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مصممة أزياء جماعة الناصرية للتمثيل سهيلة املوسوي :

الزي املرسحي ليس حالة تكميلية
ّ
بل هو فعل إبداعي

•حاورها  :عدنان الفضلي
ينفــرد الفن املـســرحي بقــدرته الكـبيــرة علــى إحتــواء العـديــد من
الفنــون التي تـسهم بـشكل أســاسي يف صنـاعـة العــرض املسـرحي ،
وهـذه القـدرة التـي ميتلكهـا املسـرح متثل جـزءاً من سـر دميـومته ،
فعندمـا يذهب املتلقي إلى املسرح فـإنه يحصل على متعة مركّبة ،
متعة املشاهدة لعدد من الفنون السمعية والبصرية  ،فاملوسيقى ،
وال ـ ـ ــرســم  ،وامل ـ ـ ــاكــي ـ ـ ــاج  ،وال ـ ـ ــرقـ ــص  ،وال ـ ـ ــديـك ـ ـ ــور  ،واإلض ـ ـ ــاءة ،
واإلكـسسـوارات  ،واألزيـاء  ،كلهـا فنـون مـستقلـة تـنصهـر يف الـرؤيـة
املـسرحيـة لتكوّن لـنا فنّـاً مركّـباً إسمه ( املـسرح )  ،املـسارح العـربية
والع ــامليــة ت ــولي إهـتمــام ـاً لهــذه الـفن ــون  ،بل وتفـتح لهــا معــاهــد
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وورشـات مـتخـصـصــة لتــأهيـل الكفــاءات الفـنيـة يف هـذا اجلــانب ،
ومن أجل تـسليط الضوء على هذه اإلشكالية  ،وأهمية فن األزياء
بــشكل خـاص يف الـعمل املـســرحي كــان لـنـا هــذا اللقـاء مبـصـممـة
األزيـاء املـســرحيـة سـهيلـة املـوسـوي الـتي ســاهمـت بتـصمـيم أزيـاء
مـسرحـيات ( جـماعـة النـاصريـة للتمـثيل ) منـذ عام  1996وحـتى
اآلن  ،حيـث سألنـاها يف البـدء عن سبـب هذا اإلهمـال لفن األزياء
يف تقـيـيـم األعـمـ ــال امل ــسـ ــرحـيـ ــة سـ ــواء مـن الــنقـ ــاد أو مـن جلـ ــان
التحكيم يف املهرجانات املسرحية ? فأجابت قائلة :
?علـى الرغـم من أهمـية األزيـاء يف العـرض املسـرحي من الـناحـية
الفنيـة والفكرية  ،إال أننـا جند فعالً ثمّة إهمـاالً واضحاً يف تقييم
دور ال ـ ـزّي يف تـك ـ ــامل رؤيـ ــة اخملـ ــرج امل ــسـ ــرحـي  ،وق ـ ــد يعـ ــود ذلـك
بـاعتقــادي لسـببـني أولهمـا حـداثـة التجـربــة املسـرحيـة يف العـراق
بــالـقيــاس إلــى الـتجــربــة املـس ــرحيــة الع ــامليــة  ،إذ ال يـتع ــدى عمــر
التجـربة املـسرحـية العـراقيـة أكثـر من  124عـاماً  ،والـسبب الثـاني
رمبا يـعود لعدم وجود التخصص الـدقيق يف املسرح العراقي  ،فإذا
جتـاوزنـا فـرق الـدولـة الـرسـميـة وهـي قلـيلـة سـنجـد أن اخملـرج يف
أغلب الفرق املـسرحيـة العامـلة يف السـاحة العـراقية يقـوم بجميع
املـهمــات الفـنيــة كعـمل الــديكــور وتـصمـيم األزيــاء وتــدريـب املمـثل
وغيـرها من العمليات الفنية التـي ينبغي أن يتبناها مختصّون يف
كل فـن من هــذه الفنــون  ،عنـدهـا فـقط نـستـطيـع أن نتحــدث عن
جتربة مسرحية علمية يشارك اجلميع يف صياغتها .
?ومتى بدأ إهتمامك بتصميم األزياء املسرحية ?
?فن اخليـاطة من هوايـاتي وإهتمامـاتي الشخصـية منذ الـطفولة
 ،فـإضـافـة إلـى أنه كـان يعــود عليّ مبـردود مـادي يُــسهم مبـسـاعـدة
عــائلـتي وحتــسني مــستـواهــا املعيــشي  ،إال أنـني كـنت أتعــامل معه
علـى أســاس أنه فن مـن الفنـون الـصعبــة  ،فكـنت أمـيل دائمـاً إلـى
خيـاطـة املـوديالت الـصعبـة الـتي تـسـمح بلمـسـات إبـداعيـة معـينـة
متيـزني عن بقيـة النسـاء األخريـات اللواتـي ميارسن نفـس املهنة ،
وكـنـت م ــشـ ــدودة دومـ ــا ملـ ــا يقـ ــدمه الـتـلفـ ــزيـ ــون ومـجالت األزيـ ــاء
اخملتلفـة من مـوديالت غـريبـة وذات مـسحـة جمـاليـة أخّـاذة  ،وقـد
بدأ إهتمامي باألزيـاء املسرحية عام  1996يف مسرحية ( الواقعة )
تــألـيف الكــاتـب علـي عب ــد النـبي الــزيــدي وإخــراج يــاس ــر البــراك
وتقدمي جماعة الناصرية للتمثيل  ،والتي عرضت ضمن فعاليات
مهـرجـان املـسـرح العـراقـي الثــالث علـى خـشبـة املـسـرح الـوطـني يف
بغ ــداد وصمـمت فـيه ــا جمـيع أزيــاء املـمثـلني وك ــانت مـتنــوع ــة بني
األزيـ ــاء الـتـقلـيـ ــديـ ــة  ،واألزيـ ــاء ذات الـ ــدالل ـ ــة الفـكـ ــريـ ــة  ،وأزيـ ــاء
الـشخـصيـات احليـوانيـة  ،ثـم صمـمت أزيـاء مـسـرحيـة ( كـوميـديـا
األي ــام ال ـسـبع ــة ) لـنفــس امل ــؤلف واخمل ــرج وع ــرضـت يف مه ــرج ــان

