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ضمن عروض املهرجان العربي ملسرح الطفل الثالث

»نور« دعت إلى احملافظة على الوطن.. و»الساحرات« فكرة جميلة

»الس���احرات« فكانت فكرته 
جميلة، حيث انه مأخوذ من 
قصص األدب العاملي »اجلميلة 
النائمة« التي حتكي قصة ثالث 
شقيقات س���احرات »سماطا 
وش���ماتا وبطاطا«، ال يقمن 
بأي أذى ألي شخص، لكنهن 
على العك���س متاما، طيبات 
ويحبنب املزاح، ولكن تتعرض 
»سماطا« لألذى من األمير الذي 
تقع في حبه وهو أيضا، لكن 
لظروف احلكم واإلمارة ميتنع 
عن الزواج بها، ويتزوج من 
أخرى وينجب طفلة جميلة 
يحبها اجلميع، ويقيم األمير 
حفال كبيرا يدعو اليه اجلميع 
إال »سماطا« فتغضب، وحينما 
يحاول األمي���ر إعادة عالقته 
بالس���احرة »سماطا« تخبره 
بأنها ستنتقم منه لكل األذى 
ال���ذي أحلقه بها، ألنه لم يقم 
بدعوتها على حفل ابنته، بأنها 
ستجعل ابنته تغط في نوم 
عميق ملدة 100 عام، ليلة عيد 
مولدها السادس عشر، عندما 

االغاني حس���ن رئيس���ي أما 
ديكور املس���رحية فكان من 
تصميم يوسف مضر واألزياء 
الحمد الديحاني واالضاءة كانت 

من تنفيذ علي الفضلي.
التونس���ي  أم���ا العرض 

مشعل فرحان، فهد اخلياط، 
جراح مال اهلل، سارة القبندي، 
اميان فيصل، احمد الرفاعي، 
عبداهلل الدرزي، عامر بوكبير، 
دالل، يعقوب، حيات، غنامي، 
وتصدى لألحل���ان وتوزيع 

استعراضيا ما جعل البعض 
يعتقد أن العرض الذي سنراه 
اس���تعراضيا تعبيري���ا غير 
ناطق، حلني بدأت الس���احرة 
»س���ماطا« باحلديث، وأيضا 
كان هناك مشهد دخول األميرة 
الصغيرة يوم مولدها ورقصها 
الذي ط���ال قبل دخول األمير 
والدها وحديثه معها والسماح 
لها باخلروج من القصر، ففكرة 
أن األميرة سعيدة بيوم مولدها 
وصلت منذ دخلت األميرة على 
خشبة املسرح وهي ترقص، 
فكان من املمكن أن يدخل والدها 
س���ريعا في أعقابه���ا ليكمال 

املشهد بعيدا عن اإلطالة.
ان »الس���احرات« عرض 
مسل، قدم قصة جميلة حاولت 
إيصال معلومة أن اخلير والشر 
صفتان تتواف���ران داخل كل 
البشر، ولكن على اإلنسان أن 
يعلم متى يستخدمهما ومع 
م���ن، وليس هناك مواصفات 
محددة ملن هو ش���رير أو من 

يحمل بداخله اخلير.

هذا النص حتاول أن تعكس 
اخلير الذي بداخلها، وتؤكد أن 
اإلنسان ال يلجأ إلى الشر إال 
أن كان هناك من جرح كرامته 
أو خدش كبرياءه، لذا يضطر 
الس���تخدام اجلانب الشرير 

املتواجد في شخصيته.
حاول املخرج حامت املرعوب 
العمل بأقصى جهده على هذا 
العرض الذي يقدمه لثالث مرة 
على خش���بة مسرح، وكانت 
أدوارهن  املمث���الت يقدم���ن 
التي  بالعربي���ة الفصح���ى 
خرجت من أفواههن مبنتهى 
السالس���ة، وكأنهن يتحدثن 
العامية، فكانت مخارج األلفاظ 
في منتهى الوضوح واجلمل 
موزونة بش���كل رائع، فكان 
العرض املسرحي »الساحرات« 
وجبة جميلة من اللغة العربية 
التي تشوهت بسبب االبتعاد 

