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ممثلة توها »تذكرت« 
أح����د املنتجني اللي عنده 
عمل هااليام يديد صاحبتنا 
مطرشتله باقة ورد وكلمات 
جميل����ة..  رومانس����ية 

خوووش ذكرى!

ورد
مخرج أعمال درامية 
انه   م���و »حامد« رب���ه 
الناس عرفوه وانشهر 
ه�االي����ام  بينات�ه�����م 
 رافع خش���مه عليهم.. 

اهلل يشفي!

شهرة
مقدمة برامج »عاهدت« 
فريق عمله���ا بااللتزام 
 وع���دم التأخي���ر ع���ن 
موعد بث البرنامج بس 
هالعهد طلع أي ش���ي.. 

احلمد هلل والشكر!

تأخير

حنان املهدي »األم والزوجة«

جانب من اجللسة احلوارية

احلسيني داخل احلوض

روبي

سمية اخلشاب

الطفلة كنان في مشهد من مسرحية »مونولوج غربة« علي احلسيني في املسرحية

في العرض الذي قدمته فرقة المسرح الكويتي

أثناء الجلسة الحوارية الخاصة بالمسرحية

فيصل العميري عّبر عن مأساته في »مونولوج غربة«

العبيد: خشبة المسرح أبلغ من أي كالم يقال

الذي حتقق النه كان في ذهنه 
منذ 9 سنوات.

وشكر العميري فرقة املسرح 
الكويتي التي ذللت له الصعاب 
وواصل ش����كره جلميع طاقم 
العمل وللطفلة كنان التي كانت 

بطلة العمل بال منازع.

التحدث على املنصة وامنا يتحدث 
عن طريق خشبة املسرح النها 
ابلغ من اي كالم ش���اكرا كل من 

ابدى رأيه في هذا العرض.
اما مخرج املسرحية فيصل 
العميري فاعترف بأن العرض 
يعتبر بالنسبة له مبثابة احللم 

يعتني املجلس الوطني للثقافة 
العرض  والفنون واآلداب بهذا 
وابرازه في املهرجانات العربية 
العروض املش����رفة  النه م����ن 

للمسرح الكويتي.
من جانبه ذكر املؤلف فيصل 
العبيد في مداخلته أنه ال يجيد 

املخ����رج فيصل العميري يقدم 
عرضا مسرحيا ينافس بشدة 

على جوائز املهرجان.
وطالب عدد من الضيوف مثل 
املخرج القدير احمد عبداحلليم 
ورئي����س فرقة املس����رح احلر 
باالردن علي عليان وآخرين بأن 

مفرح الشمري
في اجللسة احلوارية اخلاصة 
ملناقشة عرض املسرح الكويتي 
»مونولوج غربة« والتي ادارتها 
القديرة أمل عبداهلل  االعالمية 
وحضرها االمني العام للمجلس 
الوطن����ي للثقاف����ة والفن����ون 
واآلداب بدر الرفاعي وضيوف 
الكويت املس����رحي  مهرج����ان 
احلادي عشر في قاعة الندوات 
مبس����رح الدسمة وعقب عليها 
كل م����ن د.طارق جمال »معقب 
رئيس����ي«، علي فريج »معقب 
التمثي����ل واالخراج«، د.خليفة 
الهاجري »معقب السينوغرافيا« 
حيث اجمع املعقبون على جمالية 
العرض الذي جاء على حد قولهم 
العناص����ر، خصوصا  متكامل 
ان وراءه مخرج����ا متمكنا من 
ادواته املس����رحية استطاع ان 
يستغل كل مساحة على خشبة 
املسرح لطرح جتربته بالشكل 
الصحيح، وأكدوا ان النص الذي 
كتبه فيصل العبيد كان متماسكا 
ألبعد احلدود كم����ا انه مصمم 
السينوغرافيا والديكور مما جعل 

خالد السويدان
قدمت فرقة املسرح الكويتي مساء امس األول 
على مسرح الدسمة ضمن أنشطة مهرجان الكويت 
املسرحي ال� 11 مسرحية »مونولوج غربة« تأليف 
فيصل العبيد وإخراج فيصل العميري وبطولة 
علي احلس���يني، حنان املهدي، نوار القريني، 

نصار النصار.
العمل خطوة مشرفة للمسرح الكويتي بشكل 
خاص وللحركة املسرحية الكويتية بشكل عام، 
حيث أجاد املخرج فيصل العميري في إيجاد خط 
من اإلبداعات ارتبط بسلسلة أعماله املسرحية 

الناجحة ومنها »الهشيم«.
كم هائل من احلزن الذي يحمله فيصل العميري 
ف���ي حياته اخلاصة ترجمه م���ع العبيد مؤلف 
العمل من خالل إخراج���ه ل� »مونولوج غربة« 
الذي يحمل بني طياته معاناة الشاب وصراعه 
مع عائلته س���واء مع أمه أو أبي���ه منذ والدته 

وحتى وفاته.

