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ثقافة وناس

فنون مشهدية

يحيى الفخراني
يستعيد أمجاد المسرح
الغنائي المصري
بأوبريت «ليلة من ألف ليلة»
(إخراج محسن حلمي) التي
انطلقت عروضها الخميس
الماضي ،عاد الممثل
المصري إلى أعرق مسارح
المحروسة بعد غياب 13
عامًا .العرض المقتبس
عن نص «شاعر الشعب»
بيرم التونسي يشارك فيه
المطربان محمد محسن
وهبة مجدي
القاهرة ـــ انتصار صالح
دق ــات املـســرح التقليدية الـثــاث تعلن
االس ـت ـع ــداد ل ـب ــدء الـ ـع ــرض ،فـيـتـهــادى
صـ ــوت ال ـف ـن ــان ي ـح ـيــى ال ـف ـخ ــران ــي من
خلف ستار املسرح القومي في القاهرة:
«لن أطلب منكم حدادًا ،فالناس موتى،
وأهــل الحب أح ـيــاء» .ثــم تهدج صوته
بالدموع ،وواصل« :نهدي هذا العرض
إلنسان طاملا مأل هذه الخشبة إبداعًا
وفنًا ،لصديقي العزيز نور الشريف».
بأوبريت «ليلة من ألــف ليلة» (إخــراج
محسن حلمي) التي انطلقت عروضها
الخميس املــاضــي ،عــاد الفخراني إلى
أع ــرق م ـســارح امل ـحــروســة ،بـعــد غياب
 13ع ــام ــا ،ح ــن تــألــق ف ــي «امل ـل ــك لـيــر»،
مع املخرج الراحل أحمد عبد الحليم.

واألوبـ ــريـ ــت ريـ ـب ــرت ــوار ل ـع ــرض قــدمــه
الفخراني مع املخرج نفسه عام ،1994
على مسرح «الجمهورية» العريق في
القاهرة.
اح ـت ـشــد الـ ـع ــرض ب ـش ـخ ـص ـيــات عــامــة
ومثقفني ،طال حنينهم ألجواء املسرح
الـ ـق ــوم ــي ،م ـن ـهــم وزراء وإع ــامـ ـي ــون،
وفـنــانــون كـبــار مـمــن ب ــدأوا مسيرتهم
على خشبته في الخمسينيات ،وغاب
امل ـ ـخـ ــرج عـ ــن ال ـ ـ ُـع ـ ــرس ألزم ـ ـ ــة صـحـيــة
شــديــدة مستمرة مـنــذ أســابـيــع .وكــان
مـحـســن حـلـمــي ق ــد وص ــف ال ـع ـمــل ّفي
ال ـك ـتـ ّـيــب الـتـعــريـفــي لـلـمـســرحـيــة بــأنــه
«ق ـط ـعــة ن ـ ــادرة م ــن الـ ـت ــراث ال تحتمل
ال ـ ـتـ ــأويـ ــل ويـ ـكـ ـف ــي أن ص ـن ــاع ـه ــا هــم
صـنــاع ال ـطــرب والـشـعــر واملــوسـيـقــى».
إذًا ،ال ـع ــرض أوب ــري ــت نـ ــادر ل ــ«شــاعــر
ـب» بـ ـي ــرم ال ـت ــون ـس ــي (– 1893
الـ ـشـ ـع ـ ُ
 ،)1961قـ ــدم أربـ ــع مـ ــرات ع ـلــى خشبة
املسرح في القاهرة .األولــى عــام 1931
فــي دار األوب ــرا القديمة ،والثانية في
امل ـســرح ال ـقــومــي ع ــام  ،1958والـثــالـثــة
على خشبة «مسرح محمد فريد» عام
 ،1972والرابعة عام  1994على «مسرح
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة :الـ ـت ــاب ــع لـ ـ ـ ــدار األوبـ ـ ـ ــرا
امل ـصــريــة م ــن ب ـطــولــة ال ـف ـخــرانــي أم ــام
املطربني علي الحجار وأنغام.
تـ ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد،
حــاضــرة الـخــافــة اإلســام ـيــة .شحاتة
(ال ـف ـخــرانــي) م ـت ـسـ ّـول ،اخـتـطــف قاطع
ط ــري ــق زوج ـ ـتـ ــه ،ل ـي ـت ــرك ــه مـ ــع طـفـلـتــه
الرضيعة وقتها .لكن شحاتة سيلتقيه
ب ـعــد ع ـشــريــن ع ــام ــا ل ـي ـثــأر م ـن ــه ،ومــن
ابنه الــذي صار وزيـرًا لألمن ،وطاغية
يعيث في األرض ،يبتز شحاتة بابنته
«نجف» ،إلجباره على اغتيال الخليفة

