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مطربة عربي���ة »أمنيتها« 14
انها تغني خليجي بس للحني 
موالقيه الدعم الكافي من شركة 
انتاجها الن���ه صوتها يبيله 
تدريب وايد على اخلليجي.. 

اهلل كرمي!

ممثل ما »سمع« نصيحة 
ربعه بأنه ال يش���تغل مع 
احد الفنانني اللي يستغلو 
موهبته علش���ان يصعد 
على أكتافه.. اللي ما يطيع 

يضيع!

دعم موهبة
ممثل���ة كان »وده���ا« 
تشتغل مع أحد املنتجني 
وبعدما اشتغلت معاه تبي 
تش���تكي عليه احلني ألنه 
تصرفاته معاها مو شي.. 

احلمد هلل والشكر!

شكوى

»بيبلوس« كرمته بصوتي نجوى كرم ووائل كفوري

الصافي: أتمنى أن يبقى لبنان مشغواًل بالفرح

الفنان الكبير وديع الصافي مع جنوى كرم ووائل كفوري في حفل افتتاح مهرجانات »بيبلوس«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
افتتحت مدينة جبيل مهرجاناتها لصيف 
2010 بتك����رمي الفنان اللبنان����ي الكبير وديع 
الصاف����ي في احتفال حمل عن����وان »لبنان يا 
قطعة سما« وجمعه الى جانب الفنانة جنوى 
كرم والفنان وائل كفوري، وذلك على املسرح 
البحري عند امليناء القدمي في جبيل، حيث تصدر 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان احلشود من 
أهل السياسة ورجال االمن ومدارج احتشدت 
بأعداد هائلة من الناس احتفاء بابن التسعني 
عاما والذي دخل منذ سبعني عاما الى اإلبداع 

الفني.
شاشات عمالقة نثرت على املسرح لتنقل 
غناء العمالق مع الفنانني الكبيرين، صور عن 
الصافي عرضت للمرة االولى، دبيكة من بعلبك 
رافقوا الغناء على املسرح وأخرى من بيروت 
بقيادة املصمم س����امي احلاج وهي تضمنت 

أكثر من 55 راقصا قدموا أربع وصالت خاصة 
باحلفلة، الفرقة املوسيقية التي رافقت احلفلة 
بقيادة املايسترو ايلي العليا، وتضمنت أكثر 

من 25 عازفا. 
تريو جمع كال من الصافي وكرم وكفوري 
ألغنية »سيجنا لبنان«، ودويتو بني الصافي 
وجنوى ألغنية »وكبرنا يا بيي« ودويتو آخر 
يجمع الصافي ووائل ألغنية »قتلوني عيونها 
السود«، هذا باإلضافة إلى مجموعة أغان خاصة 
وأخرى لودي����ع الصافي قدمها منفردا كل من 

وائل وجنوى. 
الصافي قدم أغنية جلبيل من كلمات الشاعر 
ميشال جحا، إضافة الى وصلة من أشهر أغنياته، 
وكان يدخل تارة مستندا إلى جنوى كرم وتارة 

أخرى متكئا على وائل كفوري.
جنوى غنت له »يا بني«، أما وائل فغنى له 

»راح حلفك بالغصن«، ثم »يا قمر الدار«.

الفنان����ة جنوى كرم التي ل����م تخجل من 
االعتراف بانها ش����عرت باخلوف قبل أن تبدأ 
التمرينات، لكنها قالت ان الصافي يقدم دائما 
املعنوي����ات للفنانني، خصوصا أنها تغني له 
اليوم »كيف بدنا نسترجي... يا عيب الشوم الي 
بغني لوديع الصافي«. كما وصفته بالبحر الهدار 
الذي ال يجف أبدا، وهو سفير األغنية اللبنانية، 
عمالق في الفن ال يتكرر وقالت: يشوف لبنان 
شو بدو يزرع ببلدنا رجال حتى يطلعوا متل 
االستاذ وديع. وكان الصافي شكر القيمني على 
مهرجان بيبلوس على تكرميه وقال:هم كرام 
ومكرمون ألنهم فكروا أن يكرموني, mأمتنى 
أن يبقى لبنان مشغوال بالفرح واجلمال، سائال 
اهلل أن يبع����د عنه الضربات. وعن مش����اركة 
الفنانة جنوى كرم والفنان وائل كفوري التكرمي 
والغناء معه، أكد أنه يحبهما كثيرا وأن كليهما 

جيد ومميز في فنه.

