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فنـــــون

ألو

حّلوا ضيوفًا على قراء »األنباء« لمدة ساعتين

م�ع  س�الفتي  ه�ذي 
وأنتظ�ر  الدم�اء«  »مص�اص 
المس�لم عبدالعزي�ز  وع�د 

أعدنا مسرحية »مس�رح بال جمهور 4 « بناء على طلب المجلس 
الوطني وفوجئنا بالحضور الجماهيري الكبير في مس�رح الدس�مة

الحم���د هلل عل���ى 
نج�اح دوري ف�ي »االعت��ذار« 
ومس�تانس بردة فعل الجمهور 

سعداء بجائزة أفضل عرض 
متكام�ل وانتظ�روا من�ا المزيد 

عاصم�ة  ق�روب  س�تيچ 
مسرح الش�باب وهدفنا مو المادة 

نجوم فريق ستيچ قروب: انتظرونا 
في »الهامور المفترس« و»أمنا الغولة«

بشار جاسم
»مسرح بال جمهور« او فرقة س�تيج قروب حققت العديد من االجنازات سواء املسرحية او 
االفالم القصيرة، حيث بدأ مس�رح بال جمهور في عام 2005 واستمر لغاية عام 2009 باسم 

ستيچ قروب وحصل على العديد من اجلوائز بالعديد من املهرجانات املسرحية وآخرها مهرجان 
اخلرافي حيث حصلوا على جائزة افضل عرض متكامل عن مسرحية »مسرح بال جمهور 4«.

فريق مسرح بال جمهور او فرقة ستيج قروب حلوا ضيوفا على ديوانية »األنباء« بقيادة املخرج 

محمد احلملي والفنانني صادق بهبهاني وعبداهلل البدر وعبداحملس�ن العمر. تطرقوا للعديد 
من احملاور الفنية منها عن حصولهم للجوائز وعن جديدهم بفرقة س�تيج قروب والعديد من 

االمور، واليكم التفاصيل:
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احلضور.
وليــــش مـــا تعرضونهــا 

ايام اكثر للجمهور؟
مافي مسرح فاضي وما نقدر 
ننتج بستيج قروب كتكاليف 
دعاية واعالن وغيرها من االمور 
لكن احلم���د هلل على كل حال 

وجناحنا يكفينا.
كلمونا عن مسرحية »الهامور 

املفترس«؟
واهلل هذا عمل ضخم وميكن 
نأجله حت���ى املهرجان احمللي 
والعمل مو من ضمن مسرحيات 
»مسرح بال جمهور« خصوصا 
انه يحتاج الى ورش���ة وجهد 
ما يقارب ال� 4 اش���هر تقريبا 
فمافي وقت، وعندنا عمل جديد 
ما حددنا ألي مهرجان واس���م 

املسرحية امنا الغولة.
ــادق عجبني دورك  خالد: ص

في مسلسل اخلراز؟
صادق: مشكور يا بووليد 

هذا من ذوقك.
ــل مع ام  ــنة عندك عم هالس

سوزان؟
ال واهلل ألن���ي ارتبطت مع 
اسرة مسلسل رسائل من صدف 

وان شاء اهلل الدور يعجبكم.
ــك  بطاقت ــرف  نع ــن  وممك

الشخصية يا احلملي؟
محمد راشد احلملي، خريج 
املعهد العالي للفنون املسرحية، 
متزوج: مواليد 1986/1/14 وبرجي 

اجلدي.
ــور 1، 2، 3  ــرح بال جمه مس
و4، واجلاي هل راح يكون نفس 

الفريق من املمثلني؟
احلمل�����ي: 

مس��رح بال 
جمه���ور 
في�������ه 
مشكلة 

الوطن وقناة روتانا  تلفزيون 
خليجية.

ــد عندك  ــة مهدي: محم صفي
مسرحية بالعيد؟

محمد: عندي مسرحية بعيد 
الفطر اسمها مدينة الظالم من 
تأليف���ي واخراجي م���ن انتاج 
باسم عبداالمير وبطولة نخبة 
من النجوم باالضافة الى فيلم 
سينمائي اسمه اسرار مع فرقة 
ستيج قروب وهم عندنا مسرحية 
اسمها الهامور املفترس مع مسرح 

الشباب.
ــان صادق  ــم الفن ــن اكل ممك

بهبهاني؟
تفضلي يا صفية معاچ.

