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الطاغية نصار النصار ومساعده عيسى احلمر

جانب من املؤمتر الصحافي

إليسا

مشهد من مسرحية »جمهورية اخلبز والعسكر.. الرهان يستمر« وفي اإلطار شعار مهرجان اخلرافي

»جمهورية الخبز والعسكر.. الرهان يستمر« عمل تنقصه الخبرة اإلخراجية!
خالد السويدان

ضمن املس���ابقة الرسمية ملهرجان 
اخلرافي املسرحي السابع، قدمت فرقة 
املسرح الشعبي مساء امس االول على 
خشبة مس���رح الدسمة عرضها الذي 
حمل اسم »جمهورية اخلبز والعسكر 
..الرهان يستمر« من تأليف وإخراج 
د.محمد مبارك ب���ال وبطولة نصار 
النصار، عيسى احلمر، منار اجلاراهلل، 
مبارك بال، مشاري املجيبل، عبدالعزيز 
النص���ار، وتص���دى للس���نوغرافية 
واالضاءة محمد الرباح واالزياء جاسم 
اخلريبط واملؤثرات الصوتية مشاري 
بال أما منف��ذ اإلض���اءة فكان فيصل 

العبي�د.
تدور قصة املسرحية حول طاغية 
»نصار النصار« يحاول استغال شعبه 
مستعينا مبس���اعده »عيسى احلمر« 
ال���ذي يتبعه ف���ي كل أوامره وكرس 
حياته ف���ي خدمته وذل���ك من خال 
وجودهما في حفرة مع مجموعة من 
الشعب حتاول إثبات نفسها من خال 
شعارات تطالب باحلرية واحترام الرأي 
اآلخر، لكن الطاغية ومساعده يقومان 
بترهيبهم وكتم أفواههم ووأد أي مطالبة 
لهم في اش���ارة واضح���ة للصرخات 
املكتومة للشعوب التي حتكمها نظم 

ديكتاتورية.

رؤية إخراجية

ال ننكر ان العمل استطاع ان يوصل 
فكره جميلة وراقية لكن شابه بعض 
اخللل، خصوصا في الطريقة االخراجية 
من ناحية التماسك الدرامي للعمل وأداء 
املمثلني الذي صاحبته رتابة وتطويل 
أصاب احلضور بامللل ما اثر في الفرجة 
املسرحية، فلم يجد املشاهد ما يجذبه 
ملتابعة األحداث، وكان من الواضح ايضا 
ان املمثلني لم يتمكنوا من التعايش مع 

باقي أدوات املس���رح ومنها الديكور، 
وظهر هذا جليا في عدم انسجامهم في 
عملية اخلروج والدخول الى خش���بة 

املسرح.
م���ن جانبه، ح���اول الفنان نصار 
النصار ان يشد انتباه املشاهدين من 
خال أدائ���ه الراقي لكن »يد واحدة ال 
تصفق«، وهنا ال ننكر محاولة اجتهاد 
باقي فريق املسرحية ومحاوالتهم لكي 
يصلوا بالعرض ال���ى بر االمان، لكن 

ما نرمي اليه هو ان القصة املطروحة 
سياسية من العيار الثقيل وكانت حتتاج 
الى ممثلني ذوي خب���رة لنقل الفكرة 

بصورة افضل.

موقف درامي

االض���اءة كانت العنص���ر االجمل 
واحملرك للعمل، فقد جاءت متجانسة مع 
اداء املمثلني واملوقف الدرامي لكل مشهد، 
خاصة ان املخرج استطاع ان يستغلها، 

خصوصا مع مطالبات الشعب بحقوقه 
لبث روح التفاؤل واحلياة اجلميلة التي 

يتم فيها احترام اآلخرين.
ختاما مسرحية »جمهورية اخلبز 
والعس���كر.. الره���ان يس���تمر« عمل 
مسرحي رغم أن فكرته مستهلكة، إال 
أنه حاول تقدميها بشكل جميل، ونتمنى 
التوفيق للمسرح الشعبي الذي يدعم 
اجلميع ويحاول دائما ان يجعل الشباب 

ومشاركاتهم من أولياته.
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بالل: أعمالي القادمة سياسية وفي الحفرة
اقيم ف���ي املركز االعام���ي للمهرجان مؤمتر 
صحافي للمس���رحية اداره الزميل فالح العنزي 
الذي اشاد بدور املسرح الشعبي وتاريخه العريق، 
مؤكدا ان هذه التجربة هي االولى للدكتور محمد 
مبارك بال في االخراج املسرحي خاصة انه من 
ابرز الكتاب املسرحيني في اآلونة االخيرة ولديه 
خبرة كبيرة في طرح مواضيع جميلة وهادفة.

بعد ذلك حتدث د.بال مخرج وكاتب العمل حيث 
ش���كر ادارة املهرجان وراعيه الذي يهتم باحلركة 
املسرحية ودعمها من اجل الكويت وشبابها وواصل 
الشكر الى فرقة املس���رح الشعبي العطائه الثقة 
ليش���ارك في الدورة الس���ابعة ملهرجان اخلرافي 

املسرحي.

