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اس����تضاف املرك����ز اإلعالمي 
األديب والشاعر اإلماراتي محمد 
ف����ي حوار  س����عيد الضنحاني 
مفتوح مع الصحافة احمللية أداره 
الزميل مفرح الشمري حيث قدم 
في بداية حديثه الش����كر جلميع 
القائمني على أنش����طة املهرجان 
وذلك حلسن الضيافة مثمنا دعوته 
الدائمة حلضور أنشطة املهرجان 
الذي يعتبره من أهم املهرجانات 

اخلليجية والعربية.
بعد ذلك حتدث الضنحاني عن 
استعداد إمارة الفجيرة الستضافة 
الدورة الرابعة ملهرجان الفجيرة 

الدولي للمونودراما التي ستنطلق في ال� 4 من يناير املقبل مبشاركة 
42 دولة بعد النجاحات السابقة التي حققتها دورات املهرجان السابقة 
والتي حظيت بثناء كبير في عيون ضيوفه واملتابعني للشؤون املسرحية 
خاصة انه يختص بفن املمثل الواحد وذلك لتعريف جمهور املسرح بهذا 

الفن اجلميل والذي يتضمن قدرات فنية هائلة للمشاركني فيه.
وقال: هناك فكرة نتدارس����ها مع الفنان السوري القدير دريد حلام 

لتقدمي عمل مونودراما ولكن لكثرة 
انشغاالته لم تتبلور هذه الفكرة 
الت����ي من املمكن ان ينفذها فنان 

عربي كبير في الفترة املقبلة.
وعن جناح مسلسل »لالسرار 
الذي عرض في ش����هر  خيوط« 
رمضان املاضي على 6 شاشات 
فضائية قال: هذا النجاح مشترك 
فالعمل يحمل بني طياته الكثير 
من القضايا التي تخص االنسان 
اخلليج����ي فترة م����ا قبل النفط 
خاصة انه كان من األعمال املميزة 
في شهر رمضان وهذا بفضل اهلل 
ومن ثم فضل فريق عمله وعلى 
رأسهم مخرجه اياد اخلروز الذي فاز بجائزة اإلبداع الذهبية مبهرجان 
القاهرة األخير عن اخراجه لهذا املسلسل. واضاف: حاليا لدي عمل تراثي 
بعنوان »السدرة« سيصور قريبا وأمتنى ان ينال اعجاب املشاهدين. 
وذكر الضنحاني ان الرقابة في دول اخلليج هي رقابة ذاتية اجتماعية 
ولذل����ك الكاتب احلقيقي هو الذي يكون رقيب نفس����ه قبل ان يراقبه 

اآلخرون.

مطرب مو »حامد« 
ان���ه ش���ركة  رب���ه 
انتاج���ه مهتمة فيه 
وايد هاألي���ام يفكر 
باالنس���حاب منها.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة »انغرت« 
على ربعها وما قامت 
ترد على اتصاالتهم 
ألنهم مو من مستواها 
تق�ول.. م����ا   مث�ل 

اهلل يشفي!

انسحاب مستوى
ممثلة »المت« 
أحد املخرجني بعدما 
كشت فيها واسند 
دوره���ا لزميلتها 
الكومبارس.. اهلل 

يعينچ!

لوم

مشهد من مسرحية »كالكيت«

عبدالعزيز السريع

)كرم دياب(محمد الضنحاني مع الزميل مفرح الشمري في املركز اإلعالمي 

احمد احلليل اثناء العرض

)أنور الكندري(جانب من اجللسة احلوارية 

»كالكيت« آهات إنسانية في مواجهة االضطهاد
خالد السويدان

قدمت فرقة مسرح الشباب التابع للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة مس���اء امس االول مسرحية 
»كالكيت« من تأليف عبدالرحمن اخلشنام واخراج 
احمد احلليل وبطولة احمد احلليل وعبدالرحمن 
اخلشنام، وحيدر احلداد، وسامي بالل، وعبير يحيي، 
وعبداهلل النصار ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان 

الكويت احمللي املسرحي احلادي عشر.

