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راشد املاجد وماجد املهندس االمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي في مقدمة احلضور د. اسامة ابوطالب ودخيل الدخيل اثناء الندوة النقاشية

نادر أبوالليف

وليد توفيق

مفرح الشمري
اقامت ادارة املس����رح باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
احللقة النقاشية اخلاصة ب� »اشكالية 
النص املسرحي« مساء امس االول 
بقاعة الندوات في مسرح الدسمة 
بحض����ور االمني الع����ام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاعي ومديرة ادارة املسرح 
كاملة العياد وعميد املعهد العالي 
للفنون املس����رحية د.فهد السليم 
ورائدة مسرح الطفل الكاتبة القديرة 
عواطف الب����در وعدد من املهتمني 
بشؤون احلركة املسرحية الكويتية 
وذلك ضمن انشطة مهرجان »صيف 
ثقافي 5« الذي تس����تمر انشطته 

حتى 30 اجلاري.

بدأت احللقة النقاشية بكلمات 
ترحيبية من عريفها اس����تاذ قسم 
العالي  التمثيل واالخراج باملعهد 
للفنون املس����رحية دخيل الدخيل 
الذي اشاد بعنوانها الذي يتماشى 
مع احوال الكاتب املس����رحي هذه 
االي����ام والصعاب الت����ي يواجهها 
مثمنا دور ادارة املسرح باملجلس 
الوطني لتسليطها الضوء على مثل 
هذه االشكاليات حتى تكون لدينا 
حركة مسرحية صحيحة خالية من 
اي ش����وائب، ومن ثم قدم الدخيل 
محاضر احللقة النقاشية د.اسامة 
ابوطالب من خالل قراءته للسيرة 
الذاتية احلافلة باالجنازات واملناصب 
ابوطالب  وبعدها تقدم د.اس����امة 
بالش����كر للمجلس الوطني ممثال 

في ادارة املسرح التي نظمت هذه 
احللقة التي تناقش موضوعا مهما 
للمهتمني بشؤون املسرح، وقال: 
كلمة »اشكالية« أو مبعنى آخر كلمة 
»صدام« بحد ذاتها مثيرة للجدل النه 
يبدو عليها امليل للحاالت السلبية 
على املوضوع لذلك جاء اجتماعنا 
اليوم لنتحدث ونستعرض عرضا 
موضوعي����ا عنها. واضاف: النص 
املسرحي يعتبر ظاهرة فريدة من 
نوعها لذلك ن����رى أنه منذ حلظة 
مراودة الفكرة للكاتب والتي تدخله 
في حلظة معاناة حقيقية باعتبار 
انه املخرج االول للعمل ومن هنا 
تبدأ االشكالية او التوقع االول الذي 

كثيرا ما يخيب.
واشار ابوطالب الى ان الكاتب 

املسرحي ال يرى النص على املسرح 
اطالقا فهو يعايش البشر معايشة 
كاملة، مش����يرا الى ان الدراما هي 
باالساس محاكاة الفعال البشر كما 

قال االغريق.
واستطرد قائال: الكاتب املسرحي 
عبارة عن خال����ق بطبعه لكنه ال 
يخلق من العدم اذ انه يس����توحى 
من املادة املوجودة امامه واملتمثلة 
في احلكاية واملمثلني واالضاءة وما 
الى ذلك من عناصر املسرح ليترك 
االمر من بعده الى مبدع آخر وهو 
املخرج املسرحي وهذا ما نسميه 
»االشكالية االولى« عندما تفترق 
التطورات ما بني املخرج والكاتب 
املس����رحي اما بالنسبة لالشكالية 
التفريغ على  الثانية فهي مرحلة 

ادبي  الورق حينما يتحول لنص 
يعيش حالة اش����تياق كاملة حتى 
الكلم����ات والصفحات  يخرج من 
واالوراق، وهذه الكلمات ال تكتمل 
اال بتكامل املبدع اآلخر وهو املخرج 
وحتى يكتمل هذا االبداع فالبد من 
وجود ناقد يعتبر ع����ني الكاميرا 
فإما تتسع على زاوية معينة ليرى 
االمور ويكش����فها او ينظر لها من 
منظور ضيق فيقتل النص. واختتم 
ابوطالب محاضرته قائال: اذا لم ير 
الكاتب نصه في جتربة مع ممثلني 
ومخرج فلن يستطيع ان يعدل في 
نصه ابدا ويجب عليه ان يتس����م 
باملرونة في التعامل ويحب علينا 
ان نعامل الكاتب الشاب بلطف كي 

ننتظر ثماره في املستقبل.

