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للح���ن 24 مذيع���ة 
تنطر »البش���رى« من 
مس���ؤولينها لتق���دمي 
برنامج اذاعي شهير بعد 
الوعود..  ما تعبت من 

خير إن شاء اهلل!

ممثلة »مشهود« لها بنكران 
اجلميل هاأليام تبي تتقرب 
من أحد املخرجن للمشاركة 
في عمله اليديد بس أالعيبها 
ما مش���ت عل���ى هاملخرج.. 

احلمد هلل والشكر!

وعود أالعيب
ممثلة كان���ت »كرمية« 
حيل م���ع أح���د املنتجن 
انه���ا تنازلت عن  لدرجة 
نصف أجرها علشان تشتغل 
معاه بس »كرمها« ما فادها.. 

اهلل كرمي!

كرم

عصام الكاظمي وفاطمة الطباخ وهديل العيدان اثناء العرض

بوطيبان مع الزميل فالح العنزي 

)محمد ماهر(

مشهد من مسرحية »سأفقد عقلي«

عبدالعزيز املسلم

فرقة الجيل الواعي: »سأفقد عقلي« في مسرح الدسمة
مفرح الشمري

هل اصبح للحمار »أجّلكم اهلل« شأن في عالم الفن؟!
سؤال راود املتابعن للعرض املسرحي »سأفقد عقلي« لفرقة اجليل 
الواعي التي قدمته مساء امس االول على مسرح الدسمة ضمن العروض 
الرس����مية ملهرجان أيام املسرح للشباب السادس فبعد اغنية »بحبك يا 
حمار« الشهيرة التي غناها الفنان سعد الصغير عادت »اجليل الواعي« 
من خالل مس����رحيتها التي اخرجتها هبة العيدان وجسد شخوصها كل 
من فاطمة الطباخ، هبة العيدان، هديل العيدان، عصام الكاظمي وآخرون، 
لتوضح لنا من خالل رؤيتها االخراجية البسيطة والتي كانت عبارة عن 
ورشة عمل اهمية »احلمار« في حياتنا عبر قصة جحا وزوجته »مرجانة« 
والتي حتول فيها »جحا« االنس����ان الى »حمار« وبالعكس ليبدأ صراع 
زوجته معه بعد ان تغيرت احواله واصبح بليد االحاسيس جتاه املشاكل 

التي تدور حوله لتفقد عقلها بعد فترة من تصرفاته.

ديكور فقير

كعادتها حتاول فرقة اجليل الواعي في عروضها تسليط الضوء على 
العديد من املشاكل املطروحة في الديرة من خالل االندماج مع اجلمهور 
على خشبة املسرح لتقدمي املس����رح العربي احلي واالبتعاد عن العلبة 
االيطالية وهذا امر يحسب لها، وفي مسرحية »سافقد عقلي« مت تسليط 
االضاءة على اعضاء جلنة التحكيم الذين يتقدمون احلضور فوق خشبة 
املسرح وتناسي اجلمهور باالضافة لعدم فتح االضاءة جلمهور الصالة 
حتى يتحقق هدف املس����رح العربي احلي في التحام اجلمهور مع فريق 
العرض املس����رحي وكانت هذه النقطة مثار جدل في احللقة النقاش����ية 
التي جاءت بعد عرضهم املسرحي الذي كان ديكوره فقيرا ألبعد احلدود 

باالضافة الى ازيائه!

أداء الممثلين

املمثلون املش����اركون في العرض املسرحي وجوه جديدة باستثناء 
عصام الكاظمي وهبة العي����دان، وهذا أمر جيد لفرقة اجليل الواعي من 
جهة اعطاء الفرصة ملجموعة من الشباب في اعمالهم املسرحية وقد لفتت 
فاطمة الطباخ االنظار بتمثيلها وحركتها الدؤوب على املسرح واستطاعت 
ان جت����ذب انظار اجلمهور لها خاصة ان هذه التجربة هي األولى لها في 
األعمال املسرحية كممثلة، بينما كانت هديل العيدان ملتزمة بتوجيهات 

املخرجة، وكانت حركات عصام الكاظمي ثقيلة على اخلشبة.

