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طائر الليل البذيء
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة الكات ��ب الت�شيل ��ي خو�سي ��ه
دونو�سو"طائ ��ر الليل البذيء" .ودون�سو ه ��و �أحد �أبرز ك ّتاب
جيل ��ه .ق�ضى معظم عمره يف ت�شيلي� ،إال �أنه �أم�ضى العديد من
ال�سن ��وات يف منفى اختياري يف املك�سي ��ك والواليات املتحدة
و�إ�سبانيا .وبالرغم من �أنه ترك ت�شيلي يف ال�ستينيات لأ�سباب
�شخ�صي ��ة ،فبع ��د � ،1973أعل ��ن � ّأن املنف ��ى كان �أي�ض� � ًا �ضرب� � ًا
م ��ن االحتج ��اج عل ��ى ديكتاتوري ��ة �أوغو�ست ��و بينو�شيه .وقد
ع ��اد �إىل ت�شيل ��ي يف  ،1981وعا� ��ش هن ��اك حت ��ى وفاته .كتب
دونو�سو الرواية والق�صة .كما تابع الولوج يف هذا العامل يف
روايته"طائر الليل البذيء"التي م ��زج فيها ق�ص�ص ًا وحكايات
كائنات قدمي ��ة فاختلط الواقع باخلي ��ال ،و�أ�صبح من ال�صعب
معرفة �أين ينتهي الواقع و�أين يبد�أ اخليال.

رحيل بدري ح�سون فريد  :اكتبوا يف و�ص ّيتي �أنني مل �أُ ِّ
غن �أغنيتي بعد
بغداد  /املدى
غ ّي ��ب امل ��وت م�ساء �أول من �أم� ��س اجلمعة رائد
امل�س ��رح العراق ��ي الفن ��ان الكبري ب ��دري ح�سون
فري ��د عن عم ��ر ناهز الـ  ٩٠عاما ،بع ��د �صراع مع
ال�شيخوخة واملر�ض امتدت لأ�شهر عديدة ال�سيما
بع ��د �إ�صابت ��ه بجلط ��ة دماغي ��ة مفاجئ ��ة يف �شهر
متوز املا�ضي �أثرت ب�شكل كبري على �صحته.
ُيع� � ّد الفنان الراحل واحدا من كبار فناين العراق
الذي ��ن ي�شار اليه ��م باملوهبة واالب ��داع وال�سرية
الفنية الطيبة ،و�إن ابتعد عن العراق ملدة  15عام ًا،
وقد غ ��ادر الع ��راق يف نهاية ع ��ام  1995لي�ستق ّر
يف املغ ��رب حي ��ث عم ��ل مدر�س ًا مل ��ادة التمثيل يف
جامع ��ة الرباط ،وعاد اىل بغ ��داد عام  2010لكنه
مل ي�ستق ��ر فيها طوي�ل�ا لظروفه ال�صحي ��ة ف�سافر
اىل �أربيل لتكون املحطة االخرية يف حياته التي
رافقته فيها زوجته الفنانة ابت�سام مغازجي.
ول ��د الراح ��ل يف  15ني�س ��ان  1927يف مدين ��ة
كرب�ل�اء ،كان وال ��ده خياط� � ًا يح ��ب املو�سيق ��ى
والأزه ��ار وكل �ش ��يء ممت ��ع وجمي ��ل� ،أول
م�سرحي ��ة �شاهدها ب ��دري مب�صاحب ��ة والده كان
عنوانها (ال�سلطان عبد احلميد) تقدمي فرقة حقي
ال�شبلي و�إخراج ال�شبلي ،عر�ضت يف خان القطب
و�سط مدينة كربالء القدمية عام  1933وعمره مل
يتجاوز ال�ست �سنوات ،بعد �أربع �سنوات �أي يف
�سنه العا�شرة.
يق ��ول ب ��دري ح�س ��ون فري ��د :من ��ذ تل ��ك الف�ت�رة
�أحببت الف ��ن وع�شقته ع�شقا ملك حياتي ،ال �أدري
مل ��اذا ع�شقت الف ��ن هكذا وبقوة ،رمب ��ا لأين �أردت
التنفي�س عن م�شاع ��ر احلرمان التي كنت �أعي�شها
يف طفولت ��ي� ،أو الهرب من الدراما احلياتية التي
كن ��ت �أ�شاهده ��ا متثل يومي ��ا يف بيتن ��ا� ،أو رمبا
ع ��ن �ض�آل ��ة ج�سم ��ي،
للتعو ي� ��ض

