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 مشهد من مسرحية «صائد االحالم» وفي االطار شعار مهرجان اخلرافي املسرحي  ابراهيم بوطيبان ومنى فاضل اثناء العرض 

 كالمه أغضب عماد العكاري وإبراهيم بوطيبان

  محمد خالد: أعترف بأن العرض المسرحي فيه «لخبطة»!
 مفرح الشمري

  اعتـــرف مؤلف ومخرج مســـرحية «صائد 
األحالم» محمد خالد ان عرضه املســـرحي فيه 
بعض األخطاء و«اللخبطـــة» التي أدت الى ان 
يظهـــر بهذه الصورة التي شـــاهدها اجلمهور، 
رافضا توجيه اللوم الى أي أحد من املشـــاركني 

في مسرحيته.
  واضاف خالد في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
بعد العرض املسرحي ومبشاركة أبطال عمله عماد 
العكاري وابراهيم بوطيبان وابراهيم الشيخلي 
ومنـــى فاضل وتصدت إلدارتـــه الزميلة هديل 
الفهد، ان نص املســـرحية كتبه منذ عام ٢٠٠٠ 
ولكـــن لم ير النور إال هـــذا العام، موضحا انه 
واجه صعوبات في تنفيذه لعدم وجود ممثلني 
بعد ان طلبت منه فرقة مسرح اخلليج العربي 

عرضه في مهرجان اخلرافي.
  وقال: مشاركتي في هذه الدورة ليست حلصد 
اجلوائـــز وامنا إلنقاذ املوقـــف خصوصا انني 
عملت منذ ٣ أســـابيع بروڤات بعد ان حصلت 

على ممثلني يشاركون فيه.

  وبخصوص بعض املصطلحات اللغوية التي 
استخدمت في العرض ذكر انها من وجهة نظره 
مناسبة حلدود النص الذي احتوى على البسمة 

والضحكة كنوع من الكوميديا والفانتازيا.
  وأشـــار الى ان فريق عمله لم يكن مستعدا 
كغيره من الفرق املسرحية نظرا لتغيير املمثلني 
أكثر من مرة، مشـــيرا الـــى انه ال يوجد مخرج 

يجهز لعرض مسرحي خالل ٣ أسابيع.
  من جانبه أشاد ابراهيم الشيخلي بالتعاون مع 
عماد العكاري وتقدميه ملسرحية تساير األحداث 
التي نعيشـــها في واقعنا العربي، بينما املمثلة 
الواعدة منى فاضل شكرت ادارة مسرح اخلليج 
العربي على اعطائها هذه الفرصة للمشاركة في 
العمل، فيما وصـــف ابراهيم بوطيبان العرض 
املسرحي بأنه كان جميال وليس رائعا ولو كان 

غير ذلك ملا شارك فيه.
  أما الفنان عماد العكاري فرأى انه لم يرتكب 
خطأ فادحا باستخدام ألفاظ معمر القذافي حيث 
كان هدفه تقدمي عمل ينقل األحداث التي نعاني 

منها حاليا في عاملنا العربي.   جانب من املؤمتر الصحافي 

 نص مكرر وسخرية من الثورات العربية في عرض مسرح الخليج بـ «الخرافي المسرحي»

  «صائد األحالم».. كيف مات الملك في «الدسمة»؟
 عبدالحميد الخطيب

  باللونني األبيض واألسود دارت 
مساء أمس االول على خشبة مسرح 
الدســـمة ثاني عروض مهرجان 
اخلرافي لإلبداع املسرحي، حيث 
عرضت مسرحية «صائد األحالم» 

