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محمد احلملي أثناء العرض 

صراع على السلطة في آخر عروض »الخرافي المسرحي«

»مسرح بال جمهور5«.. متعة بصرية رغم تكرارها!
فابتعدت املسرحية عن امللل والرتابة، السيما انه 
استغل الفضاء املسرحي بحرفية من خالل ديكور 
الغابة ومواقع املجموعات على املسرح التي أحكم 
سيطرته عليها فقدمت استعراضات رائعة جمعت بني 
الكوميديا والرؤية البصرية عبر لوحات تشكيلية 
جميل���ة دون أخطاء تذكر، وكذل���ك لعبت األزياء 
واالضاءة واستخدام املوسيقى »الاليف« دورا مهما 

في جذب املتلقني لالحداث حتى نهاية العرض.
وبالنس���بة إلى الفنانني املش���اركني فجميعهم 
اصحاب جتارب في املسرح االكادميي وبعضهم في 
املسرح اجلماهيري ويتمتعون بقدر عال من الليونة 
التمثيلية فظهروا جميعا أبطاال، خصوصا الفنان 
عبداهلل اخلضر والذي جسد شخصية »شرشبيل«، 
حيث استأثر مبعظم االشادات من احلضور، السيما 
ان أداءه كان تلقائيا ومقنعا، وأيضا الفنان ناصر 
الدوب الذي اس���تأثر بتصفيق اجلمهور أكثر من 
مرة إلجادته في نقل انفعاالت »الفراش« املظلوم، 
وال ننسى أداء عبداهلل البدر وعبد احملسن العمر 
اللذين ش���كال ثنائيا واعيا على خش���بة املسرح، 
وما يعاب فقط على احلمل���ي من ناحية املمثلني 
هو تهميش���ه لدور املرأة وعدم إب���رازه للفنانات 
املش���اركات في العمل مثل نوف السلطان ونورة 
العميري التي كانت فقط ضمن فريق الكورال ولم 

يكن لها دور يذكر.

عبدالحميد الخطيب
لوحات غنائية ومتعة بصرية وطرح مسرحي 
راق كانت نتاج رؤية إخراجية موفقة )رغم تكرارها( 
من املخرج والفنان محمد احلملي الذي قدم اجلزء 
اخلامس من مسرحيته »مسرح بال جمهور« ضمن 
املسابقة الرسمية ملهرجان اخلرافي املسرحي الدورة 
الثامنة، فبعد عرض فيلم قصير لألجزاء السابقة 
للمسرحية رفع الستار عن عرض غنائي ملجموعة 
من السنافر يعيشون جميعا في الغابة، ويجلسون 
على مقهى لسنفر اسمه شرشبيل »عبداهلل اخلضر« 
والذي يتجبر على النادل »عبداهلل البدر« ألنه يسبب 
اخلسائر للمقهى، فيتش���اجر معه، ولكن يتدخل 
السنفر املفكر »عبد احملسن العمر« لفض االشتباك، 
مما يثير غضب حبيبته »نوف السلطان« ما يدفعه 
اللتزام الصمت، وهنا يلملم النادل حاجياته ويقرر 
مغادرة املقهى دون رجعة، ولكن يقنعه شرشبيل 
بالبقاء وان يق���وم بتنظيف املكان، فيعود النادل 
الى العمل وُيحضر فراشا »ناصر الدوب« ويبدأ في 
امالئه بعض االوامر، ما يثير حنق الفراش ويرفض 
العمل ويتشاجر مع النادل فيتدخل السنفر املفكر 
مرة أخرى لفض االشتباك، ولكن يأتي شرشبيل 
ويجبر الف���راش على تنظيف احلمامات فينصاع 
الفراش خلوفه من شرشبيل الذي يتحكم في كل 
السنافر في البلدة، حتى قائد الشرطة الذي أغراه 

تطرقت املسرحية للعديد من املشاكل في واقعنا 
املعاصر وس���لطت الضوء على الصعوبات التي 
تواجهها الشعوب وانقيادها وراء التيارات املختلفة 
دون وعي باملخاطر احملدقة باملجتمع جراء اتباع 
ثقاف���ات أكثر حتررا من خالل اس���تخدام احلملي 
كل االمكانات املتاحة أمامه إليجاد معادلة سليمة 
حافظ���ت على إيقاع عناصر العرض املس���رحي، 

باملال، وفجأة يظهر كبير الس���نافر والذي يستاء 
مما وصل اليه ح���ال البلدة من تدهور في غيابه، 
فيهاجم شرش���بيل ويعاتبه على افعاله ويأمره 
بأن يغادر البلدة بال رجعة، وتنتهي املس���رحية 
م���ع دخول محمد احلملي، وهو يبكي على ما آلت 
اليه حال الس���نافر في القص���ة التي كان يقرؤها 

ويتخيل أحداثها.

