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إطالق أكبر موسوعة عنها بمبادرة شخصية سورية على شبكة اإلنترنت

ضمن العروض الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي الحادي عشر

في الجلسة الحوارية التي أعقبت العرض المسرحي

فيروز.. »ياسمين الشام«

»مزاد الحب« عرض مسرحي »بدون« رؤية واضحة

جدال بين الغيث والمعقب الرئيسي حول النص!

شهدت اجللسة النقاشية التي أعقبت 
عرض مس���رحية »م���زاد احلب« جدال 
واسعا بني عميد املعهد العالي للفنون 
املس���رحية بالوكالة د.عبداهلل الغيث 
واملعقب الرئيسي لها رئيس قسم النقد 
واالدب املسرحي باملعهد د.علي العنزي 
بعدما قال االخير في تعقيبه ان النص 
كان ضعيفا وكان اقل من الطموح، االمر 
الذي رد عليه الغيث من خالل مداخلته 
قائال: »النص ع���رض عليك فلماذا لم 
تطلب تعديله«، فاعترض العنزي قائ ال: 
أن���ا أرفض هذا االته���ام وأبلغت وكيل 
املعهد د.فهد السليم ان النص ال يصلح 
للمش���اركة في املهرجان وال ينفع فيه 

اي ترقيع.
واستغرب ضيوف املهرجان هذا اجلدل 
ال���ذي حدث، معبرين عن اس���فهم بأن 
يكون املعهد العالي للفنون املسرحية 
الذي تخرج من���ه العديد من الكفاءات 

بهذه احلالة.
وامتدح املعقب الرئيسي د.علي العنزي جهد املخرج يوسف 
احلش���اش في التوزيع اجليد، رغم ان نص���ه حمل الكثير من 

املتناقضات.
أم���ا معقب التمثي���ل واالخراج د.احم���د عبداحلليم، فانتقد 

التكرارات وتخبط االضاءة، مشيرا الى 
ان فريق العمل كان متوازنا وان املشاهد 
الكوميدية جاءت مبنزلة »التفريغ« لراحة 

اجلمهور.
بينما قال معقب السينوغرافيا د.نبيل 
احللوجي ان العرض تكون من 13 حركة 
و8 مش���اهد تشكيلية اساسية مرتكزة 
جميعها على الواقعية التي جاءت غير 
موفقة مش���يرا ال���ى ان العرض افتقد 

احلرفية في تنفيذه.
بعد ذل���ك فتحت عريفة اجللس���ة 
الفنانة االردنية اسماء مصطفى احلديث 
للحضور الذين جاءت آراؤهم متباينة، 
فالبعض منهم امتدح العرض واعتبره 
فرجة مسرحية جميلة، بينما البعض 

اآلخر وصفه باالفالم الهندية.
وفي نهاية اجللس���ة أعطت عريفة 
اجللسة املجال ملؤلف ومخرج العرض 
يوسف احلشاش الكلمة للتعقيب على 
آراء احلضور، حيث ش���كر اجلميع وعاهدهم بأن تكون آراؤهم 

محل اهتمام لديه عندما يريد عرض العمل مرة اخرى.
 واختت���م حديث���ه بتوجي���ه الش���كر إلدارة املعه���د العالي 
للفنون املسرحية الذين أعطوه الفرصة لتقدمي عمل يحمل اسم 

املعهد.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اطلق س���وريون اكبر موس���وعة على 
االنترنت لسيدة الذاكرة العربية فيروز قام 
بإجنازها كل من هاني غياث الشيخ ونور 
مرهف الطرزي مببادرة وجهد شخصي بعد 

ان قضيا اكثر من سنة في االعداد لها.
وتتضمن املوس���وعة التي حملت اس���م 
»ياسمني الش���ام« مكتبة اغان حتتوي على 
اكثر من ألف أغنية وتسجيل وڤيديو، اضافة 
لصور ومعلومات شاملة عن حياتها وحكاية 
األخوين الرحباني وقصتها معهما، كما احتوت 
املوسوعة على سجل لألوسمة التي حصلت 
عليها والئحة لالس���طوانات واحلفالت التي 
اقامتها، وس���جل عن مس���رحياتها وافالمها، 
باالضافة الى خدمة اخرى هي كلمات اغانيها، 
كما تضمن املوقع شهادات قيلت لفيروز، واهم ما 
كتبه الصحافيون والكتاب عنها، وعالقة فيروز 
بامللحنني والشعراء، وأهم احملطات في حياتها 
باالضافة الى معلومات شخصية عنها مثل ما 

حتب وما تكره، وحقائق اخرى عنها.
وتأتي هذه املبادرة ضمن التوجه الذي 
طرحه »املؤمتر الوطن���ي االول للمحتوى 
العرب���ي لالنترنت« والذي طرح في احدى 
جلساته أهمية التركيز على احملتوى العربي 
الثقافي، ودعيت فيه سورية الى حمل لواء 
الثقافة العربية والتي يعتبر الفن جزءا مهما 