يحيى الفخراني في مشهد من العرض
الشاب الجديد ،الذي يريد وقف تسلط
وزير والده على الرعية .وفي الخلفية
قصة حب بني ابنة الشحاد والخليفة
ال ـشــاب ،مــن دون أن يـعــرف ّ
أي منهما
طـبـيـعــة ع ـمــل اآلخـ ـ ــر .ش ــاع ــر الـعــامـيــة

اعتمد العمل على األلحان
األصلية نفسها التي وضعها
الموسيقار الراحل أحمد صدقي
املصري األبرز استلهم مسرحيته هذه
مــن أج ــواء «أل ــف ليلة ولـيـلــة» ،طــارحــا
ت ـي ـمــات ال ـص ـعــود الـطـب ـقــي واالن ـت ـقــام
والثأر ودور القدر في كل ذلك.
اع ـت ـمــد ال ـع ــرض ع ـلــى ال ـنــص األص ـلــي

لـيـمـثــل ع ــودة إل ــى االح ـت ـفــاء بــاملـســرح
ال ـغ ـنــائــي واالس ـت ـع ــراض ــي ،بــاألل ـحــان
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا
املوسيقار الراحل أحمد صدقي (1916
–  ،)1987ون ـفــذهــا املــوسـيـقــي الـشــاب
يحيى املوجي.
تألق الفخراني بــأداء ُمرهف وحيوية
تـ ـج ــاوزت «ط ـب ـي ـعــة جـ ـس ــده» ،وبـ ــروح
كــوم ـيــديــة ،تـجـلــت خـصــوصــا م ــع أداء
األغــانــي «بــاي بــاك» .ولــم يمنع صغر
الــدور لطفي لبيب ،قاطع الطريق ،من
اإلم ـســاك بشخصية «ال ـشــريــر» بخفة
ظل .وأجاد ضياء عبد الخالق وسلمى
غريب ،في َ
دوري الوزير وزوجته التي
تعاني من إهماله لها.
ُيـ ـحـ ـس ــب لـ ـلـ ـع ــرض إب ـ ـ ـ ـ ــرازه امل ـط ــرب ــن
الشابني ،محمد محسن وهبة مجدي،

ال ـخ ـل ـي ـفــة واالبـ ـ ـن ـ ــة ،ف ـكــاه ـمــا يـتـمـتــع
بـ ـحـ ـض ــور مـ ــؤثـ ــر ،مـ ــع صـ ـ ــوت جـمـيــل
مدرب جيدًا على تراث الغناء املصري،
ما يرشحهما ألعمال درامية موسيقية
ّ
ُم ـق ـب ـلــة ،عـلـمــا بـ ــأن ال ـع ــرض ه ــو ثــانــي
تجارب ُمحسن املسرحية.
ّ
ورغـ ــم تـعـبـيــر ال ــدي ـك ــور الـ ــذي صــمـمــه
محمد الغرباوي عن أجواء العرض في
تغييره بما
لوحاته املختلفة ،وسهولة
ّ
ً
يناسب عمال استعراضيًا ،إال أنــه بدا
في أواخر الفصل الثاني معوقًا لحركة
االسـتـعــراضــات الـتــي صممها مجدي
صابر ،وجاءت مالئمة لدراما العرض.
وت ـكــام ـلــت م ـع ـهــا األزي ـ ـ ــاء لـلـمـهـنــدســة
ن ـع ـي ـمــة ال ـع ـج ـم ــي ،ب ـ ــأل ـ ــوان م ـب ـه ـجــة،
وتـصــامـيــم مبتكرة لـلــراقـصــن وأزي ــاء
تناسب الشخصيات.

