبن���اء البل���د العظم���اء ماديا 

ومعنويا!

ميث����ل الكب����ر املعلم بدري ح�ص����ون فري����د اأحد اأركان امل�ص����رح 
العراق����ي امله����م وق����د يكون م����ن االأجي����ال االوىل التي در�ص����ت 
امل�ص����رح ب�ص����كل اأكادميي وعلمي خارج البالد، ع����اد لنا يحمل 
الفن����ون  اأكادميي����ة  م�ص����روع )ال�ص����وت حي����اة( كمدر�����س يف 
اجلميل����ة، ظ����ل وفي����ًا وخمل�ص����ًا مل�ص����روع الفن االإن�ص����اين ومل 
يهادن اأو ي�ص����عف اأمام كل املغريات ال�صيا�ص����ية واالقت�ص����ادية 
ومتظهراته����ا داخل املجتم����ع العراقي، مل يقف يومًا متو�ص����اًل 
اأمام باب ال�صيا�ص����ي، اأو م�ص����تجديًا عطف اأحدهم، ظل �صاخمًا 
يف فن����ه ومواقفه الأنه يعرف قيمت����ه يف بلد ال حترتم حكومته 
مكانته.... من اأ�ص����عد اأيامي عندما كنت طالبًا يف كلية الفنون 
اجلميل����ة، ح����ن ن����اداين املعل����م الأكون اأح����د املمثل����ن معه يف 
م�صرحية)األف خطوة و خطوة(  ومن بعدها قدمت معه العمل 
املهم )ردهة رقم �ص����تة( عن ق�ص����ة لت�ص����يخوف، وق����د اأكون من 
املحظوظن بان �ص����اركت ممثاًل باآخر عملن اأخرجهما ا�ص����تاذ 
ب����دري قبل مغادرته العراق باجتاه ليبيا، وملكانته الكبرة يف 
داخلي اأهديته عملي االإخراجي االأول)بعيدا بانتظار ال�صوء( 
وكان حينه����ا يف ليبي����ا ُيدر�����س  يف اأح����د جامعاتها، و�ص����اءت 
ال�صدف اأن األتقيه جمددًا  يف الرباط،بعد اغرتابي يف هولندا 

وحمطته املغربية، حيث اأحاطوه املغاربة مبحبة كبرة كعادة 
هذا ال�ص����عب النبيل، يف الرباط كنت طالبًا للدرا�ص����ات العليا، 
تقّربت من املعلم اكرث، كنت �ص����اهدا على انتكا�ص����اته ال�صحية 
املتك����ررة و تع����ب ج�ص����ده و وهن����ه ال����ذي مل ي�ص����تطع حتمله، 
تعبت عيناه وظلت روحه ت�ص����كن الوزيرية حيث كلية الفنون 
احلميلة... كتبت عنه مقالة نقلت فيها و�صعه املتعب يف �صكنه 
الرباط����ي وال����ذي ال يلي����ق بقامة كب����رة مثله، وع����زاوؤه حمبة 
وكرم املغاربة له.... يف ليلة رباطية ممطرة ات�صل بي ال�صاعر 
فرا�س عبد املجيد، يخربين ب�صوء حالة املعلم  اتفقنا اأن نلتقي 
هناك، اأخذنا طبيبًا خا�ص����ًا معنا، كان يع����اين كثرا، لكنه اأبٌيّ 
و�ص����امخ... هذه االنتكا�ص����ة ال�صحية كنت �ص����ببا باإقناع املعلم 
بالع����ودة اىل العراق....قبل الرحيل اأهداين )�ص����لهام مغربي  
- عباءة( كان قد و�ص����ح بها عند تكرمي����ه من قبل املعهد العايل 
للفن امل�ص����رحي يف الرباط، مازلت احتفظ بها، لعلها حتميني 
من برد متظهرات الو�ص����ع العراقي.... رح����ل العمالق وظلت 
عباءته �صاخ�ص����ة اأمامي كوثيقة ت�صر اىل حمطتنا الرباطية، 
�ص����يدي وموالي.... ع�ص����ت ومّت �ص����اخما ومل تق����ف كما وقف 

غرك على اأبواب ال�صا�صة، متو�صاًل فتات موائدهم.....

تتع���دد املواهب يف  ت�ص���كالتها االأوىل دون ق�ص���د 
ومبودة كب���رة حتى وان كانت فطرية يف اأحاين 
كث���رة،  لكنها واعدة اإذا ما واكبتها رغبة االقتحام 
رغم يفاعة م�ص���درها وطراوة  حاملها، وهذا االأمر 
مل يوله املهتمون �صديد عنايتهم لكونه ي�صكل البذرة  
االأوىل يف العطاء بعتباته املتهيبة لينتف�س كبرا 
بفت���ح كوة فائرة نحو عامل  �ص���احر ق���د يتهيب يف 
ولوجه بداي���ة، لرهبة املحراب وقد�ص���ية االإميان، 
ولكن���ه يظل مت�ص���بثا ب���ه بكل جوارح���ه رغم حجم 
املغام���رة وفداح���ة النكو�س على النف����س الوثابة 
اإذا م���ا وج���دت تل���ك االأي���دي الرحيم���ة والعارف���ة 
بحرقة االكت�صاف و�صهوة االنت�صار لالنطالق اىل 
رحابة العطاء، اإمنا نقاء الروح ومفردات الع�ص���ق 
املتجذر يو�صل تلك املغامرة اإىل لذة دائمة يف فتح 
اأ�ص���رعة للنفاذ اإىل ف�صول الروح الباحثة عن مالذ 
للخال�س م���ن رتابة اليومي وثقل املحا�ص���رة اإىل 
اال�صت�ص���راف االأعظم نحو طالئعي���ة الهدف وفتح 

منافذ العطاء االأرحب واالأجمل. 
كل ه���ذه التو�ص���يفات ال�ص���ادقة حتيلن���ا اإىل عمق 
التن���اول يف كت���اب الرائد الدكتور بدري ح�ص���ون 
فري���د، ح���ن ي�ص���ر عل���ى توثي���ق تاري���خ امل�ص���رح 
العراق���ي بتلقائي���ة نقية وع�ص���ق �ص���ويف اإمياين 
الن���زوع والتعل���ق ب���كل التفا�ص���يل الت���ي عا�ص���ها 
وعا�صرها وتعلق بها واثر فيها واحتفظ مبراراتها 

ونكهته���ا التي ما زال���ت تعطر م�ص���اراته احلياتية 
رغم حجم املعاناة التي هو عليها وفيها االآن، دون 
ان ي�ص���ال او يطلب او يتنازل او ميد يده او حتى 
يتذمر، نلك لعمري مدر�ص���ة عراقية واإن�ص���انية يف 
النب���ل وعزة النف�س واالعت���داد بتاريخه وعالقاته 
املتمي���زة من���ذ بدايات���ه االأوىل، اإمن���ا فق���ط ما نود 
قوله، اأن رجال بهذا ال�ص���موخ والعطاء واالأريحية 
والنق���اء له���و اأمن���وذج ينبغ���ي عل���ى كل عراق���ي 
حتديدا وكل من ينتمي اإىل الفن امل�ص���رحي عموما 
ان يك���ون رمزا وكعبة ل���ه، اإذا ما اأردن���ا جميعا ان 
تكون لنا بو�صلة اإن�ص���انية بهذا البهاء تقودنا اإىل 
�ص���فاء الروح والوفاء لكل ما هو خر: وطنا وفنا 

و�صداقة وحمبة لكل النا�س وقبل هذا وذاك در�صا 
يف الت�ص���بث بالقيم والف�ص���يلة وعزة النف�س مهما 
بلغ���ت االأوج���اع وتكالب���ت الرزايا وبل���غ العقوق 
اعت���ي مديات���ه، ونح���ن نعي����س زمنا رث���ا وموبوؤا 
و�ص���يبقى  حياتن���ا.  تفا�ص���يل  ادق  يف  يع�ص���ع�س 
رائدنا فنان العراق ال�ص���امخ، بدري ح�صون فريد، 
رم���زا للعراق العظيم يف اأبهى �ص���وره وجتلياته، 
حي���ث كان و�ص���يبقى رغ���م عوادي الزم���ن وعقوق 
االآخرين، جميال واأبيا ودائم العطاء والوفاء لفنه 

