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»أمنيتها« 22 مطرب���ة 
املش���اركة في أنش���طة 
معرض الكتاب املوسيقية 
بس مشكلتها انه ألبومها 
تأخر طرحه في األسواق.. 

خيرها بغيرها!

ممثل له »شعبية« حلوة 
عند الناس هاأليام األضواء 
ابتعدت عنه بسبب أدواره 
اللي مو ماش���ية  املليقة 
 مع ش���خصيته املرحة..

عييد حساباتك!

أنشطة أضواء
مقدم���ة برام���ج تعتقد 
ان���ه »نوره���ا« راح يخلي 
املس���ؤولني الل���ي بقناتها 
يزيدون اجرها مع انه مخارج 
احلروف عندها أي ش���ي.. 

عيل على شنو يزيدونچ!

أجر

انطالق مهرجان أيام المسرح للشباب الـ 6 الليلة على مسرح الدسمة
مفرح الشمري

تنطلق مس���اء اليوم على 
خشبة مسرح الدسمة أعمال 
ال���دورة ال���� 6 ملهرجان أيام 
املس���رح للش���باب برعاية 
العامة  الع���ام للهيئة  املدير 
للش���باب والرياض���ة اللواء 
املتقاعد فيصل اجلزاف وذلك 
حتت ش���عار »حرفية أدوات 
املخرج في املسرح املعاصر« 
حيث يشتمل حفل االفتتاح 
على عرض مسرحي بعنوان 
»فرع قطعة 6« تأليف واخراج 
عبداهلل البدر ويش���ارك فيه 
الش���باب  نخبة من املمثلني 
الذي���ن حقق���وا ش���هرة في 
األعمال التلفزيونية األخيرة 
وسيتصدى لتقدمي فقرات حفل 
االفتتاح كل من املذيع نادر كرم 

وحبيبة العبداهلل.
ويستمر املهرجان حتى 12 
اجل���اري ويتضمن 11 عرضا 
مسرحيا هي 3 على الهامش و8 
عروض في املسابقة الرسمية 
ومنه���ا: »ويتكلم اخلازوق« 
لفرقة مسرح اخلليج العربي، 
»احلرب الباطنية« لفرقة ستيچ 
جروب، »مجرد حلم« لفرقة 
مراكز الشباب، »سأفقد عقلي« 
لفرق���ة اجليل الواعي، »غني 
وثالث فق���راء« لفرقة املعهد 
العالي للفنون املس���رحية، 
»اخو دنيا« لفرقة دور الرعاية 
االجتماعية، »جرمية املسرح« 

لفرقة سڤن ستايل.

لجنة التحكيم

م���ن جانب���ه عق���د مدير 
املهرجان عبداهلل عبدالرسول 
ومساعده علي وحيدي مؤمترا 
صحافيا مساء أمس األول في 
املركز اإلعالم���ي للمهرجان 
مبس���رح الدسمة حيث أعلن 
من خالله أسماء أعضاء جلنة 

التحكيم له���ذه الدورة وهم: 
محمد مبارك بالل »رئيسا«، 
الش���ايع »عضوا«،  ش���ايع 
د.نرمني احلوطي »عضوا«، 
أحالم حسن »عضوا«، حمد 
الرقع���ي »عض���وا«، د.نبيل 
احللواجي »عض���وا«، فادي 
عبداهلل »عض���وا« باالضافة 
إلعالنه ألس���ماء املكرمني في 
هذه الدورة من املهرجان وهم: 
الفرج،  القدير س���عد  الفنان 
الفنانة القديرة سعاد عبداهلل، 
الفنانة القديرة مرمي الصالح، 
الفنانة  الفنانة هدى حسني، 
انتصار الشراح، الفنان القدير 
عبدالعزي���ز الفهد، والزميلة 

ليلى أحمد.

