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الوقيان على سرير املرض بعد اصابته القوية في كتفه

نادية العاصيمشهد من مسرحية »ماكبث 2009«املجاميع أثناء العرض

)سعود سالم(األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي في مقدمة احلضور 

)سعود سالم( جانب من اجللسة النقاشية

»ماكبث 2009« فرجة مسرحية من العيار الثقيل
خالد السويدان 

قدمت فرق���ة اجليل الواعي 
مس���رحية »ماكبث 2009« من 
العاملي وليام  الكات���ب  تأليف 
شكسبير واخراج د.حسني املسلم 
ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان 
الكويت احمللي احلادي عش���ر 
وهي من بطولة احالم حسن، 
علي كاكولي، محمد املس���لم، 
محمد الفيلي، رشا فاروق، ايوب 
دشتي، حسني سالم ومجموعة 

كبيرة من الشباب.

حالة استثنائية

ومن املعروف ان مسرحية 
»ماكبث« قد مت تناولها من قبل 
في أكثر من شكل واطار وبأوجه 
مختلفة لعدد من املخرجني، لكن 
ما شاهدناه عل��ى خشبة مسرح 
الدسمة مس���اء امس االول من 
ابداع هو محاول��ة للدمج بني 
ماكبث شكس���بي��ر وماكب��ث 
حسني املسلم 2009 الذي ح��اول 
خل��ق حالة استثنائية للمتف��رج 
جتعل�����ه يعي���ش االح���داث 
باستمتاع ومتع��ن واستفادة 
باالضافة الى استم�ت��اع العي��ن 
ب���روح الفري�����ق الواحد التي 
شكلت ج�زءا مهما في احشاء 

املسرح.
لق�د اراد املخ��رج ان يوصل 
لنا ص�����ورة واضحة ع��ن ان 
الدني�����ا زائل�����ة واذا ح��اول 

ميارس فيها السحرة تعويذاتهم 
وايضا مت استخدامه ككراسي 
للسلطة او احلكم حيث تعامل 
فريق العمل مع مكونات الديكور 

بشكل منظم ودقيق.
العمل بش���كل ع���ام فرجة 
مسرحية من العيار الثقيل سادت 
معها املتعة وتستحق االشادة 
وتش���رف احلركة املس���رحية 

الكويتية.

مكان خاطئ

لكل ج���واد كب���وة وكبوة 
»ماكب���ث 2009« رمب���ا تكون 
في قليل من املش���اهد لبعض 
املمثلني الذين كانوا يقفون في 
مكان خاطئ مما جعل املشاهد 
ال يس���تطيع رؤيته���م جيدا، 
باالضافة الى وجود الشاش���ة 
في اسفل فضاء املسرح حيث 
ُحجب���ت الرؤي���ة ع���ن بعض 
املتواجدين في صالة مس���رح 
الدسمة ولم يستطيعوا احلكم 
على رسالة املخرج التي طرحها 
من خالل فيلم وثائقي عرضت 
فيه مجموعة من الصور للدمار 
والقتل الذي يسود العالم، وما 
لفت االنتباه مشهد ابراج الكويت 
الغاشم  الغزو الصدامي  اثناء 
وهي حتترق فكانت رسالة مهمة 
مفادها »من تهجم على حرمة احد 
جترد من انسانيته وسيأتي يوم 

يشعر فيه بهذا الظلم«. 

االنس�����ان ان يتج�����رد م��ن 
انسانيت��ه فهن��ا تنته��ي حيات��ه 
وال يس���تطي��ع ان يتعامل مع 

البشر والعكس.
م���ن الواضح ان العمل اخذ 
وقتا كثيرا في اعداد البروڤات 
اللغوية  والتمعن في مفرداته 
حيث ابدع املخرج في حتريك 
الشباب »املجاميع« على  كتلة 
اجزاء املس���رح بش���كل سليم 

كونهم احملرك الرئيسي للعرض 
حيث قدموا ادوار السحرة.