عنها في الفترة األخيرة.
ولكن ما يؤخذ على العرض 
هو اإلطالة في عدد من املشاهد، 
وخاصة مشهد البداية الذي كان 

تخز إصبعه���ا بإبرة، فيقوم 
والدها مبنع اس���تخدام كافة 
اإلبر وتواجدها في اإلمارة، وفي 
اليوم املوعود يسمح األمير 
البنته بأن تخرج من القصر 
للتنزه، فتصادف الس���احرة 
»سماطا« في إحدى احلدائق 
وجتدها حتي���ك باإلبرة أحد 
املفارش، فتطلب منها األميرة 
أن تعلمها وتأخذ منها اإلبرة 
لتبدأ في احلياك���ة، لتخزها 
وبالفعل تخلد في ثبات عميق 
ويصبح املطلوب فقط أن يأتي 
لها أمير يحبها من قلبه حتى 
يقبلها فتعود للحياة من جديد، 
وتظل الس���احرة »س���ماطا« 
وش���قيقاتها يبحثن عن هذا 
األمير إلحساسهن بالذنب جتاه 
النائمة حتى يجدنه  األميرة 

ويصطحبنه ليقبل أميرته.
قص���ة جميل���ة وممتعة 
حاولت في فحواها أن تظهر 
الساحرات بشكل مغاير عما 
اعت���اده علي���ه اجلمهور من 
حبها للشر واألذى، لكنها في 

خلود أبوالمجد

ضمن ع���روض املهرجان 
العربي ملسرح الطفل، شاهد 
احلضور وجلنة التحكيم أمس 
األول عرضني مسرحيني، االول 
»نور والبئر املسحور« ملؤسسة 
الفني  كالس���يكال لالنت���اج 
وأخرجه ابراهيم نيروز، وقدم 
التحرير  على خشبة مسرح 
بكيفان، والثاني مس���رحية 
»الس���احرات« م���ن تونس 
الش���قيقة وتصدى إلخراجه 
ح���امت املرعوب وعرض على 

خشبة مسرح الدسمة.
العرض االول »نور  حمل 
والبئ���ر املس���حور«، تأليف 
العديد  العباس،  ابو  محمود 
من القيم التربوية التي يجب 
على االطفال اتباعها، ودعت الى 
أهمية محافظتهم على وطنهم 
من الفنت حتى يعيشوا بأمان 
فيه وعليهم ان يبنوه ليبقى 

اجمل وطن في عيونهم.
واملس���رحية م���ن متثيل 

.. ولقطة من عرض »الساحرات« مشهد من مسرحية »نور والبئر املسحور«

حضور كبير ملتابعة العروض

في انطالق أنشطة املركز اإلعالمي للمهرجان

فريق مسرحية »سحر البنفسج« البحريني: العمل يحمل تقنيات عصرية..
والفريق التونسي: املهرجانات مهمة

ف���ي تونس، وهي  التمثيل 
مصمم���ة رقصات وعارضة 
أزياء، ولقد أعجبتها الفكرة 
ووافقت عل���ى خوض تلك 
التجرب���ة، فيما ق���ال وليد 
البرميي انه كانت له مشاركات 
م���ع نفس ه���ذا الفريق، أما 
س���ارة احلريتي فقالت انها 
تعرفت عل���ى الفريق وكان 
العمل بالنس���بة لها إضافة 
مسرحية جميلة، أما حسناء 
بن داود فبينت أن تخصصها 
في مس���رح الطف���ل متثيل 
وإخراج، وقالت: شاركت في 
أعمال موجهة للكبار، وخضت 
التجربة في هذه املسرحية، 

واستمتعت مع الفريق.

الكالسيكية، متناوال تشكيل 
الساحرات وفي التعامل مع 
األشياء، واالشتغال على قدرة 
املمثل من خالل احلكاية القائمة 
على التشويق، والبساطة في 
احلركة واملالبس واإلضاءة.

