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خالد السويدان
على هامش مهرجان اخلرافي لالبداع املس����رحي 
واميانا من ادارة املهرجان بالتواصل الفكري واملسرحي 
بني دول اخلليج، قدمت جماعة املسرح بالقطيف في 
اململكة العربية السعودية حتت مظلة فرقة االمواج 
والنورس عرضا مسرحيا يحمل اسم »مجرد ؟ ال أكثر« 
في حفل افتتاح املهرجان واملسرحية من تأليف ياسر 
احلسن وعقيل اخلميس وحسن حمود ومن اخراج 
عقيل اخلميس حيث سبق ان مت تقدمي هذه املسرحية 
في مسابقة مسرح الدمام للعروض القصيرة وفازت 
بجائزة أفضل ع����رض متكامل باالضافة الى جائزة 

أفضل ممثل دور ثالث وافضل نص وافضل سينوغرافيا.

خير وشر

اعتمد مخرج العمل على االداء التمثيلي فقط وابتعد عن احلوارات 
ما ادهش احلضور ملا وصل اليه املس����رح الس����عودي خاصة في ظل 
الظروف التي يعيش����ها، وقد حمل الع����رض بني طياته امياءات كثيرة 
تدور حول محاور اخلير والشر، االبيض واالسود، احلب والكره، وما 
حتمله النفس البشرية من احاسيس بغض النظر عن كيفية استخدامها 
وذلك من خالل محور رئيس����ي لالحداث وهو »التفاحة« والصراع بني 
الرج����ل واملرأة ولم يحدد ما اذا كان هذا اخلالف منذ بداية اخللق، لكن 
اس����تطاع املخرج مع ذلك ان يترك في ذهن املتفرج صورة رائعة لهذا 
الصراع، كما اوضح لن����ا خالف قابيل وهابيل والغيرة التي تكون في 

كل النفوس البشرية.
من جانب آخر اس����تغل املخرج االضاءة وجعلها 
عضوا مش����اركا وفعاال في العرض حيث لعب على 
الظل واالضاءة الكاملة في آن واحد، كذلك املوسيقى 
مت توظيفها بشكل جيد رغم انها كانت غير محددة 
الهوية وهذا ما جعلها تفقد روحها لدى املش����اهد، 
ام����ا املؤثرات الصوتية فه����ي اجلندي املجهول لهذا 
العرض وكانت تص����ب في صلب االحداث الدرامية 

لكل مشهد.

إمكانات عالية

اداء املمثل����ني كان رائعا لكنهم بحاجة الى ان يكونوا اكثر دقة لكي 
يتسنى لهم الظهور بصورة افضل، وال ننكر هنا االداء املتميز واالمكانات 
العالية للفنان حسني العلي والذي ادهش احلضور بأدائه الرائع طوال 
عرض املسرحية وتقمصه للشخصية ومدى امكانياته لكي يظهر بصورة 

تليق باملستوى املطلوب لهذا العرض السعودي الرائع.
رغم ان املشاهد التي رأيناها على خشبة مسرح الدسمة في عرض 
»مجرد؟ ال أكثر« كانت جميلة اال انها لم تخل من بعض االطالة خصوصا 
عند محاولة اعادة حركات املمثلني مما اشعر املتلقي بالرتابة، باالضافة 
الى وجود اكثر من نهاية للمسرحية االمر الذي افقد روح النهاية لهذا 
العمل لالسف وجعل املتفرج في حيرة، هل انتهى العرض ام انه مازال 
مس����تمرا »رمبا انتهى من خشبة املس����رح ولكن احداثه مستمرة في 

حياتنا اليومية«.

زالغ في مشهد من أحد كليباتها الغنائية

الفنان حسني العلي أدهش احلضور

د.نبيل الفيلكاوي مكرما حسني آل عبداحملسن

»مجرد ؟ ال أكثر« عرض سعودي أدهش حضور »الدسمة«
في حفل افتتاح مهرجان الخرافي المسرحي الـ 7

الخرافي يرد الكرم بالكرم ويتحمل تكاليف 
جماعة القطيف.. و»الشعبي« يفتح أبوابه لهم

بعد االنتهاء من العرض 
املسرحي »مجرد؟ ال أكثر« 
جلماعة املسرح بالقطيف 
اقيم مؤمتر صحافي باملركز 
االعالمي للمهرجان ومت فيه 
تكرمي جمي���ع فريق عمل 
الى  املس���رحية باالضافة 
تكرمي مدير فرقة املخاتير 
املسرحية ورئيس جماعة 
املس���رح بالقطيف حسني 
عب���داهلل آل عبداحملس���ن 
م���ن قب���ل ادارة املهرجان 
ممثلة ف���ي مدير املهرجان 
الفيلكاوي واالمني  د.نبيل 
الفن���ان علي جمعة  العام 
الفنان  وأم���ني صن���دوق 
جمال الرده���ان، وقد عبر 