شنو جديدك برمضان؟
عندي مسلسل اسمه »رسائل 
من ص���دف« تأليف عبدالعزيز 
احلشاش واخراج احمد دعيبس 
وبطولة غامن الصالح وجاسم 
النبهان وملياء طارق ومجموعة 
م���ن النجوم وانتظر دوري في 
املسلسل بفارغ الصبرعلشان 

اعرف ردة فعل اجلمهور.
ــت تكلمونا عن  ــد: يا ري احم
»مسرح  ــرحية  مس اعادة عرض 

بال جمهور 4«؟
ه���ذا بطل���ب م���ن املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ملهرجان صيفي ثقافي واختاروا 
مسرحية تاتانيا ومسرحيتنا 
كوننا حصلنا على جائزة افضل 
عرض واحلم���د هلل ما توقعنا 
هذا احلض���ور اجلماهيري ملدة 
يومني وم���ن غير دعوات وهذا 
يدل على صيت العمل نفسه اللي 
جعل اجلمهور العادي 
يحرص عل��ى 

ايجابي��ة ومشكل�ة سلبي��������ة، 
وااليجابية اني ارتاح بالشغ�ل 
الب�������در  عب���داهلل  م�������ع 
وعبداحملسن العم��ر وتعودن���ا 
من البداي���ة ان نك����ون مع بعض 
وعبداهلل خضر شارك من اجلزء 
الثان����ي مع��انا واستمر وصادق 
كذلك ش���ارك معانا واملش���كلة 
الس���لبية ان من كثر ما صاروا 
ال���� 29 ممثل م���ع بعض صار 
اداؤه���م نف���س الشي وقراب 
من بعض وهذا اللي راح أح����اول 
ان اغيره فيهم م�ن خالل »مسرح 
بال جمهور« 5 مبهرجان اخلرافي 
املقب����ل واحنا تعودنا ان مسرح 
ب���ال جمهور ما يش���ارك اال في 

مهرجان اخلرافي.
نوال: ممكن اعرف شنو جديد 

عبداحملسن العمر؟
عندي مسلس���ل »الهدامة« مع 
محمد دحام الشمري واجسد دور 
مدرس في مدرسة املباركية وهو 
عمل تراثي امتنى انه يعجبچ يا 
نوال وهو مختلف عن ادواري 

السابقة.
وعبداهلل البدر؟

االول  عن���دي مسلس���لني 
»الهدام���ة« والثاني »عقاب 3« 
واقدم بعقاب 3 دور رشيد وهو 

شاعر ورسام رومانسي.
اوكي موفقني يا رب؟

مشكورة.
ــنو مكانتها  ــتيج قروب ش س

مبسرح الشباب؟
احلملي: ستيچ قروب تعتب��ر 
عاصمة مس���رح الشباب الن احنا 
كلن��ا مبس��رح الشباب وبروڤاتنا 
الش���باب وستيج  مبس���رح 

قروب فرقة صغيرة وكل 
الفرق تساعدنا وما 

قص��رت مع�انا 
بوال ش������ي 
الن هدفن���ا 

مو املادة.

ــي  ــد احلملــ ـــارة: محم س
شلونك؟

محمد: هال فيچ يا سارة.
ــع اعادة  ــفناك م ــش ما ش لي

عرض مسرحية مصاص الدماء؟
واهلل ما صار تنسيق بينهم 
الن كان بوقتها عرس���ي وكان 
اني ارجع اش���ارك  يش���رفني 

معاهم.
ــه انك مخرج العمل  اللي اعرف
لكن اسمك ما كان مكتوب ليش؟

انا مثلچ مصدوم من هالسالفة 
وملا كلمتهم قالولي ان االخراج 
تغي���ر لكن حض���رت العرض 
واكتشفت ان االخراج نفسه واللي 
تغير ما يتعدى 20% وملا كلمت 
املنتج عبدالعزيز املسلم وعاتبته 
قالي انه راح يحط اسمي على 
تصوير املسرحية بالڤيديو وانا 
ناطر وعده وعموما املسلم فنان 
قدير وتشرفت بالعمل معاه وملا 

يوعد يوفي.
وانا  ــلونك  ش عبداهلل  تهاني: 

من اشد املعجبات فيك؟
عبداهلل: مشكورة يا تهاني 

هذا من ذوقچ.
ــل  بصراحة بدعت في مسلس

»االعتذار«؟
ما قصرتي وإن شاء اهلل اكون 

عند حسن ظنكم.
شخبارك  عبداحملسن  فطوم: 
ــلم عليك وايد  انا بس حبيت اس

وايد وأقولك اني اموت فيك؟
مش���كورة وانا بع���د اموت 

عليكم وايد وايد.
بدر: بدعت يا محمد باملقرود 

وعيال بوسالم؟
محم���د: حبيبي ي���ا بدر ما 

قصرت.
وشنو جديدك؟

عندي مسلسل »دمعة 
يتيم« م����ع الفنانة 
حياة  القدي���رة 
الفه���د عل��ى 

دوري ف�ي مسلس��ل 
»الهدامة« مختلف عن 

أدواري الس�ابقة

انتظ�ر دوري ف�ي 
صدف«  من  »رسائل 
الصب���ر بفارغ 

)سعود سالم(عبداحملسن العمر وعبداهلل البدر ومحمد احلملي وصادق بهبهاني مع الزميلني بشار جاسم وعبداحلميد اخلطيب