وعن معرفته باملس���رح 
الكويتي قال انه شاهد بعض 
الكويتية  األعمال املسرحية 
خالل املهرجانات املسرحية، 
وأعجب بهذه التجارب املتميزة 
واملدروس���ة، الفت���ا الى ان 
املسرح هو الفن الوحيد الذي 
حافظ على اخلصوصية، ومن 
ثم حتدث أبطال املسرحية عن 
العمل، فقالت  تواجدهم في 
جميل���ة كامغا انها احترفت 

التونس����ي املخرج  الفريق 
واملؤلف ح����امت املرعوب ان 
الطف����ل بحاجة للمش����اهد 
اجلمالية، لك����ي يتمكن من 
التوازن االجتماعي واإلنساني، 
مبينا ان وجود املهرجانات 
الطفل،  مهم لدعم مس����رح 
وامله����م هو اللق����اء وتبادل 
اخلبرات إلى جانب الهواجس 
اجلمالي����ة والفهم املتوازن، 
لكي ال يتحول مسرح الطفل 

لشعارات رنانة.
وأش���ار إلى ان مسرحية 
»الس���احرات« هي جزء من 
مشروع عمل به منذ سنوات 
طويلة، وذلك باالش���تغال 
على الكثي���ر من النصوص 

للطفل محبب إليه، إلى جانب  
حث الطفل على اتباع عملية 
التحكم في الطعام املفيد. وبني 
العطاوي ان رمزية »البنفسج« 
مستمدة من روح السحر، وهي 
ذات تأثير واضح للطفل، اللون 
أيضا ل����ه تأثير عل����ى العني 

ومحبب بالنسبة للطفل.
أما املاكييرة وديعة احلايكي 
فقالت انها كانت لها محاوالت 
فردي����ة ف����ي الس����ابق، ولقد 
تشجعت في خوض املجال خالل 
هذه املسرحية للمرة األولى في 

حياتها املهنية.

المهرجانات مهمة

ق����ال رئيس  من جانبه 

متفرغات، الفت����ا الى ان هذه 
املشاركة جاءت بشكل شخصي 
بال دعم، وعلى حساب الفريق، 
وأن املسرحية صممت للسفر 

والتواجد في املهرجانات.

عقلية الطفل

وأضاف عطاوي ان ماهية 
العمل واختيار النص هي من 
تأليفه، وأن الفكرة العامة ملسها 
بنفس����ه، وابتعد خاللها عن 
صراع اخلير والشر الذي تشبع 
الطفل منه كثيرا، وتناول القوة 
اخلارقة والسحر، التي حاكت 
عقلية الطفل التي باتت مختلفة 
متاما عن العصر املاضي، السيما 
ان التركيز على القوة اخلارقة 

التي  عبر فرقته »تياتروس« 
جري تأسيسها عام 2012، قال: 
وقمت بتدريبهم، وهو مكون من 
عدة أسماء محمد عبداجلليل، 
حمد عجاجي، أحمد املنصوري، 
عيسي حبيب، خالد الرشدان، 
عبداهلل يوسف، عيسي مظفر، 
حمد غ����زال، إلى جانب فريق 

عناصر العرض املسرحي. 

غياب الممثالت

وحول عدم وجود املمثلة 
في العم����ل قال ان القصة هي 
من حكمت، إلى جانب ظروف 
املمث����الت األكادميي����ات ف����ي 
مملكة البحرين في املشاركات 
اخلارجية، كون املمثالت لسن 

انطلق����ت ي����وم أمس أول 
أنشطة املركز اإلعالمي ضمن 
املهرجان العربي ملسرح الطفل 
الثالثة، الذي ينظمه  بدورته 
املجل����س الوطن����ي للثقاف����ة 
والفنون واآلداب، وتس����تمر 
أنشطته إلى ال� 30 من الشهر 
اجلاري، حيث أقيم مؤمتران 
صحافيان لفريق مس����رحية 
»س����حر البنفسج« من مملكة 
البحرين، وفريق مس����رحية 
»الساحرات« من تونس وذلك 
في فندق هوليداي إن دان تاون، 
وأدارهما رئيس املركز اإلعالمي 

