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منى زكي 

في خامس عروض املنافسة ملهرجان »أيام املسرح للشباب« العاشر

»شارع 6«.. كوميديا ساخرة تكشف املظاهر اخلداعة

القمام���ة الت���ي تخبأ بها 
الرجل الثري، وفي المقابل 
جاءت المؤثرات الصوتية 
مالئمة للحدث إلى حد ما 
وإن كانت غير موفقة من 
خالل الصوت العالي الذي 
أضاع بعض الحوارات، اما 
األزياء فقد كانت بسيطة 
وأعطت انعاكسها على كل 
ش���خصيها ودوافعها في 
الحياة، وسلطت اإلضاءة 
الضوء على جوانب الفساد 
إال أن بعض األخطاء خذلت 

بعض المشاهد.

النظافة من حلمه في إط��ار 
الك��وميديا الهزلية.

وبالنسبة للسينوغرافيا 
فقد كانت متناغمة ومطابقة 
المهرجان »بين  لش���عار 
المستهلكات  إعادة تدوير 
واقتصادي���ات اإلنتاج «، 
العمل  حي���ث اس���تخدم 
قط���ع الديكور ف���ي أكثر 
من مش���هد، وكانت إعادة 
التدوير واضحة من أوراق 
الصحف، وأكياس القمامة 
الذي اس���تخدم  والمقعد 
أيضا كس���رير، وحاوية 

التمثيل���ي  األداء  كان 
المش���اركين  للفناني���ن 
في الع���رض ابرز النقاط 
االيجابي���ة، حي���ث كانوا 
النشاط على  ش���علة من 
الخش���بة بدءا م���ن فتاة 
الليل ورجل األمن وبائع 
الورد، والسفير، فجسدوا 
الطبقات  الص���راع بي���ن 
بحرفي���ة عالية منذ بداية 
النهاية، وإن  العمل حتى 
ان  رأوا  الكثي���رون  كان 
المسرحية قد انتهت عند 
اللحظة التي افاق فيها رجل 

مفرح الشمري  -  عبدالحميد الخطيب

ف���ي خام���س عروض 
المسابقة الرسمية للدورة 
العاشرة من مهرجان »أيام 
المسرح للشباب« قدمت 
فرقة المسرح العربي عرضا 
مسرحيا بعنوان »شارع 6« 
عن مسرحية »واحد عريان 
وواحد في بدلة السهرة« 
للكاتب اإليطالي داريو فو، 
وشارك في بطولتها المعد 
والمخرج للنص يوسف 
الحمر،  الحشاش، عيسى 
أمير مطر، حسين المهنا، 
أرزة حنا، محمد الشطي. 

ق���دم الحش���اش عمال 
جم���ع توجه���ات فكرية 
متعددة م���ن خالل أنماط 
مختلفة من الش���عب من 
حي���ث رجل���ي النظاف���ة 
وفت���اة الليل ورجل األمن 
الثري، وجميعها  والرجل 
تعيش حاالت من التناقض 
والفس���اد الذي يظهر من 
خ���الل تط���ور األح���داث 
التي اظهرت لنا  الدرامية 
الفساد االخالقي، والبحث 
عن الملذات والرش���اوى، 
والمظاه���ر الت���ي جعلت 
إلها متوجا،  الفاس���د  من 
فالمظاهر جعلت من رجل 
القمامة ثريا، والثري رجل 
قمامة، وهو ما يحس���ب 
للحشاش الذي قدم لنا ثيمة 
مغايرة عن النص األصلي، 
فكانت احداث المسرحية ما 
هي إال مجرد حلم عابر مليء 
المشوقة داخل  باألحداث 

عقل رجل النظافة.

)فريال حماد( يوسف احلشاش وارزة حنا في املسرحية 

ضمن انشطة املركز 
االعالمي ملهرجان املسرح 

للشباب العاشر اقيم مساء 
امس االول ع لى مسرح 

الدسمة ندوة لقصة جناح 
الفنانني علي كاكولي 

وحمد أشكناني واداره 
الزميل عالء محمود.