واأ�صدقائه وحمبيه. 
م���ا ينبغي ذكره فاحتة للول���وج اإىل عتبات الكتاب 
هو جملة االأ�صئلة التي يحيلها الكاتب على القارئ 
ع���ن ماهي���ة الكت���اب وطريق���ة جتني�ص���ه وحتدي���د 

مالحمه فيقول: 
هل هو كتاب مذكرات �صخ�صية اأم خواطر فنية؟

وهن���ا يتوقف القارئ ليتفكر مليا يف متون الكتاب 
قبل رحلة القراءة ال�ص���يقة لكن الوقوف يف قراءة 
تل���ك االأ�ص���ئلة امل�ص���روعة تدغ���دغ ف�ص���ول املتلقي 
في�ص���تمر يف قراءة االأ�صئلة املحرة التي يتوا�صج 
بها الكاتب مع قارئه... اأم مكابدات فنان م�صرحي 
جماهد، اخرج للم�صرح اأكرث من ثالثن م�صرحية، 
ع�ص���رات  يف  ومّث���ل  وحملي���ة،  وعربي���ة  عاملي���ة 
امل�صرحيات يف العراق واأمريكا، وكتب واعد اأكرث 
من ع�صرين م�صرحية طوال خم�س واأربعن �صنة؟ 

هل هو تاأ�ص���ر ومالم�صة �ص���رة النقد والنقاد يف 
اأطروحاتهم، وتقومي النتاجاتي امل�ص���رحية خالل 
اأربع���ة عق���ود م���ن الزم���ن؟ اأم ه���و ت�ص���وير دقيق 
بري�صة اإن�صان يحرتم العلم وال�صمر، ل�صخ�صيات 
فنية م�ص���رحية معروفة... كنت قد تعلقت باأذيالها 
يف البداي���ة، ثم عا�ص���رتها، وع�ص���ت معه���ا هاويا، 
وواكبتها تلميذا، ثم اأ�ص���بحت له���م زميال مقتدرا، 
واأ�ص���تاذا الأك���رث م���ن اإلف طالب، بع�ص���هم اأ�ص���بح 
جنما المعا، وفنانا قديرا يف �ص���ماء الفن الرحب؟ 
هل هو كت���اب يحتوي على طرح االأ�ص���ئلة يف )فن 
التمثي���ل( و )االإخراج( و)ال�ص���وت( و)اأخالقيات 
امل�ص���رح( و)التاأليف واالإعداد( وغرها من االأمور 
الفنية كنت قد تعر�ص���ت لها )ا�ص���طرارا( من خالل 
التج���ارب التي مررت بها، او املعاجلات التي قمت 
به���ا اأثن���اء عمل���ي، ممثال وخمرج���ا م�ص���رحيا؟ اأم 
هو كتاب يعك�س )مكا�ص���فة النف�س( و)ال�ص���دق مع 
الذات( يف تقومي اأعمايل)بنف�صي( بعد جت�صيدها 
على اخل�ص���بة، ام انه)دفاع م�ص���روع( جتاه ما كان 
ميكن اأن يتحقق )فنا واإبداعا(، وما حتقق )فعال(، 
وتاأ�ص���ر ال�صعف اأو اخللل واأ�ص���بابهما، وحتقيق 

الفجوة بن الطموح، والواقع امللمو�س. 
الفكري���ة  ه���ل ه���و كت���اب يت�ص���دى لالإرها�ص���ات 
واالجتماعية طوال ن�ص���ف قرن من الزمن، ع�ص���ت 
فيه���ا، وتفاعل���ت معها، اإن�ص���انا، ومفك���را، وفنانا، 
بحيث عملت على تثبيت )كينونتي( وم�صوؤوليتي 
يف الت�ص���رف امل�ص���ووؤل، واتخاذ املوقف ال�صليم، 
واحلكم على االأ�ص���ياء بنزاهة، وع���دم االنحناء اأو 

اال�صتجداء يف الفن واحلياة عموما. 
اآثرن���ا ان ن���درج كل ه���ذه االأ�ص���ئلة مل���ا لرثائها يف 
تنوي���ر القارئ عن ماهية الكتاب وماهية �ص���احبه 
كذلك ليكون على بينة من اأن الكتاب حافل بالكثر 
م���ن االإجاب���ات ع���ن اأ�ص���ئلة ت�ص���كل واقع امل�ص���رح 
العراق���ي منذ بداياته، و�صخ�ص���ية الفنان العراقي 
الت���ي اأقوله���ا جازما تغاير كثرا �ص���واه من فناين 
البالد االأخرى لرتكيبته وتكوينه وطبيعته ومدى 

تعلقه بفن، هدفه اال�صمي من كل �صئ.
يوؤك���د الفن���ان ب���دري اأن الكت���اب يجم���ع كل ه���ذه 
لينه���ي  جمتمع���ة.  وكبره���ا  �ص���غرها  االأ�ص���ياء 
اأ�ص���ئلته باعرتاف وجداين بلغة الباحث ال�ص���ادق 

مع ما يذهب اإليه ليقول:
فني���ة  كوثيق���ة  امل�ص���رحية-  حيات���ي  �ص���جل  ان���ه 
خال�صة- وهديتي املتوا�صعة لكل االأجيال القادمة 
يف الع���راق والوطن العربي.... ان���ه دم قلبي بن 
ثنايا ال�صطور وحناياها، اأقدمه بكل حب واحرتام 
اإىل الذين يع�صقون النور واحلرية والفن واحلياة 

يف جمراه االإن�صاين الرحب- امل�صرح. 
وان���ا اأع���ّرج يف مدارج الكتاب، ا�ص���توقفتني جمل 
الأح���داث  ح���االت  لتو�ص���يف  كث���رة  وتعب���رات 
ي�ص���ردها الكات���ب ب���رباءة وعفوية �ص���ادقة ودون 
تزويق او مداهنة، فاأجد نف�صي اأمام اإن�صان يتعامل 
مع احلدث بتجرد �ص���ديد ولك���ن مبزاحمة بهية مع 
كل مكونات احلدث، بتوظيفه جمال وتعابر حتيل 

ب��دري حس��ون فري��د.. غربة 
مزدوجة!

عش��ت ومّت ش��امخًا س��يدي 
بدري حسون فريد 

الرائد المس��رحي بدري حسون فريد 
وكتابه: قصتي مع المسرح

مع مي جمال
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◄◄
الو�ص���ف اىل ف�ص���اءات متحرك���ة وكاأننا نعي�ص���ها 
االآن بن�ص���وة فائقة وتناول فط���ن. يقربنا من قولة 
امبرت���و اإيكو: اإن الفن هو تخل�س من االنفعاالت 
ال�صخ�صية لتحول هموم الفنان اإىل حاالت كونية. 
وهذا ما نالحظه يف كتاب الدكتور بدري ح�ص���ون 
فريد، وحتى اإن وجدنا ب�ص���ماته على احلدث لكن 
لي�صت بتلك االأنانية التي ت�صكل �صمة لكتب مماثلة 
بحيث تتحول احلقيقة اإىل توهيم وي�صيع الهدف 
الذي ي�ص���عى اإليه الكتاب يف نقل حمطات �صتكون 
دلي���ل عم���ل وبح���ث واط���الع وتق�ص���ي وتوثي���ق 
مل�ص���ارت امل�صرح العراقي منذ التاأ�صي�س االأول وما 
�ص���هده الرواد وعا�ص���وه بوجدانهم لياأتينا جاهزا 
بع���د اأن اه���رق الكات���ب دمه واأطف���اأ �ص���موع اأيامه 