النفس البشرية

مخرج العمل والكاتب عبرا  فيه عن اآلهات التي 
تكمن في النفس البش���رية ورغبة األم او األب او 
احلبيب او احلبيبة، في السيطرة على اقرب الناس 
اليهم وحملت مسرحية »كالكيت« رسالة وصلت 
بشكل او بآخر للمتلقي سلطت من خاللها الضوء 
على الهموم االنسانية حيث طرحت التساؤال عما 
اذا كان اإلنسان يستطيع ان يأخذ قرارا سريعا وهل 
يتحمل النتائج املترتبة عليه سواء كانت بالسلب 
أو باإليجاب؟ وق���د اجاب كل من املؤلف واملخرج 
عن التساؤل من خالل 4 شخصيات مختلفة لكل 
منها مشكالتها، احداها شخصية »احمد احلليل« 
الذي حاول ان يرى مراحل حياته بجميع مشاكلها 
وحاالتها في املرآة حيث اكتشف انه مسلوب االرادة 

حتى مع وجود املرأة التي تنتقل معه في مراحل 
حياته من عشيقة الى زوجة ومن ثم أم وجدة.

اداء تمثيلي

نظرة شبه مأساوية شهدها العرض مليئة باحلزن 
انعكست على روح فريق العمل الذي فاجأ اجلمهور 
بادائه الضعيف رغم االسماء الكبيرة املشاركة فيه، 
فقد كنا نتوقع مش���اهدة تقنية محترفة من االداء 

التمثيلي واحلس العالي ولكن..!
رغم اجتهاد فريق العمل لتقدمي عرض فني متكامل 
اال ان اداءهم التمثيلي لم يكن باملستوي املطلوب 
حيث وضح اثناء سير احداث القصة عدم االنسجام 
بينهم خصوصا ان مالمح املمثلني لم تكن واضحة 
واالداء الفردي كان السمة االساسية للعرض مما 

انعكس بشكل سلبي على العمل ككل.
 ال ننكر هنا دور الديكور والسنوغرافيا فهما 
بطال املس���رحية احلقيقيان وهذا يحسب ملهندس 
الديكور بدر املهنا الذي امتلك افكارا جميلة حاول 
تطبيقها على خشبة املسرح، لكن يبدو ان ظروف 
العمل لم تكن مواتية لتطبيق ما يريده رغم محاولة 
املخرج احمد احلليل تذليل العقبات وتالشي العراقيل 
حتى يقدم عرضا مس���رحيا يستمتع به اجلمهور  

في مسرح الدسمة .
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السريع  في المركز 
اإلعالمي اليوم

املركز  يس���تضيف 
ملهرج���ان  االعالم���ي 
املس���رحي  الكوي���ت 
احلادي عش���ر صباح 
القدير  الكات���ب  اليوم 
عبدالعزي���ز الس���ريع 
اح���د املكرمني في هذه 
الدورة وذلك للحديث 
عن مسيرته الفنية وعن 
هموم املسرح الكويتي 

في الفترة احلالية.

الحليل: ظلمت العرض ألنني مخرجه!
مفرح الشمري

اعترف مخرج مس���رحية »كالكيت« احمد 
احللي���ل بانه ظلم العرض الن���ه تولى عملية 
اخراجه باالضافة لكونه ممثال فيه، محمال نفسه 

املسؤولية عن اي قصور حدث.
جاء ذلك في اجللسة احلوارية التي اعقبت 
عرض مسرحية »كالكيت« بقاعة الندوات مبسرح 
الدسمة والتي ادارها املخرج االماراتي عمر غباش 
بينما كان املعقب الرئيس���ي فيها د.ندمي املعال 
واملخرج غنام غنام معقبا على التمثيل واالخراج 
ود.خليفة الهاجري معقبا على السينوغرافيا، 
حيث اوضح املعقب الرئيسي د.ندمي املعال ان 
العرض يوجد به الكثير من االخطاء االخراجية 
خاصة ان نصه فلسفي يحتاج الى تفكيك رموزه 
حتى يفهم املتلقي ما يشاهده، موضحا ان اجلهد 
املبذول فيه من قبل ممثليه كان كبيرا ولكنهم 
لم يس���تطيعوا توصيل ما يريدون بالطريقة 