الزميل مفرح الشمري.
ف����ي البداية حتدث رئيس 
الفري����ق البحرين����ي املؤلف 
واملخرج نضال العطاوي عن 
هذه املش����اركة قائال: »سحر 
البنفس����ج« اس����تخدمت بها 
التقنيات اجلدي����دة واإلبهار 
البصري، إضافة إلى الشيالت 
الغنائية احلية في املس����رح، 
التي  التيمة اجلماعية  وحمل 
غلبت عل����ى العمل، في طابع 
عص����ري يحاك����ي الطفل من 
العصر احلجري، وحمل قيما 
مست الطفل احلالي، إلى جانب 
أنه حمل عدة رس����ائل هادفة 
منها القوة اخلارقة والتغذية 

السليمة وغيرها. 
وأشار العطاوي إلى أنه عمل 
في فريق العمل في عدة جتارب 

نضال العطاوي مع وديعة احلايكي جانب من املؤمتر الصحافي للفريق التونسيفريق مسرحية »سحر البنفسج« البحريني

حسن الرداد

حسن الرداد متهم باجلنون
كش����ف مصدر خ����اص من 
داخل موقع تصوير مسلس����ل 
»حق ميت« عن أحداث خاصة 
بالعمل، الذي يشارك في بطولته 
الفنان املصري حس����ن الرداد، 
ومواطنته إميي س����مير غامن. 
وأوضح املصدر، ان حسن الرداد 
يقع في قصة حب مع إميي سمير 
غامن، لكن����ه يعاني العديد من 
املشكالت، تؤدي به إلى السجن، 
واتهامه باجلنون. وأضاف، ان 
املس����ؤولني يقومون بإخراج 
ال����رداد من الس����جن وإيداعه 
العباسية، بسبب  مستش����فى 
تعرضه للعديد من أنواع اإليذاء، 
على يد أعداء له، ما يجعل إميي 

تقف بجانب����ه، حتى يتخطى 
محنته. وتابع املصدر، حسب 
ش����بكة »إرم« اإلخبارية: »كما 
يقف بجواره صديقه، الذي يقوم 
بدوره أش����رف زكي، ويساعد 
حبيبته لتخطي الضغوط التي 
ميارسها أعداء الرداد عليها، ما 
يجعلهم يتخطون كل الصعاب، 
حتى حتدث العديد من املفاجآت 
مع توالي األحداث األخيرة من 
املسلسل«. ومسلسل »حق ميت« 
بطولة حسن الرداد، إميي سمير 
غامن، وأشرف زكي، وعدد من 
الفنان����ني، ومن إنتاج ش����ركة 
فيردي، وسيعرض عبر فضائية 

»احلياة« في رمضان املقبل. هند صبري

أعلنت الفنانة التونسية 
هند صبري عن إطالق إنتاج 
س����ينمائي جديدة حتمل 
اسم »Salam Prod« وذلك 
خالل انشطة مركز السينما 
العربية على هامش مهرجان 
»كان« السينمائي الدولي.

وته����دف صب����ري من 
خ����الل الش����ركة لتق����دمي 
األعم����ال الس����ينمائية ال� 
»خاص����ة جدا« بحس����ب 
وصفها، وهي لن تشترط 
بطولة األعمال املقدمة عبر 
شركتها اجلديدة، فضال عن 
التزامها بتقدمي أفالم  عدم 
س����ينمائية بشكل منتظم 

مع����ا، وقد أكدت، حس����ب 
»ايالف«، عل����ى أن هدفها 
الش����ركة ه����و تقدمي  من 
أعمال ترغب باملشاركة في 
صناعتها من البداية للنهاية. 
كما أكدت على أن الشركة 
إلى  ل����ن حتولها  اجلديدة 
منتجة س����ينمائية، حيث 
انها ستركز على االهتمام 
بعائلتها وعملها كممثلة، 
فضال عن مش����اركتها في 
األعم����ال االجتماعي����ة في 
الوط����ن العربي، الفتة الى 
أنها ال تهدف ملنافسة شركات 
اإلنتاج السينمائي املوجودة 

بالوطن العربي.

هند صبري تُطلق شركة إنتاج سينمائي

وديعة احلايكي: 
تشجعت وخضت 
التجربة ألول مرة 
من خالل »سحر 

البنفسج« 


