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الفنية

مشهد من مسرحية »مجلس الشياطني«

ضمن العروض الرسمية لمهرجان أيام المسرح للشباب السابع

»مجلس الشياطين« في الدسمة.. مقلب!
مفرح الشمري

ضمن العروض املسرحية الرسمية املشاركة 
في مهرجان أيام املس���رح للش���باب في دورته 
السابعة، قدمت مؤسسة »احلشاش جروب لإلنتاج 
الفني« عرضها املسرحي الذي حمل عنوان »مجلس 
الشياطني«، وتدور أحداثه في إحدى املقابر التي 
جلأ إليها شابان في منتصف الليل أحدهما يريد 
أن يستعني بالشياطني ليفسد زواج حبيبته بعد 
أن أوصته »العرافة« بنثر الرماد الذي أعطته إياه 
في املقبرة رغم محاوالت صديقه املسالم لثنيه 
عن اإلقدام على مثل ه���ذه األمور »اخلرافية«، 
ودعوته اياه لعدم االلتفات لكالم املش���عوذين 
والسحرة واقناعه بان »حبيبته« هي التي وافقت 
على االرتباط برجل آخر، إال انه لم يبال بكالم 
صديق���ه وأخذ ينثر الرماد ف���ي املقبرة ليفاجأ 
بأن كالم »العرافة« ليس هراء وال شعوذة وإمنا 
حقيقة وان هناك »شياطني« يساعدون »اإلنس« 
في التخلص من بعض املشكالت التي يعانون 
منها! ومع توالي األحداث تظهر »الشياطني« امام 
هذا اإلنسان »املتهور« فيشعر بهم بينما صديقه 
ال يراهم ثم يبدأ في قص مشكلته عليهم فيقررون 
مس���اعدته والوقوف معه لتخريب حفل زفاف 

حبيبته من الرجل الذي اختارته حيث استطاعوا 
الدخول الى غرفة نوم »العرسان« وبثوا سمومهم 
في نفوس���هما حتى استطاعوا تفريقهما ولكن 
الشياطني لم يستطيعوا الصمود حتى النهاية 
بعد اكتش���افهم ان »الزوج« لديه صديق مؤمن 
باهلل عز وجل، حيث عجزوا عن التغلب عليه 
ليفاجأ احلضور بأن ما عرض أمامهم ما هو إال 
»مقلب« بطله الشاب »املتهور« لينتهي بعد ذلك 

»مجلس الشياطني«.
غير ناضج

النص الذي كتبه الشاب محمد النشمي في اول 
جتربة مسرحية له بدا فقيرا وغير ناضج وبحاجة 
العداد افضل قبل تقدميه كعرض مسرحي، فقد 

غابت عنه احلبكة.
الرؤية اإلخراجية

تصدى إلخراج املس���رحية املخرج الش���اب 
إبراهيم بوطيبان الذي قدم العديد من األعمال 
في املهرجانات السابقة وابتعد عن »العبثية« هذه 
املرة، لكنه لم يستطع ترجمة ما يدور في فكرة 
املسرحية كما يجب حيث ركز على الشكل وترك 

املضمون للمتلقي، وهذا أمر خاطئ، خاصة ان 
املخرج املسرحي البد ان يلعب على »املضمون« 
حتى تكون بصمته واضحة على النص الذي لم 
تكن مالمحه معلومة لدى بوطيبان، فقد أظهر 
لنا ش���خصية »الش���ياطني« بصورة نراها في 
أفالم السينما وذلك جلذب املتلقني لعرضه الذي 
استحوذ عليه االستعراض الراقص دون إبراز 
القيمة التي يريده���ا فجاءت رؤيته اإلخراجية 
متواضعة رغم السينوغرافيا اجلميلة املوجودة 
في العرض من خالل الديكور واألزياء واملاكياج 
الت���ي تصدت لها زينب دش���تي، باالضافة الى 
اإلضاءة التي وظفت بشكل جميل وساعدت في 
إبراز أهم أحداث املسرحية، خاصة عندما حتول 
الشاب املتهور الى شيطان للقضاء على من أخذ 

حبيبته منه.
أداء الممثلين

أداء املمثلني جاء متفاوتا، وبرز منهم إبراهيم 
بوطيبان الذي جسد شخصية »ملك الشياطني« 
وعبداهلل الش���طي الذي لعب شخصية الزوج، 
باالضافة الى خالد مال اهلل بينما كان أداء فهد 
النبه���ان متذبذبا نوعا ما، خاصة في املش���اهد 