في البداية اشاد علي 
كاكولي بدور مهرجان 

املسرح للشباب في 
مسيرته، قائال: جميعنا 
كفنانني تأثرنا مبسرح 
الشباب الذي ساعدني 

كثيرا منذ كنت طالبا في 
املرحلة الثانوية ضمن 
فريق املسرح املدرسي 

حتت إشراف عصام 
الكاظمي بعد ذلك التحقت 

يعط املسرح حقه حتى 
اآلن رغم انه اخذ منه 
الكثير فهو الذي رباه 

فنيا.
وأشار اشكناني الى انه 

ميتلك موهبة جتسيد 
االبعاد النفسية وقد جاءه 

هذا الدور في مسلسل 
»كعب عالي« ماجعله يؤديه 

بسهولة، الفتا الى ان 
االعمال الدرامية ساعدته 
كثيرا في النضوج فنيا 

ماجعله يعيش في عاملني 
رائعني وكثيرا ما ميسرح 

بعض املشاهد التلفزيونية 
اذا تطلب االمر ذلك، 

معترفا: كنت انطوائيا قبل 
دخولي املعهد لكن بعدها 

تفتحت امامي االبواب.

بفرقة اجليل الواعي وقمت 
بتقدمي العديد من األعمال 
منها »كوكب األحذية« في 

مهرجان املسرح احمللي 
كما قدمنا 2014 مسرحية 

»راديكاليا« تأليف واخراج 
علي البلوشي، موضحا 
ان العروض املسرحية 

هي مبنزلة جتارب تكسبه 
اخلبرة.

وتابع كاكولي: ان أجواء 
املهرجانات تكسبني خبرة 
كبيرة خاصة أنها مغامرة 
للممثل ألنه يقدم عرض 
اليوم الواحد وان تكرر 

العرض يدخل الفنان في 
الشخصية أكثر وتزيد درجة 
التقمص للدور، مضيفا: هذه 

املغامرة جعلتني استطيع 

الدخول في االصعب وهو 
خوض الدراما التلفزيونية.
وحول ابتعاده عن املسرح 

بسبب الدراما قال: لقد غبت 
عن املسرح بعد »مكبث« 4 

سنوات لعدم وجود نص 
مناسب أقدمه، ولم يكن 

غيابي بسبب اجتاهي للدراما، 
الفتا الى ان الدور اجليد هو 

أساس جناح الفنان املوهوب، 
وقال: الدور هو الذي يظهر 

مهارات الفنان، ولذلك جسدت 
الشخصية املعقدة ذات األبعاد 

النفسية العميقة.
واوضح علي كاكولي انه 

اجته للغناء الن يحبه كثيرا 
ووجد تقبال كبيرا من 

اجلمهور لصوته. وحول 
نقص دعم املسرح والفن 

بشكل عام قال: نحن نصنع 
حظنا بأيدينا والعالم مفتوح 

من حولنا ولن نقف يوما 
مكتوفي االيدي محبطني بل 

سنصل بالفن الى العاملية.
اما الفنان حمد اشكناني 

فقال: انا ولد مسرح الشباب، 
هذا املسرح الذي اعطاني 

الكثير بدأت معه عام 2005 
عندما ادخلني الفنان حمد 

العماني مسرح الشباب 
وقمت بتمثيل »رحلة حنظلة« 

قبل ان ادخل املعهد العالي 
للفنون املسرحية، مؤكدا انه 

لن يتخلى عن مسرح الشباب 
الذي هو بيته االول، كما 

انه لن يتخلى عن املسرح 
االكادميي الن املعهد العالي 
بيته الثاني، وأضاف أنه لم  كاكولي واشكناني والزميل عالء محمود في املؤمتر

علي كاكولي وحمد أشكناني: مهرجان املسرح للشباب بيتنا األول

نقاد: »شارع 6« قراءة محلية واعية لنص عاملي

اجمع النقاد املشاركون في احللقة النقاشية التي 
اعقبت مسرحية »شارع 6«، على ان املخرج 

يوسف احلشاش امتاز بجرأة واضحة حينما 
تعامل مع نص عاملي بحرفية عالية وظفها 
لصالح مشكلة محلية فقام بتغيير الثيمة 

االصلية للنص االصلي واستبدلها بثيمة تعبر 
عن قضية مجتمعية.وقال عضو هيئة التدريس 
باملعهد العالي للفنون املسرحية مبارك املزعل: 

املؤلف اراد توصيل رسالة مفادها ان الطبقة 
الكادحة تفكر ولديها عقل ولكنه اهتم باملظاهر 