اداء رائع

االداء التمثيل���ي للفنان���ني 
املشاركني كان في قمة الروعة 
خاص���ة من اس���تاذة التمثيل 
واالخراج في املعهد املسرحي 
الفنانة احالم حسن التي ابدعت 
في دورها مع علي كاكولي وكذلك 

بعض املواه���ب اجلديدة التي 
تستحق ان نقدم له��ا الشك��ر 
على ادائهم الرائع مثل الفن��ان 
املب��دع محمد الفيلي الذي جسد 
اكثر من شخصية وكان صوته 
جهوريا سواء في لفظ الكلمات 

او في الغناء. 
اما ديكور املسرحية فقد كان 
في منتصف املسرح على شكل 
افعى واحيانا تراه كأنه مغارة 
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حسين المسلم: االختالف
في الرأي ال يفسد للود قضية

إهداء »بورش« لنادية العاصي على هواء »فنون«

مفرح الشمري
طالب مخرج مسرحية »ماكبث« د.حسني املسلم 
العروض املسرحية  النقاد باالستمتاع مبش����اهدة 
اوال وم����ن ثم حتليلها ومناقش����تها بالصورة التي 
يريدونها، وقال: االختالف في الرأي ال يفس����د للود 
قضية، مؤكدا ان عرضه املسرحي قدمه للمتفرجني 
كي يس����تمتعوا به وقد حتقق ذلك من خالل اشادة 

الكثير منهم مبا قدمه.
ج����اء ذلك في اجللس����ة احلواري����ة التي اعقبت 
مس����رحية »ماكبث« لفرقة اجليل الواعي وادارتها 
د.ليلى املالح وشارك فيها كمعقب رئيسي د.محمد 
مبارك بالل بينما كان الفنان روجيه عساف معقبا 
على التمثيل واالخ����راج ود.نبيل احللوجي معقبا 
على الس����ينوغرافيا والديكور باالضافة الى مخرج 

العمل د.حسني املسلم.
د.محمد مبارك بالل قال في تعقيبه ان مخرج العمل 
د.املسلم بدأ عرضه املسرحي مبا يشبه العتمة في 
الفراغ وهي محاولة منه لتفريغ عقول املتفرجني من 

قناعاتهم السابقة وذلك من خالل اختصاره للنص 
االصلي الذي قفز فيه من الفعل الى النتيجة احلتمية 
مركزا على االيحاء بالعالم امليتافيزيقي، موضحا ان 
اخلير والشر يكمنان في شخصية ماكبث التي قدمها 

في عرضه املسرحي.
بينما معقب التمثي����ل واالخراج الفنان روجيه 
عساف وجه عدة اسئلة ملخرج العمل عن سبب جلوئه 
الى التولي����ف ووضع ممثلني في دور ماكبث، الفتا 
الى ان العرض اعتمد على الشكالنية جلذب املشاهد. 
كما تساءل عن سبب متيز الليدي ماكبث في العرض 
التي انفردت بالشكل واالداء وحتى بأزيائها عن باقي 
فريق العمل وعن الس����بب في ضخامة املوس����يقى 

وقوتها التعبيرية على املسرح؟
وحول الس����ينوغرافيا قال د.نبيل احللوجي ان 
الصراع االساسي الشكسبيري كان على تاج امللك، 
مشيرا الى ان االضاءة كانت جيدة واستطاع املسلم 
ان يوصل فكرته من خالل التقنية التي استخدمها 

في عرضه املسرحي.

في الجلسة الحوارية التي أعقبت العرض المسرحي

العين اللي ما صلت على النبي راح تقول.. بركات
رفيج، اخو دنيا، صاحب، فزاع، ناصح، بركه معرفته، وليه عرفته الزم يكون بركات. 

مثقف.. متكلم.. لالعالم عارف.. ومن كثر ثقافته اهو بو العروف كله. 
االعالم بالنسبه له دم.. واهو بالنسبه لألعالم شريان.

االرجتال، نعم االرجتال صفة فيه من چذيه صار ملك للتحدث واالرجتال.
اه���و األمان لي���ه كان على الهوا.. من چذيه ليه ش���فته قل���ت اهو صمام 

األمان.
اهو اكثر اهو اكثر اهو القلب كله وكلنا له قلب.