ليخرج بهذه احللة املباركة. 
ال ب���د هن���ا من نق���ل اإح�ص���ا�س ظ���ل يالزمن���ي وانا 
ا�ص���تغرق يف ق���راءة مت���ون الكتاب وه���و: هل اأن 
هذه املذكرات، �ص���رد لتجربة رائد م�ص���رحي وظف 
اأدوات لل�صرد مبهنية ليمنح طريقة احلكي �صال�صة 
الع���ارف ببداية العتب���ات لينفذ اىل ف�ص���اء اأرحب 
ب�ص���عة حلم وتعل���ق بتالبيب الذاكرة التي �ص���عرنا 
نح���ن املم�ص���كون بتلك ال�صال�ص���ة ان���ه عانى كثرا 
واخت���ط لنف�ص���ه منهجا �ص���ارما يف نق���ل احلدث، 
با�ص���اءات قّرب���ت الق���ارئ واأ�ص���ركته يف تداخ���ل 
االإح���داث ب���كل تفا�ص���يلها. اأحيانا يحي���ل الكاتب 
�صرد ذكرياته اإىل حوارات داخلية )مونولوجات( 
حتكمه���ا توظيف���ات من زم���ن غابر لتمن���ح القارئ 

معا�صرة احلدث ومعاي�صته وكاأنه طرف فيه. 
لذل���ك الزمن اجلمي���ل املاأ�ص���وف علي���ه مقارنة مبا 
نعي�ص���ه االآن م���ن ال���ال توا�ص���ج ب���ن املب���دع وفنه 
والأ�ص���باب يط���ول �ص���رحها. ينق���ل لن���ا الكاتب تلك 
حل���م  و�ص���عة  وحمب���ة  ب�ص���دق  اخل���وايل  االأي���ام 
وطم���وح وتف���اين ومو�ص���وعية وع�ص���ق �ص���ويف 
للعم���ل موؤ�ص����س عل���ى تقالي���د بات���ت غائب���ة االآن 

ولالأ�صف ال�صديد. 
ق���د ندرج ميزة اأخ���رى لهذا الكتاب، ذل���ك انه يعقد 
م�ص���احلة ب���ن الق���ارئ و�ص���غف الق���راءة للثقاف���ة 
االلكرتوني���ة ال�ص���ائدة االآن الت���ي اأدت اإىل عزوف 
النا����س مب���ا فيه���م املثق���ف ع���ن الكتاب اإمن���ا ميزة 
هذا الكتاب ا�ص���تحالة ع���دم اإمتامه لذل���ك الرتابط 
والت�صل�ص���ل املمتع يف االأحداث التي متنح القارئ 
ل���ذة فائق���ة و�ص���غف متنام���ي يف متابع���ة احل���دث 
برتاتبية نقل احلكايات مبتعة نادرة، واق�ص���د هنا 
حتديدا القارئ العراقي الذي ينتف�س بداخله ركام 
احلنن لتفا�ص���يل احلي���اة العراقية الت���ي حولتها 
املح���ن والك���وارث اإىل ر�ص���يف ذاكرت���ه الباهت���ة 
والعاج���ة باملكاب���دات ويومي���ة احلي���اة الدامي���ة، 
فكم ه���و جميل اأن اأحتول اإىل ذل���ك الزمن اجلميل 
والنقي بنا�صه واأمكنته وعالقاته االإن�صانية النقية 
وطيبة اأهلنا وتفانيهم يف حب االآخرين، و�صواها 
من تلك ال�ص���ور الرائعة والتي نتح�صر االآن عليها 
كثرا. اإذن فالكتاب هنا هو جمموعة �ص���ور نادرة 
يختزنه���ا الق���ارئ لتجّم���ل حياته املاأ�ص���اوية حتى 
وان كان عودة ملا م�ص���ى عرب رحل���ة من الذكريات 
اجلميل���ة ليعي����س حلظته���ا عل���ى و�ص���نها ويج���رت 
معانيه���ا هروب���ا م���ن مواجع���ه الدائم���ة ونزيف���ه 
املتوا�ص���ل. تلك هي �ص���فة حممودة لكت���اب الرائد 

بدري ح�صون فريد. 
اإنن���ا نتلم����س جلي���ا اأنفا����س الكاتب تتح���رك على 
�ص���فحات الكتاب باأحا�ص���ي�س يختل���ط فيها الفرح 
واحلزن واالأمل واحل�ص���رة وال�ص���وق والوفاء كلها 
ت�صكل منابت لفنان ي�ص���رد ذكرياته ال مبداد جرده 
م���ن عمق االأحا�ص���ي�س بل بروحه تتنق���ل بن ثنايا 
الكلم���ات بج���ذوة املتعلق بفنه، فيعرتينا الن�ص���يج 
ح���ن يالم����س جروحن���ا فينكاأها بق�ص���د اأو دونه، 
لنكون معا حتت خيمة عذاباتنا املتوا�ص���لة، وهو 
ينك����س بن احلن واحل���ن عن تلك ال���رداءة التي 
مل تك���ن �ص���مة للم�ص���رح العراق���ي وال ل���رواده قط 

حن طغ���ى جي���ل التخري���ب، اأن�ص���اف املوهوبن 
ليت�ص���يدوا ه���ذا الفن الراق���ي ويزيح���وا باأفعالهم 
الرث���ة عمالقة هذا الف���ن ورواده الكبار، حن دبت 
الفو�ص���ى مناحي احلياة العراقية وكان للم�ص���رح 
ن�ص���يبه االأوف���ر م���ن اخل���راب، فاأح���ال الطارئون 
ه���ذا الف���ن العظي���م اىل فرج���ة ما�ص���خة ورديئ���ة، 
فت�ص���تت القامات امل�ص���رحية �ص���ان مبدعي العراق 
يف اأ�ص���قاع الدنيا هربا من �ص���ياط املوت ومتييع 
النقاء واالأ�ص���الة، واملتاجرة بذمم النا�س وخا�صة 
املبدع���ن منهم بيعا و�ص���راء، ولكنه���ا جمرد فقاعة 
�صرعان ما تزول الن امل�ص���رح اأ�صمى واأنقى من اأن 

تلوثه اأفعالهم اجلرباء.
اجل���زء الذي بن ي���دي هو املجل���د االأول من كتاب 
الدكتور بدري ح�ص���ون فريد املو�صوم )ق�صتي مع 
امل�ص���رح(، ويف مقدمت���ه ومتهي���ده للكت���اب يوجز 
الفنان بدري �ص���تة اأ�ص���باب يراه���ا موجبة الإخراج 
ه���ذا االجناز اله���ام اأولهما: انه تف���رغ للكتابة بعد 
ح�صوله على التقاعد عام 1995 وثانيهما: خمافة 
الرحي���ل عن ه���ذه الدني���ا، وي�ص���يع كل �ص���ئ. اأما 
ال�ص���بب الثالث فهو: �ص���عوره بان ذاكرته قد بهتت 
وبات من الع�ص���ر تذكر بع�س التفا�ص���يل فاأ�صرع 
يف التدوين. ال�ص���بب الرابع هو الوهن الذي بات 
يزحف عليه وخمافة �ص���عف ب�صره. �صبب خام�س 
يذكره فناننا الرائ���د وهو: التناول املغلوط لكثر 
م���ن التدوين���ات التي يقراها فرى فيه���ا البعد عن 
املو�ص���وعية ويغلب عليها النزوع اىل الرنج�ص���ية 
وح���ب ال���ذات وه���ذا االأم���ر ي���راه الكاتب ت�ص���ويه 

وطم�س للحقائق. 
اأما �صببه ال�ص���اد�س ملبا�صرته يف توثيق ق�صته مع 
امل�ص���رح فهو: اإن عمال خطرا من هذا النوع لي�س 
من ال�صهل تدوين كل �صئ الأنه �صيمر على حمطات 
واأمكنة و�صخ�ص���يات واأحداث م���ن خالل جتربته 
ال�صخ�صية الكت�صاف مدى ارتباطه ورفده للم�صرح 
العراق���ي من خالل تهيب م�ص���روع خمافة االإخفاق 
يف الو�ص���ول اىل احلقيق���ة كاملة رغ���م االعرتاف 
م���ن قبل اجلمي���ع كتابا ونقادا وفنان���ن وفعاليات 
م�ص���رحية عديدة بري���ادة هذا الفنان ال�ص���امخ يف 

امل�ص���رح العراقي ولكنه التوا�صع املفرط الذي هو 
�صر جناح الفنان االأ�صيل.