و�ضع ��ف �شخ�صيت ��ي يف طفولت ��ي� ،أو رمب ��ا كان
اجلو الديني والطقو�س التي ت�ؤدّى يف عا�شوراء
مبدينة كربالء وما كان ي�صاحبها من رفع امل�شاعل
والأعالم امللونة وترديد الأهازيج ومتثيل م�أ�ساة
احل�سني”ع”هو الذي حرك خيايل الفني و�أ�شعل
يف نف�سي م�شاعر الدراما وكوّ ن يل خميلة درامية
جعلتني �أرتبط بامل�سرح.
كان ��ت بدايات ��ه الأوىل ر�سام ��ا ونحات ��ا وكتاب ��ة
ال�شع ��ر والق�ص ��ة والتمثي ��ل ويف الآخ ��ر ترك كل
تل ��ك الفنون وان�صرف� ،شارك يف مدينته كربالء
من خالل درا�سته االبتدائية والثانوية يف معظم
الن�شاطات الفنية وخا�ص ��ة امل�سرحية يف مراحل
ثالثيني ��ات و�أربعيني ��ات وخم�سيني ��ات الق ��رن
املا�ضي.انتق ��ل �إىل بغداد طالبا يف كلية احلقوق،
عم ��ل م ��ع فرق ��ة جمعي ��ة بي ��وت الأمة م ��ع الفنان
الكب�ي�ر الراحل جعفر ال�سعدي ع ��ام  1946لغاية
،1947التح ��ق مبعهد الفن ��ون اجلميلة يف ال�سنة
الدرا�سي ��ة  1950ـ  1951ويف نف� ��س الوقت كان
يزاول ن�شاط ��ه الفني يف الفرقة ال�شعبية للتمثيل
مع الفنان جعفر ال�سعدي وجا�سم العبودي.
�سافر عام � 1961إىل الواليات املتحدة الأمريكية
لإكم ��ال درا�ست ��ه العلي ��ا يف جامع ��ة �شيكاغ ��و,
معه ��د �شيكاغ ��و الفن ��ي ،وح�ص ��ل عل ��ى �شهادت ��ي
البكالوريو� ��س واملاج�ست�ي�ر وكان ترتيبه الأول
عل ��ى دورته،وم ��ن �شيكاغ ��و ع ��اد اىل بغ ��داد عام
 1965والتح ��ق مبعهد الفنون اجلميل ��ة ليد ّر�س
الإخ ��راج والتمثيل وال�ص ��وت والإلقاء ،ثم انتقل
عام  1970ـــ  1971للتدري�س يف �أكادميية الفنون
اجلميلة يف بغداد.
ق� �دّم ع ��ددا م ��ن االعم ��ال امل�سرحي ��ة �أبرزه ��ا،
م�س�أل ��ة �ش ��رف عب ��د اجلب ��ار توفي ��ق ويل  ،ع ��دو
ال�شع ��ب هرني ��ك �أب�س ��ن ،ال�ساع ��ة االخ�ي�رة

ميخائي ��ل �سبي�ستي ��ان ،بي ��ت �أبوكم ��ال ،مرك ��ب
ب�ل�ا �صي ��اد اليخاندروكا�سون ��ا ،اجل� � ّرة املحطمة
هايرني�ش فون كالي�س ��ت ،الأ�شجار متوت واقفة
اليخاندروكا�سون ��ا ،التقري ��ر ،هورا� ��س كورين،
ج�سر �آرتا جورج ثيوتوكا.
ق� �دّم نف�سه لل�شا�ش ��ة ال�صغرية كممث ��ل يف العديد
م ��ن امل�سل�س�ل�ات التلفزيونية منه ��ا  :ـاحل�سن بن
الهيث ��م ،عزالدين الق�سام ،حلم ليلة �شتاء ،الأ�سود
والأبي�ض ،كت ��اب ف�صل ،ر�سالة من بالدي ،الذئب
وعيون املدينة ،الن�سر وعيون.
�أقام ��ت ل ��ه م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى ع ��ام 1913احتف ��اال
كب�ي�را يف بي ��ت امل ��دى ويف تل ��ك االحتفالية قال
للح�ضور �:إن ودعتكم قريبا �أو بعيدا فاكتبوا يف
و�صيتي”�أين مل �أغنّ �أغنيتي بعد”!!
ق ��ال الفنان �سامي عب ��د احلميد ع ��ن زميله بدري

