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املوافق�29شعبان  1429هـ العدد 14221

فضاءات مسرحية

اإلخــــــراج كــ «فــن»

ا�ستهاللة
نتابع ما بد�أناه يف الأ�سبوع املا�ضي والذي تكلمنا فيه عن الدراما
الرم�ضانية ومو�سم الإنتاج الدرامي ـ الغزير ـ يف هذا ال�شهر الف�ضيل .
ما يلفت النظر ويدعو للتوقف عنده �أ�سماء امل�سل�سالت التي �ستقدم ..
العنوان كما يقال ـ ن�صف جناح العمل ـ �أو بتعبري �أ�صح ن�صف الدعاية
واجلذب  ،ويف العمل الدرامي تربز لنا �شبه ظاهرة قدمية ،جديدة وهي
حم�صورة عند الكتاب مبدعي الأعمال الدرامية ،الغالبية منهم بالقلق
والتوتر عند ال�شروع يف كتابة العمل الدرامي وتلك حالة �صحية و�صحيحة
يف اخللق الإبداعي  ،ولكن املق�صود الآخر الذي نورده هنا هو حرية
الكتاب وترددهم امل�ستمر يف اختيار عناوين منا�سبة لأعمالهم ،وي�صل
ال ُكتاب �إىل نهاية اجناز العمل حتى وهو ينفذ والعنوان �ضبابي ًا غري
حم�سوم نهائي ًا ،ويف �أحيان �أخرى يظل العمل الدرامي يراوح بني عدة
عناوين وال ي�ستقر على عنوان وحيد �إال يف ال�ساعات الأخرية خلروجه من
دائرة املونتاج وقبل عر�ضه على امل�شاهدين..

�أحمد عبد اهلل �سعد
يف عاملنا العربي نالحظ تخبط يف عناوين الأعمال املعرو�ضة و�صارت
بع�ض الأعمال من خالل عناوينها وك�أنها عناوين مان�شيتات ال�صحف..
ثم نالحظ �أي�ض ًا تكرار العناوين الرنانة – والتي لها وقع ميلودرامي _
مبالغ فيه _ وي�أتي مثل هذه العناوين خمالفة ومغايرة متام ًا ملو�ضوع
العمل الدرامي ،وك�أن العنوان يف نظر هذا البع�ض وممن �سطرها ب�أنها
عامل م�ساعد ومثري لعني امل�شاهد و�أذنه ..العناوين لها وقفة يجب �أن
تعك�س مو�ضوع امل�سل�سل وحدثه الدرامي ،كما يجب �أن يكون لها وقع ًا
مو�سيقي ًا وت�أثري ًا مطلوب ًا على �أن ال يخرج من عباءة مو�ضوع العمل
الدرامي ،بل ي�أتي يف �صلبة ،ويحبذ �أي�ض ًا �أن يكون خمت�صر ًا وال ب�أ�س
من الإطالة �إن لبى هدف العمل الدرامي ور�سالته  ،كما يجب �أن يكون
متالزم ًا مع �سري الق�صة وال�سيناريو واحلوار و�إن حلق فيحلق يف ف�ضائها
وال يبتعد وي�صري ن�شاز ًا ،وك�أنه يفرد لوحده خارج ال�سرب �أو خارج
املنظومة الدرامية املتكاملة ،والع�ضوية والتي ي�شملها العنوان؟

