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الثقايف
املدى
مسرح ومسرحيون

عواطف نعيم

منـذ بدايـاته ارتبط املـسرح بفن
املمثل ،مل يكن املسرح وهو ابتكار
حـضاري ميثل الـوجه الثقايف الي
بلد ،اال اغـريقي ًا اذ قـام هذا الفن
ونـضج علـى يـد االغـريق ،وبـدأ
مبمـثل واحــد حني كــان يقـدم
قـراءاته الـشعـريـة امـام مجـوع
املتفـرجـني من مجهــور أثينـا يف
اعيـادهــا ومهـرجـانــاتهــا اليت
تقـيـمهـــا يف مـــواسـم اخلـصـب
واحلصــاد ،وحيتفـظ لنـا تـاريخ

CULTURE

10

املونودراما
لـــون مـن الــوان املســــرح
املونودراما (أغنية
املمثل)
املونودراما هي لون من
الوان املسرح املتعددة،
وبدءاً البد من تعريف
لطبيعة املونودراما
والتي توصف بانها
(مسرحية من فصل
واحد يؤديها ممثل
واحد بصوت واحد ،او
هو اداء املمثل الواحد
للعديد من االصوات
داخل الشخصية
الواحدة)

املسرح منـذ خطواته االوىل باسم
مسرحي مهم هـو ثيسبس) الذي
كـان اول ممـثل اعـتلـى عـربـته
وتنقل بهـا يف خمتلف مـدن أثيـنا
مقدم ًا للجمهـور عروض ًا درامية،
مل يكـن مثــة مــؤديـن مع هــذا
الفنـان اال بعض املـشاركـني الذي
يـرددون حـوارات بـعينهـا تـسنـد
فـعل املمثل الـوحيـد وتعلق عـلى
بعـض االحـــداث اليت ميــر بهــا،
وكــانـــوا يف البــدايــات مـن بني

اجلمهـور الـذي جـاء لـيتفـرج ثم
حتــول اىل مشـارك ليـتبلـور بعـد
ذلك كـمشـارك اجيـابـي حتت اسم
اجلـوقة ،وحني عمل (إسخيلوس)
كـاتـب أثينـا الكـبري علـى اضـافـة
املـمـثل الـثـــانـي بـــدأ العـــرض
املسـرحي يـأخـذ منحـى اخـر ،اذ
اصـبح الـفعل الـــدرامـي املقـــدم
يتضمن ممـثلني ثالـثهما اجلـوقة
اليت مل تـكن تقل يف عـددهــا عن
اخلـمــسـني فـــردًا بعـــدهـــا زاد

(سوفلـكيس) وهو كـاتب اغريقي
ال يـقل يف منــزلته واهـميـته عن
(اسـخيلــوس) زاد علــى املمـثلني
ال ثالثـ ًا وبذلك اتـسعت رقعة
ممث ً
االحـــداث وطـبـيعـــة الـبـيـئـــة
الدرامية يف تركيبتها الداخلية اذ
ان وجــــود ثالثـــة ممـثلـني مع
اجلـوقــة جعل الـبنـاء الــدرامي
للـمسرحيـة ياخذ اشكـا ًال جديدة
زادت وتـوسعت ونـوعت العـرض
وقـدرته علـى التـأثري ،واذا كـانت
بــدايــات املـســرح ،قــد اوجــدت
(ثيـسبـس) وعــربته فـان حـدة
الـصرعات يف نـهاية القـرن التاسع
عشـر وبدايـات القـرن العشـرين
واحلـروب اليت قـامت وضـروتهـا
وظهور جمتـمع صناعي جمد اآللة
وقـلل من قـيمـة اجلهــد اليـدوي
اضافة اىل ظهـور االفكار الفلسفية
والعلـميــة والـتيــارات الفـنيــة
املختلفـة مما جعل االنـسان مييل
اىل نــوع مـن العــزلــة والــوحــدة
والبـحث عن اســاليب جـديـدة يف
الـتعـبــري فكـــان ان عــمل علـــى
استعـادة ذكرى الفنـان االغريقي
(ثيسبس) ما بعـد احلرب العاملية
الثـانيـة ظهـر يف املسـرح بـالـذات
املـيل اىل لـون جـديــد من الـوان
العـروض املسـرحيـة هـو مسـرح
(املـونـودرامـا) او عـرض املـمثل
الـواحد الـذي جيمع كـل االصوات
الدرامية يف صوت واحد هو صوت