ضمن العروض الرسمية لمهرجان »أيام المسرح للشباب« السادس

المسلم: »مسرح الرعب« إفراز للغزو
وّجه الفنان عبدالعزيز 
املسلم سؤاال صريحا لكل 
م���ن يفك���ر أو يرغب في 
االجتاه لإلخراج واحترافه 
وهو »ملاذا تريد ان تصبح 

مخرجا؟«.
وذكر املسلم في الندوة 
الت���ي ش���ارك فيها ضمن 
انش���طة املركز اإلعالمي 
التابع للدورة السادس���ة 
الش���باب  أيام  ملهرج���ان 
وأداره���ا الزمي���ل خال���د 
ابراهيم ان املخرج يتشكل 
منذ بدايت���ه، خاصة فيما 
يتعلق بالذوق واالخراج 
والشخصية واالختيارات، 
ألن االخ���راج ليس مجرد 
علم، بل هو حياة كاملة، ال 
ميكن الولوج الى املسرح 
من بوابة املسرح فقط، بل 
بتمثي���ل كل حقبة زمنية 

نعيشها.
القول ان  ال���ى  ومضى 
املخرج احلقيقي هو من اطلع 
وقرأ عن املذاهب املسرحية 
وتابع: تاريخ املس���رح في 
الذي  العالم، وهو  مختلف 
يحمل بداخله رسالة، يتحرك 
بخطوات محدودة، ويكون 

على عل���م وخبرة حقيقية 
ألنه لن يفيدني مخرج عالم 
متطرف، ولن يفيدني مخرج 

معتدل غير قيادي.
واش���ار املس���لم الى ان 
تعاونه مع الشباب ينبع من 
اميانه املطلق بان الشباب 
ميتلكون الكثير من الطاقة 
واحلماس���ة، والدليل انني 
عندما كنت في العش���رين 
من عمري وطالبا في املعهد 
العالي للفنون املس���رحية 
قم���ت بتأليف مس���رحية 
»هالو بانك���وك« وحققت 
ايرادات جت���اوزت ال� 500 

ألف دينار.
وأض���اف ان املخرج لن 

ينج���ح دون عل���م وعليه 
االطالع على جميع املذاهب، 
ولقد جتولت في مس���ارح 
بريطانيا وحضرت عروضا 
مختلفة وخرج���ت برؤية 
أمتنى ان تنهض بطموحي 

وبلدي.
واإلخ���راج ال يعني ان 
أرسم االبتسامة على شفتيك 
امنا ان أجنح في التأثير فيك، 
ومن ثم السؤال: ملاذا أثرت 

فيك؟
وعن التجارب الشبابية 
اإلخراجي���ة قال: لألس���ف 
غالبيته���ا تقع ف���ي اطار 
التك���رار واملف���روض ان 
تكون املس���رحية مفهومة 
من قبل اجلميع، وليس���ت 
مجرد مسرحية تفهم باللغة 

املكتوبة.
وحت���دث املس���لم عن 
مسرح الرعب وقال: بعد هذه 
السنوات اكتشفت انه افراز 
للغزو العراقي ألنه مسرح 
سياسي مغلف، مشيرا الى 
تأثره مبسرح يوسف وهبي 
عندما قام بزيارة الى الكويت، 
ومسرح محمد صبحي في 

الثمانينيات.
وعاد املسلم بذاكرته الى 
طفولته عندما قام بإخراج 
مسرحية مصغرة أسفل »درج 
املنزل« وقال: ثم منت هذه 
املوهبة في داخلي وصقلت 
موهبت���ي في املعهد العالي 
للفنون املس���رحية وأتذكر 
حصولي على درجة امتياز 
في مادة االخراج التي اشرف 
عليها االستاذ حسن املسلم، 
وكنت دوما أصف العمل الذي 
قدمته باملسرح »االدرينالي« 
الهرمون  إميانا مني به���ذا 
»االدريناليني« احملفز للطاقة 

والنشاط.

تحدث عن تجربته اإلخراجية 

بوطيبان: المهرجانات الشبابية صقلت موهبتي
اس���تضاف املركز االعالمي 
الفنان واملخرج الشاب ابراهيم 
بوطيبان وذل���ك للتحدث عن 
رحلته مع مس���رح الش���باب 
في ن���دوة ادارها الزميل فالح 

العنزي.
استهل بوطيبان حديثه قائال: 
ان رحلتي مع مسرح الشباب 
هي رحلتي مع املس���رح حيث 
تقدمت للدراسة في املعهد العالي 
للفنون املس���رحية في اواخر 
سنة 2000 وبعدها انضممت الى 
مسرح الشباب، وكان اول اعمالي 
مع االستاذ عماد العكاري وكانت 
االنطالقة مع مسرح الشباب، 
كما انضمم���ت الى العديد من 
الورش مع املخ���رج عبداهلل 
عبدالرسول، واضاف: في ذلك 
الوقت كنا ش���بابا متحمسن 
ولن���ا احالمنا ومنها ان يكون 
لنا مهرجان خاص بنا وفعال 

حتقق ه���ذا احللم مع انطالقة 
مهرجان ايام املسرح للشباب في 
دورته االولى، وفي ذلك الوقت 
صقلت موهبتي عبر االحتكاك 
في املهرجانات والورش العملية، 
وان اول جتربة لي في االخراج 

كانت في مسرحية مع اخي حمد 
العماني واتذكر اني حصلت على 
جائزة افضل ممثل دور اول في 
احد املهرجانات، ومازلت اعتبر 
ان جتربتي قصيرة والى اآلن 

مازالت في البداية.