قضية للنقاش

املسلسالت الدرامية التلفزيون ذات األجزاء
م�سبق ي�شمل معاجلة على جزء �أو ثاين �أو حتى و�صو ًال �إىل خم�سة �أجزاء ال �أن
العزف على النجاح امل�سبق
يكون املنظور الأول �أن يكون جزئني على الأكرث ،ثم مع النجاح غري امل�سبوق حتى
على القائمني عليه �أن يتم عمل �أجزاء نتيجة للنجاح الذي مل يكن يف احل�سبان ..
عقب انتهاء �شهر رم�ضان الكرمي العام املا�ضي 2007م ويف نهاية
احللقة الأخرية من م�سل�سل العربي ال�سوري  -باب احلارة اجلزء الثاين  -ثم ت�أتي م�شكلة �أخرى وهي ِ �أنه حتى لو كان امل�سل�سل يحتمل قيام �أجزاء متتابعة
�سارعت �إحدى القنوات الف�ضائية للإعالن عن عر�ض جزء ثالث للم�سل�سل ف�إن املو�ضوع الدرامي قد ال يحتمل الإتيان ب�أجزاء �أخرى مهما كان النجاح ..
لأن ال�شخ�صيات والأحداث ال حتتمل �أي�ض ًا حتميلها فوق ما
املذكور  ،وحتى قبل ما يخط م�ؤلف امل�سل�سل
حتتمل ،فمدى ت�أثريها قد ي�صلح لفرتة زمنية حمدودة و�إن
�أي م�شهد .راحت الو�سائل الإعالمية تلفزيون
تعدت �أدوارها ف�إنها �ست�صاب باله�شا�شة وت�صبح وعظية
و�صحافة بالرتويج للجزء الثالث  ،وبالفعل ما
وخطابية و�ست�صبح تف�صيلية ( مبعنى تف�صل على �أحداث
�أن حل ال�شهر املا�ضي حتى و�صل �إىل �أ�سماع
�أو�أحداث تف�صل عليها) وبذلك ت�صبح �أمناط ًا �أبعد ما
امل�شاهدين �أن اجلزء الثالث من باب احلارة
تكون �شخو�ص ًا �إن�سانية لها منطقيتها وم�صداقيتها.
على و�شكاك االكتمال وحالي ًا تذيع تلك القناة
�إن ا�ستمرار الأجزاء على جناح ما �سبقه املفرو�ض
الف�ضائية مقاطع من امل�سل�سل الذي �سوف
واملعروف درامي ًا �أن يتم ت�أ�سي�سه على وحدة الفعل الدرامي
يعر�ض يف رم�ضان هذا العم 2008م  ..ويتبادر
ال على جنومية الأبطال الذين مثلوا ال�شخ�صيات ،
ال�س�ؤال �سريع ًا  :هل يا ترى �إن حقق اجلزء الثالث
فالتفكري �أن توهج البطل وما حققه يف جزء �سابق يجب
نف�س النجاح الذي حققه اجلزء الأول والثاين
^ من مسلسل ليالي احللمية
البناء عليه وجعله �أكرث توهج ًا �سوف يوقع وحدة الفعل
�سوف ن�شهد عقب انتهاء عر�ض اجلزء الثالث
�إعالن وترويج للجزء الرابع ؟ ملا ال والأمر متوافق ًا مع النجاح ون�سبة امل�شاهدين الدرامي يف �سياق تف�صيلي  ،مبعنى تف�صل الأحداث على هذا البطل  ،وااللتزام
تزداد �صعود ًا من جزء �إىل �آخر  ..والأمر يف النهاية �أن بعزف املنتجون العزف بالبعد الزماين وتطور ال�شخ�صية و انتقالها من مرحلة �إىل �أخرى رمبا جند
الناجح ال�سابق  ،وطاملا يحقق �إعالن جتاري فا�ستغالل النجاح يجب الذهاب به البطل هنا �أكرث �شباب ًا مما وجدناه يف اجلزء ال�سابق وبذلك فقد جعلنا هذا
�إىل �أق�صى م�سافة  ..يف املنظور الدرامي ت�سل�سل احلدث �إىل �أجزاء ال عيب فيه البطل جمرد ًا من حقيقته الإن�سانية  ..ما يدمر �شخ�صية البطل الوقوف عندها
ولدينا مثل ممتازعربي ًا وهو امل�سل�سل امل�صري ليايل احللمية  ،خم�سة �أجزاء  ،وجعلها متوهجة و�شبابية على الدوام ،وحتى التوهج �إن و�ضع يف وحدة الفعل
وكانت كلها رائعة تابعها امل�شاهد العربي ب�شغف كبري و�أحداثها و�أبطالها ما زالوا الدرامي �سيزيد ال�شخ�صية توهج ًا �أكرث حتى لو �شهدنا �صعودها وهبوطها ..
موجودين يف الذاكرة اجلمعية ،ولكن ال�س�ؤال الرئي�سي هنا هل مثل ليايل احللمية تقدمت بال�سن �أو حتى �شاخت.
الأجزاء حتى لو بلغ عددها الع�شرة طاملا �أتروت بالوحدة الدرامية فال يهم ما
ي�صلح �أن يعمم على بقية الأعمال �أو حتى بع�ض الأعمال  ..باب احلارة يحمل
ذلك باعتباره دراما اجتماعية يخرج من عباءة ال�سياق االجتماعي وال�سيا�سي حتققه من ن�سبة امل�شاهدين املرتفعة ..املهم �أن تبقى لزمن �أطول يف الذاكرة.
لفرتات تاريخية تتابعت على املجتمع  ،احلارة ،كمجتمع منوذج يف هذا ال�سياق فهال هذه امل�سل�سالت ذات الأجزاء �ستبقى يف الذاكرة وحتقق ما حققته �أجزاء
التاريخي العام ،ولكن امل�شكلة تكمن بهذه النوعية من امل�سل�سالت على منظور ليايل احللمية ؟ الأمر مرتوك �إىل ما بعد نهاية رم�ضان الكرمي.