الشخصية اليت تقدم العرض على
اخلــشبـة ،واملـونـودرامــا كلـون
مـســرحي تقـدم يف فـصل واحـد
اليتجـاوز يف احيان كثرية الـساعة
من الـزمن مـعتمـدة علـى ممثل
واحد الذي يقدم حكايته يف قالب
درامي ذي حـبكة وفكـرة وحوار
وحدث .وتـدور موضـوعاتـها -
املونودراما -حـول تلك الشخصية
دون غـريهــا ،فـيكــون الـصــوت
الطـاغي هـو صـوت الـشخـصيـة
ومعـانـاتهـا يف دائــرة ذاتيـة قـد
تتـسـع لتـكرب حـني تنـطلـق من
الذات اخلاصة اىل ماحييط بها من
ذوات تــشـكل دائــــرة عالقـــات
وارتـباطـات احداث ،او قـد تكون
املونودراما مصاغة لتقديم ذوات
متعـددة او اصـوات متعـددة من
خالل تـشظـي الصـوت الـواحـد،
وهنـا يلعب املـمثل اكثـر من دور
ويقدم اكثـر من شخصيـة تشكل
احملـور االسـاس يف بـنيـة العـرض
الدرامية (املونودراما) باعتبارها
بـنـــا ًء درامـيـــ ًا الخيـــرج شـكله
ومضمـونه عن البنـاء الدرامي يف
املسـرحية التقليديـة ،فانها تؤكد
علـى املكـان والـزمـان اضـافـة اىل
وجود الـفعل اال يف حالـة كتـابات
مسـرح العبـث والالمعقـول اليت
تكسر فيهـا كل الوحدات اليت اكد
عليها (ارسطـو) وخالفتها العديد
من التيـارات الدرامـية واملـذاهب

يف املسرح الطالبي واملهين وغريهما
عادل كوركيس
من االشيـاء العلميـة املعروفـة هو
تـشـخيـص املــشكلــة ،احلــاجــة،
الـنقوصـات واالقرار بهـا ثم وضع
خطـوات /دراسـات لتـشخـيصهـا
فمعـاجلتها .ان تشـخيص مشكلة /
خـطأ ..يعين وجـود مسـار مسبق
حبـاجـة اىل تـصحيح او تعـديل او
اصالح ،ولــرمبــا جتــديــد كــامل
احيـانــاً .ولكـن ،علـى ضــوئني:
معطيات القديم ونقصه واخفاقه
مـن ناحيـة ،ومتطـلبات الـتعديل
او االصالح مـن اجل الـــوصـــول

لنـتائج نفـرتض ان تكون للـصاحل
العام طبعاً.
لـقد تنـاقل البعض مـن ان الثورة
تعين لـديهـم االنقطـاع التـام عن
املاضـي ،والواقع امنـا ال يسـتوعب
انقطـاع ًا متـام ًُا عن املـاضي ،فهذا
االنقطـاع (بصـاحله وسيـئه) امنا
يعين اغرتابـ ًا انفـصامـياً ،وحـتى
ميكن القـول :مريـضاً ،فـالفقدان
التـام يعين فقـدان أي اساس (واال
فمــاذا سنـصلح او نعـدل او ؟،)..
ذلك ألن احلياة متصلة بصحيحها
وخطئها ،فمثلما ال ميكن للفرد ان
يلـغي مــاضـيه ،كـــذلك ال ميـكن

الورشة
املسرحية
حتتفي
بسامي
قفطان
مبنـاسبـة فـوز الفنـان سـامـي قفطـان جبـائـزتني دولـيتني يف
باريس واملغـربي العربي ،تـقيم ورشة فضـاء التمرين املـستمر
بالـتعاون مع مجعيـة الفنانني الـتشكيليـني ،احتفاليـة خاصة
يوم االثـنني  ،2004 / 8 / 9يف السـاعة الـتاسعـة صباحـ ًا يف مقر
مجعية التشكيليني ..والدعوة عامة.