مرة ..واثناء اقامة مباراة كأس العالم يف
ايطاليا ..صرخ الروائي واالديب االيطالي
البرتو مورافيا "ان العالم قد جن".
واحلمى التي جتتاج جميع انحاء العالم
االن ومبناسبة قرب اقامة هذه البطولة يف
املانيا ..رمبا تبرر مثل هذه الصرخة
مجموعة من الصور تؤكد ذلك.

مـنتـدى املـســرح الثــاني عـشــر يف بغـداد عـام  1996أيـضـاً  ،تـبعـتهـا
بتـصمـيم أزيـاء مـسـرحيـات ( الـرّخ ) عـام  1998ومـسـرحيــة ( لعبـة
مـظلــوم اخليـاط ) عـام  2001ومـســرحيـة ( عـشك ) عـام 2002
ومـسرحية ( الشاعـر واخملترع والكولونيـل ) عام  ، 2002ومسرحية
( ليلة جـرح األمير ) عام  ، 2003ومسـرحية ( الدرس ) عام ، 2003
ومـســرحيـة ( املـاء  ..يــا قمـر الـشـريعـة ) عـام  ، 2004ومـســرحيـة (
قبـور بال شواهـد ) عام  ، 2006وجـميع هذه املـسرحيـات من تقدمي
جماعة الناصرية للتمثيل وإخراج الفنان ياسر البراك .
?ما األسس التي تعتمدين عليها يف تصميم الزّي املسرحي ?
?يف البدء أقوم بـاإلطالع على النص املسـرحي  ،وأستمع إلى شرح
مفـصل للـرؤيـة اإلخـراجيـة من اخملـرج  ،بعـدهـا أقــوم بعمل رسـوم
أوليـة ( سكيجـات ) لكل شـخصيـة  ،ثم أقـوم بشـرح فكـرتي عن زّي
كل شـخصيـة للمخـرج  ،وأساهـم بشـكل كبيـر يف إختـيار لـون الزّي
ونــوعيـة الـقمـاش ألنـهمـا عــامالن مـهمـان يف إيـضـاح الـشخـصيـة
وكــشفهــا للجـمهــور  ،ونح ــو  % 80من مـقتــرحــاتـي للـمخــرج جتــد
طريقها للتـنفيذ  ،بل أنني أضيف أحياناً لزّي الشخصيات أجزاءً
أخــرى لـم يـفكــر بهــا اخملــرج مــطلق ـاً مـن أجل أن يُــسهـم ال ـزّي يف
تغيـير شكل املـمثل من شكله الـطبيعـي إلى شكل الـشخصيـة التي
ميـثلهــا كمـا جـرى لـزّي شخـصيـة ( قــابيل ) يف آخــر عمل قــدمته
اجلمـاعـة وهـو مـســرحيــة ( قبــور بال شـواهــد )  ،وطبعـا البــد من
م ـ ــراع ـ ــاة حجـم املـمــثل يف إرت ـ ــدائه ال ـ ــزي
وسهـولة حركـته بحيث يصبـح الزّي عامالً
أساسياً يف جناح ادائه  ،إضـافة إلى ضرورة
إنـسجـام ألـوانه مع ألـوان الـديكـور عمـومـاً
وتعـبـيـ ــره املـنـ ــاسـب عـن سـ ــايـكـ ــولـ ــوجـيـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .

دجاجة ثمنها ربع مليون دوالر
يـــروت" :بعـت الــدجــاجـــة ب 250ألف دوالر"،
يعـترف اخملـرج جاد صـوايا علـناً ،فهـو ليس
لــديه مــا يخفـيه يف هــذا اإلطــار ،هــو بــاع
الـدّجاجـة التي كـانت تبـيض ذهبـاً مببلغ ربع
ملـيــون دوالر أمـيــركـي ،جـنـته مـن تعـبهــا
وجهدهـا ،حيث كـانت حتيي أكـثر من عـشرين
حفالً يف العـام الـواحـد ،مبعـدل ثالث حفالت
كل شهـريـن ،كمـا يقـول صـوايـا يف حــديث
أجـرته معه مـجلّة "نـادين" اللبـنانـيّة ،يعـترف
فيه أنّـه صنع الـدجـاجـة لـيجنـي منهـا مـاالً،
وطـاملا أنّهـا دفعت له ،فهـو ال يعتبـر نفسه
خـاسـراً ،وأمــامه اليـوم جنمـة جـديـدة بـبنـد
جزائي قيمته مليون دوالر.
عنـدمــا يتحـدّث جنــوم ال تتجــاوز أعمــارهم
الفنيّـة سنة واحـدة باملاليني ،ال يـسعك سوى
أن تـسـأل "مـن أين لـهم هـذا؟" ،فـالــسّيـدة
فـيروز صـاحبـة التـاريخ الفنّـي الذي ال يـتكرّر،
صـنّفـت بحــسـب مجلّــة "آرابـيــان بـيــزنــس"
األميركيّة ،كأغنى فنّانة عربيّة بثروة ال تتجاوز
األربعـة وثالثني مليـون دوالر ،جنتهـا طوال
سنـوات مضنـية ،غـير أنّ فـنّانـاتنـا ما أن تـطأ
أقدامهنّ عـتبة الفن ،حتّى يبدأن احلديث عن
املاليـني دون أن يسـألهنّ أحـد من أيـن جنني
تـلك األمـــوال .فـمـن املـعلـــوم أنّ ســـوق
الكــاسيـت لم يعـد سـوقـاً مـربحــاً حتّــى ألكثـر
الفنّانني جماهيريّة ،مع وجود برامج لتحميل
األغانـي من خالل شبـكة األنـترنـت ،فضالً عن

عـملـيّـــات القـــرصـنـــة والـنّـــسخ املـــزوّرة
للكـاسيتـات ،التي بـاتت تكبّـد شركـات اإلنتاج
خسائر طائلة.
أمّــا عـن احلفالت فحــدّث وال حــرج ،فلـبنــان
والعـالم العربي يشهد ركوداً فنياً منذ فترة،
بـسـبب األحـداث الـتي عـصفت بــاملنـطقـة
وأثّــرت سلبـاً يف املـزاج العـام ،فـضالً عن
وفــاة أكـثــر مـن زعـيـم عــربـي يف فـتــرات
متقـاربـة ،ومـا اسـتتـبعه مـن فتـرات حـداد
طــويلـة ،نــاهيـك عن األزمــة االقتـصـاديّـة
اخلـانقـة التـي يعيـشهـا املـواطن العـربي،
أقلّه يف لبنـان طاملا أنّـنا نتحدّث عـن فنّانات
لبنان.
بعض الفنّانـني يعترفون أنّهم يجنون املال
من احلفالت اخلـاصّة ،ومـا أدراك ما احلفالت
اخلاصّة ،والبعض اآلخر يبادرك بالشكوى من
ضيق األحــوال ،قبل أن تـســأله من أيـن لك
هــذا .وتبقـى ثــروات الفنّـانـني من ضـمن
األمـور الـشّخـصيّــة ،لكنّ هـذا ال ميـنعنـا من
سؤال بـريء ،كيف جتني فنّـانة مثل مـاريا ال
متلك أدنـــى متـطـلبــات الـنّجـــوميّــة ،أقلّه
لنـاحيـة الصـوت اجلمـيل ،مبلغـاً كبيـراً خالل
سنـة واحــدة ،يف حني مــاتت أهـم جنمـات
لـبنــان أمثـال عـليـاء منــري ومليــاء فغــالي
مفلـستني ،وبـاعـت الفنّـانـة الـكبيـرة صبـاح
شقّتهـا لتـسكن يف غـرفـة يف فنـدق ،بعـد
سنوات حافلة قضتها يف الفن؟