الصحيحة.
ام���ا املخرج غنام غنام فق���ال: عند دخولنا 
للصالة وخشبة املسرح مفتوحة فاننا نشكل 
ج���زءا من هذا العرض املس���رحي الذي يحمل 
العديد من االفكار اجلميلة ولكنها جاءت مبعثرة 

وغير مفهومة.
واضاف: كانت هناك حالة من عدم االنضباط 

ف����ي التمثي�ل واالض�اءة واالزي����اء فل�م جند 
بينها اي تنسيق مما ادى لظهور العرض بهذا 

الشكل.
من جانبه ذكر معقب السينوغرافيا د.خليفة 
الهاجري ان العرض مزخرف ولكن هذه الزخرفة 
كان مبالغ���ا فيها البعد احلدود وكانت حلظات 
الصمت مملة للمتلقي ، واثنى على اس���تخدام 
االضاءة امللونة في بعض مشاهد العرض الذي 

جاء موفقا.
بعد ذلك فتح مدير اجللس���ة االماراتي عمر 
غباش املجال للحضور الذين كان يتقدمهم االمي��ن 
الع��ام للمجل��س الوطن���ي للثقاف��ة والفنون 
واآلداب بدر الرفاع���ي ومديرة املهرجان كاملة 
العياد للحديث عن مسرحية »كالكيت« حيث 
اجمع الكثير منهم على أنهم لم يفهموا ماذا يريد 

املخرج بالتحديد فقد كانت االفكار مبعثرة.
من جهته شكر مؤلف العرض عبدالرحمن 
اخلشنام كل من حتدث في اجللسة احلوارية، 
موضحا ان االنس���ان يتعلم من اخطائه حتى 

ينجح في حياته املستقبلية.
بينم���ا املخرج احمد احللي���ل وعد اجلميع 
بأنه سيعيد عرض املس���رحية ولكنه سيركز 
عل���ى االخراج فقط حتى ال يقع في اخلطأ مرة 

اخرى.

خالل الجلسة الحوارية الخاصة بالمسرحية

الضنحاني: انتظروني في »السدرة«!

              دمشق - هدى العبود
نفت الفنانة الس���ورية نس���رين طافش تعرضها 
حلروق من درج��ات مختلف��ة حسب ما ذكرت بعض 
وسائل االع��الم العربي��ة قب��ل اي��ام، كم��ا نف��ت 
طافش ان تكون خضع���ت جلراحات جتميلية، 
مش���يرة الى ان االمر ال يتعدى حروق الشمس 

املتعارف عليها.
من جانب آخر اكدت الفنانة السورية اعتذارها عن عدم 
تصوير اجلزء الثاني من مسلسل »صبايا« وذلك النشغالها 
واضطرارها للس���فر، كما متنت لفري���ق العمل النجاح 
املستمر، وأكدت على االحترام املتبادل بينها وبني الشركة 

املنتجة وكادر التصوير واملمثالت املشاركات.
يذكر ان طافش ق���د حضرت قبل فترة مع بطالت 
املسلسل دميا بياعة، جيني اسبر، كيندة حنا ودمية 
اجلندي عرض ازياء مصممة االزياء السورية هويدا 
البريدي والتي اختارت اسم »صبايا« عنوانا ملجموعتها 
املقبلة، وقامت بدعوة بط���الت ليقدمن املجموعة في 

امارة دبي.
وحصل مسلس���ل »صبايا« على جائ���زة افضل عمل 
جماهي��ري عل��ى القن��اة االول��ى بالتلفزي��ون السوري في 

سباق املسلسالت السورية لعام 2009.

نسرين طافش تعتذر
 عن الـ »صبايا« وتنفي 

تعرضها لحروق

نسرين طافش