لفرقة مسرح اخلليج.
  البدايـــة كانـــت مـــع دخول 
مجموعة من األشخاص يهتفون 
«الشعب يريد تغيير امللك» فيظهر 
الوزير «عماد العكاري» فيغيرون 
الهتاف الـــى «عاش امللك.. عاش 
امللك» وهنا يتحدث الوزير بلغة 
غير مفهومة متمنيا ان ميوت امللك 
ليحل مكانه، وفجأة حتدث ضجة 
في القصر فيستيقظ امللك «ابراهيم 
الشيخلي» وابنته االميرة «منى 
امللك  فاضل» مفزوعني ويســـأل 
حاجبه عما يحدث فيخبره احلاجب 
بأنهم امسكوا بلص يسرق فتعجب 
امللك من ان يتجرأ أي انسان على 
القدوم لقصره لسلبه فيأمر بأن 
يحضروه له وعندما يأتي اللص 
«ابراهيم بوطيبان» أمامه يسأله: 
ماذا كنت تسرق؟ فيقول اللص: ال 
شيء فأنا لست لصا وامنا «صائد 
لألحالم»، فيتعجب امللك وابنته 
األميرة من كالم اللص ويطلبان 
منه ان يصطـــاد أحالمهما فيبدأ 
«صائد االحالم» بامللك ويخبره 
انه أنقذه من موت محقق عندما 
هاجمه وحش في حلم مزعج، أما 
األميرة فيخبرها بأن أحالمها كلها 
وردية وسعيدة، وهنا تقع األميرة 
في حب «صائـــد األحالم» ولكن 

يعترض امللك على زواجهما. 
  وفي حتول درامي مفاجئ وغير 
مقنع يظهر الوزير مرة أخرى وهو 
يحقق مع «ديك» ويسأله من قتل 
امللك؟، محــــاوال من خالل بعض 
الكلمات «املقحمة» إيهام املتلقني 
بأن النص يناقش الثورات العربية 
احلالية، ومن ثم تنتهي املسرحية 
مع بعض األصوات التي تقول «مات 
امللك.. عاش امللــــك.. مات امللك»، 
وينتهي احلوار مع «صائد األحالم» 
وهو متزوج مــــن األميرة ويأمر 
بدخول جميع افراد الشــــعب الى 

القصر ليحقق لهم أحالمهم.

  صورة جمالية

  املسرحية رغم بعض الصور 
اجلماليـــة فيهـــا واملتمثلة في 
السينوغرافيا املستخدمة بدقة 
مثل الديكور الذي جســـد لعبة 
الشطرجن العطاء إيحاء باللعبة 
التي تدور في القصور وبني احلكام 
والشعوب وكذلك وجود شخصية 
اجلوكر العطاء «الرمزية» على 
االحـــداث باالضافـــة لالضاءة 
واملؤثرات الصوتية اللتني وظفتا 
بشكل سليم اال ان النص لم يخرج 
من عباءة التكرار في نقد الواقع 
العربي، فلم يقـــدم محمد خالد 
مؤلف ومخـــرج العرض جديدا 
يذكر حتى في النقد الذي انتهجته 

املسرحية فيما يتعلق بالثورات 
العربية والـــذي كان فيه بعض 
من السخرية التي ال تليق بحجم 
وقيمة التضحيات واألرواح التي 
استشهدت لنجاح هذه الثورات، 
ما أفقد املضمون وقاره، كما ان 
اختفاء امللـــك فجأة من األحداث 
دون ســـبب مقنع جعل الكثير 
من احلضور يتساءل كيف مات 
امللك؟ هل نسيه املؤلف أم لم يجد 
أفكارا ليقدمها كي تكتمل احلبكة 

الدرامية للقصة؟

  مريض نفسيا

أداء املمثلني    وعلى صعيـــد 
فجميعهم أجادوا في أداء أدوارهم 
واستطاع املخرج ان يتحكم في 
حركاتهم بكل دقة وساعد في ذلك 
خبرة هؤالء املمثلني في املسرح 
ابراهيم  األكادميي، خصوصـــا 
الشيخلي الذي تصدى لشخصية 
امللك املريض نفسيا، حيث استطاع 
ان ينقل لنا انفعاالت الشخصية 
بسهولة فتفاعل معها احلضور 
طوال العرض، وال نغفل الظهور 
املتميـــز للفنان عمـــاد العكاري 
الـــذي رغم ضآلـــة دوره والذي 
ال يليق مبكانتـــه كفنان اال انه 
كان تيمة العمل ورسالة العرض 

للجمهور. 