للــــشعــــوب او اجملـتــمعــــات او
اجملموعات البشـرية الغاء ماضيها
نـهائيـاً ..فالـزمن كفيل بـتقوميه
وتغيريه ال بإلغائه..
ان العلوم قـد بنت ارقـى مآثـرها
على تـصحيح اخطـائها (وجـدير
بــالـتنــويه اىل وجــود نـــوعني
اساسيني من اخلطأ :اخلطأ السليب
واخلطـأ االجيابي ،حـيث ان اخلطأ
االجيـابي ناتج  -وهذا بـإعتقادنا -
ليس عن نيـة سيئة باالساس ،بل
نـاتج من جمـال وظــروف العمل،
اما اخلـطأ الـسليب فـناتج امـا عن
تكـابـر ومـا شـابه او عـن تعمـد
مـسـبق مربر بـشتـى الـتربيـرات،
منـطقية كـانت ام غري منـطقية،
فإنهـا تنم عن انانيـة او نرجسية
او اهداف شـريرة  ..اخل) ،اخـطاء
كـانت هلـا اسبـابها ،اكـان يف ظرف
التجربـة ،يف الفرضية ،يف االدوات
املتـاحـة ..اخل ،ولكن سـرعـان مـا
يتم معاجلة وجتاوز تلك االخطاء
مـع واقع التطـور ..غري ان العـلوم
االنـســانيـة ،علـى عكـس العلـوم
الصرفة ،تعمل او حتاول يف الغالب
االبــتعــــاد عـن هــــذا املـــســــار
العلومياتي ،وهذا ما ميكن ان يكن
فيه مـداجـات وتـزيـيف للـواقع
ألغــراض ذاتيــة تـتحـجج حبجج
سفسطائية من دون شك..
نقـول ذلك وحنـن مقبلـون علـى
مرحلة جـديدة (ايا كـان امرها)،
فـرغم مجيـع املآسـي اليت رافقت
السـنة ونيف املاضيـة ،ال ميكن لنا
الـتغـاضـي عن تـلمـس نــوع من
الـتقـدم صـوب مـا تـصبـو الـيه
اجلماهري بقطاعـاتها املختلفة من
امن واستقرار وسـري عجلة احلياة
بــوتـرية طـبـيعـيــة وصــو ًال اىل
االستقالل املرجو.
اذن ال بد يف هـذه املرحلـة  -وهذا
مـا نـعتقـده امـرًا بــديهيــاً -من

مــراجعـة املــاضي مبـؤسـســاته
وتكـويناته وتـشكيالته االدارية..
اليت ال منـاص من وجودهـا ،اكان
يف عـامل اليوم ام الغد ،لـلنظر فيها
نظـرة جـديـدة متنـاسبـة وروح
الــواقع والـطمـوح اجلـديــدين..
فـاملدارس واملـستشفيـات واحملاكم
والــــدوائــــر واملــــؤســـســــات..
والتنـظيمـات الثقـافيـة والفنـية
واملهنيـة و  ..و  ..مما ال غنى عنه
يف كل االوقات ،ستبقى قائمة ،واال
كيف تسري االمور؟
سـبق لـنـــا ان اشـــرنـــا اشـــارات
متـواضعـة اىل مـا خيـص الفـرق
املـســرحيــة االهـليــة ،واملــركــز
العراقي للمسرح  ،مع اشارة عابرة
اىل الفرقـة القوميـة ،وذلك ضمن
اطار الـواقع والطمـوح يف مقتبل
االيـام .ولـسـوف نـشـري هنـا ،مبـا
تـتيحه لنا مقـدرتنا بـإجياز كبري،