منة فضالي

منة فضالي مدربة كالب في السيرك القومي
القاهرة ـ سعيد محمود

تنتقل الفنانة منة فضالي للس����يرك القومي بداية األسبوع املقبل لتصوير باقي 
مش����اهدها من مسلسل »اللص والكتاب« الذي يش����اركها في بطولته الفنان سامح 
حس����ني وحسن حس����ني وأحمد راتب وهيدي كرم.. وتقوم منة في املسلسل بدور 
مدرسة ألعاب تعيش قصة حب مع سامح حسني وتعمل في املساء مدربة كالب في 

السيرك القومي مع والدها.
وعقب اس����تكمال املشاهد املتبقية في شوارع القاهرة تسافر بعدها أسرة العمل 
إلى لبنان الس����تكمال املشاهد النهائية من املسلسل والتي تستغرق عشرة أيام يتم 
خاللها تصوير عدد من مش����اهد األكشن واملطاردات أثناء قيام سامح حسني بإمتام 
صفقة مشبوهة، حيث يجسد خالل األحداث شخصيتني لشقيقني توأم األول يعمل 
»حرامي« واس����مه »ميشو«.. والثاني اس����مه »فطني« ومهنته مدرس تاريخ يعشق 

مصر، ويحاول تقومي شقيقه احلرامي.

في الجلسة الحوارية للمسرحية التي عقدت بقاعة الندوات

بدر محارب: النص تأليفي وليس اقتباسًا

ضمن أنشطة مهرجان »صيف ثقافي 5«

»دراما الشحاذين« صرخة بوجه من يريد إفساد جمال المسرح
أكد املؤلف بدر محارب 
أن نص مسرحية »دراما 
الش���حاذين« من تأليفه 
وليس اقتباسا من أي نص 

عاملي أو عربي.
جاء ذلك خالل رده على 
اسئلة النقاد املشاركني في 
التي  اجللس���ة احلوارية 
عقدت بعد نهاية العرض 
املسرحي »دراما الشحاذين« 
في قاعة الندوات مبسرح 
الدسمة مبشاركة املخرج 
عبدالعزي���ز صفر وكانت 
اجللسة بإدارة املذيع بدر 

الدلح.
وأض���اف مح���ارب ان 
انطل���ق من فكرة  النص 
ذكرها املمثل علي احلسني 
في اجتماع���ه مع املخرج 

عبدالعزيز صف���ر وبعدها كتب النص وش���عر 
بس���عادة لنجاحه في عيون اجلمهور واملهتمني 

باحلركة املسرحية.
من جانبه، ذكر مخرج العمل عبدالعزيز صفر 
انه س���عيد بعرض املس���رحية للمرة اخلامسة، 
وق���ال: ان القائمني على املجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب حريصون عل���ى تقدمي أعمال 

مسرحية كوميدية هادفة 
بعيدة عن االسفاف في ظل 
ما نشاهده اآلن من اعمال 

مسرحية باخلارج.
اع���ادة عرض  وتابع: 
املس���رحيات الت���ي تقدم 
للجمهور في املهرجانات 
كانت بالنس���بة لي حلما 
وأمنية، وق���د حتقق هذا 
احللم بإعادة عرض »دراما 
الشحاذين« للمرة اخلامسة 
في مهرجان »صيف ثقافي 

.»5
وش���كر صف���ر األمني 
الع���ام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي ومديرة ادارة 
املسرح كاملة العياد على 
هذه الثقة، متمنيا ان يكون 

عند حسن ظنهم وظن اجلميع.
وقد شارك في اجللسة احلوارية استاذ قسم 
التمثيل واالخراج باملعهد العالي للفنون املسرحية 
املخرج هاني النصار ود.أسامة أبوطالب ود.نادر 
القنة والناقد السينمائي عماد النويري، والزميل 
عبداحملس���ن الشمري وجمال الش���ايجي ودبي 

احلربي.