يت���وزع الكت���اب االأول عل���ى اأربع���ة ع�ص���ر مبحث���ا 
وملحقا ل�ص���ور نادرة تعود للفنان وزمالئه الذين 
رافقوه من���ذ بداية اأربعينيات القرن املا�ص���ي. اأما 
املباحث فتوزعت بت�صل�ص���ل تاريخي دقيق وحمكم 

كاالآتي:
*املبح���ث االأول: 1940-1960 مرحل���ة الهواي���ة 

والتلمذة وبواكر االنتاجات امل�صرحية
بواكر م�صاهداتي امل�صرحية يف كربالء. �صيلتقي 
القارئ برواد امل�صرح العراقي االأوائل منهم الفنان 
حق���ي ال�ص���بلي والفنان قا�ص���م حممد نور)اأ�ص���تاذ 
فنانن���ا ب���دري( والعدي���د م���ن االأ�ص���ماء، ملطرب���ن 

وفنانن و�صخو�س خمتلفة 
* املبح���ث الثاين: بواكر عملي ممثال يف مدينتي 

كربالء. 
* املبحث الثالث: بواكر عملي كممثل يف )بغداد( 
قب���ل واإثناء درا�ص���تي يف معهد الفن���ون اجلميلة- 
ف���رع التمثيل – وهن���ا يتوقف كث���را وبلغة وفاء 
ن���ادر يف ح�ص���رة الفن���ان الكب���ر الراح���ل جعف���ر 
ال�ص���عدي والذي يحت���ل اجلزء االأكرب عن���د الفنان 
بدري، حن مي�ّصد بطيبة واأمل على ذكراه الطيبة. 
وت���رد كث���را اأ�ص���ماء اإبراهيم جالل و�ص���امي عبد 

احلميد وعلي داوود وغرهم. 
*املبح���ث الرابع: بواكر عمل���ي بعد تخرجي يف 
ف���رع التمثي���ل يف معه���د الفن���ون اجلميل���ة، ممثال 

وخمرجا، متوز عام 1955. 
*املبح���ث اخلام�س: م�ص���رحية )املورد امل�ص���موم( 
اأول عم���ل يل يف الفرق���ة ال�ص���عبية للتمثي���ل ع���ام 

 .1956
*املبحث ال�ص���اد�س: االإنتاج االأول ل�صباب الطليعة 
ع���ام 1957. يذك���ر الفن���ان بدري يف ه���ذا املبحث 
العديد م���ن االأ�ص���ماء الذين عملوا مع���ه وتتلمذوا 
عل���ى يدي���ه ونهل���وا م���ن جتربت���ه الرثي���ة فكان���ت 
البداي���ات الكت�ص���اف مواه���ب فني���ة اأعط���ت الحقا 

الكثر للم�صرح العراقي. 
*املبحث ال�ص���ابع: االإنتاج الثاين ملجموعة)�صباب 

الطليعة( عام 1957. 
�صيجد القارئ اجلهد الكبر الذي كان يبذله الفنان 
يف خدم���ة امل�ص���رح العراقي بالتعاون م���ع ثلة من 
االأ�ص���ماء الوازن���ة، ول���وال تل���ك اجلهود ملا و�ص���ل 
امل�ص���رح اىل حاالته املتقدمة قيا�ص���ا لبلدان عربية 
اأخ���رى وه���ذا اجناز ينبغ���ي اأن ي�ص���جل مبداد من 

التقدير لفناننا املقتدر. 
*املبحث الثامن: االإنتاج الثالث ملجموعة )�ص���باب 
الطليعة للتمثيل( عام 1957. اجلراأة التي يت�صف 
بها فناننا الكبر اأ�ص���فت على الكتاب نكهة خا�صة 
ومنحت���ه م�ص���داقية كب���رة حن يذك���ر يف تناوله 
لالأح���داث حتى ق�ص����س احلب النقي التي عا�ص���ها 
مع من تزامله يف تلك احلقبة، واآثر اأن يتطرق لكل 
�ص���ادة وف���ادة دون مواربة اأو تدلي�س وهذه �ص���مة 
الكتاب التي يت�ص���ف باأق�ص���ى درجات املو�صوعية 

ونقل االأحداث ب�صريرة نقية وقلب طاهر. 
*املبح���ث التا�ص���ع: العه���د اجلمه���وري- االإنت���اج 
امل�صرتك بن الفرقة ال�صعبية و�صباب الطليعة. يف 
هذا املبحث يعرب الفنان بدري ب�صدق عن وطنيته 
وا�صتب�ص���اره بالتغي���ر اجلديد ويف ه���ذه املرحلة 
كان الفنان قد ارتبط ب�ص���ابة جميلة وبهية يذكرها 
مبحب���ة وع�ص���ق كبر تل���ك هي ال�ص���ابة )ابت�ص���ام 
فا�صل()با�صمة( وهي الفنانة الكبرة التي رافقته 
الطري���ق الوعر بكل مكابداته، اإنها الفنانة الرائدة 
ابت�ص���ام فريد حيث كانت يف هذا الوقت حامال يف 
�صهورها االأوىل. واملده�س هنا اأن الكاتب العراقي 
ال�ص���اخر والفنان الت�ص���كيلي خالد الق�صطيني كان 
من �صمن من تعاون مع الفنان بدري يف م�صرحية 
م���ن تاليفه حت���ت عن���وان )حت���ت ظ���الل البطالة( 
ليخرجه���ا م���ع جملة م���ن امل�ص���رحيات االأخرى يف 

هذه املرحلة، بعيد جناح ثورة متوز 1958. 
* املبح���ث العا�ص���ر: االإنت���اج االأول )لفرقة �ص���باب 
الطليع���ة للتمثي���ل. تاأ�ص�ص���ت هذه الفرقة برئا�ص���ة 
الفنان بدري ح�صون فريد وكان له ال�صبق يف هذه 
الف���رتة يف توظيف االإ�ص���اءة امل�ص���رحية املعتمدة 
عل���ى امل�ص���ابيح )الربوجك���رتات( للم���رة االأوىل 

فكانت طفرة فنية يف امل�صرح العراقي. 
* املبح���ث احل���ادي ع�ص���ر: االإنتاج الث���اين )لفرقة 
�ص���باب الطليعة للتمثيل(، )جناح( و )عندي ذراع 

وا�صتغل(. 
* املبح���ث الث���اين ع�ص���ر: )االإنت���اج الثال���ث لفرقة 

�صباب الطليعة(. 
* املبحث الثالث ع�صر: االإنتاج الرابع لفرقة �صباب 
الطليع���ة للتمثيل. جدير بالذك���ر ان االإنتاج هنا ال 
يعني عر�س م�صرحية واحدة بل اأحيانا ي�صل اىل 

عدة م�صرحيات. 
ال�صخ�ص���ي  التق���ومي  ع�ص���ر:  الراب���ع  املبح���ث   *
النتاجات جمموعة وفرقة �صباب الطليعة للتمثيل. 
يف ه���ذه املرحل���ة كان فناننا يحزم حقائبه لل�ص���فر 
اىل اأمري���كا يف بعث���ة وزارة الرتبي���ة وال�ص���روع 
يف ت�ص���ليم مهام م�ص���ئولية الفرقة اىل طاقم الهيئة 
االإداري���ة. يتكل���م هن���ا فناننا عن خال�ص���ة جتربته 