اىل املـسـرح املــدرسي واجلــامعي،
ومسرح املنظـمات املهنية (املسرح
العمـالي والفالحـي خاصـة) ،وما
قـــــرب مــن ذلـك ،راجــني مــن
اآلخـــرين االسـتجــابـــة إلغنــاء
املـوضوع ..امـا مسـرح احملافـظات
فال طاقة لنا به ،نظرًا لقلة املامنا
بأرشيفه ونـشاطاته لـبعدنا عنه،
غري اننا ندعو اصحابه اىل الكتابة
فيه واقعـ ًا وطمـوحــاً ،ذلك ألنهم
ادرى به ،خــاصــة وان مــســرح
احملــافظـات له تــأرخيه العـريق،
ونتاجاته اليت ال يستهان بها ،رغم
االغفــال واالهـمـــال بل وحـتــى
االجحاف حبقه مما ناله عرب سنني
طوال.
ال بد ايـض ًا مـن االشارة اىل اتـساع
وانتشـار قاعدة املـسرح يف العراق،
حبـيـث مل تكـن ظـــروف الفــرق
املسـرحيـة االهليـة ،وال الفـرقـة

الفـنيــة امـــا مكـمالت العــرض
املـسـرحـي بعنـاصــره املتعـددة
مطلـوبة وضـرورية خللق حـالة
التأثري الـدراماتيكـي لدى مجهور
املتلقني لكن ميزة املونودراما هي
اعـتمـادهـا علـى قــدرات ادائيـة
عــاليــة للـممـثل ،اذ انهــا تقـوم
بــالــدرجــة االوىل علــى املهــارة
والدرايـة اليت يتمتع بهـا مؤدوها
وما ميتلكه مـؤدوها من مـطاولة
يف الـوقـوف علـى خـشبـة املسـرح
طيلـة الــزمن الـذي يــستغـرقه
عـرض املـونـودرامـا قـد التكـون
نــاطقــة أي التعـتمــد احلــوار يف
ايصـال مضمـون العرض بـل لغة
اجلسـد التعبـريية يف تقـديم ذلك
املضمـون ،ويف هـذه احلـالـة ايضـا
البد من توفري مهارات عالية لدى
الـشخـصيـة االوىل والــوحيـدة يف
هكـذا نوع من العـروض ،واملسرح
العــاملي قــدم لنـا عـرب نصـوصه
املـســرحيـة احلــديثـة منـاذجـ ًا
للمـونـودرامــا منهـا مـسـرحيـة
تــشـيخـــوف (اغـنـيـــة الـتـم)
ومسـرحية جـان كوكتـو(الصوت
البشـري) ومسـرحيـة (الشـريط
االخري لكــراب) لصــوئيل بـيكت
(والدرس) ليـوجني يونسـكو كما
كـتـب العـــديـــد مـن املـــؤلفـني
املســرحيني العـرب مسـرحيـات
مــونــودرامــا يف االردن واملغــرب
وتـونس ومصـر وسوريـا والعراق

ومل تـكـن هـنــــاك مـن فـكــــرة
بتـأسيس مهـرجان لـلمونـودراما
رغم وجـود كـثري مـن العـروض
اخلـاصـة بهـذا اللــون السيمـا وان
هنــاك العــديـــد من الـفنـــانني
مييلون اىل تبنيه الهميته السباب
عديدة منها:
 .1مـســاحــة الـكتــابـــة يف النـص
املونودرامي مفتـوحة (تداعيات،
منـاجــاة ،وصف ،اعرتافـات) هـو
فـرصة للـغوص يف اعمـاق النفس
االنــســـانـيـــة وسـرب اغـــوارهـــا
الداخلية.
 .2ابـراز القـدرة االدائيـة للمخـرج
واملمـثل معــ ًا يف قيــادة العــرض
وتنويعه.
.3ميل هـذه العروض اىل الـتكثيف
واالقـتـصـــاد علـــى املــسـتـــوى
االنتاجي.
 .4سهــولـــة التـنقل يف مـثل هــذه
العــروض وتقــدميهــا يف امـــاكن
خمتلفـة (مسارح تقليـدية مغلقة
او مسارح ذات فضـاء مفتوح ،غري
تقليدي).
هـناك الكثري من الدراسات خاصة
يف االكــــادميـيــــات الفـنـيــــة يف
املاجستري والدكتوراه اليت تناولت
املونـودرما تارخيا ونـشأة واهمية،
كما تـناولت بعض هـذه الدراسات
عـن االسبـــاب اليت ادت اىل منــوه
وانتـشار هـذا النوع مـن العروض
املسرحية خالل الزمن املعاصر.
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القومية نفـسها تسمـح باستيعاب
هـذا الكـم الكبـري من املتخـرجني
واملنضوين اجلـدد للمسرح ،بل ان
التلفزيـون واالذاعة مل يسـتطيعا
ايضـ ًا اسـتيعـاب كل هـذا املالك،
فتوزعت على انشطة اخرى ،مثل
مـراكز الشباب واملـسرح العسكري
ومـسرح الـشرطـة ،اللذيـن ظهرا
الحقــاً ،وغري ذلـك من انـشـطـة
مـسرحيـة ،مثل مـسرح الـسجون
الـذي مت احيـاؤه وان بـشـكل غري
ملحــوظ ،وال ميكـن اغفـال هـذه
النـشـاطــات من تـاريخ املـسـرح
العــراقي  ،خـاصــة يف العقــدين
االخرييـن من القـرن العـشــرين.
بغض النظر عن سلبياتها.
 املـسـرح املــدرسي :وغــالبـ ًا مـاعرف بالنشاط املدرسي .ويعود يف
االسـاس اىل وزارة الرتبـية (كـرخ ًا
ورصافـة) ويهتم بـفنون عـديدة