أنشطة المركز اإلعالمي

واستعرض مدير املهرجان 
عبداهلل عبدالرسول أنشطة 
الدورة  املركز اإلعالمي لهذه 
والتي تشتمل على 24 نشاطا 
الندوات  العديد من  تتضمن 
الفكرية واملؤمترات الصحافية 
وتسليط الضوء على بعض 
جتارب املخرجني في املسرح 
حتى يس���تفيد منها الشباب 

املسرحي الواعد.
ومتنى عبدالرس���ول من 
جمي���ع الف���رق املس���رحية 
املش���اركة في هذه الدورة أن 
تكون منافستهم بروح جميلة 
بعيدة ع���ن املهاترات التي ال 
تسمن وال تغني من جوع حتى 

تعم الفائدة على اجلميع.

هوية المهرجان

سبق مؤمتر اللجنة املنظمة 
للمهرجان ندوة فكرية بعنوان 
أدوات املخرج في  »حرفي���ة 
املسرح املعاصر« وهو شعار 
ه���ذا املهرجان حت���دث فيها 
املخرج سليمان البسام بإسهاب 

حيث حلل من خاللها هوية 
املهرجان في دورته السادسة 
وأدارت ه���ذه الندوة املذيعة 

زينب القالف.
بدأ البس���ام حديثه حول 
أهمية تفعيل احلركة املسرحية 
من خالل ه���ذه النوعية من 
املهرجانات املسرحية احلاضنة 
للشباب املبدع، مشيرا الى ان 
ش���عار املهرجان يحمل أكثر 

من بعد فكري وتطبيقي يجب 
االستفادة منهما في تعميق 
املفاهيم بشكل إيجابي، وأضاف 
البسام قائال:  اعتبر نفسي أحد 
تالمذة املدرسة املسرحية في 
بريطانيا ومن خالل جتربتي 
وجدت ان املسرح البريطاني 
يعتمد في املق���ام األول على 
»النص« كعنصر رئيسي في 
حني ان املخرج يعتبر عنصرا 

ثانويا، ولعل ذلك أفسح املجال 
البريطانيني  الكت���اب  أم���ام 
للولوج الى هوليوود وتقدمي 
الكثير من األعمال في األفالم 
األميركي���ة، وال أبالغ بالقول 
البريطاني يكون  ان املخرج 
»أشبه بالعبد املأمور« وخادما 
للن���ص فاألمر يأتي وينتهي 
من الكاتب، لكن هذه النظرية 
تختل���ف كليا عن املدرس���ة 

األوروبي���ة التي تعتمد على 
املخرج كعنصر رئيسي وأشبه 
ما يك���ون ب�»النوخذة« بلغة 
البحر فهو يعيد قراءة النص 
ويتدخل بشكل جذري ومباشر 

لتنفيذ رؤيته اإلخراجية.
وزاد: نحن بدورنا في العالم 
العربي تأثرنا بشكل مباشر 
باملدرسة األوروبية، ومن خالل 
جوالتي املختلفة في العواصم 

أمام  انن���ا  العاملي���ة وجدت 
نقطة حتول ميكن وصفها ب� 
»املسرح الهجني« وهذا املسرح 
التأمل خاصة فيما  يستحق 
يتعلق بعالقة املخرج بأدواته 
الفنية املتعارف عليها »النص، 
املمثل، السينوغرافيا« ورؤيته 
اإلخراجية، فيما يتعلق بالنص 
فيتردد على مس���امعنا دائما 
معاناة املسرح الذي يع�����اني 
من وجود نصوص جيدة في 
ظل التط���ورات املعاص���رة، 
حيث احملاوالت املختل�����فة 
للتدخل في النص وتعدي����له، 
مثلما ش���اهدت ف���ي جتربة 
حاول فيه���ا املؤلف االعتماد 
على م���ا ورد ف���ي الصحف 
اتهم  حول قض�����ية مواطن 
الن���ص خلق  بالسرقة، هذا 
نوعا م���ن الرمزي���ة لوضع 
بلد معاصر بعيدا عن النص 
املكتوب والذي أميل بطبعي 
للتعام���ل معه، حيث يصبح 
مبقدوري إعادة الطرح وخلق 

شكل متواز أو مغاير.