أطلب نسختك يف  6/14جماناً مع جريدة

نيـويــورك :ستـسـنح الفـرصـة قــريبــا للـمهتـمني
حول العـالم ،برؤيـة الصور األولـى لطفلة
الـثـن ــائـي ب ــراد بـيـت وص ــديقـته املـمـثل ــة
أجنلينـا جولي ،بعد أن مت التوصل إلى
صفق ــة ح ــول الـص ــور األول ــى ل ـشـيل ــوه
نوفل ،ويعود ريعها جلمعيات خيرية.
وس ــتقـ ـ ــوم شـ ـ ــركـ ـ ــة Getty Images
املـتخـصـص ــة بتــوزيع الـصــور الـتي متّ
الـتق ــاطه ــا يف جلــس ــة خ ــاص ــةونقلـت
وكـالـة أســوشيتـد بـرس أن كــامل املبلغ
ال ـ ــذي تـ ـ ــوصل لـه مقـ ـ ــابل أول ص ـ ــور
للــطفل ــة ،سـيع ــود ريـعه لع ــدد مـن
اجلـ ـمـع ــي ـ ـ ـ ــات اخل ــي ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة ،دون
حتديدها.
وق ــال الـثـن ــائـي يف بـي ــان "فـيـم ــا
نحـتفل بفــرح بــوالدة طفلـتنــا،
نعـت ـ ــرف أن ملـيـ ــونـي طـفل
يـولدون كل عـام يف الدول
الـنـ ــامـيـ ــة ،ميـ ــوتـ ــون يف
األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
حل ــي ـ ـ ــاتـه ــم .ه ـ ـ ــؤالء
األطـف ـ ـ ـ ـ ـ ــال مي ــك ـ ــن

أخبـــــــــــــارهم
وجيه عباس
الكـاتب والـصحفي ،اصـدر كتـابه اجلـديـد (عـوملـة بـالـدهن
احلــر) ..ويتـميـز الـكتـاب مبـوضـوعــاته الـسـاخـرة ،وهـو
اسلـ ــوب يف الكـت ــابـ ــة دأب علـيـه الك ــاتـب يف اكـث ــر مـن
مطبوع.

عزيز خيون

شــارك يف اكـثــر مـن مـنــاسـبــة لـتــأبـني
صـ ـ ـ ـ ــديـقـه وزم ـ ـيـلـه الـ ـ ـ ـ ــراحـل اخملـ ـ ـ ـ ــرج
املسرحي عوني كـرومي ..وهو يستعد االن
للـ ــدخـ ــول يف متـ ــريـنـ ــات عـمـله املـ ـسـ ــرحـي
اجلــديــد (هــوى ع ــراقي) تــألـيف د.عــواطف
نـع ـيــم ال ـ ـ ــذي يـق ـ ـ ــدمـه مـح ـت ـ ـ ــرف بـغ ـ ـ ــداد
املسرحي.

رفعت عبد الرزاق
الكــاتـب والبــاحـث الف ــولكلــوري ،اع ــد كتــابه اجلــديــد (شــوارد
منـسيـة من تـاريخ العــراق) للطـبع ليكـون مفـتتحـاً لكتـبه عن
فولكلور وثقافة العراق.

الكتاب الثالث والعرشون من سلسلة (الكتاب للجميع)

دراســـــات يف التاريخ

صورة ابنة انجلينا باملاليني
إنق ـ ــاذهــم إذا جـعلــت احلـك ـ ــوم ـ ــات حـ ـ ــول الع ـ ــالــم
قضيتهم يف صلب أولوياتها".
ووقـالت ديب تــريفينـو ،النـاطقـة
ب ـ ــاســم ش ـ ــرك ـ ــة الــت ــص ـ ــوي ـ ــر إن
الع ـ ـ ــائلـ ـ ــة ســت ـ ـســم ــي الحقـ ـ ــا
اجلــمعـيـ ــات اخلـيـ ــريـ ــة الـتـي
سـتـت ــسلـم املــبلغ ،مـن دون أن
تـعلن الــرقم الـذي تــوصل له
مـقابل الـصور ،أو مـتى سـيتم
توزيعها.
وكان الثـنائي قـد رزق باملـولودة
يف السابع والعشـرين من مايو/
أيــار املـنـصــرم ،يف دولــة نــامـيـبـيــا
بإفريقيا.
ومنذ ذلك التـاريخ لم يظهر
الـثنــائـي بعــد
بـ ـ ـ ــرفـقـ ـ ـ ــة
طـفـلـ ـتــه
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ــش ــكل
رسمي.