وعن خوضه مجال االخراج قال: نحاول دائما 
التواص���ل مع اجلمهور واالجيال وهذا ما حاولت 
ان افعله من خال خوض التجربة في ظل وجود 
طاقات شابة ووجود املعهد العالي للفنون املسرحية 

ووجود الصحافة.
واضاف د.بال: من���ذ بداية كتابتي للعروض 
املسرحية كنت اضع نفسي مكان املخرج واملمثل 
ومصمم الديك���ور وكل فريق العمل وحاولت من 
خال هذا العمل ان ادخل جتربة االخراج اجلميلة 

بالنسبة لي.
وحول كتاباته املس���رحية قال: دائما ما جعل 
نصوصي مرتبطة باالنسان وما يعيشه وفي هذا 
النص حاولت ان اتكلم عن عس���كرة االنسان في 

املجتمعات وفرض الروح العسكرية سواء بالفتنة 
او بغيرها ونتيجة لهذا التفكير اخلطير اصبحنا 
نعي���ش الواقع املرير في ظل ع���دم وجود الرأي 

اآلخر واحترامه.
وتابع: املسرحية عبرت عن صرخة كانت مكتومة 
وحاولت ان ابني فيها ان الوطن للجميع ولكل من 
يحبه، مؤكدا انه لم يقصد املقبور صدام حس����ني 
عندما قدم املسرحية في حفرة حيث قال: احلفرة 
تشير هنا الى مكان كل طاغية يحاول ان يسيطر 
على شعبه بالديكتاتورية ملمحا الى انه مستمر في 

الكتابة وستكون اعماله املقبلة سياسية ايضا.

خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمركز اإلعالمي

السحب الثاني على »شفر« برنامج ألو فبراير الليلة
إليسا تحتفي بألبومها مع »الفانز« 

وتغني في العراق قريبا
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تلتقي الفنانة إليسا »الفانز« 
ف���ي 12 اجلاري ف���ي الفيرجني، 
وذلك من خال احتفالها بتوقيع 
ألبومها اجلديد »بتصدق مبني« 
الذي طرحته ش���ركة روتانا في 
األسبوع األخير من العام 2009 
والذي حقق جناحا منقطع النظير 
حيث تصدر املركز األول في واحد 
من أهم املتاجر العاملية وهو مركز 
الفرنسي وحتديدا داخل   FNAC
 Musique du Monde مح���ات 
وين���درج األلبوم ضم���ن قائمة 
األلبومات األكثر مبيعا من مختلف 
أنحاء العالم. ويأتي احتفاء اليسا 
بعملها ه���ذا مختلفا عن أعمالها 
األخرى وبعيدا ع���ن املؤمترات 
الصحافية واحلف���ات األخرى 
التي اعتادت »روتانا« تنظيمها 

في اطاق ألبومات فنانيها.
هذا وحتيي إليس���ا حفل عيد 
العشاق في فندق الفينيسيا الى 
جانب الفنان وائل كفوري، كما انها 
تخطط إلحياء حفل فني في العراق 

في األسابيع القليلة املقبلة.
من جهة أخرى تصور الفنانة 
خال األيام املقبلة أغنيتها »عبالي 
حبيبي« وهي واحدة من أغنيات 
ألبومها اجلديد، ومن املقرر ان يتم 
تصوي���ر الڤيديو كليب لألغنية 
التي كتب كلماتها فارس اسكندر 
وحلنها سليم سامة في عدد من 
املناطق اللبنانية، وكانت اليسا 
عادت من املغ���رب حيث أحيت 
حفل افتتاح أحد أبرز املنتجعات 
القريبة من مدينة الدار البيضاء 
وحضرت عددا من عروض األزياء 
التي قدمت في العاصمة الفرنسية 
ضمن أسبوع املوضة الباريسي 

وشوهدت برفقة جنوم عامليني.

أحمد املوسوي يتوسط املخرج نايف الكندري واملعد علي حيدر

مفرح الشمري
تش����هد حلقة الليلة من برنامج املس����ابقات »ألو فبراير« الذي 
يبث عبر أثير »كويت FM« الس����حب الثاني على س����يارة »شفر 
2010« املقدمة من اجلهة املنفذة للبرنامج »ميديا فون بلس« وذلك 
بعد جرد األس����ماء املتواجدة في »كمبيوتر« البرنامج منذ احللقة 
األولى وحتى قب����ل نهاية حلقة الليلة الت����ي تتضمن العديد من 
املفاجآت السارة للمشتركني فيها من خال اجلوائز املقدمة من رعاة 
البرنامج: »األنباء«، »زين«، »منتزه خليفة السياحي«، »سوكر«، 
»معهد كراون بازا«، »اتيليه مودا س����تايل«، »املنار كلينك«، »ايه 
ون لتأجير السيارات«، »ش����ركة كون سبت للهواتف«، »صالون 

كتوركت« باالضافة الى »ميديا فون بلس«.

الموسوي وبس

اس���تطاع »الذيب« أحمد املوس���وي من خال تقدميه للبرنامج 
ان يحقق نس���بة كبيرة من املتابعني س���واء عن طريق اإلنترنت أو 
الستايت بأسلوبه اجلميل الدي جعل املستمعني يتابعونه بشغف 
كبي���ر لدرجة ان البعض منهم طلبوا من اجلهة املنفذة للبرنامج ان 
يعتمدوا على املوسوي »وبس« في برامجهم املقبلة ألنه خفيف على 

»قلوبهم« مثلما يقولون في اتصاالتهم.

تسلم الجوائز

مع مطل�ع األسب��وع املقبل ستقوم »ميديا ف�ون بلس« اجله��ة املنف��ذة 
ل� »الو فبراير« بإرسال »مسجات« للمشتركني الفائزين في حلقات البرنامج 

وذلك لتسلم جوائزهم من مقر الشركة في منطقة الشويخ.

تسليم الجوائز للفائزين مطلع األسبوع المقبل

دولتان متجاورتان باخلليج:
أ – الكويت وعمان

ب – قطر والكويت
ج – عمان واإلمارات