املخرج عبدالعزيز صفر واملؤلف بدر محارب يتوسطهما املذيع بدر الدلح اثناء اجللسة احلوارية

علي احلسيني وصراع الشحاذين

مشهد من مسرحية »دراما الشحاذين«

هاني النصار

وجودهم في ذلك املكان فيقولون 
له انهم أعضاء فرقة مس���رحية 
جتري بروڤات فيقرر البقاء معهم 
حتى االنتهاء من بروڤتهم التي 
تنتهي مبقتل الفتاة أمام عينيه فلم 
يفعل لهم شيئا بحجة انه متثيل 
وقرر الذهاب لفتح الطريق ألحد 
وجهاء البلدة تاركا الفتاة غارقة 
أمام ذهول أصدقائها  في دمائها 

الشحاذين.

أخطاء لغوية

ب���رع املمثلون في جتس���يد 
أدواره���م وكان واضح���ا انه���م 
»ش���ربوا« النص وتغلبوا على 
أخطائهم اللغوية خاصة ان الرؤية 
االخراجي���ة للمخرج عبدالعزيز 
صفر اعتمدت على حركة املمثل 
ألنه العنصر األهم في املسرحية 
وساعده في ذلك الديكور اجلميل 
الذي جاء متجانس���ا مع أحداث 
املسرحية والتي تصدت له دمية 
القريني باالضافة الى االضاءة التي 
وظفت بشكل جيد في أحداث العمل 
وهي للمهندس أمين عبدالسالم 
كما كان للموس���يقى وقع جميل 
في نفوس احلاضرين وهي حتت 

اشراف بدر ساملني.

مفرح الشمري
استفاد مخرج مس���رح���ية 
الش���حاذين« عبدالعزيز  »دراما 
صفر من االنتقادات الفنية التي 
وجهت له من الصحافة واجلمهور 
عند عرضها للمرة األولى مبناسبة 
اليوم العاملي للمسرح وذلك من 
خ���الل معاجلته لألخط���اء التي 
وقع بها أبطال مس���رحيته علي 
احلسيني، ابراهيم الشيخلي، نوار 
القريني، عبدالعزيز بهبهاني، ميثم 
بدر، رش���ا فاروق، واملتمثلة في 
اللغة ومخ���ارج احلروف حيث 
استطاع في عرضه اخلامس ان 
يق���دم للجمهور وجب���ة »كاملة 
الدس���م« خاصة ان املس���رحية 
التي كتبه���ا بدر محارب تناقش 
العديد م���ن القضايا االجتماعية 

والسياسية التي نعيشها اآلن.

ابناء الشعب

ُقدمت املسرحية مساء أمس 
األول على مسرح الدسمة ضمن 
أنش���طة مهرجان »صيف ثقافي 
5« وسلطت الضوء على طبيعة 
العالقة بني السلطة وأبناء الشعب 
والتي يكون ضحيتها »الفقير« 
الذي ُيقت���ل وتقتل معه أحالمه، 

كل واح���د منه���م برواية قصته 
فيدخل عليهم ل���ص هارب بعد 
ان سرق حقيبة احدى السيدات 
فيلجأ لهذا املكان املهجور خوفا من 
الشرطة التي تالحقه وينضم الى 
الشحاذين ويروي بدوره معاناته 
لهم ومن ثم يدخل الشرطي عليهم 
ليستفسر منهم هل شاهدوا اللص 
فينفون وجوده فيسألهم عن سبب 

تدور أحداث املس���رحية في 
مسرح مهجور مليء بالقاذورات 
وتعرض لقصة »لورد« كان في 
األساس ممثال ومن ثم يتحول الى 
شخاذ هارب مطارد مع صديقه 
املنشد الذي مت طرده من الفرقة 
اإلنشادية إلحدى الكنائس، يلتقيان 
بشحاذ آخر وصديقته لتدور بينهم 
مواقف مضحكة مبكية حيث يقوم 

باالضافة الى تسليط الضوء على 
احلال الذي وصل اليه املسرح هذه 
األيام حتى أصبح مهنة من ال مهنة 
له في ظل ما يعانيه من تهميش 
لدوره في تثقيف املجتمع، فكانت 
مبثابة الصرخة التي وجهها أبطال 
هذه املسرحية في وجه من يريد 
ان يفسد جمال املسرح ويوقف 

دوره في احلياة.

)أنور الكندري(جانب من احلضور


