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الفنية

ممثلة »رمت« االتهامات 
على زميلتها بعدما قلص احد 
املنتجني مشاهدها في عملها 
اليديد علشان تكون صاحبتنا 
 بطل����ة العم����ل.. بوطبيع 

ما ييوز من طبعه!

خبيرة جتميل تبي ترفع 
دع���وى قضائية ضد احد 
اللي »اندهشت«  املنتجني 
بكالم���ه عنه���ا بطريق���ة 
تفشل.. مو كل مرة تسلم 

اجلرة ياحلبيب!

منتج »ارش����ده« عقله 
بانتاج برنامج مس����ابقات 
لش����هر رمضان، راح يبث 
عالهوا من بيروت وطالب 
من فريق عمله عدم التصريح 

فيه.. خير ان شاء اهلل!

اتهامات قضية مسابقات

من خالل عرض مسرحية »مسرح بال جمهور 4« ضمن مهرجان »صيفي ثقافي 4«

ر« مسرح الدسمة باإلسقاطات السياسية الالذعة محمد الحملي »فجَّ

عب�داهلل الخض�ر ومش�اري المجيب�ل وعل�ي حس�ن قناب�ل فني�ة موقوت�ة!
بشار جاسم

ضمن أنشطة »صيفي ثقافي 4« 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب مت عرض مسرحية »مسرح 
بال جمهور 4« احلائزة على جائزة 
افضل ع���رض مس���رحي متكامل 
مبهرج���ان اخلراف���ي املس���رحي 

.2009
تدور احداث املس���رحية حول 
انفجار يحدث في مس���رح الدسمة 
ويتم نقل هذا احلدث على شاشة 
عمالقة وبعدها يتهم 4 أش���خاص 
فيعتقلون ويرمون في سجن يقع 
حتت األرض مبئات األمتار وتوجد 
به فتحة مربعة وحيدة بعيدة عن 
الس���جناء حتى يصع���ب عليهم 
الوصول اليها ضمن احد االسقاطات 
السياسية التي يقدمها احلملي في 

مسرحيته.
املكان  يعيش السجناء في هذا 
وكأنهم في دول���ة معينة يحكمها 
الفنان  »الواصل« وي���ؤدي دوره 
صادق بهبهاني الذي يريد حتقيق 

كل شيء من خاللهم ولكن يتصدى 
له شاب بالسجن يدافع عن املساجني 
وعن عامة الش���عب وه���و الفنان 
املوهوب عب���داهلل اخلضر ولذلك 
يرشو »الواصل«  هذا الشاب صاحب 
احلق إلقناعه بأنه واصل، فيكرهه 
السجناء الذين يقنعون احدهم بأن 
يفجر نفسه في عملية ارهابية عبر 
إسقاط سياسي عميق من خالل عبارة 
قالها عبداهلل اخلضر للمتشددين 
»بسكم عاد تراكم ضحكتوا الغرب 

علينا باللي تسوونه«.
كوميديا

العرض جاد بش���كل عام وفي 
نفس الوقت تتخلله بعض املواقف 
الكوميدية وهذا ما يتميز به املخرج 
محمد احلملي في أعماله في »ستيچ 
قروب« حيث انه يقدم العمل املسرحي 
الذي كتبه بنفسه برؤية اخراجية 
رائعة وسهلة الفهم للمشاهد العادي 
غير األكادميي من خالل القفشات 
الكوميدية واالسقاطات السياسية 

واستعراضات املمثلني الفنية بشكل 
عام، وه���ي العوامل الت���ي اهلته 
للحصول على جائزة افضل عرض 

متكامل مبهرجان اخلرافي.
الطاقات الفنية الشابة

29 ممثال قاموا باس���تعراضات 
فنية موحدة وتوزعت عليهم االدوار 
بشكل عادل فكل ممثل كان في مكانه 
وقد أبدع عبداهلل البدر وعبداحملسن 
العمر وصادق بهبهاني وحسني املهنا 

ومحمد املسلم بأدوارهم.
كم��ا انن��ا ان��دهشنا كمش��اهدين 
بطاق��ات فني��ة ش�����ابة أش���ب��ه 
ب��القنابل الفن��ية امل��وقوتة وه��م 
اب��دع  ال��ذي  عب��داهلل اخل��ض���ر 
الكوميدي واملمثل مشاري  بدوره 
املجيبل الذي تلون بأدواره وخفة 
حركته وصوته واملمثل علي حسن 
بش���خصيته املركبة، كما ان بقية 
املجامي���ع اج���ادوا ادوارهم بدقة 
وحرفية بفض���ل امكانية احلملي 

العالية بالتعامل معهم  اخراجيا.

