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نانسي عجرم

في أول عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي الـ 11

النصار كشف للجمهور مكان »الجندي المجهول«
من خالل الجلسة الحوارية التي أعقبت المسرحية

المعّقبون: مخرج العرض استغل أدواته بطريقة صحيحة

النهاري: الكويت »درة الخليج« في كل شيء

أجمعوا في النهاية على انه عرض 
مسرحي يستحق املشاهدة.

وفي النهاية شكر مخرج العرض 
هاني النصار جميع من أبدى رأيه 
في »اجلندي املجهول« واعدا بأنه 
سيضع آراءهم نصب عينه عندما 
يعيد عرض هذه املس����رحية في 

الفترة املقبلة. 

خاصة اذا كان هذا العرض مشاركا 
املهرجان����ات. بينما د.خليفة  في 
الس����ينوغرافيا  الهاجري امتدح 
ووصفها بأنها كانت متماشية مع 
احداث العرض. بعد ذلك ش����ارك 
احلضور بإبداء رأيهم في العرض 
الذي قدمته فرقة املسرح الشعبي 
فكانت آراؤه����م متفاوتة ولكنهم 

تؤدي الى تفرق الوحدة العربية.
من جانبه، ذكر د.سيد خاطر 
ان املمثلني أجادوا في توصيل ما 
أراده مخرجهم هاني النصار الذي 
كان ميتلك أدواته بشكل صحيح، ما 
ساعد على وصول فكرته بطريقة 
سهلة  للمتلقي رغم بعض الهنات 
التي ال تخلو من أي عرض مسرحي، 

مفرح الشمري
بعد نهاية العرض املس����رحي 
أقيمت في قاعة الندوات مبسرح 
الدسمة جلسة حوارية للتعقيب 
على مسرحية »اجلندي املجهول« 
أداره����ا الفن����ان اإلماراتي محمد 
عبداهلل وش����ارك فيها د.أس����امة 
أبوطالب ود.سيد خاطر ود.خليفة 
الهاجري وذل����ك بحضور مخرج 

العرض هاني النصار.
كان���ت البداية م���ع املعقب 
الرئيسي د.أس���امة ابوطالب 
ال���ذي امتدح العرض ووصفه 
بأنه يستحق املشاهدة واملتابعة 
للرؤية اإلخراجية التي وضعها 
له النصار ملمحا الى ان النص 
يّذكره بنص »ثورة املوتى« الذي 
ُكتب 2003، مؤكدا انه شعر بذلك 
بعد ظهور »اجلندي املجهول«، 
الى معرفته مبسيرة  ومشيرا 
مؤلف النص علي الزيدي الذي 
رمبا تأثر مبا جاء في نص »ثورة 
املوتى«. وأوضح ان العرض تناول 
قضية مهمة في حياتنا وهي نبذ 
التي  الديكتاتورية  األف����كار  هذه 

تتويج وكانت يتيمة بعض الشيء 
برغم انني اس���تمتعت بالزيارة 
ومع ذلك قصيدة »درة اخلليج« 

مازالت بني االيادي.
وعن رأيه في مهرجان الكويت 
املسرحي اشار الى ان افتتاح دورته 
احلادية عش���رة مشرف لكل من 

أعطى حياة ومسيرة فنية.
ام���ا ع���ن الرقابة فأك���د انها 
النص واالخذ  لتحسني وتعديل 
بيده على عكس ما يراه البعض 

بأنها »كاملقص«.
وختم حديثه حول التحديات 
التي واجهت املسرح العماني بشكل 
خاص فقال: ان اي عمل في بدايته 
يواجه مصاعب ولكن بالعزمية، 
والطموح يتغلب عليها. ملمحا 
الى انه يوجد في عمان مهرجانات 
منها مهرجان مس���قط السياحي 

واملسرح اجلامعي وغيرهما.

ادعى فيها للمشاركة حيث اصر 
الش���يخ فيصل املالك على هذه 
الزيارة وفي اثناء الدعوة كانت 
احلكومة مقالة وما كان لقصيدتي 

العمانية واخلليجية كل وقتهم 
ومجهودهم.

وعن مش���اركته في مهرجان 
»هال فبراير« قال: كانت اول مرة 

اع���رب مدي���ر ادارة ثقافة 
وفنون صاللة بسلطنة عمان 
محم���د النه���اري ف���ي مؤمتر 
صحافي ضمن أنشطة املهرجان 
امتنانه وشكره للمجلس  عن 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
التاحة الفرصة للمشاركة في 
الكويت املس���رحي،  مهرجان 
وقال: الكويت سباقة فهي »درة 
اخلليج«، واملهرجان دليل على 

االرث الكبير لها.
الكويت مستبشرة  واضاف: 
باستضافة قادتنا ورموزنا مما 
يعطي ه���ذه االي���ام الكثير من 
املعان���ي التي ين���درج املهرجان 

حتت مسؤوليتها.
وتط���رق النهاري في حديثه 
الى قادة احلركة املسرحية الذين 
النجاحات  ف���ي  قدم���وا االمثلة 
الس���احة  والصب���ر واعط���وا 

جدا وكانت متجانسة في حركتها 
وانس����يابيتها مع باقي املمثلني، 
فكسرت حاجز امللل عند املتفرج 
الذي اس����تمتع بالنظر اليهم ولم 

يشعر بصعوبة في املتابعة.