رحيل املخرجة السينمائية اللبنانية رندة الشهال
باري�س  /روافد  /متابعات :

توفيت يف العا�صمة الفرن�سية باري�س يوم االثنني املا�ضي املخرجة ال�سينمائية
اللبنانية رندة ال�شهال عن عمر يناهز  55عام ًا بعد �صراع مع مر�ض ال�سرطان.
وقد ُنقل جثمان ال�شهال �إىل لبنان يوم اخلمي�س ،ووري الرثى �أم�س اجلمعة ،يف
م�سقط ر�أ�سها بطرابل�س �شمال لبنان.
وولدت ال�شهال عام  1953ودر�ست ال�سينما يف جامعة فين�سان وبعدها يف
مدر�سة لوي لوميري الوطنية العليا .وكانت قدمت ثالثة �أفالم روائية وعدد من
الأفالم الوثائقية وم�شاريع روائية ووثائقية مل يتح لها املر�ض اخلبيث �إمتامها
وت�أخر تي�سر املال الالزم لإنتاجها.
وقد انتظر �سيناريو فيلمها الأخري طوي ًال على الورق ورحلت بعد �أن كتبته ومل
تنجزه وهو نوع من كوميديا مو�سيقية حول عامل كرة القدم كان يفرت�ض �أن
تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي يف دور �صاحبة مطعم �إىل جانب فال كرمير
الأمريكي والنجمة اال�سبانية فيكتوريا ابريل ،كما �سبق للمخرجة �أن ذكرت يف

�أحاديث �صحافية.
و�أول �أفالمها «خطوة خطوة» عن دور
الدول املعنية باحلرب اللبنانية عام
 ،1979ثم فيلم «لبنان �أيام زمان» عام
 1980وقدمت �أول �أفالمها الروائية
عام �« 1991شا�شات الرمال» الذي
�شارك يف مهرجان البندقية ال�سينمائي.
^ رندة الشهال
وقدمت ال�شهال الفيلم الوثائقي
«حروبنا املتهورة» ،ثم فيلمها الروائي «متح�ضرات» عام  1998الذي منعته
الرقابة اللبنانية ،قبل �أن ينال فيلمها «طيارة من ورق» عن اجلوالن ال�سوري
املحتل مع زياد الرحباين جائزة الأ�سد الف�ضي يف مهرجان البندقية ال�ستني
العام .2003
وال�شهال متزوجة من �إيلي بيري �صباغ ولها منه ولدان وبنت.