د.الفيلكاوي عن سعادته الشديدة بهذه املشاركة 
في انشطة »اخلرافي« مؤكدا اميان راعي املهرجان 
رئي��س مجل��س االم��ة جاس�����م اخلراف��ي برد 
الكرم بالك��رم، حي�����ث تعه��د بالتكفل بجميع 
مصاري���ف الفرقة والتي حض���رت الى الكويت 
على حسابها اخلاص لكي يشاركوا على هامش 

املهرجان.
املؤمت���ر أداره رئيس املركز االعالمي الزميل 
عبدالستار ناجي الذي فتح باب االسئلة للزمالء 
الصحافيني حيث اتفق معظمهم على ان العرض 
يحمل افكارا جميلة وفيه روح وأداء رائع وفكر 
يجعل املشاهد واملتفرج الكويتي يستمتع بفن 

راق متميز.
من جانبه، عبر مخرج العمل عن س���عادته 
الكبيرة باملشاركة في مهرجان اخلرافي املسرحي، 

معتبرا ان ذلك حلم وحتقق، وقد ش���كر جميع 
االنتقادات التي وجهت له، واكد انه سيستفيد من 
كل التوجيهات وختم حديثه قائال: أريد أال أجهل 
وليس ذنب���ي أن أجهل، واعتبر ان هذه اجلملة 

فيها كل الردود على جميع االسئلة.
من ناحية اخرى، عبر اعضاء املسرح الشعبي 
عن سعادتهم بوجود العرض السعودي ومشاركته 
في املهرجان، وأكدوا ان أبوابهم مفتوحة لالشقاء 
من الس���عودية في أي وق���ت، مؤكدين ان هذا 
شرف كبي��ر للمس��رح الشعبي، كما اكد الفنان 
عبدالناصر الزاي��ر عن س���عادته بوجود مثل 
ه���ؤالء املبدعني في منطقة القطيف ومبا لديهم 
من إملام باحلركة املسرحية وما حمله العرض 
من افكار وآراء حقيقية بعيدة عن الكالم ومليئة 

باالبداع.

صورة جماعية ألعضاء جلنة التحكيم

إعالن لجنة تحكيم الدورة السابعةلمهرجان الخرافي

أقيم مساء أمس األول في املركز 
اإلعالمي ملهرجان محمد عبداحملسن 
اخلرافي لإلبداع املسرحي مؤمتر 
صحافي لإلعالن عن أسماء جلنة 
حتكيم الدورة الس���ابعة، حيث 
رحب د.نبيل الفيلكاوي رئيس 
املهرجان  مجلس األمناء ومدير 
في البداية بأعضاء جلنة التحكيم  

الذين حمل���وا على عاتقهم هذه 
األمانة لكي تس���تمر مس���يرة 
املهرجان واحملافظة على املستوى 
التطور  املطلوب لالستمرار في 
للحركة املسرحية الكويتية التي 
عهدناها في السابق. وأشار الى 
ان املهرجان يساعد على وجود 
الشركات والفرق املسرحية الهاوية 

للدخول إلى عالم املسرح ولديها 
أفكار وطموحات جديدة بشرط 
وجود الكفاءة العالية في تقدمي 
عروض مسرحية تليق مبستوى 
الكويت في عالم املسرح وتليق 

مبستوى راعي املهرجان.
كما شكر د.الفيلكاوي راعي 
املهرجان رئي���س مجلس األمة 

جاس���م اخلراف���ي عل���ى دعمه 
الالمحدود للتواصل مع األجيال. 
وقال: إميانا من راعي املهرجان 
بأن املسرح هو أبوالفنون وهو 
الس���مة احلضارية ل���كل بلدان 
العالم، لذلك حم���ل على عاتقه 
هو وأسرته الكرمي�ة أن يجعلوا 
املهرج���ان يصب ف���ي مصلحة 

احلركة املسرحية في الكويت.
بع���د ذل���ك مت اإلع���الن عن 
أسماء جلنة التحكيم وهم: أحمد 
اخللف، د.يوسف الصفران، د.فهد 
العبداحملسن، جنالء الفهد، علي 
الكهيدي، س���عود الورع، أحمد 
اليعقوب، عبداهلل العابر، سالم 
إسماعيل، عبداحملسن اخللفان.