منها ولتكون هي الرائدة فيه.
يشار الى ان املغنية اللبنانية فيروز »74 
سنة« تعد من أشهر الفنانني العرب على قيد 
احلياة، بدأت عملها الفني عام 1940 كمغنية 
كورس في االذاعة اللبنانية واكتشفها محمد 
فليفل، وألف لها حليم الرومي، وش���كلت 
الحقا مع زوجها الراحل عاصي الرحباني 
واخيه منصور الرحباني املعروفني باالخوين 
رحباني ثورة في عالم املوس���يقى والغناء 

العربي.
وقدم االخ���وان رحباني معها املئات من 
األغاني التي احدثت ثورة في املوس���يقى 
العربية وذل���ك لتميزها بقصر املدة وقوة 
املعنى على عكس االغاني العربية السائدة 
ف���ي ذلك احلني والتي كانت متتاز بالطول، 
كما انها كانت بس���يطة التعبير وفي عمق 
الفكرة املوسيقية وتنوع املواضيع، حيث 
غنت للحب واالطفال، وللقدس لتمس���كها 
الفلس���طينية، وللحزن والفرح  بالقضية 
والوطن واألم، وقدم عدد كبير من هذه االغاني 
ضمن مجموعة مسرحيات من تأليف وتلحني 
االخوي���ن رحباني وصل عددها الى خمس 
عشرة مسرحية تنوعت مواضيعها بني نقد 
احلاكم والشعب ومتجيد البطولة واحلب 

بشتى انواعه.

اعمال املسرح العاملي خصوصا 
في مسرحية »بجماليون« عبر 
متثال »جااليتا« ومش���هد من 
مسرحية »روميو وجوليت« 

لوليم شكسبير.
وباملقابل البد من االش���ادة 
العماني  املمثل حم���د  ب���أداء 
اللذي���ن  النبه���ان   وحص���ة 
اديا دورهما بسالسة وبتمكن 
العرض  كبي���ر وكان مفاجأة 
الش���اب مب���ارك بالل   املمثل 
بأدائ���ه اجلمي���ل وقفش���اته 
التي نالت اعجاب  الكوميدية 

احلضور.

لقضية »البدون« ومعاناتهم 
برؤية غير واضحة ما اعطى 
ايحاء للمتلقي بأن افكار النص 

غير مرتبة.

الرؤية اإلخراجية

الرؤية االخراجية للعرض 
ج���اءت مبعث���رة حيث اجته 
احلشاش الى املسرح التجاري 
من خ���الل »االفيهات« وكمية 
»الشتائم«، باالضافة إلقحامه 
رقص »البريك دانس« على انغام 
موسيقى ال� »هيب هوب« حيث 
حاول االستعانة مبا يعرفه عن 

واحد لفتاة واآلخر لشاب.
وعند حضوره حفال لالعالن 
ع���ن زواج محبوبته من آخر 
غيره لم يحتمل الوضع وقام 
بتحطي���م ما صنع���ه بعدما 
اكتش���ف حقيقة حبه بأنه لم 

يكن إال مجرد حلم.

نص سطحي

النص جاء سطحيا وضعيفا 
وغير متماسك االحداث خصوصا 
في مسألة طرح قصة احلب بني 
بدر وليلى التي لم تكن مقنعة 
»خيالية«، باالضافة الى تناوله 

مفرح الشمري
الرسمية  ضمن املس���ابقة 
ملهرج���ان الكويت املس���رحي 
احلادي عشر قدمت فرقة املعهد 
العالي للفنون املسرحية عرضا 
بعنوان »مزاد احلب« مس���اء 
امس االول على خشبة مسرح 
الدسمة تأليف واخراج يوسف 
احلشاش وبطولة حمد العماني، 
حصة النبهان، رش���ا فاروق، 
عبداهلل السيف، مبارك بالل، 
محمد املول���ى وذلك بحضور 
األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر 
الرفاعي ومديرة املهرجان كاملة 
العياد وضيوف املهرجان وعدد 
العاش���ق  كبير من اجلمهور 

للمسرح.

بدر وليلى

نص املسرحية سلط الضوء 
على قصة حب بني بدر )حمد 
العماني( وليلى )حصة النبهان( 
التي واجهتهما في  والعوائق 
حبهما الذي كانا يأمالن تتويجه 
بالزواج وذلك للفارق االجتماعي 
بني الطرفني، فهو من فئة غير 
محددي اجلنس���ية »بدون«، 
وميتلك حس���ا فنيا عاليا في 
التشكيلي خصوصا فن  الفن 
»النحت« الذي جلأ إليه بعد قرار 
محبوبته الثرية باالبتعاد عنه 
حيث قام بصنع متثال لوجهها 
كي تكون بقربه دائما النه يحبها 
بجنون ولك���ن هذا »التمثال« 
يكتش���فه احد االغنياء، االمر 
الذي يدفعه الى تبني موهبة 
»بدر« الفنية في اعمال اخرى 
اال انه ال يصنع اال وجهني فقط 

جارة الوادي فيروز

احلضور في مقدمتهم األمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي ومديرة املهرجان كاملة العياد

مشهد من مسرحية »مزاد احلب«

جانب من اجللسة النقاشية

يوسف احلشاش