اهو البحرو كل امواجه تهابه.. ومن كثر ما موج الغيره هاج من جناحه 
من چذيه صار اهو البحر واملوج صار له عنوان.

يقولون ان الريح داميا يهزم البحر إال اهو كل مره نشوفه يهزم الكل 
ليه صار على الهوا.

ي���ا خوي.. يا صاحب.... يا كلي.. يا جمال الصحبة يا أغلى ش���ي في 
عمري كله.

ال تقول اآله.. وال على اجلرح تكابر.. مرض اجلسم يا خوي عادي.. وانتي 
تدري ان االكبر ليه صار املرض بالنفس.
واحد يقول ياخوي تبي تعرف غالتي؟
 حبيبه قال اشلون يا اعز ربعي وناسي؟

قاله وبصوت جريح ليه حاشني مرض يشل كل حتركاتي!
اقوله واحجي له واسولف له وانا اللي ذابحني عوار في داخل قلب.

يا خيي انت الغالي.. انت العزيز.. انت الرفيج.. وانت س���لوتي ليه جتني ضيقة 
الصدر.

اااااااااه وألف اااااااااااه.
ااااااااااه وستني ألف اااااااااخ.

اااااااااااااه ومليووووووون ألف اااااااااه.
على العني يابركات اللي ما صلت على النبي .

رسالة لكل من يعرف بركات
حبيبي وحبيبكم حيل تعبان

اخوي واخوكم من سرير املرض زهقان
ومن الغلقه زاد بأخونا فيه العوار 

مايبي شي مني ومنكم
منو فيكم امس واليوم راحله وذمتكم؟ 

واهلل ما يبي شي مني ومنكم عسى اهلل يشافيه 
ولهله يخليه 

بس زيارته واجبة علينا كلنا 
يله يالربع الزم كل يوم واحد في املستشفى يكون حواليه 

االسم: بركات الوقيان.
العمر: العمر كله ان شاء اهلل.

املهنة: اعالمي محترف في حب اهل الكويت.
العنوان: املستشفى الصدري الدور الثاني اجلناح الثاني غرفة 15.
املرسل: صديق يحب بركات وبركات بدوره يحب كل أهل الكويت.

 اخوكم 
 سعود ناصر الورع

اإلعالمي بركات الوقيان

عبدالحميد الخطيب
في حلقة برنامج »إهداءات« التي عرضت مساء أمس 
األول على شاشة قناة »فنون« كان فريق البرنامج يواجه 
خلال فنيا من القمر الصناعي نتيجة عدم انتظام االرسال 
لدرجة ان مقدمته نادي����ة العاصي اجتهت بالدعاء الى 
اهلل ان تس����تمر احللقة، وأرجع البعض في الكنترول 
الس����بب الى ان البرنامج اصابته بعني، وبعد اخلروج 
على الهواء استقبلت العاصي سيال من االتصاالت، لكن 
كان هناك اتصال يحمل لها خبرا سارا اصابها بالدهشة 
على الهواء ولم تعرف ماذا تقول. هذا االتصال جاء من 
الشيخة حصة من مملكة البحرين حيث قامت بإهدائها 

سيارة بورش على الهواء مباشرة.
وقد فاجأت الش����يخة حصة املذيع����ة العاصي بان 
اوراق تسلم السيارة متجهة الى الكويت، وبعد نهاية 
البرنامج ظلت العاصي مرتبك����ة اال انها فوجئت بان 
أوراق تس����لم الس����يارة قد وصلت مسبقا مع مسؤول 
منتداها وال����ذي اتصل عليها فور انتهائها من احللقة، 
حيث يبدو انه كان ينتظر اتصال الشيخة حصة لتعلن 

اخلبر على الهواء.
اجلدير بالذكر ان فريق برنامج »اهداءات« احتفل مع 
العاصي بهذه املناسبة والبرنامج يبث كل جمعة وسبت 
على الهواء مباشرة، وهو من اعداد الزميل مفرح حجاب 

واخراج حسن اشكناني وتقدمي نادية العاصي.