األولى من العرض.
أما املمثل���ة الواعدة منى فاضل فهي حتتاج 
الى تدريبات مكثفة لتصل الى ما تريده، حيث 
جاءت مش���اهدها غير مقنع���ة،  خاصة عندما 
»انقلبت« على زوجها وكانت حواراتها إنشائية 

دون تعابير مؤثرة لدى املتلقي.
رقص غير مبرر

االستعراض الراقص في املسرحية كان في 
احي���ان كثيرة غير مبرر، حيث حّول خش���بة 
»الدسمة« الى مسابقة لرقص »البريك دانس« من 
قبل »الشياطني« الذين كانوا يريدون من خالله 
ان يعبروا عن فرحته���م بإجنازاتهم مبواجهة 
»اإلنس« ما جعل »سحرهم« ينقلب عليهم بعد 
ان أضاعوا فكرة النص األساسية باستعراضاتهم 

املصطنعة!
يذكر ان املسرحية من تأليف محمد النشمي 
وإخراج إبراهيم بوطيبان ومن بطولة إبراهيم 
بوطيبان، عبداهلل الش���طي، خال���د مال اهلل، 
فهد الش���طي، منى فاضل، فهد النبهان، مساعد 
احل���داد، باالضافة الى مجموعة من الش���باب 

االستعراضيني.

في الحلقة النقاشية الخاصة بالمسرحية

تساؤالت واستفسارات عن ماهية العرض!
استضافها المركز اإلعالمي للحديث عن الدمى في مسرح الطفل

الرشيدي: مسرح العرائس في الكويت مظلوم
قالوه نابع من حرص كبير على 

مستقبلهم الفني.
ومن جهته شكر مؤلف العمل 
محمد النشمي جميع من حتدث 
في احللقة النقاشية مثمنا آراءهم 
واعدا إياهم بأن يأخذ مالحظاتهم 

بعني االعتبار.
بدوره ذكر املخ���رج ابراهيم 
بوطيبان ان العمل يوجد به هدف 
وهو عدم اللجوء الى الس���حرة 
لتحقيق ما يريده اإلنس���ان وان 
يكون إميانه باهلل قويا ألن اهلل 
ينصر عب���ده في جميع األحيان 
مهما كانت الق���وة التي تواجهه 
ولكن يجب عليه ان يكون لديه 
إميان قوي بقدرة اهلل عز وجل 
على كل ش���يء لتذليل الصعاب 

التي يواجهها.
واض���اف قائال: هي رس���الة 
واضحة املعالم ف���إذا وفقنا في 
توصيلها فه���ذا بفضل اهلل عز 
وجل وإن قصرنا فيها ولم تصل 
للمتلقي فهذه جتربة واإلنسان 

يتعلم من جتاربه.

وطلبت البدر من فريق العمل 
عدم التأثر مبا يقوله النقاد ألن ذلك 
يصب في مصلحتهم حتى يبدعوا 
في أعماله���م، موضحة ان النقاد 
ليسوا أعداء لهم وامنا أحباب وما 

ان هذا ال يعن���ي ان العمل خال 
من العي���وب ومتمنية التوفيق 
للمؤلف الش���اب محمد النشمي 
واملخرج ابراهي���م بوطيبان في 

أعمالهما املقبلة.

وذك���رت الكاتب���ة القدي���رة 
عواطف البدر ف���ي مداخلتها ان 
اجلهد املبذول في العرض يستحق 
اإلشادة خاصة باملمثلني الشباب 
الذين جسدوا شخصياته مؤكدة 

ج���اءت احللق���ة النقاش���ية 
اخلاص���ة مبس���رحية »مجلس 
الفنانة  الش���ياطني« وأدارته���ا 
املتألق���ة أحالم حس���ن، مليئة 
بالتساؤالت واالستفسارات التي 
وجهه���ا النقاد واحلضور ملؤلف 
العمل محمد النش���مي واملخرج 
ابراهيم بوطيبان، عن الهدف من 
هذا العرض الذي لم يحمل جديدا 
في فكرته ومضمونه وركز بشكل 
كبير على اظهار مواهب الشباب في 
»البريك دانس« دون اعطاء الهدف 
من وراء عرض املسرحية خاصة 
انها حتم���ل موضوعا مهما وهو 
جلوء بعض البشر الى »السحرة« 

لتحقيق أهدافهم الشخصية.
واش���ار النقاد الى ان املخرج 
ابراهي���م بوطيبان لم يس���تطع 
توصيل م���ا أراده املؤلف محمد 
النش���مي من خ���الل نصه الذي 
وصف���وه بأنه غير ناضج فكريا 
داعني النش���مي إلع���ادة ترتيب 
أوراقه حتى يقدم عمال مسرحيا 

ناضجا.