دور الممثل

اما فيما  البس���ام:  وتابع 
يتعلق بالعنصر الثاني وهو 
»املمثل« فالس���ؤال املطروح 
حاليا م���ا دور املمثل؟ وهل 
الي���زال دوره في جتس���يد 
الشخصية قائما أم انه ناقل 
للخبر فق���ط؟ وهنا البد من 
االشارة الى ان النظرة للممثل 
في أوروبا وحتى في املسرح 
التونس���ي يعتمد على لغة 
اجلس���د وليس لغ���ة الكالم 
مثلما هو معمول به في نسبة 
كبيرة من املعاهد األكادميية، 
لذا البد من القائمني على مثل 
هذه النوعية من املهرجانات 
أو املؤسسات األكادميية عمل 
ورش تدريبية لهؤالء الشباب 

م���ن أجل تطويره���ا، وفيما 
يتعلق بالرؤي���ة اإلخراجية 
شخصيا أرى ان السينوغرافيا 
من أدوات ديكور وموسيقى 
وصوت تأتي في رأس »الهرم« 
التقنية  وهي من اجلوان���ب 
التي تدخل ف���ي حيز األمور 
املهمة والرئيسية للمخ����رج 
من أجل خلق ف����ضاء داخل 

البروڤة.
واضاف: هنا أريد ان ألفت 
إلى أمرين مهمني األول وهو 
أهمي���ة االلتف���ات واالهتمام 
بعناصر مهمة خلف الكواليس 
مثل إدارة اخلشبة والكواليس 
وهي عناصر مهمة في املسرح، 
لكن لألس���ف تأت���ي في ذيل 
االهتم���ام حتى ف���ي املعاهد 
األكادميي���ة، واألم���ر الثاني 
يتعلق مبسألة التوثيق وأنا 
التوثيق برفع الستارة  ضد 
امن���ا يجب ان يب���دأ من أول 
بروڤ���ة طاولة ألن البروڤات 
تش���هد الكثير من األساليب 
املتطورة واملختلفة وحاالت 
جديدة تستحق التوثيق في 

كل خطوة.
وف���ي رده على أس���ئلة 
الصحافيني أكد البس���ام انه 
تعام���ل م���ع جي���ل اخلبرة 
والش���باب وكالهم���ا ميلك 
الطموح والقدرة على تقدمي 
االبداع، مش���يرا الى ان لغة 
التفاهم واالحترام هي سيدة 
املوقف في التعامل، وعن وجود 
اخللل في اس���تيراد األفكار 
الغربية قال: يجب أال نرفض 
االس���تيراد الغربي من ثقافة 
وأدب رفضا قاطعا لكني ضد 
االستنساخ الغبي، ألن تراثنا 
العربي وأدبنا يستحق منا ان 
نسبر أغواره ونستخلص منه 
الكثير من القضايا والقصص 

القيمة.

تستمر عروضه حتى 12 الجاري تحت رعاية الجزاف

الفنان القدير سعد الفرج

محمد مبارك بالل رئيس جلنة التحكيم

راشد املاجدعبداملجيد عبداهلل

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

د.نرمني احلوطي

الفنانة القديرة مرمي الصالح

د.شايع الشايع

املخرج سليمان البسام مع املذيعة زينب القالف)سعود سالم(مدير املهرجان عبداهلل عبدالرسول ومساعده علي وحيدي ورئيس املركز اإلعالمي الزميل مفرح الشمري في املؤمتر الصحافي 

راشد الماجد يغني »البتول« في دبي»مفاجآت« عبدالمجيد عبداهلل في عيد األضحى
يكث���ف الفنان عبداملجي���د عبداهلل العمل من أج���ل االنتهاء من 
ألبومه اجلدي���د قبل بداية عيد األضحى املقب���ل، وهو املوعد الذي 
حددته الش���ركة املنتجة باالتفاق مع املطرب لطرح األلبوم اجلديد 