مشهد من مسرحية »مسرح بال جمهور 5«

ناشد المسؤولين المرونة في التعامل مع نصوص الشباب

 الحملي: أنا إنسان مهما زاد فرحي يبقى قليل من الحزن بقلبي 
مفرح الشمري

عبر املؤلف واملخرج محمد احلملي عن س���عادته 
بنجاح عرضه املسرحي »مس���رح بال جمهور 5« في 
عيون اجلماهير الغفيرة التي ضاقت بهم كراسي مسرح 
الدسمة، شاكرا فريق عمله على هذا العرض الذي أعجبه 

بشكل ال يوصف.
وأضاف الحملي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
عرضه المس���رحي وأداره الزميل ياسر العيلة أن 
فرقة س���تيج جروب حريصة على أن تقدم أعماال 
مس���رحية تناقش العديد من القضايا اإلنس���انية 
بأس���لوب كوميدي ساخر حتى يصل ما تريد قوله 
للجميع دون استثناء. وقال: للمرة األولى أتصدى 
إلخراج عمل وأخرج للجمهور وأنا في كامل الرضا 
عنه، وهذا دليل على أن ش���باب المس���رحية كانوا 
على قدر المس���ؤولية وكانوا يتبارون فيما بينهم 
لتقديم األفضل للجمه���ور الغفير، ويكفيني فخرا 

أنني قدمت عمال جميال يحم���ل بين طياته الكثير 
من القضايا اإلنسانية، وأشكر اهلل أن العمل وصل 
الى الناس بأشكال مختلفة، وهذا ما كنت أتمناه من 

خالل عروضي المسرحية.
وكشف احلملي أنه سيعرض »مسرح بال جمهور 5« 
للجمهور في الصيف املقبل خصوصا بعد جناحها في 
مهرجان اخلرافي لإلبداع املس���رحي الذي يعتبر أحد 

»عياله« على حسب قوله.
وزاد: بعد هذا العرض تش���كلت لدي مسؤولية 
كبيرة نحو ماذا سأقدم العام املقبل، ألن هذا احلضور 
الكبير يحتم علّي التفكير من اآلن في اخلطوة املقبلة 
خصوصا بعد جناح عرض »مسرح بال جمهور 4، 
5« وجترى لها دراس���ات في اخلارج، وهذا اعتبره 

جناحا وفخرا بالنسبة ملشواري الفني.
أما عن دخوله احلزين في نهاية املسرحية قال: 
نهاية املسرحية كانت حزينة فالبد أن يكون خروجي 

للجمهور بهذه احلالة احلزينة لتتماشى مع أجواء 
األحداث باإلضافة إلى أن القصد من احلزن األخير 
لكونه إنس���انا مهما زاد فرحه يبق قليل من احلزن 
في قلبه وبخصوص اجلديد في »مسرح بال جمهور 
5« قال إنها املرة األولى التي كانت املوس���يقى حية 
وتضم حوالي 21 موسيقيا وهذا لم يحصل من قبل 

في سلسلة »مسرح بال جمهور«.
وأشار احلملي الى انه كان يوجد تخوف من قبل 
فريق عمله للمشاركة في املهرجان من خالل فكرة 
مسلسل »السنافر« الكرتوني، موضحا أن اخلوف تبدل 
بعد النجاح الذي حققه أثناء عرض العمل، خصوصا 

أنه تضمن العديد من القضايا االجتماعية.
وفي اخلتام ناشد املخرج محمد احلملي املسؤولني 
عن إجازة النصوص املس���رحية ب���أن تكون هناك 
مرونة في التعامل مع نصوص الطاقات الش���بابية 

خصوصا أنه عانى من هذا األمر كثيرا. جانب من املؤمتر الصحافي

بعد روال سعد.. نادين الراسي تغني لصباح
 بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أعادت املمثلة نادين الراسي جتديد أغنية »أخدو الريح« للشحرورة 
صباح والتي كتب كلماتها روميو حلود وحلنها مطر محمد وس����تكون 
األغنية مبثابة مفاجأة لدخولها امليدان الغنائي اثر فوزها باملرتبة األولى 
بعد مش����اركتها في برنامج »ديو املش����اهير« على »ال بي سي«. وتأتي 
خطة نادين الراس����ي بعد ان كانت عمدت الفنانة روال سعد الى جتديد 
العديد من اغنيات الش����حرورة وهي حتضر اليوم إلطالق البوم كامل 
الغاني مج����ددة للفنانة صباح. من جهة أخ����رى، من املتوقع ان تعود 
نادين الى العم����ل الدرامي بعد ان قرأت أربعة نصوص لم تعجبها إلى 
أن وقعت على نص تصفه بالرائع وترى انه س����يحصد النجاح نفسه 
الذي حصده مسلسلها األخير »لونا« الذي عرضته املؤسسة اللبنانية 
لالرسال، والعمل من توقيع مروان حداد. هذا وستعود نادين الى الدراما 
املصرية العام املقبل بعد ان كانت أطلت من خالل »كالم نسوان« املوسم 

روال سعدالرمضاني املاضي.