هدوء تام

العمل املس���رحي كان موجها للنخبة بحيث 
يصعب على الش���خص الع���ادي معرفة الهدف 
الذي يريد املؤلف واملخرج الوصول اليه، وهذا 
ال يتعارض مع املشاركة بالعمل في املهرجانات 
ألنه يساعد على ان نرتقي باحلركة املسرحية، 
فقد اعتمد مخرج »مونولوج غربة« على الهدوء 
التام في احلركة وانسيابيتها على خشبة املسرح، 
بداية من عملية الوالدة لالبن »علي احلسيني« 
الذي ظه���ر مقيدا في حوض به ماء لإلش���ارة 
إلى رح���م األم، حيث يخرج الى الدنيا ويواجه 
املشك��الت وينتهي به احلال مقيدا لكن في كفن 

عند مماته.

جسد شخصية األب الفنان نوار القريني الذي 
أوضح لنا ان األب بيده ان يتحمل مسؤولية األسرة 
بأكملها لكن���ه في نفس الوقت من املمكن ان يكون 
نقطة س���وداء في حياة أبنائه، خصوصا اذا ابتعد 
عنهم ولم يس���أل عن احواله���م وهذا ما حدث منه 
جتاه ابنه، حتى األم والزوجة »حنان املهدي« كانت 
نقط����ة واضح���ة في حياة ابنها الذي عانى كثيرا 
بعدها ولم يجد حلياته معنى بدونها، ويبقى السؤال 
ملاذا كل هذا البعد بني البش���ر؟ فلو عرف اإلنسان 
ان ه���ذه هي نهايته لعاش ط���وال عمره ينتظرها 
رغم كل ما يعيش���ه من حزن وألم ويحاول بشده 

ان يسعى للبكاء.

عمل متكامل

رغم قوة العمل إال ان الرمت البطيء لش���رح 
املعاناة بأكملها أضفى على املس���رحية جوا من 
الرتابة وهذه نقطة حتس���ب ض���د املخرج الن 
املش���اهد يبحث عن عنصر اإلثارة والتشويق 
حتى يشعر باملتعة، إال انه كان على يقني تام بأن 
هناك معاناة كبيرة يعاني منها املخرج ويحاول 

ان يوصلها إلينا من خالل هذا العمل.
من جانب آخر، حاول املؤلف إيصال فلسفة عميقة 
صعبة على املتفرج الع���ادي، وهذا يدل على مدى 
انسجام فريق العمل مع النص والتمعن في قراءة 
ما بني السطور خاصة من خالل التعبير في أدائهم 
التمثيلي الذي لم يوفق مع اإلضاءة، حيث كان من 
الصعب على املتفرج ان يالحظ أدق التفاصيل في 

مالمح وجوه املمثلني.
من الواضح ان فريق عمل مسرحية »مونولوج 
غربة« س���عوا بكل جهد ليقدم���وا جلمهور النخبة 
عمال مسرحيا متكامال تبرز فيه معاناة املخرج في 

حياته اخلاصة.

»شوق« روبي »أرقام صعبة«
القاهرة ـ سعيد محمود

يصور املخرج خالد احلجر فيلمه اجلديد بعنوان »الشوق« 
في منتصف الشهر اجلاري، الفيلم بطولة روبي وباسم سمرة 
وعدد من الوجوه اجلديدة، بعض املراقبني رش���حوا باس���م 
س���مرة وروبي كثنائي جديد للسينما والتلفزيون، خاصة ان 
االثنني مرشحان لبطولة فيلم هو »األرقام الصعبة« ومسرحية 

استعراضية غنائية للموسم احلالي فوق مسرح السالم.

