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ممثلـــة »مشــــــتاقة« 22
للعمل في االعمال الـــدرامية 
اللـــي ابــتعدت عنها بس 
اشترطت على املنتجني انهم 
ادوار قـــوية..  يعطونها 

خير ان شاء اهلل!

شرط

تتعاون مع الصالح في ألبومها الجديد

أماني السويسي: »يا قلبي يا مسكين«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

انـــتهى امللحن الســــعودي ناصر الصالح مــــن تنفيذ ثالث اغنيات 
لنجمة »ســــتار اكادميي« الفنانة التونســــية اماني السويسي، وحتمل 
االغاني عناوين »يا قلبي يا مســــكني« كلمات الشاعر عبداهلل ابوراس 

ويقول مطلعها:
يـــا قلبـــي يـــا مســـكني حبيـــت ومـــا حبوك

شـــوك بطريقـــك  وحطـــوا  وردة  اهديتهـــم 
واالغنية الثانية بعنوان »بابتعد عنك« للشــــاعر منصور الشادي، 
اما الثالثة وهي ملنصور الشادي ايضا فتحمل عنوان »افترقنا« ويقول 

فيها الشاعر:
اختلفنـــا وافترقنـــا كنـــا فـــي حلظـــة غضب

ما متالكنـــا غضبنـــا ضعنـــا واملوقف صعب
ضـــاع منـــي من ابيـــه حســـرة قليبـــي عليه

ال هو اللي حس وجاني وال هو حاسس بالتعب
وقد انتهت السويســــي من وضع صوتها على جميع تلك االغنيات 
في ستديوهات »صوت احلب« بالقاهرة.  من ناحية اخرى تغادر اماني 
السويسي بعد اســــبوع مصر متجهة الى لبنان لتصور اول كليب من 
ألبومها املقبل ولتقوم بجلسة تصوير خاصة بغالف األلبوم، كما اكدت 
ان العالقة بينها وبني الشــــركة التي ستوقع معها عقدها اجلديد عالقة 
ممتازة واالمور بينهما جتري بأفضل صورة مؤكدة ايضا ان موعد صدور 

أماني السويسي مع امللحن ناصر الصالحاأللبوم كما اعلنت مسبقا هو عيد األضحى دون اي تأخير.

قدمتها فرقة المعهد ضمن أنشطة مهرجان أيام المسرح للشباب السادس

»عصفور« هاني النصار يحلم بـ »الحرية« في زمن المعتقالت
يتواجدان في الديرة بضيافة »هاب«

ليالاّ وعسيري.. تعاون غنائي جديد
مفرح الشمري

يتواجد في الديرة 
هـــذه االيـــام املطربة 
املغربية ليال والشاعر 
السعودي علي عسيري 
وذلك لتنفيذ اول تعاون 
غنائي بينهما من انتاج 
مركز هاب لالنتاج الفني 
والذي ســـيرى النور 
في االســـابيع املقبلة 
خاصة ان ليال جتهز 
ألبوم خليجي  لطرح 
في الفترة القادمة بعد 
النجاحات التي حققتها 
ألبوماتها السابقة، اما 
الشاعر علي عسيري 
فينتظر بفارغ الصبر 
ألبـــوم فنان  طـــرح 
العرب محمـــد عبده 
والذي سيتضمن اغنية 
»النورس« التي كتبها 
وحلنهـــا الســـعودي 
ناصر الصالح بعد ان 
املياه ملجاريها  عادت 
مع فنان العرب محمد 

عبده.
كما يستعد عسيري 
الصدار ديوان صوتي 
من انتـــاج مركز هاب 
لالنتاج الفني سيطرح 
قريبا ويتضمن اجمل 
التي تتحدث  اشعاره 
عن االنسانية والفراق 
وموضوعات عدة ابدع 
الشـــاعر علي  فيهـــا 
الذي يعتبر  عسيري 
الشـــعراء  ابـــرز  من 
املثيريـــن للجدل في 
الساحة الشعرية وذلك 
لتطرقـــه ملوضوعات 
جديدة غير مستهلكة 

في الساحة.

مفرح الشمري
قدمت فرقة املعهــــد العالي للفنون 
املسرحية مساء امس االول عرضا مسرحيا 
موازيا بعنوان »العصفور األحدب« ضمن 
انشــــطة مهرجان ايام املسرح للشباب 
السادس، تصدى إلخراجه استاذ قسم 
التمثيل واالخراج باملعهد العالي للفنون 
املسرحية هاني النصار وجسد شخوصه 
كل من عيســــى ذياب، منصور حسني 
املنصور، حمد اشكناني، ايوب دشتي، 
عيسى احلمر، وذلك على خشبة مسرح 
حمد الرجيب مبعهد املســــرح بحضور 
عميد املعهد بالوكالة د.عبداهلل الغيث 
وعدد من اعضاء هيئة التدريس باالضافة 
الى الفنان القدير احمد الصالح والكاتبة 

القديرة عواطف البدر وآخرين.
املخــــرج هاني النصار جلأ الى نص 

مسرحي انساني من ابداعات الكـــاتب 
السوري الراحل محــــمد املاغوط الذي 
يعتبر من أبرز كتــــاب املسرح السياسي 
على مســــتوى الــــوطن العربي، خاصة 
ان النص لم يتناوله أي مخرج مسرحي 
منذ كتابته عام 1960 رغم انه يحمل بني 
طياته حلما جميال لكاتبه بأال يرى أي 

معتقل في العالم.