في المؤتمر الصحافي الذي سبق االفتتاح

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
»وفر كالمك« عنوان البوم حسناء زالغ املغربية الوافدة الى عالم 
الفن من برنامج »استوديو 2 أم« املغربي الشهير للمواهب الغنائية 

عام 2007 ونالت املرتبة األولى عن فئة األغنية العربية. 
وفي الوقت الذي أخرجت فيه »روتانا للصوتيات واملرئيات« 
عددا كبيرا من فنانيها متكنت حسناء من ان تخترق احلظر وحتصد 
اهتمام الشركة. فتنوع البومها األول معها الذي أطلقته من بيروت 

بني اللهجات املغربية واملصرية واللبنانية. 
»األنباء« التقتها وكان احلوار اآلتي: 

كيف كانت بدايتك الفنية؟ 
في عام 1999، وقفت على مس����رح »مهرجان 
القاهرة الدولي« وانا في اخلامسة عشرة من 
عمري. كذلك قدمت حفالت عدة في باريس. 
وقد اخترت س����لوك درب الفن ملا حتمله 
عائلتي من ثقافة فنية، ثم قدم لي برنامج 
»استوديو 2 أم« أغنيتي اخلاصة األولى 
مع حري����ة اختيار الكلمة واللحن 
فذهب����ت الى مصر وس����جلت 
أغنية سينغل بعنوان »ما 
حاولتش«، من كلمات 
عاصم حسني وأحلان 
خالد البكري وصورتها 
ڤيدي����و كلي����ب.إال أن 
بالفنان  لقائ����ي  مصادفة 
صاب����ر الرباعي ومدير أعماله 
علي املولى كانت موازية من حيث أهميتها لنيلي 
امليدالية الذهبية بعدما تبنى موهبتي وحملها 

صوب درب االحتراف مع »روتانا«. 
مبن تأثرت في بدايتك؟

بالفنان املغربي عبد الوهاب الدوكالي كما 
تأثرت بعزيزة جالل وجناة الصغيرة وأم 

كلثوم وعشقت صوت فيروز. 
أال يوج��د فنان��ون آخ��رون في 

املغرب؟
في احلقيقة إن ضعف االنتاج 
في املغرب وعدم وجود شركات 
تتولى تس����ويق األعمال، هما 

السبب في قلة عدد الفنانني. 
أغلبية  يتوجه  الس��بب  ألهذا 

الفنانني الى بيروت؟
ال نذهب الى بيروت فقط، فأينما وجد الدعم نتوجه.

ظهرت منذ فترة في برنامج تلفزيوني باسم آخر »غنوة«، لتعودي 
إلى اسمك احلقيقي؟

أحببت الظهور باسم فني، لكن اجلمهور في املغرب لم يعجبه 
اسم »غنوة« الذي اعتمدته، واعتبروا أن من اخلطأ تغيير اسمي، 

لذلك عدت إليه.
ما ش��عورك بإط��اق أول ألبوم لك واال تعتقدي��ن انك تخاطرين 

بتوقيت طرحه؟
هذا األلبوم يحملني مسؤولية مضاعفة، ويعطيني دفعا أكبر 
على االستمرار، كما بدأت خطواتي األولى في عالم الغناء، جتربتي 
األولى في األلبوم مغامرة تنتظر مني الكثير، وأنا استبعد فكرة 
املخاطرة ألني اش����تغلت بكل تأن على اختيار األغاني. ويتضمن 
األلبوم ثماني أغنيات كتبت منها أغنية واحدة بعنوان »حبك جنون«، 

وفي الباقي تعاونت مع أسماء معروفة في لبنان ومصر. 
كيف جاءت كتابة األغنية هل أنت محترفة؟

كان ذلك مصادفة، وذلك بعدما س����معت اللحن من دون كالم. 
وعندما حفظت هذا اللحن، بدأت أؤلف الكلمات التي تناسبه. 

هل ستصورين أغاني أخرى من األلبوم؟
أنا في صدد اإلعداد لتصوير أغنية ثانية من ألبوم »وفر كالمك« 

بعدما صورت »حبتني أل« مع املخرج سعيد املاروق. 
ماذا ع��ن وضع األغني��ة املغربية وإمكان انتش��ارها ف��ي العالم 

العربي؟ 
يجب على اإلعالم العربي أن يعطي هذه األغنية الفرصة الكاملة، 
ألنها ال ينقصها ش����يء. والدليل على ذل����ك هو توجه العديد من 
الفنانني العرب إلى أدائها، إلى جانب جتديد بعض األغاني املغربية 
القدمية، كما فعل الفنان حس����ني اجلسمي، وأنا نفسي قدمتها في 
ألبومي، وحتديدا في أغني����ة »مرتاحة« من كلمات وأحلان كرمي 

تدالوي وتوزيع فهد.
حس��ناء املغربية غادرت »روتانا« بعد ان فس��خت الشركة عقدها 

معها هل أنت بديلتها؟
حلسناء خطها في الغناء وأنا لي خط آخر، ولكل منا حضورها 

اخلاص.
هل س��تؤثر إحداكما في األخرى ألنكما م��ن بلد واحد وحتمان 

االسم نفسه؟
ال أعتقد ذلك.. ال هي تؤثر علي وال أنا.

هل تعرفت إليها عن قرب؟
ش����خصيا ال أعرفه����ا إمن����ا أتابعها م����ن خ����الل التلفزيون 

واملجالت.

حسناء زالغ: األغنية المغربية ال ينقصها شيء مقارنة بغيرها
ألبومها الجديد أعطاها دافعًا لالستمرار في مشوارها الفني

حسناء زالغ