وف���ي نهاية حديثه ش���كر 
بوطيبان الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة واللجنة املنظمة 
للمهرجان على دعمهم للشباب، 
كما ش���كر جمي���ع احلضور 

واالخوة االعالمين.

ماجدة الرومي تفتتح »أنغام من الشرق«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد 

تطل الفنان���ة ماجدة الروم���ي 24 و26 اجلاري في قصر 
اإلمارات، حيث حتيي أول انشطة برنامج »أنغام من الشرق« 

ملوسم 2009- 2010. 
املهرجان مواصلة ملهرجان »أنغام من الش���رق« الذي بدأ 

دورته األولى ف���ي مايو من الع���ام 2008 بنجاح كبير 
فاق كل التوقعات، حيث تعتبر هذه األمس���يات 

املميزة جسرا للتواصل مع جمهور الطرب 
األصيل، وفرصة نادرة في املشهد الثقافي 

العربي لالستمتاع بروائع الطرب األصيل 
واستعادة ذكريات الزمن اجلميل.

بدوره أكد عبداهلل العامري مدير 
إدارة الثقاف���ة والفن���ون في هيئة 
أبوظبي للثقافة والت���راث أهمية 
احلدث الذي يتجدد ليؤكد اجلدية 
واالستمرارية التي تتصف بها جهود 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في 

احلراك الثقافي إقليميا وعامليا، وفي 
التواصل مع اخلبرات الفنية العربية 

األصيلة من خالل مهرجان »أنغام من 
الشرق« وبرنامجه »حفل اخلميس األخير 

من كل شهر«، في إطار تطبيق استراتيجية 
الهيئة في االرتقاء باملنجز اإلبداعي العربي ثقافة 

وفنا وغناء.
وأضاف: »تأتي أمسيات اخلميس األخير من كل شهر في 
هذه السنة محملة بالكثير من املفاجآت واألسماء املعروفة في 
العالم العربي بعد النجاح الكبير الذي شهدته هذه االنشطة 
في دورتها األولى، باإلضافة إلى ما تركته هذه األمسيات من 

أثر إيجابي في نفوس اجلمهور الذي امتألت به قاعة الظفرة 
في الهيئة، حيث إن اجلمهور كان من مختلف اجلنس���يات، 
واألعم���ار واخللفي���ات االجتماعية التي احتدت في عش���ق 
املوس���يقى، وقد استقطبت هذه االنشطة اآلالف من متذوقي 
الطرب العربي األصيل«. وس���يكون جمهور الطرب األصيل 
على موعد منتظر مع الفنانة ماجدة الرومي في حفلي 
24 و26 نوفمبر 2009 في قصر اإلمارات، حيث 
تعد الفنانة ماجدة الرومي من أشهر الفنانات 
العرب وجنمة في عالم املوسيقى والغناء 
العربي. ولدت في بيت فني، فهي ابنة 
املوسيقار الشهير في لبنان والعالم 

العربي حليم الرومي.
يذكر أن أمسيات اخلميس األخير 
ابتدأت في نوفمبر املاضي 2008 مع 
الفنان العربي الكبير صباح فخري، 
ومن ثم توالت األمسيات مع الفنان 
سعدون جابر، املطرب محمد احللو 
وفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، 
الفنانة وردة اجلزائرية، الفنان نور 
مهنا. ولتختتم انشطة املوسم املاضي 
مبهرجان »أنغام من الشرق« الذي افتتحه 
فنان العرب محمد عبده، واس���تقطب رموز 
الطرب في العالم العرب���ي على مدى 10 أيام في 
مايو املاضي، وليختتم بتحية إلى س���يد درويش مبشاركة 
كل من إميان البحر درويش، لطفي بوش���ناق، وغادة شبير، 
فضال عن العديد من ورش العمل واحملاضرات التي قدمها في 
أبوظبي عمالقة املوسيقى العربية كاملوسيقار عمار الشريعي 

ود.رتيبة احلفني واملوسيقار نوري اسكندر.

أجندة المهرجان اليوم
مخرجات مسرح الشباب »عبدالعزيز صفر، عبداهلل العابر«5:30

جتربة املخرجة جناة حسن في مجال االخراج املسرحي6:30

عرض مسرحية »اخو دنيا« لفرقة املسرح اجلامعي8

احللقة النقاشية اخلاصة ملسرحية »اخو دنيا« بقاعة الندوات9

عبدالعزيز املسلم مع الزميل خالد ابراهيم في الندوة 


