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مطربة »رمت« االتهامات 22
على تسريب إحدى أغانيها 
اخلاصة على موزع موسيقي 
وتفكر أن تقاضيه ألنه خّرب 
عليها مفاجأتها جلمهورها.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثل ما ف���ادت معاه 
»نصاي���ح« ربعه هااليام 
طرده أحد املخرجني ألنه 
لسانه طويل وما يحترم 
زمالئه بالعمل وال مواعيد 

التصوير.. اهلل يشفي!

تسريب احترام

تحدث عن تجربته اإلخراجية

الحداد: انتظروني في مسرحية »الضريرة والحب«
ويقدم جتربة لالطفال بعد ان 
شاهد عشرات التجارب الغربية 
والعربية، فقرر خوض مسرح 
الطف����ل في أولى مس����رحيات 
االطف����ال التي قدمه����ا وكانت 
مسرحية »فدوة لك« التي كتبها 

األخ صالح الساير.
وزاد ب����أن الدعوة مفتوحة 
ملش����اهدة خالص����ة جتارب����ي 
املسرحية في مسرحية »الضريرة 
واحلب« والتي أزمع تقدميها من 
خالل مهرجان اخلرافي القادم.
وف����ي رده عل����ى اس����ئلة 
الصحافيني، أوضح احلداد ان 
اجلي����ل احلالي يض����م الكثير 
الذين  الواعدين  من املخرجني 
أدواتهم االخراجية،  ميتلكون 
لكن الفارق بينهم وبني اجليل 
الق����دمي ان القدماء انطلقوا من 
املسرحيات اخلارجية وليس 
من املهرجانات مثلما يحدث اآلن 
مع املخرجني الشباب، مشيرا في 
الوقت ذات����ه الى وجود بعض 
االسماء الشابة التي أثبتت قدرة 
على تقدمي شخصيات اخراجية 
فذة امثال عبدالعزيز صفر وعلي 

العلي وغيرهما. 
واضاف احلداد: دائما أرى 
ان املؤلف مهم، وقبل أي عمل 
فني لكن يظل املخرج هو سيد 
العمل لكل مسرحية معروضة. 
الى  املهام  واس����تغرب تداخل 
درجة يقوم فيها مساعد املخرج 
بتوجيه املمثلني وقال: لن أسمح 
بذلك في اعمالي إلمياني املطلق 
بوجود عالقة خاصة بني املخرج 

واملؤلف.

عاد الفنان واملخرج عبدالعزيز 
الى طفولته  احلداد بذاكرت����ه 
وعشقه للفن وحتديدا عندما كان 
يسرق اللحظات ملراقبة ومتابعة 
الفنان محمد النش����مي عندما 
كان يقضي هو وحسني احلداد 
ساعات في التحضير ألعمالهما 
املسرحية، مش����يرا في الوقت 
ذاته الى زيادة جرعة ارتباطه 
بهذا الفن، فقرر ان ميارسه بني 

اقرانه من الطلبة.
 واستعرض احلداد في الندوة 
التي أقامها ضمن انشطة املركز 
االعالمي ملهرجان أيام املسرح 
للشباب السادس والتي أدارها 
الزميل يوس����ف اخلالدي، عن 
جتربت����ه االخراجية في مجال 
املس����رح قائال: االخراج قيادة، 
البع����ض، وهذا  هذا م����ا قاله 
صحيح، فالقي����ادة ركيزة من 
ركائز االخراج، وهذه الركيزة 
ال يدركه����ا اال املخرج العارف 
بش����ؤون عمل����ه وامل����درك ان 
املخرج هو سيد العمل وليس 
سيد العاملني، فيسود االحترام 

بني املمثلني.
واشار الى ان الفنان شخص 
مره����ف احل����س، ال يحتم����ل 
التجريح، واحيانا يقبله على 
مضض وغص����ة حتى ال يفقد 
فرصته في الظهور أمام اجلمهور 
لشغفه وحبه لهوايته وحرفته، 
الفتا الى ان حالة االخراج سكنت 
ذاته منذ عام 1964، وذلك عندما 
تسلق عنوة خش����بة املسرح 
في مس����رحية »حظها يكس����ر 

الصخر«.

مسرحي انتاجا، وتأليفا وإخراجا، 
فاتبع قاع����دة اعط كل ذي حق 
حقه وضع الشخص املناسب في 
املكان املناسب وتسيد العمل ال 
العاملني، فأصبحت هذه القاعدة 
أساسا للعمل ألضيف اليها مبادئ 
اخرى اس����تنبطتها من جتارب 

مسرحية اخرى.
وقال: جتربة »دفاشة« كانت 
االصعب، فق����د أتى اليوم الذي 
تنبأ به محمد النش����مي، وقبل 
ان ميثل دورا في مسرحية من 
اخراجي هو وزميله حسني احلداد 

وبأدوار رئيسية.
واكد احلداد ان مس����رحيتي 
طماشة ودفاش����ة كانتا مبنزلة 
املدرسة التي تتلمذ فيها ليتجرأ 

واضاف: كتبت نصا مسرحيا 
اثناء دراستي في اخلارج، وأعدت 
صياغته وتقدمت به لفرقتي في 
حينه عام 1980 ولم تتوان في 
مساعدتي وشجعتني بأن رصدت 
لي مبلغا صغيرا على ان اقدم هذا 
العرض كنشاط داخلي في انشطة 

الفرقة داخل مقر املسرح.
وتاب����ع احلداد: مس����رحية 
طماشة كانت احملك احلقيقي الذي 
بحثت فيه عن نفسي ووجدتها 
وهلل احلمد وكان النجاح حليفها، 
فهوس الف����ن واالخراج بالذات 
بدأ يأخذ عمقا اكثر في نفس����ي 
فأتبعتها مبس����رحية »دفاشة« 
الت����ي كانت خالص����ة التجربة 
امكانيات لقيادة فريق  لفحص 