فضاءات

«منوال» :جمعية ثقافية تراهن على الالمركزية
آمال خليل
بـ ــرغـ ــم ت ــأسـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة «مـ ـ ـن ـ ــوال»
الثقافية عام  2014والفرقة املسرحية
عـ ــام  ،2012إال أن اح ـت ـفــال ـيــة «كــزهــر
ال ـلــوز أو أب ـعــد» ال ـتــي نظمتها مساء
األحـ ــد  9آب (أغ ـس ـط ــس) ف ــي ال ــذك ــرى
السابعة لرحيل الشاعر الفلسطيني
محمود دروي ــشّ ،
عممت املـعــرفــة بها
وب ــأن ـش ـط ـت ـه ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد أوسـ ـ ــع.
اس ـت ـفــادت «م ـن ــوال» مــن س ـيــادة الظن
ب ـ ـ ــأن االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ح ـفــل
للفنان مرسيل خليفة .بعضهم انقاد
ل ـل ـح ـض ــور ،اش ـت ـي ــاق ــا ل ــرؤي ــة خـلـيـفــة
عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك امل ـ ـس ـ ــرح ،وح ـن ـي ـن ــا ل ــزم ــن
املقاومة الوطنية والشعبية في عهد
م ـص ـط ـف ــى س ـ ـعـ ــد .وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم انـ ـق ــاد
تكريمًا لشعر درويــش .مهما تباينت
دواف ـ ـ ــع الـ ـح ــاض ــري ــن ،ف ــإن ـه ــم جـمـيـعــا
وضعوا من دون اختيار أمــام نموذج
م ــن عـ ـ ــروض «م ـ ـن ـ ــوال» :فـ ـن ــون األداء
املسرحي .من على بعد ،ال يجذب هذا
النوع من الفنون كثيرينّ .
تحول جاد
حكواتي ورؤى بزيع ويــارا أبو حيدر
ومصطفى حجازي ومايا سليمان إلى
ثلة ،تجمدت على املسرح قبل أن تبدأ
بــالـتـحــرك عـلــى إي ـقــاع مــوحــد .لبسوا
بــدلــة مــوحــدة س ــوداء وبـيـضــاء ولـفــوا
حــول أعناقهم الكوفية الفلسطينية.
تـ ـن ــاوب ــوا ع ـل ــى إلـ ـق ــاء م ـق ـت ـط ـفــات مــن

من أمسية «كزهر اللوز أو أبعد»
شعر درويــش .بني هذا وذاك ،ركضوا
وتسابقوا ووقفوا وتأهبوا وهمسوا
وصــرخــوا .عـ ّـرفــت «م ـنــوال» أشخاصًا
من شرائب مختلفة إلــى فنها .أمسية
«ك ــزه ــر الـ ـل ــوز» ،س ـت ـقــود هـ ــواة ج ــددًا
لالنضمام إليها.
اخـتــارت «مـنــوال» أن ّ
تعبر عن نفسها
فـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ،ح ـي ــث ي ـق ـي ــم مــؤس ـســاهــا
امل ـس ــرح ـي ــان جـ ــاد ح ـك ــوات ــي وزوج ـت ــه
رؤى بــزيــع .لــم تغرهما شهرة بيروت
وسرعة انتشار أعمالهما بني جمهور
م ـتــوافــر .اب ـت ـعــدا عــن الـعــاصـمــة وآمـنــا
ب ــ«الــامــركــزيــة الـثـقــافـيــة واملـســرحـيــة»