ليحددها يف ا�صتنتاجات ع�صرة هي: 
1- ال ميك���ن اجلم���ع ب���ن االإخ���راج والتمثيل الأنه 

ي�صعف العمل ويحدث تداخل غر مرغوب فيه. 
2- اأهمي���ة ف���ن االإلقاء وم���ا لتاثره م���ن دور فعال 
يف اأداء املمث���ل باعتب���اره كان الوحيد الدار�س فن 

التمثيل يف املعهد. 
الف���ن  يف  املتخ�ص�ص���ة  الكت���ب  وج���ود  ع���دم   -3
امل�ص���رحي مما جعل املمثل يعتمد عل���ى اجتهادات 

�صخ�صية. 
4- اأهمي���ة اال�ص���تمرار يف التدري���ب خلقت كوادر 
فنية �صابة طموحة)نذكر منهم من باب اال�صتئنا�س 
عرفان���ا ملا قدمت���ه ه���ذه الكوكبة الرائدة للم�ص���رح 
الربيع���ي-  فاطم���ة  فري���د-  ابت�ص���ام  العراق���ي(: 
يعق���وب القرةغ���ويل- عب���د اجلبار عبا����س- كمال 
العاين- حمي ابو حمزة- �صعدي ال�صماك- طارق 

ح�صون فريد- عبد االإله اخلطاط- جنم العبيدي- 
املرحوم عثمان فائق- يا�صن عبد الرحمن- ح�صن 
احلمامي- املرحوم فوزي حم�ص���ن االأمن- ر�ص���ا 
الدين احلي���دري- حربي يعق���وب- علي العاديل- 
عب���د اخلالق الف���الح- اأ�ص���امة القي�ص���ي- املرحوم 
�ص���امل عب���د الق���ادر- مظف���ر ر�ص���يد- عب���د الوهاب 

املنذري- واآخرين... 
5- �ص����عوبة اجلم����ع بن قيادة جمموع����ة اأو فرقة 
اىل جان����ب التمثي����ل واالإخ����راج هي مهمة �ص����عبة 
للغاية ملا ت�ص����ببه م����ن اإرهاق وعمل م�ص����ني، اإمنا 

ع�صق امل�صرح يذلل بع�س هذه ال�صعوبات. 
6- رافق����ت عملنا العدي����د من ال�ص����لوكات الغريبة 
مثل التع�ص����ب واالأنانية واملناف�ص����ة غر ال�صريفة 
وهذه �ص����مات الأمرا�س كانت متف�صية يف الو�صط 
الفن����ي، ولك����ن ال�ص����البة وال�ص����كيمة حال����ت دون 

اإعاقتها لعملنا.
7- ينبغ����ي ان تتوف����ر عن����د الفنان �ص����روط جناح 
املهم����ة يذك����ر الفن����ان ب����دري اأهمه����ا وه����ي: العفة 
والكربي����اء وع����زة النف�����س واالبتع����اد ع����ن اخلطاأ 
وغرها من ال�ص����فات احلميدة التي ت�ص����كل جناح 

الفنان. 
8- عدم تغليب الهدف املادي على الفني. 

9- ال�ص����رب واملثاب����رة، عوامل هامة ب����راأي الفنان 
بدري من �صانها تذليل كل العقبات املادية والفنية 
ويذك����ر اجلهد ال�صخ�ص����ي يف توفر م�ص����تلزمات 

العمل تدريجيا ب�صرب واأناة.
10- عمل����ت الفرقة �ص����جال �ص����خما جمعت فيه كل 
ما كتب عنه����ا ثم قامت بتوثيق واأر�ص����فة اإعمالها. 

وهذا اأمر يف غاية االأهمية براأي الفنان بدري. 
الن����ادرة  لل�ص����ور  ملح����ق  االأول  املجل����د  خامت����ة 
واملمتع����ة حر�س الفنان بدري ح�ص����ون فريد على 
جمعها وتبويبها بتواريخ واأ�ص����ماء و�صخ�ص����يات 
واأمكن����ة تعد بحق �ص����جال �ص����ادقا وتاريخا يدون 
مراحل مهمة من تاريخ امل�ص����رح العراقي وتاريخ 
الفنان بدري ح�ص����ون فريد منذ خطوات البدايات 
االأوىل التي تعود اىل بداية اأربعينيات هذا القرن 
املا�ص����ي وحر�ص����ا من����ه عل����ى تدوي����ن كل �ص����اردة 
وواردة خلدم����ة االأجيال الالحقة يف اطالعها على 
اأهم املحطات التي مر بها تاريخ امل�ص����رح العراقي 
فكانت له الريادة بامتياز ودون منازع ليخّلد فعله 
هذا، اجنازاته الكبرة يف خدمة امل�صرح العراقي 

بكل مكوناته وحيثياته 
اإنن����ي ال اأغ����ايل اإذا ما و�ص����عت هذا الكت����اب الهام 
يف م�ص����اف الكت����ب الت����ي اأّرخت ودون����ت ووثقت 
واأبان����ت ع����ن ق����درة العراقي يف االإب����داع واخللق 
واالجنازات املعرفية الكبرة والعمالقة الرتباطها 
بتاريخ وح�ص����ارة وقيم املجتمع العراقي على مر 
الع�صور منذ احل�صارات االأوىل التي تعاقبت على 
وادي الرافدين مرورا بع�ص����ور الع����راق الذهبية 
علميا واأدبيا وح�ص����اريا وفنيا وا�صت�ص����رافا على 
راه����ن الع����راق برجاالت����ه ومكونات����ه واجنازاته 
ال�صاخمة فال غرو اأن ن�صنف كتاب الدكتور بدري 
ح�ص����ون فري����د بكتب عراقي����ة ذاع �ص����يتها وباتت 
رديف����ا ملجد ه����ذه االأر�س و�ص����عبها اخلالق، فحن 
نذك����ر جلجام�س والطوفان واأل����ف ليلة وليلة وما 
و�ص����ل اإلي����ه العراقي����ون م����ن ترجم����ة وتاأليف يف 
�ص����تى جماالت املعرف����ة العلمي����ة واالإن�ص����انية يف 
ع�ص����ور العراق الذهبية الزاهرة و�ص����وال بريادة 
ال�صعر واالأدب وبروز اأ�صماء يفتخر فيها املواطن 
العرب����ي قب����ل العراق����ي. ح����ري بن����ا اإذن اأن نذك����ر 
ب�ص����موخ وعزة تل����ك القامات التي اأ�ص�ص����ت لهوية 
الع����راق احلقيقية. فتحي����ة اإجالل لفنانن����ا الكبر 
الدكتور بدري ح�ص����ون فريد له����ذا االجناز الرائع 

والر�صن. 
جدي����ر بالذك����ر اأن املوؤلف مكون م����ن ثالثة اأجزاء، 
وكم����ا يالح����ظ الق����ارئ ب����اأن اجل����زء االأول �ص����مل 
مرحلة ما قبل ال�صفر اإىل اأمريكا يف بعثة درا�صية، 

اأما اجل����زء الثاين فيغطي فرتة البعثة الدرا�ص����ية 
يف اأمري����كا، اأم����ا بخ�ص����و�س اجلزء الثال����ث فانه 
ي�ص����مل مرحلة ما بعد الع����ودة من اأمريكا.  بقي اأن 
ن�صر اأن هذه االأجزاء جمتمعة كتبت ما بن بداية 
عام 1995 ونهاية �صهر متوز من نف�س العام بعدد 
�ص����فحات ت�ص����ل اإىل االأل����ف، مم����ا ا�ص����طر وزارة 
الثقافة اأن جتزاأ هذا العمل الهام اإىل اأجزاء ثالث. 
وهن����ا ينبغي االإ�ص����ارة اإىل اجله����د الكبر والعمل 
امل�صني الذي بذله ا�صتاأذنا بدري ح�صون فريد يف 