اس����تضاف املرك����ز االعالمي 
ايام املس����رح للشباب  ملهرجان 
الس����ابعة استاذة قسم  بدورته 
الديك����ور باملعهد العالي للفنون 
املسرحية خلود الرشيدي للحديث 
ع����ن »الدمى في مس����رح الطفل 

كعنصر سينوغرافي«.
بدأت الندوة بكلمات ترحيبية 
من عريفها رئيس املركز االعالمي 
الزميل مفرح الشمري، باحلضور 
وبالضيف����ة وقدم س����يرة ذاتية 
مختص����رة عنه����ا وم����ن بعدها 
حتدثت الرشيدي قائلة: املسرح 
وجه مشرق حلضارة الشعوب 
ومرآة ثقافتنا وفنوننا فهو بقدر 
ما مينح ويبث من متعة وترفيه 
وبهجة ايضا مينح ويروج للقيم 

املعرفية واجلمالية.
وأضافت: ظهرت عدة تعريفات 
للمسرح الشمولي أو السينوغرافيا 
التي هي تنسيق الفضاء والتحكم 
في شكله بغرض حتقيق اهداف 
العرض املسرحي أو الغنائي أو 
الراقص الذي يشكل اطاره مكانا 

جتري فيه االحداث.
الدمى  واس����تطردت: عرفت 

العرائ����س  وع����ن تصمي����م 
الرشيدي ان  للمسرح أوضحت 
النص  هناك ثالث مراحل وهي: 
واملنظر والشخصيات املصممة 
ملسرح العرائس، وذكرت بعضا من 
أنواعها. كما ذكرت املراحل العمرية 
املختلفة وأنواع النصوص التي 

تقدم لها.
ومتنت الرشيدي على اجلهات 
املختصة بالفن والثقافة، االهتمام 
مبسرح العرائس ألنه مسرح قائم 

بذاته.

والعرائ����س واالقنع����ة بأنواعها 
املختلف����ة م����ع بداي����ات احلياة 
االنس����انية، حيث بدأ االنس����ان 
البدائي اس����تخدامها في شعائره 
وطقوس����ه الديني����ة، ملمحة الى 
ان »العروسة« تخرج في شكلها 
الفني لتحاكي اشكاال اخرى سواء 
كانت حية أو جامدة يحاكيها ايضا 
املشاهد، خاصة الطفل ملا لديه من 
ميل طبيعي الى اللعب واحملاكاة، 
فهناك عالقة بني اللعب واحلرية 

االبداعية.

جانب من احللقة النقاشية

مطرب ما »رحم« أحد الش���عراء 
الش���باب بعدم���ا طلب من���ه مقابل 
للتعاون معاه الش���ي اللي ما عجب 
صاحبنا املطرب اللي قام يرّوج انه 
قصايده افكارها قدمية.. دام افكارها 

قدمية ليش تبي تتعاون معاه؟!

منتج ما »س���لم« من انتقاد 
بعض املمثلني املشاركني في عمله 
التلفزيوني بأنه يكيل مبكيالني 
في صرف أجورهم الش���ي اللي 
خالهم يقررون عدم التعاون معاه 

مرة ثانية.. صچ ما تستحي!

قديمة أجور
ممثلة بعدما »صفت« النية 
مع أحد املنتجني وقررت انها 
تش���تغل معاه انصدمت من 
هاملنتج اللي ميشي ويسولف 
انها تترجاه علش���ان تشتغل 

معاه.. صچ منتج بوربع!

سوالف

 )قاسم باشا(رئيس املركز اإلعالمي الزميل مفرح الشمري مع خلود الرشيدي في املؤمتر

الماجد يطرح ألبومه الجديد بداية 2011

نيكول سابا ترفض الظهور مع وفاء الكيالني

يواصل املطرب السعودي راشد املاجد تسجيل أغاني 
ألبومه اجلديد باس���تديوهات دبي، والتي تشهد وجودا 
مكثفا من املاجد، كما يعقد حاليا جلس���ات عمل مع عدد 
من امللحنني والشعراء الختيار عدد من األغنيات املتميزة 
لأللب���وم لرغبته في تقدمي أغنيات مختلفة عما قدمه من 
قبل فسي����جمع بني األغاني السريعة والكالسيكية، كما 
سيقدم باأللب���وم عددا من القصائد اجلديدة. ومن املنتظر 
طرح األلبوم بداية العام املقبل، وسيتضمن 12 عمال غنائيا 
وسيتعاون راشد مع عدد من الشعراء وامللحنني اجلدد.