أحداث المسرحية

االحداث تــــدور كلها في معتقل غير 
محدد املكان فيه أربعة اشخاص مظلومني 
يجدون انفسهم فجأة سجناء من غير 
اسباب واضحة حيث يتعرضون ألبشع 
أنــــواع التعذيب من ســــجانهم الفنان 
منصور حســــني املنصور الــــذي مثل   
»السلطة« في العرض ولكنهم يحلمون 

بـ »احلرية« كالعصفور الذي يعشــــق 
التحليق في الفضاء الواسع، ولكن دون 
جدوى فسّجانهم يتفنن في تعذيبهم مما 
جـــعلهم كالعصافير احلدباء كناية عن 
اعاقتــــهم وعجزهم عن حتقيق احالمهم 
حتى يقرروا مواجهة »سجانهــــم« وفي 
النهاية»يثورون« عليه ليستنشـقوا هواء 

احلرية بعد ذلك.

عناصر مؤثرة

رغم ان العرض اقيم على مســــرح 
حمد الرجيب باملعهــــد العالي للفنون 
املسرحية الذي يفتقر لبعض التقنيات 
الفنية، اال ان املخرج النصار استطاع أن 
يقدم رؤية اخراجية مميزة وساعده في 
ذلك الديكور وكذلك االضاءة التي كانت 
متماشية مع احداث العرض، باالضافة 

الى املؤثرات الصوتية التي ســــيطرت 
على مشاعر احلضور.

وكان لتوجيهــــات مخرج العمل أثر 
كبيــــر في تنظيم حركــــة املمثلني على 
خشبة املسرح، كما برز الفنان  عيسى 
ذياب من خالل الرائع بينما اســــتطاع 
حمد اشكناني جذب املتلقي له بأسلوب 
احلــــوار املميز، خاصة انه جســــد دور 
السجني الذي يفشي أســــرار »ربــعه« 
للسجـــان مقابـــل احلصول على مواد 
مخدرة حتى ال يصحـــو وينــدم على 

ما يفعـلـــه.
يذكر أن مسرحية »العصفور األحدب« 
شارك بها املعهد العالي للفنون املسرحية 
في مهرجان اجلامعات املســــرحي الذي 
نظمته اجلامعــــة اللبنانيـــة االميركية 

في شهر يوليو املاضي.

املخرج هاني النصار

الشاعر السعودي علي عسيري

املطربة املغربية ليال

مشهد من مسرحية »العصفور األحدب«

إليسا تغني
لراكبي »الهارلي«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حتيي الفنانة اليسا اليوم احلفل 

املوســــيقي للتجمع العاشــــر لراكبي 
دراجات الهارلي في الشــــرق األوسط 

في مملكة البحرين. يقام احلفل في حلبة 
البحرين الدولية، التي ســــتكون محط 
األنظار ملدة 4 أيام هي فترة السباق الذي 
سيجلب املتحمسني للهارلي دافيدسون 

من جميع أنحــــاء العالم ويتوقع ان 
يكون هذا التجمع هو األكبر لراكبي 

الدراجات في البحرين. وقد أفاد 
هاني العالي نائب مدير راكبي 
دراجات الهارلي ونائب رئيس 

اللجنة املنظمة في البحرين 
قائال: نحن نعلم بأن اليسا 
لديها قاعــــدة جماهيرية 

ضخمــــة فــــي دول التعاون 
اخلليجي، لكننا لم نتوقع في أي 
حلظة هذه االستجابة القوية جدا، 
كما حث املنظمون املشجعني على 
شراء تذاكرهم في أقرب فرصة 

لتفادي خيبة األمل، ويعزو العالي 
استجابة اجلمهور الكبيرة والسريعة 

الى أسعار التذاكر التنافسية، حيث قالت: 
هذا النجاح سيســــهم بطريقة كبيرة جلعل رالي 

إليساالبحرين من أفضل السباقات على االطالق.

ممثـــل »حس« انه 
املخرجـــني حاكرينه 
في ادوار معينة هاأليام 
يفكر انـــه يرفض اي 
دور مّثلـــه من قبل.. 

خــووش تفكير!

تفكير
مطرب »ابتلش« 
مع احد امللحنني اللي 
مو راضي يعطيه حلن 
اذا كانت اغنيته  اال 
األلبوم..  عـــنـــوان 

اهلل يعينك!

لحن