مثل املسـرح واملوسيقـى والفنون
التشكـيلية ،ولـرمبا بـدأ العمل به
منذ االربعينيات ان مل يكن اقدم.
كـان اهلـدف منه اجلـري علـى مـا
جرت علـيه الدول املـتقدمـة من
افـادة من النشاط املسرحي وغريه
من الفـنون يف املـراحل الدراسـية
االبـتـــدائـيـــة واملـتـــوســطـــة
واالعــداديــة ،لغـــرض تنـميــة
وتطـويـر ثقـافـة طلبـة املـراحل
الــثالث هـــذه حبــســب الفـئـــة
العمـريـة ،وجعلهــا مطلعـة علـى
هذه االمنـاط الثقـافيـة /الفنـية.
وكــان وراء جهــود انـشــاء هــذه
النشـاطات والـفعاليـات وتثبـيتها
وحتــويلهـا اىل تـقليـد ميـارس يف
املدارس ،اناس خريون رأوا يف ذلك
منح فـرصة لـطلبة هـذه املراحل
للتعـامل االجتـماعي واجلـماعي،
والتكاتف والتعاون و ...و( ..اسوة

بـاجملال الكشفي) .غري ان ما جرى
يف العقـدين االخـريين هـو جتـيري
هــذه الفعــاليــات والنـشــاطــات
لـسيـاسـة الـسلطـة ،لـذا اخـتفت،
بــالتــدريج ،االعمــال الرتبـويـة
الـصحـيحــة ،اليت هلـا ان تـرشـد
الطفل اىل العمل املشرتك والتعاون
والبناء ..وحتـولت اىل مهرجـانات
احـتفــاليــة متـجيــديــة ..بل ان
البعض بـدأ يتهـافت للـوصول اىل
تقديم فعاليته الـدعائية املمجدة
للــسلـطــة طـمعــ ًُا بــاملكــرمــات
املأمولة ..فتحول اهلدف من تربية
الطفل اىل الكسب املالي الفردي من
خالل فعاليـات املناسبات واالشادة
والتمجيد هذه..
ان املـسرح املـدرسي ضـرورة ال بد
مـنهــا ،مـن اجل رفع املــسـتــوى
الـثقايف /الـفين وتنمـية الـعالقات
االجتمـاعيـة الـصحيحـة للفئـات
العمـريـة اعاله .لـذلك ال بـد من
وضع بــرامج وخـطـط جـديـدة
تهـدف اىل تربيـة الفئات العـمرية
السـالفة الـذكر علـى روح التعاون
والوئـام ،والفهم الصحيح للـحرية
املــســؤولــة والـــدميقــراطـيــة
الصحيحـة ،وقيم العـمل املشرتك،
ونـبذ الـذاتيـة الفرديـة االنانـية،
والـتــوفـيق بـني االنــا واآلخــر،
انطالقـ ًا من ان الكف الـواحـدة ال
تصفق..
اما فـيما خيص املـواضيع واجلانب
االبداعي هلذه النشاطات ،كل على
حـــدة ،فـمــرتوك للقـــائـمـني به
وعـليه ،وجـعل البــاب مفتـوحـ ًا
للـرؤى اجلمالية االبـداعية ،بعيدًُا
عن (الـكليــشيهـات) اجلـاهـزة او
املكــرورة ،ودون ان تكــون هنـاك
رقـابة عـائقة لـلمواضـيع والرؤى
االبداعيـة ،ليكون واجب الـرقابة
التــوجـيه واالرشـــاد عرب حــوار
متكافئ وبناء.