ظهرت كتابات وتف�سريات فنية عدة ،على مدى ما
يقرب من مائة عام ،كما ظهرت العديد من الكتب ويف
جمملها تناق�ش م�س�ألة الإخ��راج كفن قائم بحد ذاته
،ومن تلك الكتب مث ًال كتاب «كارل النزويرث» بعنوان
«الإخ��راج امل�سرحي»  ،وكتاب «الك�سندر دي��ن» بعنوان
« �أ�س�س الإخ��راج امل�سرحي « الذي �ألفه «هيننج نيلمز
« وكتاب «�أو�سكار رمي��ز» بعنوان «الفكرة الإخراجية
والت�شكيل احلركي» و»امل��دخ��ل �إىل الفنون امل�سرحية»
لـ «ف��ران��ك م .هوايتنج» و»التكامل الفني يف العر�ض
امل�سرحي» لـ «الك�سي بوبوف»  ..وغري ذلك.
ويف تلك الكتب امل�شار �إليها حتدث م�ؤلفوها عن فن
الإخ��راج كفن ظهر حديث ًا �أي يف بداية القرن املا�ضي
،ال ميكن �أن ي�ستقيم �أي عمل م�سرحي بدونه  .و�أظهروا
�أهمية املخرج من خالل �إم�ساكه بكل خيوط امل�سرحية
،اب �ت��دا ًء باختيار الن�ص امل�سرحي وحتليله واختيار
املمثلني و�إج� ��راء ال�بروف��ات وان �ت �ه��ا ًء بالعر�ض �أم��ام
اجلمهور ،كما ع��ددوا مهامه التي �أخ��ذت تكرب وتتنوع
وتتعاظم منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا.يقول اليك�سي
بوبوف وا�صف ًا املخرج على ل�سان منروفيت�ش دان�شينكو »:
للمخرج وجوه ًا ثالثة:
 1املخرج – املف�سر وهو عند ما ُيري املخرج املمثلكيفية �أداء الدور ،لهذا ميكن �أن نطلق عليه ا�سم املخرج
– املمثل ،املخرج املربي.
 2املخرج – املر�آة العاك�سة ل�سمات املمثل ال�شخ�صية.
 3-املخرج – منظم العر�ض امل�سرحي .

لذا ف�إن منزلة املخرج تتعاظم كلما مر الوقت ،كما ي�ؤكد
فرانك هوايتنج « :لئن كان املخرج � ،إىل حد ما ،وافد ًا
حديث ًا على امل�سرح ،ف�إن منزلته اليوم يف عملية عر�ض
الن�ص احلي على امل�سرح ال ي�سبقها يف الأهمية �سوى
منزلة امل�ؤلف.»..كما �إن الكثري من املهام قد حتددت
رتجم من خاللها ذلك
للمخرج ،وكذلك الأدوات التي ُي َ
الن�ص �إىل عر�ض م�سرحي بديع ؛ فاملخرج  ،كما قال
عنه زكي طليمات يف مقدمة ترجمته لكتاب «الإخراج
امل�سرحي» لهينخج نيلمزُ « :يع ُّد من الناحية الآلية �أ�شبه
باملحرك الذي يدير �آلة �ضخمة ،ومن ناحية الرتبة قائد
الوحدات الفنية ،ومن الناحية الأدبية امل�س�ؤول الأول عن
جناح امل�سرحية »...و ُيربز كتاب �ألك�سندر دين «الدور
ال�ه��ام للمخرج ال��ذي يعد مبثابة القائد ال��ذي يتوىل
عمليات اخللق والإب��داع والت�صوير الدرامي والإيقاع،
ب��ل �إن ��ه ي�غ��و���ص يف �أعماق
ال�شخ�صية ،لكي ت�ؤدي
دوره � � ��ا يف تلقائية
وواقعية و�إقناع «.
و�إن تعددت وجهات
نظرهم وت�سمياتهم
لإظ �ه��ار دور املخرج
امل���س��رح��ي ف� ��إن الواقع
العملي ي�ضيف �إليه الكثري
 ..ول �ن��ا ل �ق��اء بعد
�إج���ازة العيد وكل
ع � ��ام وال � �ق� ��راء
الكرام بخري ..

عبد العزيز عباس

وجهة نظر ..كيف نعيد إحياء المسرح في عدن
تزيد عن ثالثة �أ�شهر.
نظر ًا للظروف املو�ضوعية
ت�ستفيد الفرقة من البند
والذاتية للحال ال��ذي و�صل
املايل ال�شهري للربع الأول
�إليه امل�سرح اليمني عموم ًا
وي���ر����ص���د ل��ت��ج��ه��ي��ز ث�لاث
وم�سرح مدينة ع��دن ،على
م�سرحيات لثالثة �أ�شهر
وجه التحديد ،والتي كانت
وذلك للأمور الفنية الأولية
مبثابة �إ�شعاع للفنون على
– الن�ص – الربوفات –
م�������س���ت���وى ال����وط����ن و�شبه
املوا�صالت ..الخ.
اجل��زي��رة العربية ،وكانت
اال�ستفادة من الربع الثاين
ال�����س��ب��اق��ة يف ال��ك��ث�ير من
للتجهيزات – املالب�س –
جم���االت الإب����داع والفنون.
الديكور – الإ�ضاءة.
ومب��ا �إننا ب�شر الب��د �أن نقع
^ اال���س��ت��ف��ادة م��ن الربع
�أحيان ًا يف اخلط�أ وهذا لي�س
الثالث وال��راب��ع من البند
عيب ًا ،فالعيب �أن ن�ستمر فيه! د .عبد ال�سالم عامر
خا�صة عندما ن�شاهد �إخوتنا
للأعمال امل�سرحية للفرق
يف دول اجلوار ال�شقيقة وذلك
الأهلية ..بحيث يكون العمل
التطور الهائل وامللحوظ يف الدراما وامل�سرح امل�سرحي ج��اه��ز ًا على م��دار ال�سنة ب�ستة
والفنون الأخرى  ،جند �أنف�سنا ملزمني بل �أعمال م�سرحية ،تكون ث�لاث منها با�سم
ويتوجب علينا البحث عن احللول ولي�س يف امل�سرح الوطني وال��ث�لاث الأخ���رى للفرق
الأ�سباب! لأنه �إذا ظللنا نبحث عن الأ�سباب الأهلية.
�سينتهي بنا املطاف �إىل ما نحن فيه الآن ،بهكذا نكون قد �أر�سينا نظام (الريربتوار
لذلك فقد تو�صلنا �إىل �أف��ك��ار متوا�ضعة يف امل�سرح) ،حيث يكون ن�صيب كل م�سرحية
لعل وع�سى ت�ساعد يف �إعادة �إحياء امل�سرح (�ستة �أ�سابيع).
يف ع��دن وف��ق ت�صور فني النت�شال الو�ضع و�أن يكون العائد امل��ادي للعرو�ض ل�صالح
امل�تردي ال��ذي و�صل �إليه ح��ال امل�سرح من الفنانني دع��م� ًا وت�شجيع ًا لهم ولتح�سني
خ�لال ر�ؤيتنا املتوا�ضعة للخروج من هذه م�ستواهم الفني واملعي�شي على حد �سواء.
الأزمة وهي:
ثاني ًا :خ�شبة امل�سرح:
�أو ًال� :إح��ي��اء فرقة امل�سرح الوطني ودعم الإ�سراع يف العمل لإعادة مقر احتاد الفنانني
الفرق الأهلية:
�إىل ملكية ال��دول��ة واال�ستفادة من موقعه
� )1إعادة االعتبار لفرقة امل�سرح الوطني لبناء امل�سرح هناك ،كونه موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا
وت�شبيبها:
مهم ًا لر ّواد امل�سرح من اجلمهور.
�أن تقوم وزارة الثقافة بدعم ن�شاط الفرقة * �أي�ض ًا ي�ستفاد م��ن ال���دور العلوي ملعهد
مالي ًا و�إيجاد بند يف موازنة الوزارة لتفعيل الفنون اجلميلة لبناء خ�شبة م�سرح على
ن�شاط الفرقة الوطنية طوال العام� .إ�ضافة �سطحه.
�إىل ت�شبيبها م��ن خ�لال اع��ت��م��اد وظائف
�إن ه��ذا الت�صور ميكن له �أن يظهر �إىل
�سنوية وتعاقدات م�ؤقتة يف التخ�ص�صات ال��وج��ود متى ما كانت هناك �إرادة وقرار
التالية:
�سيا�سي داعم من قبل امل�س�ؤولني ومتى ما
مت��ث��ي��ل ،ف��ن��ي دي���ك���ور ،ف��ن��ي �إ����ض���اءة ،فني �أرادت وزارة الثقافة بالفعل �إحياء امل�سرح،
ماكياج ،فن �صوت ،فني مالب�س.
كما �أن ت�صورنا هذا ميكن له �أن يعمم على
� )2إع������ادة دمي���وم���ة ال��ع��م��ل امل�سرحي بقية املحافظات الكربى.
(الريربتوار)
وبالتايل �سنجد �أنف�سنا �أمام نه�ضة �شاملة
* �أن تقوم فرقة امل�سرح الوطني يف جتهيز للم�سرح اليمني عموم ًا و�أمام تناف�س �شريف
ثالث م�سرحيات خمتلفة من خالل تق�سيم بني الفرق واملحافظات على حد �سواء.
الطاقم �إىل ث�لاث جمموعات يف ف�ترة ال