الموسيقى

مت اس����تخدام اس����لوب جديد 
ومختلف في املوسيقى التصويرية 
خاصة في بداية العرض فقد كانت 
معبرة عن املش����هد احلركي الذي 
قامت به املجاميع، باالضافة الى 
االنس����جام الواض����ح بني بعض 
الذين تواجدوا على  املوسيقيني 
خشبة املسرح بآالتهم املوسيقية 
مع املوسيقى التسجيلية والبلي 
باك واملؤث����رات الصوتية حيث 

وظفهما املخرج بشكل رائع.

 األداء التمثيلي

اس����تطاع الفنان����ون تق����دمي 
شخصياتهم بكل جدارة فقد متيز 
الفنان صادق بهبهاني بعفويته في 
اداء شخصية املستشار من خالل 
حركته الس����ريعة وردود افعاله 
الى شخصية  املؤثرة، باالضافة 
»اجلندي املجهول« التي قام بأدائها 
الفنان عابدين بلوشي والذي بهر 
اجلميع بخفته على خشبة املسرح 
اداؤه  الدور فكان  وانسجامه مع 
رائعا ج����دا وفيه وع����ي واضح 
الفنان  بأبعاد الشخصية وكذلك 
علي محس����ن الذي اجاد في دور 

اجلنرال.

ظهرت لنا ش����خصية »الدكتور« 
والذي كشف للجمهور ان كل قصة 
املسرحية كانت تدور في مستشفى 
للطب النفس����ي بني مجموعة من 
املرضى الذين صعب عالجهم النهم 
مختلون عقليا، فأتت االجابة في 
العرض عن كل االس����ئلة  نهاية 
العم����ل »ال عليها  املطروحة في 

حرج«.

 المجاميع

شكلت املجاميع نصف العمل 
حيث مت االعتماد عليها بشكل جميل 

يصل »الدكتور« فيجد نفسه هو 
ومن معه من بقية الشعب ملتفني 
حول املستش����ار الذي كان ميده 
باالفكار ويق����ررون ان يجعلوه 

»جنديا مجهوال«.

 المفاجأة

اعتمد مخرج »اجلندي املجهول« 
على مفاجأة غريب����ة من نوعها 
التشويق  مرتكزة على عنصري 
واالثارة والحظنا ذلك في نهاية 
الع����رض من خ����الل ترديد كلمة 
الدكتور« وبالفعل  »قبل وصول 

خالد السويدان
ضم����ن املس����ابقة الرس����مية 
ملهرجان الكويت املسرحي احلادي 
عشر حتت رعاية املجلس الوطني 
للثقاف����ة والفنون واآلداب قدمت 
فرقة املسرح الشعبي مساء امس 
االول بالدس����مة عرضا مسرحيا 
حتت عنوان »اجلندي املجهول« 
تأليف علي الزيدي واخراج هاني 
النصار، مس����اعد مخ����رج محمد 
دشتي وبطولة الفنان علي محسن 
عبدالرضا وصادق بهبهاني ومحمد 
اسيري وعابدين بلوشي ومجموعة 
من طلبة املعه����د العالي للفنون 

املسرحية وبعض الهواة. 

 جرعة كوميديا

بداية مبكرة جلرعة الكوميديا 
بهر بها املسرح الشعبي جمهور 
مسرح الدس����مة من خالل قصة 
تدور حول قائد عسكري او جنرال 
»علي محسن عبدالرضا« صاحب 
شخصية مسلوبة، ال يفكر اال في 
نفسه وال يهتم بحقوق اآلخرين 
واموال الش����عب، همه األكبر ان 
يصنع ش����يئا يخلد به اس����مه، 
لذلك يلجأ الى املستشار »صادق 
بهبهاني« الذي يقترح عليه تشييد 
نصب تاريخي ل� »اجلندي املجهول« 
لكي يك����ون معلما تاريخيا، لكن 
تواجههما صعوبة في احلصول 
على »جثة« لكي يجعالها في هذا 
النصب التذكاري، فيقرران خوض 
حرب بهدف احلصول على »جثة« 
من بني افراد الشعب، ومع نشوب 
احلرب يكتشفان انه لم ميت احد، 
فيقوم املستشار بالبحث والتحري 
حيث يعثر على احد افراد الشعب 
اس����مه »مجهول« فيقرران قتله، 
لكن عند االحتفال باملراسيم يفاجأ 
اجلميع بفت����ح التابوت وخروج 
جثة اخرى وهي ل� »مجهول« آخر 
»عابدين بلوشي من سلطنة عمان« 
والذي يرفض فكرة سلب حياته 
من اجل طموحاتهما، معلنا عدم 
تأييده ملقولة »ليس املهم ان يعيش 
الشعب والناس على االرض الن 
االهم ان تبقى االرض هي الباقية« 
اله����روب وينجح في  فيح����اول 
املهمة، مم����ا يجعل اجلنرال يفقد 
اعصابه ويح����اول ان يبحث عن 
جثة ل�»جن����دي مجهول« قبل ان 

تغني ليعقوب الخبيزي في ألبومها الجديد

نانسي: التمثيل ليس ضمن مخططاتي المستقبلية
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

نفت الفنانة نانس���ي عجرم عزمها دخول مجال التمثيل، 
خصوصا بعدما انهالت عليها العروض الس���ينمائية خالل 

األيام االخيرة ،مشيرة الى انها ال تضع التمثيل إطالقا 
ضمن مخططاتها املستقبلية.