عودة بدري حسون فريد اىل بلده مسؤولية وطنية
كاظم النصار

تفخــر االمم والـشعـوب وتـعتـز
مبـبـــدعـيهـــا وتعـتـرب ان الـرتاث
االنساني بكليـته هو تراثها او انها
جزء منه فكري ًا وحضارياً..
كــان (جـــاك شرياك) الـــرئيـس
الفـرنـسي يـشغل منـصب عمـدة
باريس آنذاك كـما اظن وكان مرة
يف زيارة ملنـزل الروائي الـروماني
(قسطنطني جـورجيو) الذي كان
يعيـش يف احد احياء بـاريس وهو
صـاحب الروايـة الشهرية (الـساعة
اخلامـسة والعـشرون) .كـان هدف
(شرياك) الـتعــرف علــى احــوال
الـروائي الكـبري وبعـد متـطلبـات
الـزيــارة وليــاقتهـا وجمـامالتهـا
وحــــواراتهــــا طلـب شـرياك مـن
جـورجيـو ان يـطلب مـا حيتـاج،
فبادر جـورجيو قـائالً :انين اريد
قربًا يف بــاريــس -حيـنهــا غــادر
شرياك طــالبــ ًا جلــورجيــو دوام
الصحة والعمر املديد.
وبعـد فـرتة ليـست طـويلـة عـاد
شرياك طـــالبـــ ًا من جـــورجيــو
مـشــاركـته نــزهـته يف ضــواحي

بــاريــس حتـــى وصال اىل بقعــة
خـضــراء جــذابــة فـرتجال مـن
الـسيارة وسارا علـى بعد خطوات،
فأندهـش جورجيو وساح ببصره
علـــى بـنـــاء مـــرمـــري مجـيل
ومـرمــوق وسط هـذه املـسـاحـة
اخلــضـــــراء فلـم يـرتك شـرياك
جلـورجيـو ان يسـال حتـى بادره
بالقول :ان فرنـسا تفخر ان يكون
للـروائي العـظيم جـورجيـو قربًا
على اراضيها.
هـذا البنـاء املرمـري هو قـربك يا
جـــورجيــو -اتــذكــر ذلك وانــا
اعتصـر امل ًا علـى ما آل الـيه حال
احـد اكرب فنـاني الـعراق االحـياء
الربوفسـور بدري حـسون فـريد،
رائـد الواقعية يف املـسرح العراقي،
واالسـتــاذ اجلـــامعـي املــرمــوق
ورئيـس قــسم املـســرح يف كليـة
الفنـون اجلميلـة /بغداد لـسنوات
طـويلة ،وصـاحب الرصـيد االكرب
من االعمـال املـتميـزة واجلـوائـز
مسرحي ًُا ودرامياً.
ففي كـل عودة لـوفد عـراقي من
املغــرب يـنقلــون لـنــا احلــالــة
االستثـنائية واملعيشية اليت يرزح
حتتها هـذا املبدع الكبـري واملكابر،
وهــو يعـمل حمــاضــرًا يف احــدى
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جـامعات املغرب حـتى اذا تعطلت
اجلـامعـات يف الـعطلـة الـربـيعيـة
والــصــيفـيـــــة تعـــطلـت مـعه
حماضراته  ،وهذا الرصيد الذي ال