اإخراج هذه احللة العراقية املباركة.
يتوزع اجلزء الثاين من )ق�صتي مع امل�صرح( على 
اأربع وثالثن بحثا متتد اأحداثها جميعا من 1961 
اإىل 1975 وكله����ا تتحدث ع����ن رحلة الفنان بدري 
ح�ص����ون فريد اإىل اأمريكا للدرا�صة واال�صرتاك يف 
انتاج����ات م�ص����رحية عدي����دة واجنازات����ه الكبرة 
التي �صناأتي على ذكرها لينهي هذا اجلزء بعودته 

اإىل الوطن وبداية رحلة املتاعب. 
تتط����رق ج����ل املباح����ث اىل اأه����م واب����رز االأحداث 
التي مرت يف رحلة الفنان بدري الغنية باالأ�صماء 
واالأمكنة واملحطات الهامة بطريقة عر�س ممتعة 
وطريقت����ه  وروؤي����اه  الكات����ب  ب�ص����جية  ومي�ص����رة 
يف التن����اول الت����ي تت�ص����م بالب�ص����اطة والعفوي����ة 
واملو�ص����وعية ال�ص����ديدة وقبل هذا وذاك احلر�س 
ال�ص����ديد يف نق����ل االأح����داث ب�ص����دق ال تخل����وا من 
ت�ص����اعد وهب����وط اأنفا�����س الكاتب ح����ن مير على 
باختالج����ات  اآث����ارا  نف�ص����ه  يف  ترك����ت  حمط����ات 
خمتلفة ب�ص����دق �صديد، منها احلزين ومنها املفرح 
ومنه����ا املحر ليلتق����ط الق����ارئ تل����ك االأنفا�س من 
بن �ص����طور الكتاب لتتحول اأنفا�ص����ه هو ويحدث 
التوا�ص����ج اجلميل ومتع����ة الق����راءة اللذيذة. فقط 
ن����ود اأن نعل����م الق����ارئ اأنن����ا اآثرن����ا ذك����ر املباح����ث 
وعناوينها كما �ص����طرها الكاتب نف�صه، وهو لي�س 
نق����ال تلقائيا....... واملرور عليه����ا بعجالة ليكّون 
فك����رة ع����ن اأه����م اأحداثها قب����ل ال�ص����روع يف قراءة 
التفا�ص����يل. واملباحث هي امت����داد ملباحث اجلزء 
االأول كم����ا بوبه����ا الكات����ب و�ص����من تراتبي����ة يف 
التن����اول ليبقى القارئ على �ص����لة مبت����ون الكتاب 

بجميع ف�صوله الثالث. 

اأمري����كا  املبح����ث اخلام�����س ع�ص����ر: درا�ص����تي يف 
واالنتاجات التي ا�صرتكت فيها. 

يقول الفنان بدري ح�ص����ون فريد يف هذا املبحث: 
كان ح�ص����ويل عل����ى بعثة وزارة الرتبية لدرا�ص����ة 
فنون امل�ص����رح موؤك����دا، ذلك اإنني ق����د تخرجت من 
ف����رع التمثي����ل من معه����د الفنون اجلميل����ة بدرجة 
�ص����رف وكنت من االأوائل، اأنا والزميل �صامي عبد 
احلميد.. وحيث اأن الفر�صة اأو الفر�س قد اأتيحت 
بعد ث����ورة 14 متوز 1958 لكث����ر من اخلريجن 
يف االخت�صا�ص����ات كاف����ة، حي����ث �ص����بقني زميلي 
�صامي عبد احلميد للدرا�صة يف لندن وكذلك ح�صن 
الناظمي للدرا�ص����ة يف معهد كودمان يف �ص����يكاغو 
ال����ذي تخرج من����ه يف بداية اخلم�ص����ينات جا�ص����م 
العبودي، ويف بداية ال�ص����تينات جعفر ال�ص����عدي 
وكان اإبراهي����م ج����الل ه����و االآخر يدر�����س يف ذلك 

املعهد عند جمئ ح�صن الناظمي اإىل اأمريكا.... 
اآثرت اأن ا�صتعن بهذه املقدمة التي يذكرها الفنان 
بدري ليتعرف القارئ ال�ص����ورة امل�ص����رقة لتاريخ 
امل�ص����رح العراقي متمثلة برواده الكبار و�ص����عيهم 
جت����ارب  عل����ى  واالط����الع  واملعرف����ة  للتح�ص����يل 
م�صرحية عاملية من خالل الفعل والتفاعل مع هذه 
التجارب الرائدة، �ص����عيا لتاأ�ص����ي�س م�صرح عراقي 

مبوا�صفات عاملية. 
يتكلم الكاتب عن حلمه يف ال�ص����فر منذ طفولته... 
لن����دن- اأمري����كا- باري�����س- مو�ص����كو اأو اأي مكان 
اآخ����ر، لتعلم فن����ون امل�ص����رح وم�ص����اهدة التيارات 
واالأ�صاليب امل�صرحية املختلفة. وقد واجه عقبات 
عديدة اأحبطت م�صعاه لل�صفر، يتطرق الكاتب اإىل 

تلك املوانع و�ص����عيه احلثيث لتذليلها واالإ�ص����رار 
على ال�ص����فر باأية و�ص����يلة كانت، وعند �صفره يذكر 
اأمري����كا  لن����دن يف طريق����ه اىل  لن����ا و�ص����وله اإىل 
وال�ص����عوبات الت����ي القاه����ا ث����م ح�ص����وره عر�س 
م�ص����رحية لورن�����س الع����رب وم����ن ث����م �ص����فره اإىل 
اأمريكا وو�ص����وله اإىل �ص����يكاغو حمطته الدرا�صية 
وم����ن ث����م وجهت����ه االأخ����رة اإىل معه����د كودم����ان 
م�ص����تخدما لغة ركيك����ة )عرجاء( وبداي����ة املتاعب 
واالإح�ص����ا�س بال�ص����ياع لكرثة ما القاه من متاعب 
يف العي�����س وال�ص����كن واللغة حت����ى لقائه بالراحل 
اإبراهي����م ج����الل وال يخل����وا ال�ص����رد م����ن طرائ����ف 

ونكو�صات عديدة. 

املبحث ال�ص����اد�س ع�ص����ر: اللقاء مع اإبراهيم جالل 
يف معهد كودمان �صيرت- �صيكاغو.1962 

كان لق����اوؤه بالفن����ان اإبراهي����م جالل بداي����ة تذليل 
امل�ص����اعب مل����ا قدم����ه ه����ذا العراق����ي النبي����ل م����ن 
ت�صهيالت للعي�س وو�ص����ايا هامة وطبيعة احلياة 
يف اأمريكا، ث����م احتفاء اجلالي����ة العراقية بالفنان 

بدري وزياراتهم له. 
اإن عنونة املباحث هو مل�صاعدة القارئ يف ت�صليط 
ال�صوء على اأهم االأحداث، ليكّون فكرة عن املبحث 
لتكون له بو�ص����لة يف الغور يف متون الكتاب الن 
العن����وان املغري- وهذا كان ق�ص����د الفنان بدري- 
يخلق ف�ص����وال كبرا ومتناميا لالإ�صراع يف معرفة 