ليند�سي لوهان عاتبة على
جنيفير لوبيز
�أحرجت النجمة العاملية ليند�سي لوهان زميلتها النجمة جنيفري لوبيز بعد
حفلها الأخري يف دبي.
ووجّ ه ��ت ليند�سي لوهان ،البالغة من العمر  31عام� � ًا ،ر�سالة �إىل جنيفري
لوبي ��ز ،البالغ ��ة من العمر  48عام ًا ،كتبتها عل ��ى ال�صفحة الأخرية ،وقالت
فيها"كنت �أمتنى �أن �أتوا�صل معك ،مبا �أين �أعي�ش يف دبي ،لكن للأ�سف مل
�أمتك ��ن ،نظر ًا لأنني تابعتك على �أحد مواق ��ع التوا�صل االجتماعي ،بينما
�أن ��ت مل تتابعين ��ي ،و لذل ��ك مل �أ�ستط ��ع �أن �أر�سل ل ��ك ر�سال ��ة و�أن �أتوا�صل
معك".
وكانت جينفري قد قدمت حف ًال غنائي ًا مميز ًا �أمام �أكرث من 3500
من ال�شخ�صيات الهامة واجلمه ��ور ،خالل "حفل معر�ض دبي
للط�ي�ران" ال ��ذي ا�ست�ضافته مطارات دبي وط�ي�ران الإمارات
وال�س ��وق احل ��رة مبطار دب ��ي الدويل ،م�س ��اء ي ��وم الأربعاء
املن�صرم يف  15نوفمرب ،يف فندق "�أتالنت�س النخلة".

الطقس

ت��وق�ع��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�أن��واء
اجل��وي��ة� ،أن ي�ك��ون طق�س اليوم
االح� � ��د يف امل �ن �ط �ق��ة ال��و� �س �ط��ى
�صحو ًا يتحول اىل غائم جزئي،
ودرج��ات احل��رارة مقاربة لليوم
ال �� �س��اب��ق ال � ��ذي � �ش �ه��د ت�سجيل

درج��ة ح��رارة عظمى  26مئوية،
والرياح �شمالية غربيه خفيفة اىل
معتدلة ال�سرعة ،تتحول تدريجيا
اب �ت��دا ًء م��ن االق�سام الغربية اىل
جنوبية �شرقية خفيفة اىل معتدلة
ال�سرعة.