بشكل واضح، كما ان الديكور حقق شعار 
املهرجان فكان بسيطا جدا واستغل اصغر 

االشياء خالل العرض ووظفها بذكاء، كذلك كانت 
املوسيقى موفقة ولكن عال صوتها في بعض 

االحيان، واالزياء جاءت بسيطة وخدمت النص 
بشكل معبر، وقد استخدم املخرج اجلرائد 

في الديكور فكان لها داللة وهي انها سبب في 

شهرة االنسان وبعدها يأتي االهتمام باملظاهر.
وتابع املزعل: ايقاع العرض كان سريعا جدا 
واملمثلون ادوا أدوارهم املرسومة من قبل 

املخرج لكن كانت هناك ازدواجية بني شخصية 
بائع الورد ومشغل الـ»دي جي« فال اجد مبررا 
لذلك، واخيرا هنيئا لفرقة املسرح العربي هذا 
العمل الراقي. ورد املخرج يوسف احلشاش 

على جميع النقاد وقال: انا لم اتوقع ان تكون 
اغلب االراء ايجابية بهذا الشكل، الفتا الى انه 

اختار هذا النص النه وجد فيه ما يستفزه، 
مستدركا: قمت بتغير الثيمة االصلية للنص 

الن املجتمع الذي نعيش فيه يعتمد على املظاهر 
وواجبي ان انتقد ذلك.  وأردف احلشاش: لم 

اقصد اقحام مهنة الصحافة من خالل اجلرائد 
التي استخدمتها في الديكور ولكن قصدت 
الدعاية. وعن التطويل في العمل قال: افخر 

بتقدمي 65 دقيقة عبارة عن جهد بدني واضح.

جانب من احللقة النقاشية

مطرب توه طالع من 
البيضة يفكر هاأليام 

انه يطرح أغنية سينغل 
فكرتها غريبة وفيها 
أكشن مثل ما يقول.. 

بتسوي أغنية واال فيلم 
سينمائي؟!

ممثلة تبي تصير منتجة 
ألنه عالقاتها طيبة مع 

مسؤولني القنوات وقاعدة 
تدور على نص قصته 

يديدة عالشاشة ويشبه 
الدراما التركية اللي تعشقها 

على قولتها.. 
يعني بدايتها تقليد بتقليد!

مدير أعمال ممثلة شابة 
خليجية قاعد يدقدق على 

املنتجني علشان يلقى أدوار 
ملعزبته بس املنتجني معطينه 
طاف ألنه ما يعرف يسولف 

وشايف حاله..
الشرهة مو عليك على اللي 

يدخلك مكتبه!

غريبةتركية أدوار

وبفتحة واس���عة من الظهر 
كش���فت ظهرها بالكامل، كما 
متيز بفتحة كبيرة كش���فت 

ساقيها من اخللف.
وعاتب النش���طاء زوجها 
محمد عبد املنصف على فستانها 
الذي وصفوه ب���� »العاري«، 
وطالبوه بإعادتها إلى املالبس 

نقل لقاء اخلميسي إلى املستشفى 
بعد إصابتها بالتسمم

احملتشمة التي كانت ترتديها 
في بداية زواجهما، أو االنفصال 
عنها، خصوصا أنه مش���هور 

بالالعب اخللوق.

الفنانة املصرية  أصيبت 
لقاء اخلميسي بالتسمم ومت 
نقلها ألحد مستشفيات منطقة 
املهندسني. وقال زوج الفنانة 
العب الكرة محمد عبداملنصف 
إن س���بب إصاب���ة زوجت���ه 
بالتس���مم هو تناولها طبق 
سلطة فاسدة بأحد احملالت، 
حيث حترص لقاء على تناول 
السلطات لفقد بعض وزنها 

الزائد.
وكان م���ن املقرر أن تقدم 
اخلميسي حفل »حتيا مصر« 
الذي أقيم في فندق »املاسة« 
اخلمي���س املاض���ي، ولكنها 
تعرض���ت لإلغم���اء وقدمت 
اعتذارا جلمهورها عبر موقع 

»فيسبوك«.
الذي  الفس���تان  يذكر أن 
ارتدت���ه لق���اء اخلميس���ي 
خالل تقدميه���ا حفل افتتاح 
االس���كندرية  »مهرج���ان 
الس���ينمائي« تعرض حلملة 
انتقادات وسخرية عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، حتى إن 
هناك نشطاء طالبوا زوجها 
باالنفصال عنها. وارتدت لقاء 
لقاء اخلميسيفستانا أسود مطرزا بالذهبي، 

اليابان تودع »أراب آيدول 3« .. ووائل كفوري مشدود األعصاب!