األمني العام املساعد عبدالهادي العجمي يتقدم احلضور 

فريق عمل »مسرح بال جمهور 4«
املدير اإلداري عبداهلل حجي

تأليف وإخراج محمد احلملي

تمثيل

عبداهلل البدر
عبداحملسن العمر

عبداهلل اخلضر
صادق بهبهاني

محمد املسلم
علي حسن

حسني املهنا
مشاري املجيبل

عبدالرحمن الصايغ
بدر البناي

احمد خميس
محمد السندي
جراح العسك
ناصر العسك

مشعل املجيبل
احمد العلي

سالم السبتي
حسني املال

مشعل البلوشي
خالد الظفيري

احمد الرس
عبداهلل املطوع

عبدالرحمن اليحيوح
محمد اكبر

ناصر الفيلكاوي
عبداهلل النهام

عبدالعزيز النهام
خليفة النصار

ديكور: عبداهلل احلشاش، اضاءة: 
فهد الفالح، ازياء: نور علي حسن، 
مكي����اج: عصام الكاظمي، مس����اعد 
مكياج: ايوب دش����تي، موس����يقات: 
التصوير:  مش����اري املجيبل، مدير 
محمد القالف، استشارات هندسية: 

لؤي مقدم.
ادارة االنتاج: مهدي فتح اهلل بدر 

البكر، علي االبراهيم.
التقنيات: عادل الوزان.

مت التس����جيل واملونت����اج ف����ي 
ستوديوهات ستيج قروب.

املؤلف واملخرج محمد احلملي

إسقاطات سياسية الذعةعبداهلل البدر في مشهد من املسرحية جانب من العرض املسرحي

مشهد من مسرحية »مصاص الدماء« النجم جمال الردهان

جمال الردهان: »مستانس وايد« من »مصاص الدماء«
عبدالحميد الخطيب

أكد الفنان جمال الردهان ان مس���رحية »مصاص الدماء« التي 
تعرض على مسرح كيفان هذه األيام من األعمال التي أعادت للمسرح 
الكويتي رونقه وهيبته ملا حتمله من قضايا مهمة جذبت اجلماهير 

أكثر مما كان متوقعا.
وأوضح قائال: ان استمرار عرض املسرحية في فصل الصيف 
بهذا احلضور اجلماهيري الكثيف إمنا يؤكد اننا أمام حالة مسرحية 
متميزة على املستوى الفني في ظل وجود كوكبة من الفنانني املعروفني 
على الصعيد املس���رحي، مشيرا الى انه يشعر مبتعة حقيقية مع 

مسرح الرعب كونه يحظى مبتابعة وحضور جماهيري كبير.
واعتبر الردهان أن نس���خة »مصاص الدماء« احلالية ال تنتمي 
إلى مس���رح الرعب فحسب ولكنها تناقش العديد من املوضوعات 
املهمة التي متس حياتنا في ظل األزمات االقتصادية العاملية التي 
انعكست آثارها بالتبعية على الناس، معربا عن سعادته بدخول 

املقيمني العرب هذا العرض بشكل كثيف.
وفيما يتعلق باالختالف بني هذه النس����خة والنسخ السابقة 
أوض����ح الردهان أن العرض احلالي بالتحديد يحمل خصوصية 
كبي����رة ألنه جاء بع����د تغييرات متعددة عل����ى جميع األصعدة 

س����واء كانت محلية أو إقليمية، وقال: كان البد من التطرق إلى 
القضايا الت����ي تؤرقنا نحن في الكوي����ت وأيضا تؤرق املنطقة 

والعالم العربي.
وأضاف: مسرح السالم معروف أن أعماله املسرحية تشير دائما 
بشكل أو بآخر إلى مواقع اخللل، ناهيك عن أن هذا العرض بالتحديد 
قد جاء بعد جتارب كثيرة حتمل نفس االسم ومن هنا سيجد اجلمهور 
كما من الكوميديا التي لم يتعود عليها وكذلك زيادة مساحة الرعب 
من خالل وس���ائل جديدة واالهم هو كم اجلرأة واحلرية في طرح 
القضايا، ملمحا إلى أنه يذهب إلى بيته كل ليلة وهو »مس���تأنس 

وايد« ألن اجلمهور يخرج من العرض وهو سعيد.
واختتم الردهان حديثه قائال : ان مس���رحية »مصاص الدماء« 
ليست عمال تقليديا وإمنا هي مسرح فني متكامل وفيها الكثير من 
اإلبهار والتعبير احلركي والكوميديا والرعب وغيرها مثل الديكور 

واألزياء واملوسيقى، متمنيا أن يشاهده اجلميع.
اجلدير بالذكر ان مسرحية »مصاص الدماء« تأليف عبدالرحمن 
املسلم والفنان عبدالعزيز املسلم ويشارك البطولة بجانب املسلم 
الفنان جمال الردهان وانتصار الشراح وعادل املسلم وشوق وعبد 

احملسن القفاص ومجموعة كبيرة من الفنانني الشباب.

)أحمد باكير(»مسرح بال جمهور 4« أذهلت اجلميع