ح�سون فري ��د :الراحل كان ركنا مهما من �أركان
امل�س ��رح يف الع ��راق ،بل �أح ��د �أعمدت ��ه التي �شيد
عليه ��ا �صرح امل�سرح العراق ��ي الذي ارتفع بنا�ؤه
منذ �أوائل اخلم�سينيات من القرن املا�ضي عندما
�أدرك (ب ��دري) وزم�ل�ا�ؤه من طلبة معه ��د الفنون
اجلميل ��ة �أن امل�سرح و�سيلة م ��ن و�سائل التثقيف
والتوجي ��ه والنق ��د وحت�س�ي�ن الذائق ��ة وتروي ��ج
املحب ��ة واجلم ��ال والدعوة لتغي�ي�ر املجتمع �إىل
الأف�ضل،
�أتذك ��ر كيف كن ��ا� ،أنا وهو ،نتناف� ��س على الأولية
يف التعل ��م ونحن طلبة فن ب ��ل نتعاون يف تقدمي
عرو� ��ض م�سرحي ��ة متقدم ��ة داخل معه ��د الفنون
وخارج ��ه فقدمن ��ا (ت�ضحي ��ة معل ��م) و(الأ�ست ��اذ
كلين ��وف) وذهبن ��ا �أنا و�إي ��اه �إىل مدين ��ة كربالء
املقد�س ��ة لنق ��دم م ��ن ت�أليف ��ه و�إخراج ��ه م�سرحية
(�أمنية) وذلك �أوائ ��ل اخلم�سينيات ،و�أتذكر كيف
تناف�سن ��ا �أنا و�إي ��اه يف متثيل دورين ��ا الرئي�سني
يف فيل ��م (نبوخذ ن�ص ��ر) �أول فيل ��م عراقي ملون
وبال�سينم ��ا �سك ��وب �أخرج ��ه الراح ��ل (كام ��ل
الع ��زاوي) ،و�أتذك ��ر كي ��ف �أ�سهمن ��ا يف حتري ��ر
جمل ��ة (ال�سينم ��ا) ل�صاحبها ال�سينمائ ��ي الراحل
(كام�ي�ران ح�سني) وكيف كن ��ا نتعر�ض لنظريات
امل�س ��رح القدمي ��ة واحلديث ��ة وكيف كن ��ا ننتقذ ما
يقدم من �أعمال م�سرحية يف تلك املرحلة.
الدكتور عقيل مهدي �أح ��د تالمذة الفنان الراحل
حتدث عن �أ�ستاذه قائ َال� :أ�ستاذ بدري هذا الرجل
املبدع من خالل بحوث ��ه وم�سرحياته يحتاج اىل
جملدات ولي�س تعقيب� � ًا ب�سيط ًا .وهو يختلف يف
عمل ��ه الإخراجي ع ��ن �إبراهيم ج�ل�ال وعن كاظم
العب ��ودي وكلهم مبدع ��ون ،وهو يق ��دم الواقعية
يف عمله .ويتميز ب�شاعرية ت�شيخوف وهو مغرم
ب ��ه وب�شاعريته .ومل يب ��د�أ باملادة املرئي ��ة بل بد�أ

بامل ��ادة ال�صوتي ��ة التي ترى ،بطريق ��ة فيها �شيء
من الغور والك�ش ��ف .وكان يهتم بق�ضية ال�صوت
اىل ح ��د بعي ��د؛ ال�سيم ��ا يف م�سرحية”مركب بال
�صياد”بطولة عزيز خيون .وحني �أ�صبحت معيد ًا
يف كلي ��ة الفن ��ون اكت�شفت وجه� � ًا �آخ ��ر لأ�ستاذنا
اجللي ��ل يختلف ع ��ن جعف ��ر ال�سع ��دي و�إبراهيم
جالل وغريهما ،وهي طيبته و�أخالقه العالية.
الدكتور �صالح الق�صب تذكر �أ�ستاذه بدري بكلمات
�شاعري ��ة ورومان�سية تعك� ��س حبه وتقديره فقال
عنه :معلمي ومر�شدي يا كبري كل الع�صور ،زمن
ينحن على الأر�ض
�أنت و�شموخ وكربياء حتى مل ِ
ووا�صل امل�سري بعلو .يف غربتك كنا نراك عظيم ًا
نتعط�ش لر�ؤيتك يف م�سرح الطليعة.
كنا ن ��راك ت�س�ي�ر فوق البح ��ر وطي ��ور النوار�س
ح�شود ًا ترفع لك الرايات �أمامك لأنك �أنت الكربياء
وال�سمو.
هكذا �أنت يا قي�صر امل�س ��رح العراقي �ستغيب عنا
و�أنت متوهج وكل اجلهات تنظر �إليك ب�سمو لأنك
كنت ت�سعى و�أ�س�ست م�سرح ًا �سامي ًا وعريق ًا.
فيم ��ا حت ��دث ا�ست ��اذ املو�سيق ��ى الدكت ��ور ط ��ارق
ح�سون فريد ”:رحل �أخي الكبري الذي كان �شعلة
�أ�ض ��اءت يل طريق الفن لك ��ن يف جمال املو�سيقي
وعملن ��ا مع ًا ل�سنوات طويل ��ة يف الفرقة ال�شعبية
مع املرحوم جعفر ال�سعدي �أو يف �شباب الطليعة
ث ��م يف معهد وكلية الفنون اجلميلة .من ذكرياتي
مع ��ه ،عندم ��ا كن ��ت يف االبتدائي ��ة �أرى ب ��دري
يت ��درب عل ��ى حف ��ظ الأدوار والإلق ��اء وكان ه ��و
يف الثانوي ��ة .وكان يق ��ول بعد ح ��وارات روميو
وجوليت ،ولكرثة ما �ش� �دّين �إليه حفظت احلوار
ال ��ذي يلقيه �إعجاب� � ًا مبا يفعل ��ه ب ��دري .و�أحيانا
يدخ ��ل يف ال ��دوالب لي ��د ّرب �صوت ��ه وي�صبح فيه
�صدى ي�سمعه اجلريان.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