جلنة التحكيم من تقدم فنانة 
يابانية إلى برنامج عربي.

أما في احللقة قبل النهائية 
لتأهيل املشتركني إلى مرحلة 
السهرات املباشرة، فقد امتدت 
إلى ما يقارب الثالث ساعات 
وتبارت 12 فرقة ليتأهل منها 
عدد م����ن اجلزائريني، وكأن 
انتقمت للجزائريني  اللجنة 
الذين ينتقدون عدم مشاركتهم 

في البرنامج، فتأهل 5 منهم إلى 
املرحلة النهائية التي تخرج 
اليوم للنهائيات وملدة عشرة 
أسابيع هي موعد »براميات« 

أراب آيدول.
وفيم����ا تقاس����مت جلنة 
التحكيم التعريف بالنتيجة، 
كانت نانس����ي عج����رم األقل 
كالما، فيما كانت أحالم تفتعل 
»أجواء« بني املشاركني إلبالغهم 
بالنتائج، وكذلك فعل حسن 

الشافعي.
أما وائل كف����وري، فكان 
مش����دود األعص����اب يراقب 
من بعيد ويقي����م األصوات 
بصورة تبتعد عن التقليدية 
التصن����ع فيحزن حلزن  أو 
الذين لم يحالفهم احلظ ويأمل 
احلظ الوافر لهم، وكان أيضا 
ميازح املشتركني بأن اللجنة 
مضطرة للقيام ب� »الندينغ« 

لزوم شروط البرنامج.
وشهدت احللقة استنكارا، 
أو باألحرى صراخ مش����ترك 
سعودي خرج بعد الغناء ولم 
يشأ تصويره وهو في حالة 

عصبية شديدة.

والفلسطينية منال موسى، 
كان واضحا فشل اخلمسة 
في أداء األغنية، إال أن جلنة 
الرغم من  التحكيم وعل���ى 
صدمتها، اختارت املشتركات 
العربيات فيم���ا لم يحالف 
احلظ اليابانية التي خصها 
حسن الشافعي بكلمات كانت 
أقرب إلى املواساة، وعبر عن 
الفرح والفخر الذي شعرت به 

عرضت مساء أمس االول 
احللقة األولى م����ن املرحلة 
الثانية اخلاصة باملوسم الثالث 
من برنامج »أراب آيدول«، وقد 

تبارت أكثر من 10 فرق.
وتألف كل فريق من 5 إلى 7 
مشتركني، مبعدل أغنية واحدة 
لكل فريق، وكان واضحا أن 
اللجنة اجتهت في اختيارها 

إلى اجلزائر وفلسطني.
وق����د متي����زت الس����هرة 
التي كانت  بأزياء املشاركني 
مس����تغربة جدا، فمنها أزياء 
رجال اإلطفاء، ومنها مالبس 
الس����جن، والفالحني وأزياء 

السيدة فيروز.
الصدمة، بحس����ب حسن 
الش����افعي، كان����ت في ختام 
احللق����ة م����ع فري����ق ضم 5 
فتيات من بينهن ناو اليابانية، 
واللواتي غنني للسيدة فيروز 

»سألوني الناس«.
الذي أخرج  الوقت  وفي 
اليابانية ناو  الشافعي  فيه 
من ب���ني العربيات، خضراء 
م���ن اجلزائ���ر وخولة من 
املغرب ونورهان من تونس 

جلنة حتكيم البرنامج

منى زكي تخرج من سباق »األضحى«
خرج فيلم النجمة منى زكي، والذي يحمل 
اسم »أسوار القمر«، من سباق األفالم في 

موسم عيد األضحى املقبل.
والفيلم مختلف عن نوعية األعمال التي 

ستعرض في موسم »األضحى«، حيث 
يعتمد املخرج على تقنية جديدة في 

تقدميه، ومعظم أحداثه تقع في عرض 
البحر، مما دفعه الستخدام تقنيات 

اجلرافيك. ومن املقرر عرض الفيلم بعد 
ذلك حتى ينال اكبر قدر ممكن من العرض، 

وال يدخل في منافسه مع أي فيلم آخر.
ويشارك في بطولة فيلم »أسوار القمر« 
الى جانب منى زكي كل من: آسر ياسني، 

وعمرو سعد، وهو من تأليف محمد 
حفظي، وتامر حبيب، ومن إخراج طارق 

العريان.