يـقــول حـكــواتــي .هــو ابــن صـيــدا وبزيع
بـنــت ب ـلــدة زب ـقــن (ق ـضــاء صـ ــور) .بني
هنا وهناك ،تندر املساحات املخصصة

أسس الجمعية
جاد حكواتي وزوجته
رؤى بزيع
للفن غير الـتـجــاري .وضعا نفسيهما
أمــام التحدي :ترويج فنون األداء .بدأ
النشاط الصيداوي بتدريب مجموعات

شبابية على األداء املـســرحــي .الـهــواة
قدموا عرضني على مدى تسعة أشهر.
ال ـت ــدري ــب ت ـح ــول الح ـق ــا إلـ ــى صـفــوف
منتظمة مفتوحة ملن يرغب .الحقًا في
عام  ،2013نفذ الثنائي ،بالتعاون مع
«جـمـعـيــة أهـلـنــا ف ــي ص ـي ــدا» ،بــرنــامــج
دعــم نفسي واجتماعي ،وال سيما في
حــاالت عنف مــن خــال املـســرح ،ملــدة 6
أش ـهــر .فــي ال ـعــام ذاتـ ــه ،قــدمــوا عــرضــا
ب ـع ـنــوان «ع ـيــد ال ـخ ـبــز» بــالـتـعــاون مع
«امل ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـف ــرن ـس ــي» ،تـنـقـلــوا
ب ــه ب ــن ب ـي ــروت وديـ ــر ال ـق ـمــر وبـعـلـبــك
والنبطية وزحلة وصــور وصيدا .بني

ه ــذا وذاك ،ت ــواص ــل «مـ ـن ــوال» تــدريــب
أســاتــذة مــن م ــدارس خــاصــة ورسمية
في محافظتي النبطية والجنوب على
األداء التعبيري لتقديمه في الصفوف،
بــالـتـعــاون مــع «املـعـهــد الـفــرنـســي» .لم
ت ـلــغ «م ـ ـنـ ــوال» ش ـغــف م ـس ــرح ب ـيــروت
ك ـل ـيــا .ق ـبــل ع ــام ت ـمــامــا ،قــدمــت الـفــرقــة
عرضًا بعنوان «هاشتاغ» على خشبة
«مسرح دوار الشمس» ،بعدما قدموا
عــرضــا موقعيًا حـيــا فــي مبنى تــراثــي
في بيروت.
وج ـ ــد حـ ـك ــوات ــي أن «الـ ـ ـن ـ ــاس خ ـ ــارج
الـ ـع ــاصـ ـم ــة بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى االحـ ـتـ ـك ــاك
ب ـن ـشــاط ث ـق ــاف ــي» .ف ــي ب ـي ــروت «ه ـنــاك
خـ ـي ــارات م ـت ـعــددة ب ـخ ــاف امل ـنــاطــق».
يقر بأن اختراق ذوق واهتمام املناطق
م ـه ـمــة ص ـع ـبــة .يـ ـع ـ ّـول ح ـك ــوات ــي عـلــى
ال ـهــواة الـشـبــاب لخلق ظــاهــرة ثقافية
ومسرحية المركزية دائـمــة .احتفالية
«كزهر اللوز أو أبعد» ،جعلت كثيرين
مــن أصــدقــاء وأقــربــاء حـكــواتــي وبزيع
وسليمان يشاهدونهم للمرة األولــى
في صيدا.
تجربة «منوال» ال تبث فنون التعبير
في املناطق فحسب ،وإنما تبث األمل
في اليائسني من أحوال الفن الحقيقي
فــي لـبـنــان .الجمعية ثـمــرة حلم حمله
حكواتي وبزيع مذ ترافقا على مقاعد
الــدراســة فــي «كلية الـفـنــون ـ ـ الجامعة
اللبنانية» (قسم املسرح).