ورد اخلال

وفيق الزعيم في »باب احلارة«

سالف فواخرجي

نادين الراسي

ورد الخال: ال أخشى سالف.. 
وبدل رقص بديعة مصابني محتشمة

أبوحاتم يؤكد: ال جزء سادسًا 
لـ »باب الحارة«

نفى املمثل الس����وري وفيق الزعيم )ابوحامت( صحة كل التقارير 
الصحافي����ة التي قالت إن املخرج بس����ام املال يحضر هذا العام جلزء 
سادس من مسلسل »باب احلارة« مؤكدا أن املال لن يخرج إال مسلسال 

واحدا هو »خان الشكر«.
وأكد الزعيم في تصريح ملوقع »النش����رة« أنه هو ش����خصيا من 
كتب »خان الش����كر« وقال: املال لن ينجز جزءا سادس����ا من مسلسل 
»باب احلارة«، لهذا العام على األقل، وأعتقد برأيي الشخصي أنه لن 
يفعل ذلك في الس����نوات املقبلة.. املال سيخرج مسلسل خان الشكر 

الذي كتبته أنا.
ونفى الزعيم أن يكون تأليفه لنص املسلس����ل كرد فعل على من 
تناوله في األجزاء األخيرة من »باب احلارة« بأنه هو من كتب السيناريو 
وفصل الدور على مقاسه، وقال: ال األمر غير صحيح، وفيق الزعيم لم 
يتدخل في مسلسل »باب احلارة« إطالقا، ال بالسيناريو ككل، وال فيما 
يتعلق بدوره، وعندما أكتب اليوم مسلسل »خان الشكر«، فهذا ألنني 
كونت أفكارا تصلح ألن تكون مسلسال في حد ذاتها، من تناولني سابقا 

هم أناس معروفون ولن أرد عليهم اآلن ألنني فعلت ذلك سابقا.
يذكر أن وفي����ق الزعيم من املمثلني الذي����ن ال يظهرون كثيرا في 
الدراما، ويحافظ على نس����قه العام من خالل مسلس����ل أو اثنني على 
األكثر، وفي هذا العام س����يظهر في مسلس����ل »كاميرا كاميرتك« مع 
املخرج فيصل بني املرجة في حلقة من حلقات العمل الكوميدي الذي 

يديره املطرب ربيع األسمر.

أكدت الفنانة اللبنانية ورد 
اخلال أن جتسيدها لشخصية 
الش����هيرة بديعة  الراقص����ة 
مصابني مبسلسل »الضاحك 
الباك����ي«، يختل����ف متاما عن 
الدور الذي تقدمه الفنانة سالف 
فواخرجي بعمل درامي يروي 
السيرة الذاتية ملصابني لذلك 
ال تخشى املنافسة مع سالف، 
مشيرة إلى أن بدل الرقص التي 
س����ترتديها في املسلسل غير 
جريئة، ألن بدل رقص بديعة 
مصابني في األساس لم تكن 

فاضحة.
وأوضح����ت ورد اخلال في 
تصري����ح ملوق����ع mbc.net أن 
الباك����ي«، يتضمن  »الضاحك 
شقا دراميا مهما، ويكشف حياة 
مصابني ف����ي مراحل متعددة 
ومتنوعة ما بني الشام ومصر، 
مش����يرة ال����ى ان دورها يأتي 
ضمن سياق عمل للكاتب محمد 
الدين  الغيطي، واملخ����رج عز 
سعيد يروي سيرة الفنان جنيب 
الريحاني -يجسده الفنان صالح 
عبداهلل � ويستعرض مبوازاته 
سيرة الراقصة اللبنانية كونها 

لعبت دورا مهما في حياته.
وح����ول جتهيزه����ا للدور، 
أش����ارت ورد إلى أنها تشاهد 
أرشيفا للفنانة مصابني، لكنها 
أوضحت أنه ستكون لها بصمتها 
اخلاصة في جتسيد هذا الدور، 
الذي يحمل شقا دراميا كبيرا، 
حيث يصور حي����اة مصابني 
ومعاناتها كونها إنسانة، قبل 

أن تصل للمجد والشهرة.