الأ�شجار
متوت واقفة
"لي�س يف الدنيا �أروع من ختام
جميد حلياة �إن�سان �صادق".
كانت هذه الكلمات قد ردّدها
بدري ح�سون فريد قبل خم�سة
و�أربعني عام ًا وهو يقدِّم
رائعة الإ�سباين اليخاندرو
كا�سونا"مركب بال �صيّاد"على
خ�شبة م�سرح كليّة الفنون
اجلميلة.
بد�أ بدري ح�سون فريد قبل
�أكرث من ن�صف قرن يحلم بوطن
للفرح والأمل ،وانتهى بعذابات
املر�ض وحيد ًاّ ،
ظل طوال حياته
ميلك حلم ًا كبري ًا ل�صياغة �صورة
لعراق جديد �شعاره امل�ستقبل
وغايته �إ�سعاد النا�س ّ
وبث الفرح
يف نفو�سهم .جاء بدري من
كربالء �إىل بغداد ليجد حوله
جعفر ال�سعدي و�سامي عبد
احلميد وزينب و�سليمة خ�ضري
وناهدة الرماح وازادوهي
�صاموئيل ،ويو�سف العاين
و�إبراهيم جالل وخليل �شوقي،
القا�سم امل�شرتك بني اجلميع
مل يكن اال�ستمتاع ب�سحر الفن،
بل لأنهم �أتوا من جيل م�أخوذ
بحب املعرفة ،وبالإ�صرار على
ّ
�أنْ ين�شغلوا بهموم النا�س
الب�سطاء.
هل كان بدري ح�سون فريد
يعتقد يوم ًا �أنّ الفنّ مل يعد طريق ًا
�إىل عقول النا�س وقلوبهم ،و�أننا
حتولنا اىل بالد ت�سعى لإقرار
قوانني ّ
حتط من قيمة املر�أة،
ون�صر على ا�ستبدال الأنا�شيد
الوطنية ب�أهازيج طائفيّة.
ع�شق بدري ح�سون �أعمال
الإ�سباين اليخاندرو كا�سونا،
ويخربنا �صاحب الأ�شجار
متوت واقفة ومركب بال �صياد
وع�شرات الأعمال التي كانت
تف�ضح �سيا�سة فرانكو القمعية
يف �إ�سبانيا� ،إنه بد�أ حياته ممث ًال
مغمور ًا ،لك ّنه اكت�شف �أنّ امل�سرح
ميكن �أن يتحوّ ل اىل من�صة
يطلق من خاللها ال�صواريخ
�ض ّد االنظمة القمعيّة والفا�شيّة،
وحني ق َّرر �أن يكتب للم�سرح
قدّم حكايات �أنا�س تهدّهم
احلياة وتدفع بهم �أمامها ،تعبني
وحيارى .م�سرحيات بال نهايات
�سعيدة ،لكنها حتمل درو�س ًا
بليغة ،ويف رائعته"الأ�شجار
متوت واقفة"يرمز لقوّ ة الإرادة
عند الإن�سان وهو يقف يف
مواجهة الظلم وج�شع ال�س َّراق.
نقر�أ يف �أخبار العامل املتمدِّن
�أنّ �أكرث من  400مليونري
وملياردير �أمريكي �أر�سلوا
ر�سالة �إىل الكونغر�س ،ينا�شدون
بعدم مترير �أي قانون �ضريبي
يزيد من تفاقم عدم امل�ساواة.
وتطالب الر�سالة الكونغر�س
بزيادة ال�ضرائب على الأثرياء
�أمثالهم.
نحن النزال ننتظر �أن يجيب
�أحد من امل�س�ؤولني  :ملاذا يعلن
بلد مثل العراق حالة ّ
التق�شف
و�ش ّد الأحزمة على البطون وهو
الذي ح�صل من الأموال خالل
ع�شر �سنوات ما يعادل ميزانيّة
قا ّرة �أفريقيا جمتمعة؟