من جهة أخرى، انتهى املاجد من تسجيل اغنية سينغل 
بعنوان »حنينا« كلمات الشاعر حامد الغرباوي وأحلان 
وليد الش���امي، وهي أغنية من التراث العراقي وس���تتم 
إذاعته���ا خالل أيام قليلة على ع���دد من اإلذاعات احمللية 

وال� »إف ام«.

الخشاب تواجه عبده  في »كيد النساء«
القاهرة ـ سعيد محمود

بعد النجاح الذي حققته النجمتان س����مية اخلشاب وفيفي 
عبده في مسلسلهما السابق »احلقيقة والسراب« منذ عدة أعوام 
تعود النجمتان مرة اخرى سويا في عمل جديد متوقع له جناح 
كبير وهو مسلسل »كيد النساء« من تأليف احمد ابوزيد مؤلف 
مسلسل »العار« وإنتاج شركة عرب سكرين، ومن املقرر ان يبدأ 
التصوير أول من مارس املقبل. ومن جهة أخرى، تقوم س����مية 
بتسجيل أغاني ألبومها اخلليجي األول الذي من املتوقع ان يصدر 
في عيد األضحى املبارك، واختارت اخلشاب اللهجة اخلليجية 

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية »كل بعقله راضي«.

اعتذرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن الظهور في برنامج 
»بدون رقابة« الذي تقدمه وفاء الكيالني على شاشة Lbc وبررت 
ذلك بأنها ضد مبدأ البرامج السائدة التي تستفز الفنان وحترجه 
وتتهجم عليه، مع العلم ان نيكول معروفة بصراحتها وجرأتها 
لذلك قررت عدم اخلوض في برنامج كهذا. وكانت نيكول سبق 
ان حلت ضيفة على برنامج »ملاذا« الذي قدمه اإلعالمي طوني 
خليفة، وبعد هذه احللقة قررت عدم تصوير مثل هذا النوع من 
البرامج، والدلي����ل على ذلك ان نيكول لم تظهر في أي برنامج 
حواري في رمض����ان املاضي على الرغم من العروضات املادية 
املغرية. من جهة أخرى، تستعد نيكول إلحياء حفلة غنائية في 
مدينة حلب في سورية بعد غد.  ويعتبر هذا احلفل هو األول لها 

في مدينة حلب حيث ستقدم مجموعة منوعة من أغنياتها.

راشد املاجد

سمية اخلشاب

نيكول سابا

ديانا حداد توضح حقيقة تمثيلها لـ »نعومي«: 
استثنيت قمصان النوم والمالبس الداخلية

العريان يقاضي يحيى بسبب »الناس الرايقة«
يعتزم املنتج واملخرج احمد العريان رفع دعوى قضائية ضد 
امللحن املصري محمد يحيى بسبب انتهاكه حلقوق امللكية الفكرية 
للح����ن أغنية »احلب بييجي في ثانية« التي تؤديها الفنانة أمنية 
س����ليمان وهي من أحلان مصطفى محفوظ وكتب كلماتها الشاعر 
احمد علي موس����ى، إذ قام محمد يحيى باس����تخدام جزء كبير من 
حلن اغني����ة »احلب بييجي في ثانية« في اغنية »الناس الرايقة« 
التي يؤديها الفنان احمد عدوية ورامي عياش وهي من كلمات امين 
بهجت قمر. وأكد أحمد العريان ان محمد يحيى استخدم حلن املقطع 
األول من اغنية »احلب بيجي في ثانية« في املرجع الغنائي ألغنية 
»الناس الرايقة« ما تسبب في ضياع حقوق امللكية الفكرية والفنية 
للحن املذكور وما أحلق ضررا فنيا كبيرا باعتبار ان اغنية امنية 
سليمان »احلب بييجي في ثانية« قد انتشرت انتشارا واسعا. وقال 
العريان: انتهاك امللحن محمد يحيى للحن »احلب بييجي في ثانية« 
جعلنا نتجه الى القضاء لوقف هذا التعدي على حقوقنا ومن ثم 

املطالبة بتعويض االضرار التي حلقت بنا من جراء ذلك.

