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 مبارك املانع في مشهد من مسرحية «مدرسة الدكتاتور» 

 ممثل شاب يعتقد ان وسامته 
راح تخلـــي املنتجـــني ينادونه 
الدراميـــة بس  فـــي أعمالهـــم 
هاالعتقاد طلع أي شي وللحني 
الفرج..  قاعد بالبيـــت ينطـــر 

احلركة فيها بركة!

 وسامة
 منتج قاعـــد يتهرب من 
دفع مستحقات املمثلني اللي 
اشتغلوا معاه في عمله اليديد 
بحجة انه ناطـــر دفعة من 
التلفزيون.. إذا مو قد الشغل 

ال ترز ويهك فيه!

 هروب
 ممثلة «مشتاقة»  للعمل 
مع أحـــد املخرجني بس 
هاملخرج ما يبيها بأعماله 
ألنها ما عندهـــا تلوين 
في أدائها مثل ما يقول.. 

اهللا كرمي!

 تلوين

 الزميل مفرح الشمري يتوسط املخرج هاني النصار واملمثل بدر شاكر في املؤمتر الصحافي 

 بكل شجاعة وقف مؤسس فرقة تياترو 
استاذ قسم التمثيل واالخراج باملعهد العالي 
للفنون املســـرحية املخـــرج هاني النصار 
احتراما العضاء فرقته الذين قدموا عرضهم 
املسرحي «مدرســـة الدكتاتور» وذلك أثناء 
املؤمتـــر الصحافي الذي جـــاء عقب انتهاء 
العرض في مســـابقة «اخلرافي املسرحي»، 
وادارة الزميل مفرح الشمري معلنا حتمله 
املسؤولية الكاملة في حال أخفق أي عضو 
مـــن فريق العمل كونه يعتبر ســـيد العمل 

واملسؤول املباشر عنه.
  واضاف النصار أن العمل من تأليف الكاتب 
االملاني الشهير أيريش كستنر وقد شده بدرجة 
كبيرة دفعته الى اتخاذ قرار ان يكون باكورة 
عمل الفرقة، معترفا بأنه واجه بعض املشكالت 
الطفيفة لكنها ال تفسده كعرض مسرحي، مثل 
عامل الوقت، حيث لم يتمكن وفريقه الفني 
من العمل براحة تامة مثله مثل باقي الفرق 
االخرى التي تشارك بعد العرض الثاني ولعل 
ذلك ما تسبب بصورة مباشرة في عدم متكنه 
من التحكم في االضاءة لكنه حاول مع مهندس 

االضاءة بذل ما باستطاعتهما.
  وأكد أنه قام بالغاء مجموعة من احلوارات 
التي كانت جتمع عنصرين فقط وذلك تفاديا 
للوقوع في سلبية هبوط االيقاع أثناء احلوار، 
لكـــن على الرغم من تواضـــع جتربة أبطال 

املسرحية وخبرتهم القصيرة اال أنهم أجادوا 
املهمة املنوطة بهم وكانوا على قدر املسؤولية 

امللقاة على عاتقهم على مستوى االداء.
  واستطرد النصار: قدمت للساحة الفنية 
٣ عناصر نســـائية يقفن للمرة االولى فوق 
خشبة املسرح وهن طالبات في سنة أولى 
وثالثة باملعهد املسرحي وكان اداؤهن مقنعا، 
لكن رمبا لعبت الرهبة والوقوف االول في 
عدم متكنهن من أداء احلـــوار بصوت عال 

يصل الى آخر شخص في املسرح.
  من جهته عبر الفنـــان مبارك املانع عن 
سعادته باملشاركة في العمل، كما ضم الفنان 
بدر شاكر صوته الى صوت املانع وأكد أنه 
لم يكن يتوقع يوما ما أن يكون ممثال فوق 
خشبة املسرح لكن ثقة املخرج هاني النصار 
كانت لها الكلمة الفصل، في حني قال أصغر 
مشارك في املهرجان شمالن النصار انه يتمنى 

الفوز باجلوائز.
  وفي مداخلـــة من عميد املعهـــد العالي 
للفنون املســـرحية د.فهد السليم ردا على 
كلمات املخرج هاني النصار الذي اغرورقت 
عيناه بالدموع وهو يستذكر الدعم املعنوي 
منه ومن أساتذة املعهد اكد فيها أن النصار 
يعتبر من خيرة املخرجني املخلصني لعملهم، 
متمنيا أن يكون لهذه الفرقة مستقبل ينهض 

باحلركة املسرحية في الديرة. 