الدكتور فيل المذيع الأعلى �أجراً
�أعلنت"فورب�س"ع ��ن قائم ��ة مقدم ��ي
الربام ��ج الأعل ��ى �أج ��ر ًا يف الع ��امل،
وت�صدرها فيل ماكغ ��رو ( 67عام ًا) مقدم
برنامج"الدكت ��ور فيل" ،ال ��ذي ك�سب 79
ملي ��ون دوالر يف الف�ت�رة ب�ي�ن حزي ��ران
 2016وحزيران .2017ويعترب برنامج
الدكت ��ور في ��ل ال ��ذي يق� �دّم في ��ه امل�شورة
م ��ن خربت ��ه ك�أخ�صائ ��ي نف�س ��ي �سريري
�أح ��د �أكرث الربام ��ج التلفزيونية انت�شار ًا
يف �أم�ي�ركا .وتلت ��ه مقدم ��ة الربامج �إلني
ديجينريي�س بدخل بلغ  77مليون دوالر
خالل �سنة واحدة.
كم ��ا ظه ��ر يف القائم ��ة مق ��دم الربام ��ج
الربيط ��اين �سيم ��ون كوي ��ل ال ��ذي ك�سب
 43.5مليون دوالر.

وهن ��ا قائم ��ة مبقدم ��ي الربام ��ج الع�شرة
الأعلى �أجر ًا يف العامل:
الدكتور فيل ماكجرو 79 :مليون دوالر.
�إلني ديجينري�س 77 :مليون دوالر.
ريان �سيكري�ست 58 :مليون دوالر.
جودي �شيندلني 47 :مليون دوالر.
�سيمون كويل 43.5 :مليون دوالر.
�ستيف هاريف 42.5 :مليون دوالر.
بيل �أورايلي 37 :مليون دوالر.
�ش ��ون هانيت ��ي 36 :ملي ��ون
دوالر.
ماي ��كل �سرتاه ��ان21.5 :
مليون دوالر.
هاي ��دي كل ��وم 21 :ملي ��ون
دوالر.

بغداد11°C - 26°C /

الب�صرة 15°C -29°C /

�أربيل9°C - 23°C /

النجف 17°C -28°C /

املو�صل10°C - 24°C /

الرمادي 11°C -25°C /

 هناء �إدوارد
رئي�س ��ة جمعية الأم ��ل العراقيةُ ،تعلن
�أنّ اجلمعي ��ة تقي ��م �أم�سي ��ة تدعو فيها
ال�شخ�صي ��ات الإعالمي ��ة والنا�شط�ي�ن
احلقوقيني ،تت�ضمن الأم�سية فعاليات
يقدمها كادر برنامج والية بطيخ وذلك
م�ساء ي ��وم ال�سبت املقب ��ل املوافق25
ت�شرين الثاين .2017
 حترير الأ�سدي
املخ ��رج امل�سرح ��ي،
ُي�ش ��ارك يف مهرج ��ان
هناء �إدوارد
الأردن امل�سرح ��ي ع ��ن
م�سرحيته "وقت �ضائع" يف باح ��ة امل�س ��رح الوطن ��ي العراق ��ي
م ��ن كتابت ��ه و�إخراج ��ه ،بح�ضور ف ّني و�إعالمي وا�سعني.
بطولة �آ�سيا كمال،رائد حم�سن
 فا�ضل عبا�س اليحيى
ونخبة من جنوم الفن العراقي.
الفن ��انُ ،ي�ض ّيف ��ه امللتق ��ى الإذاع ��ي
والتلفزي ��وين للحدي ��ث ع ��ن جتربت ��ه
الق�صاب
 زينب
ّ
مدي ��ر �إعالم دائ ��رة ال�سينما وامل�سرح ،الفني ��ة وذل ��ك م�س ��اء ي ��وم الثالث ��اء
تعلن عن ت�شييع جثمان الراحل بدري املقب ��ل عل ��ى قاعة اجلواه ��ري يف مق ّر
ح�س ��ون فري ��د �صب ��اح يوم غ ��د الأحد االحتاد.