 باسكال مشعالني: ترددت في الزواج 
وغنيت «عم بتهددني بدك تطلقني»

 أيمن زيدان يقوم بإخراج «ملح الحياة»
 يســـتعد املمثل السوري أمين 
زيـــدان لبـــدء تصوير مسلســـل 
«ملح احلياة» بعد حوالي الشهر، 
وســـيكون زيدان مخـــرج العمل 
وليـــس بطله، من تأليف حســـن 
يوسف، وانتاج مؤسسة االنتاج 
الســـورية،  التلفزيوني واالذاعي 

حسب «النشرة».
انتهى أمين    من جهة أخـــرى، 
زيدان من تصوير مسلسل «يوميات 
مدير عام ٢»، من تأليف خالد حيدر، 

وإخراج زهير قنوع.
  يذكر أن مسلسل «ملح احلياة» 
بطولة نخبة من املمثلني السوريني 
نذكر منهم مكســـيم خليل، سلوم 

حداد، وقيس شيخ جنيب.
 

 فتحت الفنانة باســــكال مشــــعالني قلبها 
وحتدثت عن حياتها الزوجية بعد تســــجيل 
أغنية جديدة بعنوان «عم بتهددني بدك تطلقني» 
من كلمات وائل أشــــعر وأحلان زوجها ملحم 

أبو شديد.
  وأوضحت باسكال أن هذه األغنية تنطوي 
على رسالة إنسانية اجتماعية موجهة لكل مرأة 
تسمع هذه الكلمات، وأضافت: منعا للغط الذي قد 
ثيره األغنية، طلبت أن يكتب في مطلع الڤيديو 
كليب أنها أغنية موجهة لكل امرأة تسمع كلمة 

«أنت طالق»، حسب مجلة فوتونت.
  وعن زواجها الذي شكل مفاجأة للجميع، علقت 
باسكال مشعالني: ال أخفي أنني كنت مترددة في 
حسم أمر زواجي حتى اللحظة األخيرة وذلك 
لطبيعة عملنا أنا وملحم كفنانني، فمجال الفن 

حافل بالعمل والتحضيرات والسفر.
  واضافت: لكن ملحم نفسه هو من ساعدني 
في حزم أمري، فهو يعرفني جيدا، ويعرف ما 
أحب ومــــا ال أحب ويحترمني. كل هذه األمور 

 باسكال مشعالنيدفعتني الى قول أجمل نعم في حياتي. 

 أمين زيدان

 تأجيل «عواصف الحب» لسمية 
الخشاب بعد تهديد مخرج العمل

  شرع املخرج حسني صالح في تقدمي مسلسل يقدم فيه 
مجموعة من الوجوه اجلديدة، ليكون املسلســـل ذا ميزانية 
متواضعة ويسهل تسويقه في ظل هذه الظروف، خاصة بعد 
تأجيل مسلسل «وادي امللوك»، والذي كانت ميزانيته تبلغ 

نحو ثالثني مليون جنيه.
  لذلك اضطر املخرج حسني صالح، حسب «اليوم السابع» 
املصرية، الى عمل مسلسل، يخوض به السباق الرمضاني 
املقبل، ذي ميزانية متواضعة ليسهل تسويقه، وكان حسني 
قد اختار مجموعة كبيرة من الوجوه اجلديدة ليدفع بهم في 
هذا املسلسل، وكان بعضهم مازالوا طالبا باملعهد ولم يحصلوا 

على عضوية النقابة والبعض اآلخر من خارج النقابة.
  وهو ما أثار غضب خريجي املعهد الذين ال يجدون عمال، 
لذلك اتصلوا باملخرج حسني صالح وهددوه بتكسير كاميرات 
التصوير اذا بدأ التصوير، مما اضطر املخرج حسني صالح 
لتأجيل املسلســـل حلني هدوء االوضاع فـــي مصر وعودة 

احلياة الطبيعية.
  واملسلسل من بطولة النجمة سمية اخلشاب وصابرين 
ومجدي كامل ومجموعة كبيرة من الوجوه اجلديدة، وتأليف 
صالح عتريـــس، وانتاج أحمد اجلابري، واخراج حســـني 

صالح. 

صيدهاصيدها

صيدهاصيدها