يكفي لـالسف لسـد اجيـار الـسكن
املتـواضع جـدًا الـذي يعيـش فيه
مـنذ منـتصف التـسعينيـات وهو
الــــذي كـــــان يعـيــــش يف بالده

بـكربيـــائه ومكـــانتـه العلـميــة
املـرمـوقـة ..لقـد فـضل ان يتخـذ
املـوقف الـذي يـنبغـي ان يتخـذه
وهـو املـثقف اليـســاري التقـدمي
منذ اخلمسينـيات . .هنا ينقل لنا
تالمذته العائـدون توًا من املغرب
حفل الـبكــاء اجلـمــاعـي الــذي
انتــابهـم وهم يــرون استــاذهم
يتحـسـر علـى جمـرد العـودة اىل
بـالده بعد غربة مدمـرة بالنسبة
لرجل جتاوز السبعني من عمره..
وهـو بصـراحة يـرفضهـا (بدري)
غري قـادر علــى دفع مثن تـذكـرة
الطائر ة.
أي زمن لعني هذا..
يف عام  1995استدعـاني على عجل
يف مكتبه املتواضع يف قسم املسرح
وبـعد سـؤاله عن احـوالي قـال لي
حبــزن :ابـين لقــد جتــاوزت انــا
الـستني مـن عمري وسـأخرج من
الـبالد حتـى لـو بـدأت هنـاك من
الـصفر -ثـم قال كالمـ ًا عين وعن
مستقبلي وعـن مستقبل البالد ال
جمال لذكره اآلن.
اعرف اآلن ماذا يعين ال(هناك) ..
املهم هاجر بدري حسون فريد اىل
عمـان ثم اىل لـيبيـا ثم انتهـى به
املطـاف يف املغــرب ظللنـا نـتلقف

اخبــاره احلـــزينــة اال انه قــدم
اعما ًال يف كـافة واليـات املغرب اىل
ان ضـاق علـيه اخلنـاق واشتـدت
املضـايقات هـذه اليت يعـرفها كل
مـن عـــاش احملـنــــة يف بالد اهلل
الـواسعة وخاصـة على من ميتلك
الرؤى واالفكار واآلراء واملنطلقات
اليت ال تـصب يف ذات املـنبع الـذي
جتري فيه الـسياسة يف هـذا البلد
او ذاك.
ان مسؤوليـتنا مجيع ًا اجياد وضع
مـشرف هلذا املعلم الكبري املعروف
مبـواقفه الـوطـنيـة ..ومـن هنـا
نناشـد وزارة الثقافـة وهي اجلهة
اليت رعت منـذ تشكيلها مبدعني
عـراقيني مهاجـرين ان حتتضنه
وتـضيّفه وتقيم له احـتفا ًء يليق
به ومبنجـزه الثر ..ونـقرتح على
وزارتنا ان تضعه يف مكانه الثقايف
اليـسـت وظيفــة ملحق ثقـايف يف
املغـرب جديرة به وهو الذي خرب
هذا الـبلد شربًا شربًا كـما يقول يف
آخر لقاء معه.
اليست هذه الوظيفة ستعيد اليه
اعـتبـــاره ومكـــانتـه وكربيــاءه
املــرتـبــط بكـربيـــاء بالده الـيت
حيب .انهـا مهمة نـبيلة وشـريفة
لرجل كبري ونبيل.

شرفات
مضيئة
على
املسرح
العراقي
عن دار الـرواد للطبـاعة والـنشـر صدر كـتاب شـرفات مـضيئـة على
املسرح العراقي .ضم الكتاب اربعة حبوث تناولت املعلن واملسكوت عنه.
وجتـربة مـسرح الـسجن .ومسـرح السـجن خلف السـدة .واملسـرح الذي
نـريد متركـزت مجيع ًا يف تـوثيق احلركـة املسرحيـة اليت قامت يف ظل
نـشاط الفكر اليـساري .وتناول احـد البحوث التتبع الـتارخيي لالعمال
اجلادة يف هذا االجتاه  .ومنها فرقة مسرح الفن احلديث.
ختم الكـتاب مبـداخلتني لعـبد االمـري السمـاوي حول جتـربة مـسرح
السجن.