تفا�صيل احلدث. 
اذكر اأنني قراأت مرة مقالة لناقد م�صرحي م�صري 
ع����ن متك����ن الفنان امل�ص����ري من االإم�ص����اك باأدوات 
عمل����ه باإتق����ان وخ�صو�ص����ا امل�ص����رحية منها، حن 
يذكر وبفخر ا�ص����مي الفنانن الراحلة �صناء جميل 
والكب����ر جمي����ل رات����ب، كونهم����ا ميث����الن باللغ����ة 
الفرن�ص����ية ويعترب الكاتب هذي����ن الفنانن مفخرة 
للم�ص����رح امل�ص����ري والعرب����ي لكونهم����ا ي�ص����عيان 
اإىل العاملي����ة وحتقق لهم����ا ذلك، فما ع�ص����انا نقول 
ونح����ن اأمام عمالقة امل�ص����رح العراق����ي الكرث ويف 
مقدمتهم الفنان بدري ح�ص����ون فريد وهم ميثلون 
عل����ى م�ص����ارح اأمري����كا وبلغة ذل����ك البلد، ان����ه اأمر 
يدعو اإىل االعت����زاز الكبر بهذه الكوكبة املكافحة 
التي �ص����حت بالكثر من اجل الو�ص����ول بامل�صرح 
العراقي اإىل هذا ال�ص����موخ وتلك الري����ادة البهية. 
يبق����ى ال�ص����وؤال الكب����ر ه����ل اأن فن����اين الي����وم من 
العراقين على بين����ة بهذه االجنازات الكبرة من 
ل����دن الرواد؟ وهل هم ي�ص����رون على ذات اخلطى 

التي ما عرفت هداأة اأو فتور؟ 
بكث����ر م����ن الفرح ي�ص����رد لن����ا الفنان ب����دري لقاءه 
عر�����س  وح�ص����وره  ج����الل  اإبراهي����م  باملرح����وم 
م�صرحية باللغة االجنليزية �صارك الفنان اإبراهيم 
فيه����ا، وبكثر من الود يذكر لنا كي����ف اأن الفنانن 
التقيا يف ح����ب العراق ثم لقاوؤهم����ا معا بالدكتور 
ماكو عميد الق�صم الثقايف، و�صروع الكاتب بتلقي 
درو�����س يف اللغة االجنليزي����ة يف جامعة روزفلت 
ثم بداية ال�ص����روع يف التاأقلم مع احلياة اجلديدة 
دون اأن ين�ص����ى تلك اليد البي�ص����اء الت����ي قدمت له 
الكث����ر انه الراح����ل اإبراهيم ج����الل، وكعادته يف 
خفة دم����ه وروحه املرح����ة ال ين�ص����ى الفنان بدري 
اأن يذكر الكثر من املطبات امل�ص����حكة التي تي�صر 

للقارئ حلظات من االنت�صاء لطرافتها. 
املبحث ال�صابع ع�صر: ال�صعور بالغربة واالغرتاب 

ومر�س حب الوطن )حنن الوطن(. 
يتحدث الكاتب يف ه����ذا املبحث عن العقبات التي 
اعرت�ص����ته يف العي�����س يف ه����ذا املجتم����ع الغريب 
الذي ب����دا له مغايرا للمجتمع اللندين حن �ص����مى 
�ص����يكاغو مبدينة الغرب����اء، واجله����د الكبر الذي 
بذل����ه للتكي����ف مع ه����ذا املجتمع وطريق����ة التعامل 
م����ع مفردات احلي����اة فيه، ووجد يف الرتا�ص����ل مع 
االأحبة يف الوطن �صبيال للتخفيف من حدة )حنن 

الوطن( التي بداأت تعتمل بداخله. 



ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن 

اأحالتني ال�صورة االأخرة لفنان امل�صرح 
الكبر بدري ح�ص���ون فريد، وهو  على 
فرا����س املر�س، وحي���دًا غريب���ًا حائرًا،  
اإىل �صنوات كان فيها هذا الفنان  واالب 
واملعلم الكبر، ملء ال�ص���مع والب�ص���ر، 
حيث امتدت تخوم دولته االإبداعية اإىل 
كل اأطياف املجتمع العراقي لتجده وقد 
ا�ص���تقر رمزًا ثقافيًا يدين له العراقيون 

جميعًا باحلب واالمتنان.  
انظ���ر اإىل �ص���ورة بدري ح�ص���ون فريد 
حزين���ًا، فاأملح يف مالم���ح وجهه املتعب 
احلرة واالآ�ص���ى، فالرجل الذي ع�ص���ق 
درابن الكاظمي���ة واأزقتها، مثلما احب 
بناي���ات الوزيرية، ين���ام اليوم يف اأحد 
م�صت�صفيات اربيل وحيدًا، وهو يفت�س 
بعيني���ه عن جمتمع األيف وزمن �ص���وي 
يعرتف باالإن�صان،  ونلمح مالمح وجهه 
املحب���ب اإىل النف����س فنق���راأ في���ه رحلة 
باأف���راح  ممتزج���ة  واملواجه���ة  التع���ب 
وم�ص���رات املا�ص���ي.. ونتخيل �ص���وته 
املم���زوج بالعذوبة وهو يهم�س يف اذن 
عب���د الق���ادر بيك – خليل �ص���وقي - يف 
الرائع���ة التلفزيوني���ة الن�ص���ر وعي���ون 
املدينة:”ق���دوري  ه���اي الدنية مرتجع 

ليوره”.
فيجيب���ه اخل���ال خلي���ل �ص���وقي : الفات 

مات،  ان�صاه ا�صماعيل.
يحم���ل ب���دري ح�ص���ون فريد �ص���نواته 
الت���ي قارب���ت الت�ص���عن،  بعي���دًا  ع���ن 
بغداد التي ع�صقها،  ترجتف اليد وتظل 
الذاكرة تر�صم لنا �صورة ل�صبي �صغر 
يتج���ول يف �ص���وارع الكاظمي���ة يلتقي 
اآنذاك ب�ص���ديق عمره ومعلمه فيما بعد 
جعفر ال�صعدي، حيث ي�صطادون �صويًا 
حكاي���ات العراقي���ن واأحالمهم وقلقهم 
ون���رى بغداد كلما طلع علينا بابا جعفر 
وهو يقول، عجيب اأمور غريب ق�صية، 
وح���ن  يظه���ر  ب���دري ح�ص���ون بقامته 
الفارع���ة م���ن عل���ى �صا�ص���ة التلفزي���ون 
ون�ص���م عبقه���ا ح���ن يهم�س ا�ص���ماعيل 
اجللب���ي :”اين م���ا اري���د �ص���ي به���اي 
الدنيه، ب����س اعي�س ايامي اللي باكوها 
مني”ونح�س نب�صها يف مالمح الفالح 
يف م�ص���رحية �ص���وت االأر����س، ونرى 
ت�صاري�ص���ها يف عيون  بطل العنرب رقم 

6 لت�صيخوف.  
*******

ب���دري ح�ص���ون فريد فن���ان جاهد بعزم 
من اجل تقدمي تعريف مرئي لفل�ص���فته 

ال�ص���عب  وم���ن  بامل�ص���رح.  اخلا�ص���ة 
اعتبار الو�ص���ائل  التي ا�ص���تخدمها يف 
ن�صر هذه الفل�صفة و�ص���ائل تقنية فقط، 
بل هي يف املقام االأول و�ص���ائل معرفية 
وجمالي���ة، وه���و يف كل ه���ذا اثب���ت اأن 
باإمكان الفنان �ص���رب اغوار  العالقة بن 
الو�صائل الب�ص���رية واملعرفية بامل�صرح 
بدربة ودراية ووعي اجتماعي وفكري 

متميز.
فنان مينح اأعماله امل�ص���رحية تكوينات 
خا�ص���ة رمبا تب���دو غريب���ة اأحيانًا على 
ع���ن امل�ص���اهد لكنها حتم���ل يف داخلها 
مفاج���اأة تنط���وي على مغام���رة جديدة 
يف امل�ص���رح. هو واحد م���ن القلة الذين 
يراهن���ون عل���ى قدراته���م االإخراجي���ة، 
الطمئنان���ه م���ن اخل���ربة الت���ي ميتلكها 
ولذل���ك ه���و يعتق���د ب���اأن اأية م�ص���رحية 
كائن���ًا من يكون كاتبه���ا هي يف متناول 
قدراته. وكان لرهانه �صل�صلة طويلة من 
االأعمال الناجحة مع طلبة امل�ص���رح، اأو 