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
طرحت ش���ركة روتانا للصوتيات، االثنني 
املاض���ي ألبوما غنائيا جم���ع عمالقي الطرب 
الفنان احملبوب ماجد املهندس وسندباد األغنية 
اخلليجية الفنان راشد املاجد في أغنية دويتو 
مت تقدميها ضمن جلس���ات وناس���ة 2 لعملني 
»يا صبي عين���ي« كلمات صخر واحلان أحمد 
الهرمي، وأغنية »بعد م���ا ربك أنطاك« كلمات 

وأحلان فلكلور.
األلبوم املميز ش���هد تألقا كبي���را في األداء 
للنجمني احملبوبني، كذلك سجال تناغما كبيرا 
وس���لطنة طربية باحترافي���ة عالية خدمتهما 
اإلمكان���ات الصوتية والصدق في اإلحس���اس 

اللذين ميت���ازان بهما، وكعادته أظهر املهندس 
براعته املعهودة في نش���ر إحساس���ه املرهف 
متناغما مع كلم���ات العمل اجلميلة ونتج عن 
ذلك أغنية »وال أروع«.  كما أضاف املاجد إبداعه 
وتلقائيته اجلميل���ة أثناء األداء، ومن املتوقع 
ان يشهد األلبوم توزيعا كبيرا عبر كل أسواق 
املنتجات الغنائية العربية في اخلليج السيما 
لدى منافذ بيع »روتانا« الشهيرة املنتشرة في 

الوطن العربي.
  يذكر أن األلبوم يأتي امتدادا لألعمال الغنائية 
التي قدمت في جلس���ات »وناسة اخلليجية« 
كما يأتي تعزيزا وشامال ليحظى بسماعها كل 

متذوقي الطرب الغنائي اجلميل.

دويتو الماجد والمهندس.. »يا صبي عيني«

في الحلقة النقاشية لـ »إشكالية النص المسرحي« بـ »صيف ثقافي 5«

أبوطالب: الكاتب المسرحي ال يرى نصه على المسرح

وليد توفيق من »كان«
 إلى المسرح القديم بدمشق

»شورت« أبوالليف
يخطف األضواء في مارينا

القاهرة ـ سعيد محمود
ش����هد احلفل الذي أحياه املطرب الشعبي نادر أبوالليف في قرية 
»املشاية« السياحية مبارينا، عددا كبيرا من اجلمهور خاصة انها املرة 

االولى التي يشارك فيها أبوالليف في حفالت مارينا.
وحرص أبوالليف على ارتداء مالبس تتناسب مع حفالت مارينا، 
حيث ارتدى »بانتكور« أحمر اللون »قميصا مشجرا« و»شورتا« وهو 
ما لفت انتباه اجلمهور والذي وصف ألوان مالبسه بأنها تشبه الى حد 
كبير ألوان مالبس ش����عبان عبدالرحيم. وشارك في احلفل الذي أقيم 
مبناسبة افتتاح مجمع اخلدمات بطريق مطروح أمام مارينا خمسة.

وكان يرقص ويداعب اجلمهور بأغانيه الش����هيرة »كينج كوجن« 
و»تاكسي« و»زومبا« وغيرها من أغانيه التي اشتهر بها.

وشارك أبوالليف الدي جي عمرو حجازي، أما التنظيم فكان لشركة 
ديجيتال وورك.

عبدالحميد الخطيب
بعد أن أحيا حفال خاصا في أوكرانيا توجه النجم وليد توفيق 
ال���ى مدينة »كان« إلحياء حفل خاص هناك وبعدها س���يلتقي 
جمهوره السوري إلحياء حفلني احلفل االول في مدينة الالذقية 
في مجمع »لوش���اتو« 16 اجلاري واحلفل الثاني في العاصمة 
الس���ورية ضمن انشطة معرض دمش���ق الدولي على املسرح 
القدمي ليلة 17 اجلاري ومن ثم سيعود الى لبنان ليلتقي محبيه 

في عدة حفالت.
اجلدير بالذكر ان النجم وليد توفيق أطل في اولى حفالته لهذا 
الصيف على مسرح ميناء جبيل في حفل نظمته ورعته بلدية 
جبيل، وسط حش���د جتاوز أكثر من 4000 من جمهوره، حيث 
تألق توفيق عبر باقة من اجمل اغنياته، وأبرزها »حتت أرزك يا 
لبنان« ورافقه الغناء كل من النجمة روال سعد والفنانة فرح.