نانسي التي كانت خاضت جتربة غناء مقدمة 
مسلسل »ابن األرندلي« للفنان يحيى الفخراني، 
والذي عرض في شهر رمضان املاضي قالت: على 
الرغم من أنها املرة األولى التي أقدم فيها »تتر« 
ملسلسل تلفزيوني، فإنني فرحت ملا حققه 
العمل الدرامي من جناح، كما سعدت بردود 
األفعال اإليجابي���ة من قبل اجلمهور على 
أغنية ابن األرندلي، مؤكدة أنها من املمكن 
أن تكرر التجربة إذا جاءتها أغنية مماثلة 

تقدمها ملسلسل تتوقع له النجاح.
أما عن ألبومها الغنائي اجلديد، فقد 

كشفت نانس���ي، أنها حتضر حاليا 
الذي  األلب���وم،  أغاني  الختي���ار 

من املقرر أن يصدر في ش���هر 
ابري���ل 2010، وأوضحت أنها 
تتعاون من خالله مع مجموعة 

كبيرة من الشعراء وامللحنني، 
من أبرزهم: طارق مدكور ووليد 
سعد ونبيل خلف وسمير سالمة 
وسمير صفير وأمين بهجت قمر، 

وأعلنت أنها س���تغني باللهجة اخلليجية من خالل أغنيتني 
ستعاون فيهما مع الشاعر يعقوب اخلبيزي وامللحن صالح 

الشهري.
ومن األغني���ات التي انتهت من تس���جيلها أغنية 
»سلمولي عليه«، »إيه اللي جرالي«، و»لسة جايه 

أقول لكم«.
نانسي اكدت انه ال يوجد لديها مشروع جديد 
خاص باألطفال، السيما أنها لم جتد حتى اآلن 
األغنيات املناسبة لتضعها في ألبوم غنائي 
كامل خاص باألطفال، مثلما فعلت في ألبوم 
»شخبط شخابيط«، وأكدت أنها عندما جتد 
األغنيات اجلميلة التي تكون مبنزلة رسالة 

هادفة لألطفال، ستنفذ األلبوم دون تردد.
أما عن الدويتو الذي كان من املقرر أن تقدمه 
مع الفنان وائل كفوري، فأوضحت نانسي 
أنها التقت وائل بالفعل منذ فترة، وحتدثا 
معا حول تنفيذ أغنية دويتو، لكن 
األمر لم يتطور بعد ذلك، وبالتالي 

توقف املشروع.
يذكر ان نانس���ي شاركت في 
احتفاالت اليوم الوطني لالمارات في 
أبوظبي، حيث ش���هدها املسرح الذي 
أقيم في الهواء الطلق على كورنيش 

أبوظبي امام آالف املشاهدين.

محمد النهاري مع الزميل مفرح الشمري في املؤمتر

مشهد من مسرحية »اجلندي املجهول«

)كرم دياب(احلضور وفي مقدمتهم األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي

)أسامة البطراوي(جانب من الندوة

حقيقة شائعة وفاة عادل إمام!
القاهرة ـ سعيد محمود

انتشرت بصورة كبيرة شائعة عبر رسائل التلفونات احملمولة تؤكد 
وفاة الفنان عادل إم����ام بعد تعرضه ألزمة قلبية كبيرة نقل على اثرها 

للمستشفى. 
وملعرفة احلقيقة س����ارعت »األنباء« باالتصال بالعديد من املقربني 
للفنان من كبار االعالميني الذين نفوا متاما تلك الشائعة التي انتشرت 
عبر رس����ائل التلفونات احملمولة بصورة كبيرة، والذين استغربوا من 
ذلك كون ان الرس����ائل التي ارسلت كانت خارج البالد قبل ان تصل الى 
مصر وابدى البعض اندهاشه من االمر، مؤكدين ان الفنان يسافر احيانا 
لباريس لتلقي العالج مما يس����تغله البعض في ترويج هذه الشائعات 

املغرضة.
يذكر ان هذه ليست املرة األولى التي تنطلق فيها مثل هذه الشائعة 
على الفنان عادل إمام، حيث تعرض إليها من قبل وانهالت عليه العديد من 
االتصاالت داخل وخارج الوسط الفني من مصر والدول العربية لالطمئنان 
عليه، إال انه عادة ما يستقبل تلك الشائعات بروح مرحة، بل علق ذات 
مرة ضاحكا: املوت يطاردني منذ فترة طويلة فأنا بصراحة على قائمة 

عادل إماماالغتياالت لدى بعض املؤسسات والتنظيمات التي انتقدت أعمالي.