مع الفرقة القومي���ة للتمثيل.. بدري 
ح�ص���ون فري���د فن���ان يق���ف موؤرخو 

امل�صرح بخ�صوع اأمام احل�صيلة الفنية 
املزدحم���ة الت���ي قدمه���ا والت���ي �ص���مت 
اأ�ص���هى االأفكار واأغرب وجه���ات النظر 

�صارعها ب�صغف على خ�صبة امل�صرح. 
ب���دري ح�ص���ون فري���د.. �ص���بعون  عامًا 
من اجلهد والبحث واملتابعة والن�صاط 
عل���ى خ�ص���بة امل�ص���رح.. فنان بق���در ما 
يحر����س على عملية املمازجة بن روؤاه 
االإبداعية وبن اأفكار الن�س امل�صرحي، 
فاإن���ه يحر����س يف الوق���ت نف�ص���ه عل���ى 
اأن ي�ص���د وتائر قلبه يف اأ�ص���لع خ�ص���بة 
امل�ص���رح العراق���ي.. ه���و اب���ن الع���راق 
املاأخ���وذ بجماله. مل ينظر اإىل امل�ص���رح 
كمف���ردة جم���ردة اأو حالة عاب���رة واإمنا 
نظ���ر اإلي���ه باعتباره ج���زءًا م���ن عملية 
بناء هذا املجتمع. االأ�ص���تاذ وهو اليوم 
عل���ى فرا�س املر�س  يرغمنا على التاأمل 
ملي���ًا يف اأعمال���ه التي تكت�ص���ب تنوعها 

الفن���ان  ب�ص���مولية  وخ�صو�ص���يتها 
وات�ص���اع نظرته وقدرته على االإف�صاح 
عن دواخله االإن�صانية ب�صاعرية متفردة 

ومتوقدة.
*******

كانت املرة االأوىل التي التقي فيها بدري 
ح�ص���ون فري���د  يف بداي���ة الثمانينات، 
يومها  ن�ص���رت يف �صحيفة اجلمهورية 
ردًا عل���ى مقالة كتبه���ا الفنان الكبر عن 
الدراما العراقية، وكاأي �صاب متحم�س 
وقلي���ل اخل���ربة واملعرفة، �َص���خرت من 
وجه���ة نظ���ر املعل���م، كن���ت حينه���ا اأهم 
بدخول �ص���احة كلية الفن���ون اجلميلة، 
فاإذا اأنا اأجد نف�ص���ي امام بدري الذهبي 
بقامته الفارع���ة ومعطفة البني وقبعته 
�ص���عرات  جوانبه���ا  م���ن  ت���ربز  الت���ي 
�صقراء، كنت ا�صمع عنه ق�ص�صًا عجيبة 
عن رجل �ص���ارم وحاد، يرى العامل من 
خ���الل امل�ص���رح فق���ط، فيح���ول احلياة 
اىل م�ص���رحية تتابع م�ص���اهدها م�صهدًا 
وراء اآخر بدقة متناهية ونظام �صارم، 
وقب���ل اأن افت���ح فم���ي بال���كالم، اطب���ق 
بكف���ه الغليظة على مع�ص���مي واأخذين 
اىل  غرفت���ه يف الكلية، حيث كان اآنذاك 
يراأ�س ق�ص���م الفن���ون امل�ص���رحية، الأجد 
نف�ص���ي  ا�ص���تمع اىل �صخ�ص���ية �صاحرة 
امتزج���ت فيه���ا الروؤية االن�ص���انية، مع 
جمالية فني���ة متميزة وه���و يحاول اأن 
كتاب���ة  يف  االأوىل  خطوات���ي  ي�ص���حح 
النقد الفني، ويعلمني در�ص���ًا يف كيفية 
خماطب���ة الق���ارئ بلغ���ة مفهوم���ة  ذات 

دالالت وا�صحة.
 كان���ت هذه اجلل�ص���ة بداي���ة لعالقة بن 
ا�ص���تاذ وتلميذه امتدت الأكرث من ثالثة 
عقود  ا�ص���تطعت من خاللها اأن اأ�ص���جل 
الكثر م���ن املالحظات ع���ن عمل بدري 
ح�صون فريد  امل�صرحي واأن اجري معه 
اكرث من حوار، واأن اتعرف على املالمح 
احلقيقي���ة لبدري ح�ص���ون فريد، املمثل 
واملخرج و�ص���انع البهجة  الذي ميتلك 
نظرية وا�ص���حة املع���امل يف علم جمال 
امل�صرح، ويف مواجهة الن�س امل�صرحي، 
وفن املخرج، وفن اداء املمثل، والفنون 
الت�ص���كيلية  الت���ي تت�ص���افر يف اب���داع 
وفن���ون  للم�ص���رحية،  امل���كاين  االط���ار 
املو�ص���يقى، مبعنى اآخر يف كل الفنون  

التي تعيد تاأثيث 
الفراغ امل�صرحي.

ُيعلم ذلك كل تالمذته �ص���واء يف قاعات 
الدر�س، اأو على خ�ص���بات امل�ص���ارح، ال 
فرق بن طالب يح�صر درو�س اال�صتاذ، 
وممث���ل يتع���اون معه يف اتب���اع عر�س 

م�صرحي.
يف واح���دة م���ن املت���ع التي ع�ص���تها مع 
اال�ص���تاذ، ه���ي التح�ص���رات التي كان 
ت�ص���يخوف  ق�ص���ة  الإع���داد  به���ا  يق���وم 
ال�ص���هرة عنرب رق���م 6 والتي قدمها مع 
طلبته على م�صرح كلية الفنون اجلميلة 
انتبه���ت  اآن���ذاك  الت�ص���عينيات،  بداي���ة 
للحوار الذي  يجريه اال�صتاذ مع طلبته 
امل�صاركن يف امل�صرحية، والذي نكت�صف 
من خالله نظريته املتكاملة يف الدراما، 
ويف اهمية حوار الدراما امل�صرحية مع 
املتفرج، واكت�ص���ف اأن االأم���ر اليتوقف 
عند ال�ص���كل امل�ص���رحي � لكنه ينزل اىل 
التفا�صيل، اح�صا�صه باحلرف اللغوي، 
بالكلمة، مبو�ص���يقى اجلمل���ة، باحلركة 
الداخلية التي �صتنفجر بحركة ابداعية 
بال�صخ�ص���ية  امل�ص���رح،  خ�ص���بة  عل���ى 
الفني���ة ومقوماته���ا، بالعالق���ة اجلدلية 
بن جمموع ال�صخ�ص���يات، بينها وبن 

املتفرج. 
*******

�صاألت اال�صتاذ ذات يوم :  ماذا تريد من 
امل�صرح؟

*  اأريد م�صرحًا خمتلفًا.. م�صرحًا بهوية 
جديدة جتمع بن املتعة والفكر، فاأنا ال 
اأرف�س جانب الت�ص���لية يف امل�ص���رحية، 
لكني ارى اأن الرتفيه امل�صحوب بالفكر 
انف���ع للم�ص���اهد، وق���د اثبت���ت التجربة 
التاريخية، اأن امل�ص���رح رفيق االن�صان، 
ويف اعتق���ادي اأن���ه ل���ن مي���وت، قدميًا 
كن���ا نت�ص���ور اأن االغري���ق هم امل�ص���در 
االأ�ص���ا�س للم�ص���رح،  لكنن���ا ن���رى االآن 
امل�ص���رح يف كل م���كان يف العامل يعتمد 
على التجارب الذاتية لل�ص���عوب، ولهذا 
لدي���ه  العراق���ي  املجتم���ع  اأن  اأرى  اأن���ا 
مقوم���ات م�ص���رح عراق���ي متمي���ز يقدم 
متنحن���ا  الت���ي  ال�ص���غرة  التفا�ص���يل 
االأفكار اأكرث مما متنحنا املتعة، م�صرح 
يقدم لنا اجلمال والقبح ورائحة العامل 

واالأحالم واالأفكار.

ص����ورة 
بدري حسون فريد