في أسواق الكاسيت.
ويعتزم عبداهلل إدخال تعديالت جذرية على ألبومه اجلديد حتى 
يختلف في مضمونه وش���كله النهائي عن ألبوماته السابقة جتنبا 
للتكرار، وذكرت مصادر إلحدى الصحف السعودية،  ان األلبوم سيضم 
أعماال كالس���يكية عديدة، إلى جانب االعتماد على األحلان السريعة 

التي تستهوي عددا كبيرا من املستمعني اخلليجيني.
وأشارت املصادر نفسها الى ان عبداملجيد يعقد جلسات عمل فنية 
مع املقربني له من امللحنني والش���عراء للوقوف على أفضل األعمال 
التي ميك���ن اختيارها لأللبوم اجلديد. وقالت: انه حصل في الفترة 
األخيرة على عدد وافر م���ن القصائد واألحلان من فنانني معروفني 

وآخرين مغمورين.
واشار عبداملجيد عبداهلل الى ان األلبوم اجلديد سيضم مفاجآت 
جديدة وقال: اعتادت اجلماهير مني عند طرح أي ألبوم جديد على 
ان أقدم له���ا مفاجآت فنية، وفي هذا األلبوم أجهز ألكثر من مفاجأة 
فنية، أمتنى ان تعجب املستمعني من جميع الفئات، رافضا الكشف 

عن شكل هذه املفاجآت حتى ال تفقد تأثيرها عند طرح األلبوم.
وذكر الفنان الس���عودي ان األلبوم سيضم قصائد مغناة لسمو 
األمير سعود بن عبداهلل وسهم وتركي وطارق محمد، واعتذر لعدم 
الكشف عن ماهية هذه القصائد في الوقت احلالي، وقال: مازال الوقت 

مبكرا لإلعالن عن كلمات هذه القصائد وطريقة تلحينها.

يعمل الفنان راشد املاجد على جتهيز واعداد ألبومه املقبل وسط 
سرية تامة وهدوء اعتاد دائما ان يرافقه في جميع مراحل اعداد اي 
من ألبوماته، وتنقل املاجد خ���الل الفترة املاضية بني املنامة ودبي 
وبدأ فعليا بتس���جيل وتنفيذ عدد م���ن األغنيات التي وقع اختياره 
عليها لتكون ضمن جديده، واختار ان يكون توجهه في األلبوم املقبل 
عربيا من خالل الغناء بعدة لهجات مختلفة، بعد ان كانت له جتارب 

من خالل اغنية »اشوف فيك يوم« وأغنية »خاينة«.
وقام املاجد اخيرا بالتنفيذ املوس���يقي الغنية جديدة من كلمات 
الشاعر االمير بدر بن عبداحملسن حتمل اسم »البتول« وذلك في احد 
االس���تديوهات في دبي، ليقوم بعدها بتركيب صوته على االغنية 
نفس���ها التي صيغت بلحن طربي، ولم يحسم املاجد امر هذا العمل 
بعد ان كان س���يضمه الى ألبومه املقبل او ان يقدمه ضمن مهرجان 

»راشد واحبابه 2« الذي يتم التحضير له اآلن.
ألبوم راش���د س���يضم وأحبابه 2 اغنية »منك منقهر« التي كتب 
كلماتها الش���اعر منصور الشادي، وحلنها رفيق دربه امللحن احمد 
الهرمي، باالضافة الى اغنية املقدمة ملسلسل »قلوب لاليجار« التي 
كتب كلماتها الش���اعر عبدالرحمن الصديقي، وحلنها احمد الهرمي، 

والقت الكثير من االصداء عند عرض املسلسل في رمضان.
من جهة ثانية يتنافس الفنان راشد املاجد الى جانب 4 فنانني عرب 
بعد انسحاب عمرو مصطفى على جائزة ال� »ام.تي.ڤي« االوروبية 
كأفضل فنان عربي، حيث مت ترشيح كل من دارين حدشيتي ودجو 
اشقر ورامي صبري، وكان كارل ولف الفنان اللبناني العاملي الكندي 

حصد اجلائزة العام املاضي.

ألبومه المقبل عربي متعدد اللهجاتأدخل تعديالت جذرية على جديده