 أعلن عن تحمله المسؤولية إلخفاق أي عضو بفريق عمله في المؤتمر الصحافي

 النصار يشكر عميد المعهد على دعمه بـ «الدموع»

 رؤية إخراجية متميزة لهاني النصار وأداء ممثلين استحق اإلشادة

 طالب «مدرسة الدكتاتور» سقطوا أمام إرادة الشعب  
 عبدالحميد الخطيب

  تساؤالت عديدة طرحت مساء 
امس االول في رابع عروض املسابقة 
الرسمية ملهرجان اخلرافي املسرحي 
الــــدورة الثامنة وهو «مدرســــة 
الدكتاتور» لفرقة تياترو للمخرج 
هاني النصار، لعل من أبرزها هو 
كيف يستطيع أي مخرج ان يسّخر 
جميع االمكانات حتــــى لو كانت 
بسيطة لكي يقدم عرضا مسرحيا 
ميكن ان نطلــــق عليه انه بالفعل 
عرضا أكادمييا بامتياز؟ الســــيما 
وان املسرح العربي حتول في اآلونة 
األخيرة إلى مسرح عرض فقط ومال 
جتاه املسرح التجاري الذي يهتم 
بالشكل اكثر من املضمون؟ ومما 
ال شك فيه ان هاني النصار ميتلك 
رؤية اخراجية وطموح يســــعى 
من خاللهمــــا اليجاد اعمال راقية، 
حيث قدم لنا النصار عمال متكامال 
مليئا باالسقاطات السياسية التي 
تناولت بالنقــــد «احملترم» العديد 
من القضايا التي تعيشــــها االمة 
العربية في الوقت الراهن، ورصدت 
عبر احداثها، صراع الســــلطة مع 
ارادة الشعب، مبرزة أوجه اللعب 
حتت الطاولة في االنظمة احلاكمة 
واالستبداد السياسي ومساوئه على 

حياة املجتمع.
  تدور احداث املســــرحية حول 
رئيس «مبــــارك املانع» يبدو من 
قراراتــــه الصارمة انه «دكتاتور» 
لكــــن في احلقيقيــــة هو ضعيف 
يتحكم فيه مجموعة من الوزراء 
احمليطني به، يتعرض في احد االيام 
الى طلــــق ناري يصيبه في كتفه 
فيأمره الطبيب بان يرتاح قليال، 
ولكن حاشيته ينصحونه بان يلقي 
خطابا في شــــعبه لكي يطمئنهم 
على صحتــــه، واثنــــاء اخلطاب 
يعلــــن عن عفوه عــــن بعض من 
املعتقلني السياسيني مما يثير حنق 
البروفيسور «بدر شاكر» وبعض 
وزرائه فيتفقون على قتله وبالفعل 

يعطونه حقنة سامة ويبدأون بعد 
ذلك في البحث عن بديل حتى يقع 
االختيار على طالب في «مدرسة 
الدكتاتــــور» يطلــــق عليه رقم ٦ 
ومبجرد البدء في إعداد هذا الرجل 
ليتسلم احلكم ويقتل النه لم يطع 
األوامر ما يجعل أصدقاءه يحتجون 
ويقودون ثورة ضد رموز الفساد 
وتنتهي املسرحية مع القبض على 
«البروفيسور» وشنق الشعب له 

جراء ما فعل.
  لقد سلط النصار في مسرحيته 
الضــــوء على شــــخصية احلاكم 
الدكتاتور، مســــتخدما ألســــلوب 
«العقدة» والتي حتكمت في احداث 
املســــرحية، مرتكــــزا على بعض 
السرد الدرامي لنقل صور العنف 
واالستبداد الذي ميارسه «الدكتاتور» 
ضد الشعب من خالل رجل يظهر بني 

الفينة واألخرى كرمز للشعب الذي 
يطلب احلرية واملساواة والعدالة 
االجتماعيــــة، ومــــا زاد من جمال 
املسرحية هو التعميم والشمولية 
فلم ترتبط بزمــــان ومكان معني، 
وميكن ان حتدث في أي بلد في العالم 
مع قربهــــا من الواقع العربي، وما 
يحسب ايضا للمخرج هاني النصار 
هو استعانته بالعنصر النسائي، 
حيث ان املرأة كان لها دور كبير في 
املسرحية وأثرت في سير االحداث 
عندمــــا أعلنت انها ضحية لتجبر 
«الدكتاتور»، وانضمامها لصفوف 

املطالبني برحيله او موته.
  ولو تطرقنا الى السينوغرافيا 
فقد وظفت بشكل جيد فجاء الديكور 
مالئما لألحداث واســــتوعب تعدد 
املشاهد وتنقل االحداث الدرامية، 
وكذلك االضاءة واملوسيقى اضافة 

 عبدالعزيز النصار أثناء العرض 

جلماليــــة العــــرض، وال ننســــى 
االداء املتميز للمثلني املشــــاركني 
وفي مقدمتهم الفنان مبارك املانع 
الذي قدم شخصية الرئيس بإتقان 
واستحق عليها االشادات، وأيضا 
الفنانني بدر شاكر ومحمد مصطفي 
وحســــني العــــوض وعبدالعزيز 

النصــــار وغيرهم والذين تفوقوا 
على انفسهم وبدا عليهم االلتزام 
التام بتوجيهات املخرج النصار، 
ما انعكس على العرض ككل فكان 
بعيدا عن الرتابة املعروفة في مثل 
هذه النوعية من النصوص الثقيلة 

في أفكارها. 


