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ممثلة خليجية »مسوية« 24
حق نفس���ها برستيچ چدام 
فريق عملها اليديد وحتاچيهم 
من طرف خش���مها مع انها 
توها طالع���ة من البيضة.. 

هذي بالوي الواسطة!

ممث���ل ما »س���لم« من 
انتقادات اللي معاه في عمله 
اليديد ألنه وايد ينس���ى 
حوارات مشاهده الشي اللي 
أك���ثر  يخليهم يعيدونها 

من مرة.. الّسهر ذابحه!

برستيچ حوارات
البحريني���ة كلثوم أمني  املخرجة 
ذكرت ف���ي محاضرتها اللي ألقتها في 
دولة شقيقة ان معهد الفنون املسرحية 
متخلف عن املدارس املسرحية احلديثة.. 
تدرين ليش ألنه بعض دكاترته همهم 

الكراسي مو التدريس!

متخلف

في تجربته اإلخراجية الثانية

عبدالرحمن الخليفي: 
»همسات الخطيئة«  خرج للنور

بحضور نخبة من اإلعالميين والفنانين

مدينة بيروت تستقبل »حيال بوطير« في يوليو المقبل

خالد حسين
في جتربته االخراجية الثانية قرر املخرج الشاب عبدالرحمن 
اخلليفي احلاصل على جائ زة جلنة التحكيم اخلاصة، عرض فيلمه 
»همسات اخلطيئة« على شاشة مس����رح جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا في بداية شهر يونيو املقبل ملدة ثالثة أيام.
والفيلم من فئة افالم الدراما واالثارة، حيث تدور احداثه حول 
حياة ش����اب عاش في كنف أبيه بعد وفاة والدته، وخالل مسيرة 
حياته يواجه ع����دة اضطرابات جتعله يعان����ي اخللل في حياته 
العاطفية واالجتماعية. والفيلم من اخراج وانتاج املخرج الكويتي 
الش����اب عبدالرحمن اخلليفي، ومن تأليف الكاتب يوس����ف حامد 
املالك وبطولة الفنان القدير جاسم النبهان ومبارك العنزي وطارق 

عبداهلل ومنى فاضل، وبدعم من شركة سيناماجيك. 
ويق����ول املخرج عبدالرحمن اخلليفي ان فك����رة الفيلم جديدة 
متاما ومغايرة عم����ا تقدمه الدراما احمللية، مت طرحها ومعاجلتها 
بأس����لوب سينمائي، واس����تغرق تنفيذ الفيلم عاما ونصف العام 
ليخرج للنور أخيرا، كما وضع موقع رسمي للفيلم على االنترنت 

.http://wos.h90films.com

خالد السويدان 
أقيم مساء امس األول في معرض 
»ذا ون« مبجمع املارينا مؤمتر صحافي 
ملسرحية »حيال بو طير« التي ستعرض 
للجمهور في العاصمة اللبنانية بيروت 
خالل املوسم الصيفي في مسرح املدينة 
أحد أعرق املسارح في لبنان، وذلك في 
الثامن من يوليو املقبل وملدة ش���هر، 
حيث بدأ بيع التذاكر مبحالت فيرجن 

في الكويت وجميع الدول العربية.
في بداية املؤمت���ر رحب االعالمي 
القدير باقر دشتي املدير االعالمي لفرقة 
مسرح سليمان البسام باحلضور مؤكدا 
ان العمل ال يكتمل اال بالتعاون الكويتي 

والعربي املشترك بشتى أنواعه.
ومن ث���م حتدث الفن���ان واملخرج 
س���ليمان البس���ام حيث ق���ال: فكرة 

املسرحية كانت تداعبني من زمن طويل 
ووجدت فرصة حقيقية لتكويت العمل، 
وبالفعل بدأت الرحلة بالتنفيذ، ملمحا 
الى ان املسرح الكويتي لم يعد كما كان 
في السابق، مشيرا الى ان اخللل ليس 
في اجلمهور، ألن املسؤولية الكاملة هي 

على الفنانني وفريق العمل بأكمله.

استراحة محارب

أما الفنانة هدى اخلطيب فقالت انها 
اعتذرت عن العديد م���ن االعمال هذا 
العام ألنها كانت حتتاج الى استراحة 
محارب مش���ددة على ان تواجدها مع 
فريق املسرحية هدفه التأكيد للجميع 
على ان لديها قدرة كبيرة وامكانيات 
هائلة على خشبة املسرح لم تكشفها 
بعد، معبرة عن سعادتها للمشاركة مع 

فريق العمل بأكمله باالضافة الى املتعة 
احلقيقية للعمل مع املخرج س���ليمان 

البسام.
الفنان فيصل  من جانبه اوض���ح 
العميري ان هذه املشاركة هي الثالثة 
له م���ع املخرج البس���ام وق���ال: هذه 
امل���رة مختلفة وفيه���ا محتوى جديد 
خصوصا انني سأظهر امام اجلمهور 
في قالب كوميدي مختلف عن ادواري 

السابقة.
بدوره اعتبر الفنان أحمد ايراج ان 
املسرحية مليئة بالقيم الفنية العالية 
مشيرا الى ان املسرح بالكويت مريض 
لكنه لم ميت في ظل وجود أشخاص 
يسعون إلحيائه بصورة راقية وجميلة 

وفيها ابداع مبعنى الكلمة.
أما الفنانة املتميزة فاطمة الصفي 

فقالت: كنت أنتظر املشاركة مع البسام 
منذ زمن طويل وحتق���ق هذا احللم، 
ووجودي مع فريق العمل سيعطيني 

رصيدا كبيرا في مشواري الفني.
بينما اكد الفنان الشاب بشار عبداهلل 
انه استفاد كثيرا من عمله مع املخرج 
سليمان البسام، وقال: لقد رافقته منذ 
بدايتي في املسرح من خالل مسرحية 
»ذوبان اجلليد« وال أستطيع ان استغني 

عنه بأي عمل.

طرح كوميدي

وقال الكاتب والزميل جعفر رجب 
انه كّوت النص العاملي وحاول إعداده 
بصورة تالمس الواقع احلالي بحيث 
ميكن اس���تخدامه في أي وقت، ملمحا 
الى ان الطرح في املسرحية كوميدي 

ساخر يبتعد عن االستهزاء ويقترب 
كثيرا من الواقع الذي نعيشه.

يذكر ان مسرحية »حيال بو طير« 
مت تكويتها عن طريق الكاتب الزميل 
جعفر رجب، وهي من تأليف الكاتب 
العاملي موليير وحتمل اسم »تارتوف« 
أو »احملتال« باللغة العربية وقد تصدى 
إلخراجها سليمان البسام ويشارك في 
بطولتها الفنان القدير جاسم النبهان 
والفنانة االماراتية القديرة هدى اخلطيب 
وفيصل العميري وأحمد ايراج والفنانة 
فاطمة الصفي والفنان بشار عبداهلل، 
باالضافة ال���ى الفنان العراقي منضل 
داود، واملس���رحية من انتاج املشروع 
الثقافي وهي مؤسسة ذات اهداف غير 
ربحية تهدف الى تطوير العمل الثقافي 

الكويتي بشتى انواعه.

عبدالرحمن اخلليفي وفي اإلطار أفيش فيلم »همسات اخلطيئة« اإلعالمي باقر دشتي فريق عمل مسرحية »حيال بوطير« يتوسطهم املخرج سليمان البسام أثناء املؤمتر الصحافي