عبدالعزيز احلداد مع الزميل يوسف اخلالدي اثناء الندوة

بلبل اخلليج في مشهد من الكليب

بوشعيل مع فريق عمل تصوير كليب »بعد إذنك«

»بعد إذنك« نبيل شعيل في تركيا
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

»بعد إذنك« عنوان اغنية بلبل اخلليج نبيل ش���عيل 
من ألبومه اجلدي���د »نبيل 2009« الذي صدر أخيرا عن 
شركة »روتانا« والتي صورها على طريقة الڤيديو كليب 

بالتعاون مع املخرج املصري جميل املغازي.
 بلبل اخلليج كما اعتدنا في أغنياته املصورة، يجسد 
دائما قصة حب بني عاش���قني لتبدو احلكاية رومانسية 
وصادق���ة، مع القليل من التمثي���ل، حيث تكفي كلماته 
الرقيقة لتعبر عن أحداث القصة، لتصل الى املش���اهد 

بالصوت والصورة. 
الكليب صور في تركيا، بإبداع عدسة املخرج جميل 
املغازي الذي استطاع اجلمع بني حركة الناس اليومية 
في منطقة تكتظ باملقاهي، والطبيعة الس���احرة بجمال 
ألوانها، حيث النهر واالشجار، حيث وضعنا أمام عاشقني 

واملفاجآت اليومية التي تقدمها لهما احلياة.
يذك���ر ان كليب »بعد إذنك« بدأ عرضه على شاش���ة 

»روتانا«.

ضمن العروض الرسمية لمهرجان أيام المسرح

»غني وثالث فقراء«.. صرخات إنسانية معدومة

عيسى احلمر مع دمية »حمد اشكناني«

محمد صفر في مسرحية »غني وثالث فقراء«

مفرح الشمري
الصرخات االنسانية املوجودة 
الفرنسي  في النص املسرحي 
ملؤلفه جان لوي���س غاليفرت 
»غني وثالث فقراء« اختفت نوعا 
الذي  العرض املسرحي  ما في 
قدمته فرقة املعهد العالي للفنون 
املسرحية مساء امس االول على 
خشبة مس���رح الدسمة ضمن 
املسابقة الرسمية ملهرجان ايام 
املسرح للشباب السادس بقيادة 
املخرج الشاب عيسى ذياب الذي 
تناسى مضمون النص االنساني 
وركز على الشكل فلم يكن هناك 
ترابط بني اسم املسرحية وما 
شاهده احلضور الذين »ضاعوا« 
ب� »الطوشة« وكثرة املجاميع 

على اخلشبة.

شعار المهرجان

ولك����ن من ب����اب االنصاف 
يحسب ملخرج العرض انه المس 
نوعا ما ش����عار املهرجان وهو 
»حرفية ادوات املخرج في املسرح 
املعاصر« وان كان االسلوب الذي 
اتبعه في الرؤية االخراجية ليس 
جديدا، خاصة انه يذكرنا بأعمال 
املخرج السوري مانويل جيجي 
الذي قدم هذا النص املسرحي في 
سنوات سابقة والذي يتفنن قدم 
هذا النص في السابق وتفنن فيه 
لتصل فكرته للمتلقي بطريقة 
جميلة مركزا على املضمون ال 

الشكل كما فعل عيسى ذياب.
في احللقة النقاش����ية التي 
تل����ت عرض مس����رحية »غني 
وثالث فقراء« اش����اد عدة نقاد 
واساتذة باملعهد بالفكرة واألداء 
رغم اشارتهم إلى ان هناك بعض 
االخطاء التي ظهرت على خشبة 
املس����رح مثل حتريك املجاميع 
وتوزيع االضاءة وعدم توضيح 
السبب في جلوء بطل املسرحية 
محمد صفر الى تقطيع »املنيكان« 
الت����ي دخلت ع����ن طريق احد 
املمثلني برجل واحدة، باالضافة 
الى استخدام »الطنبورة« واسم 
البطل »ميشيل«، تلك االخطاء 
جعلت احلضور يتساءلون ماذا 
يريد املخرج من هذا العرض؟!

أداء الممثلين

وعلى صعي���د املمثلني فقد 
كان االداء جي���دا خاصة انهم 
حاولوا بشتى الطرق توصيل 
ما يريدونه بطريقتهم، السيما 
محم���د صفر وعيس���ى احلمر 
وحمد اشكناني الذي استعان به 
املخرج عيسى ذياب في حتريك 
الدمية وقد جنح كثيرا في ذلك 
وهو امر يحسب للمخرج الذي 
وجد حلوال بديلة عن االستعانة 
مبمثلة رمبا ال تستطيع ان تقوم 

به »دمية« حمد اشكناني.

أجندة المهرجان اليوم

5.30

حوار حول تاريخ 
املسرح الفلسطيني 

حتاضر فيها د.وطفاء 
احلمادي

6.30
جتربة املخرج جابر 
محمدي في مجال 
اإلخراج املسرحي

8.00

عرض مسرحية »بالد 
التراجيديا« لفرقة 
مسرح دور الرعاية 

االجتماعية.

9.00

احللقة النقاشية 
ملسرحية »بالد 

التراجيديا« بقاعة 
الندوات مبسرح الدسمة.

منت���ج »منده���ش« من 
فريق مسرحيته اليديدة اللي 
رافضني العمل معاه في عيد 
األضحى إال إذا عطاهم فلوسهم 
في العروض السابقة.. يا أخي 

بّسك بخل!

فلوس

)أنور الكندري(االمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي يتقدم احلضور في احللقة النقاشية 