إيالف: أش����ارت ديانا حداد 
الى انها س����تمثل فعال بعض 
منتجات شركة »نعومي« لكن 
ليس بقمصان النوم واملالبس 
الداخلي����ة. وأوضحت الفنانة 
اللبنانية ومدير اعمالها حلمي 
بشير الى انها ستقوم بتمثيل 
منتجات شركة نعومي جميعها، 
واك����دت انه����ا س����تكون فعال 
الوجه االعالمي اجلديد لبعض 
منتجاتها، لكن ليس في قمصان 
النوم واملالبس الداخلية كما فهم 
اجلمهور، مش����ددة  في الوقت 
نفسه على انها صنعت اسمها 

وتاريخها خالل فترة طويلة وحافظت على نفسها 
طوال تلك املدة بالصورة التي يعرفها عنها اجلمهور 
واالعالم، وقالت: منتجات نعومي ال تقتصر على 
قمصان النوم او ما شابه، بل انها متلك مجموعة 
كبيرة من خطوط االزياء التي سأقوم بتمثيلها، 
فلم����اذا مت حصري في هذا االمر فقط؟ واضافت: 
سأكون فعال سفيرة ازياء نعومي، ومتت دعوة 
اهل الصحافة واالعالم للكشف عن هذا االمر خالل 

االسبوع املقبل في فندق ابراج 
االمارات، وسيرى العالم كيف 
سيكون ظهوري واطاللتي مع 
هذه السفارة االعالنية والتي 
ال اس����تطيع الكشف عنها قبل 
عقد املؤمتر الصحافي وعرض 
االزياء اجلديدة لنعومي. هذا 
وأك����دت العالق����ات االعالمية 
وتنظيم املناس����بات املعتمدة 
لدى نعوم����ي، والت����ي تقوم 
بعملي����ة التس����ويق االعالمي 
لع����رض االزياء والتش����كيلة 
اجلديدة له����ا، ان الفنانة ديانا 
حداد ستكون سفيرة منتجات 
الش����ركة اجلديدة، والتي سيتم االعالن عنها من 
خالل املؤمتر الصحافي في احلادي عشر من الشهر 
اجلاري في فندق ابراج االمارات، وان التشكيلة 
اجلديدة التي سيتم الكشف عنها هي قمصان النوم 
وهي منتجات الش����ركة الى جانب مجموعة من 
امللبوسات النسائية التي تتخصص فيها نعومي 
والتي متلك فروعا في جميع انحاء العالم، واجلميع 

يعرف ماذا تنتج وتعرض في معارضها.

احمد العريان

ديانا حداد
رابح صقر

هالة فاخر

رابح صقر يحقق مليونًا
 و200 ألف جنيه من حفلته بالقاهرة

هالة فاخر بعد الحجاب:
لن أتحايل على الدين بالباروكة

حققت حفلة الفنان السعودي 
رابح صق����ر الت����ي احياها خالل 
ايرادات  العربية  موسم احلفالت 
عالية وصلت الى اكثر من مليون 
ومائتي ألف جنيه. فقد تراوحت 
اسعار تذاكر احلفل بني 300 دوالر 
و500 دوالر، وقد اقيمت داخل قاعة 
كليوبات����را بفندق س����ميراميس 
انتركونتننتال القاهرة. بدأ احلفل 
ف����ي الثالثة صباح����ا وكان عدد 
احلضور قد وص����ل الى اكثر من 
الف وخمسمائة شخص من بينهم 
عدد من االمراء واألميرات. وكان 
رابح قد احيا خالل االسابيع املاضية 
عدة حفالت بكل من لبنان وباريس 
وخالل األشهر املقبلة سيعود الى 

التحقت املمثلة املصرية هالة 
فاخر بركب املمثالت احملجبات 
بعد التزامه���ا غطاء الرأس منذ 
بداية شهر رمضان املاضي، مؤكدة 
رغبتها ف���ي اداء فريضة احلج 
هذا الع���ام دون اي نية العتزال 
التمثيل، كما انها لن تتحايل على 
الدين بارتداء الباروكة. وظهرت 
فاخر باحلجاب للمرة االولى اثناء 
تأديتها واجب العزاء في املخرج 
املسرحي صالح السقا، وهو ما 
اثار دهشة الكثير من احلاضرين 
وفضول مروجي الشائعات حول 
ما اذا كان ه���ذا القرار ال رجعة 
عن���ه ام »لزوم الع���زاء«، لكنها 
امتنعت ف���ي البداية عن تأكيد 
التزامها احلجاب، مبررة ارتداءه 
حينها بانها كانت تضع »حمام 
كرمي« على شعرها، فضال عن ان 
العزاء له قدس���يته التي توجب 

باريس ولبن����ان باالضافة للندن 
الحياء عدة حفالت اخرى.

على املرء احترامه، اال انها عادت 
لتؤكد ارتداءها احلجاب منذ اكثر 
من ش���هر، وان قرارها نابع من 
قلبها وعقلها دون تأثير خارجي، 
وفق ما اوردت صحيفة »الراية« 

القطرية.