أكدت أن نجاحها سبَّب لها مشاكل وانتقادات كثيرة

سمية الخشاب: لن أنكسر مهما كانت شدة الهجوم
القاهرة ـ سعيد محمود 

أكدت النجمة املصرية سمية اخلشاب أنها واجهت هجوما شديدا 
على جتربتها الغنائية اجلديدة عندما أصدرت أخيرا ألبوما غنائيا 
في سوق الكاس���يت، والذي صدحت فيه أيضا باللهجة اخلليجية 

في أغنية من تأليف شاعر سعودي ومن أحلانها.
وشددت على أن ما حدث حملة مدبرة ضدها، كونها 

جنمة تقف في الصفوف االولى وليس���ت نكرة، 
وأضافت أن هذا الهجوم لم يقتصر على جتاربها 

كممثل���ة أو مطربة فقط، ب���ل طال حياتها 
اخلاصة.

وتابعت النجمة املصرية قائلة: »ما 
يح���دث ال يثنيني ع���ن جتربتي، بل 
مينحني دفع���ة قوية لالمام على أني 
فنانة موهوبة أستحق كل ما وصلت 
اليه لثقتي في قدراتي، وأن تلك احلملة 
النقدية غير املبررة كانت من دون أن 
يس���تمعوا الى جتربتي الغنائية أو 

يشاهدوا الكليبات التي قدمتها«.
وتابعت: هؤالء النقاد الدخالء على 

مهنة القل���م ال ميلك���ون أي دليل على 
التي سنوا أقالمهم وطعنوني  االنتقادات 

بها، وما يكتب بعي���د عن احلقيقة، وهذا ما 
جعلن���ي أضحك من قلبي س���اخرة منهم، وما 

جعلني ال اعيرهم أي اهتمام وال حتى الرد عليهم، 
إنهم حزب أعداء النجاح.

وأضافت: »لقد وصلت الى مرحلة جعلتني في مقدمة الصفوف 
االولى اآلن بعد رحلة كفاح وجهد على مدى 11 عاما، وبعد أن أصبح 
لي اسم كبير في التوزيع وحتقيقي ملكانة جيدة في التمثيل والغناء 
جعل لي ش���عبية جارفة على مستوى الوطن العربي، وهذا النقد 

اجلارح الذي أتعرض له شيء طبيعي كوني فنانة ناجحة«.
واستطردت: لقد جنحت وكسرت القاعدة، وهم يستغربون ذلك، 
ألن املمثلة عندما تخوض جترب���ة الغناء ال تنجح، وهذا ما حدث 
لكثيرات في الوسط الفني، وكوني استثناء وأجنح كممثلة ومطربة، 
فه���ذا على غير العادة، مع ان هذا كان يحدث كثيرا في الزمن 
املاضي مادامت هناك ممثلة متلك صوتا جيدا فوجدت 
تشجيع اجلماهير والنقاد على حد سواء مثل ليلى 

مراد وشادية وصباح ونور الهدى.
وأوضحت اخلش���اب ان جناحها خلف 
لها مشاكل وانتقادات كثيرة، وقالت: انا 
ال اخوض جتربة الغناء في بيتهم حتى 
ينتقدوني هك���ذا، أنا اغني جلمهوري 
ولن ألني أو انكس���ر مهما كانت شدة 

الهجوم.
وعم���ا إذا كانت كث���رة النقد قد 
جتعلها تعتزل الغناء أو انها تتريث 
كثيرا لتقييم جتربتها، نفت اعتزالها 
الغناء، وأك���دت ان جتربتها الغنائية 
مرت من دون س���لبيات، وأن ألبومها 
الغنائي كان توزيعه الثالث في س���وق 
الكاسيت املصري والعربي في وقت ندرت 
فيه مبيعات الكاسيت، وقالت: وعلى موقع 
»يوتيوب« ستجد املاليني الذين شاهدوا الكليب 

اخلاص بي.
وزادت: املؤش���ر احلقيقي لنجاحاتي هو اجلمهور في 
الشارع املصري والعربي وهم باملاليني، وعندما ينتقدونني ويقولون 
لي إنني أخطأت أو أنني مطربة فاش���لة س���أعمل لهم ألف حساب 
وأعتزل الغناء على الفور، الن اجلمهور هو الذي يساندني ويدعمني 

كما لو كنت في دائرة انتخابية.

)أحمد باكير(احلضور في مقدمتهم األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي


