
 25  فنون  االثنين  ٢٧  ديسمبر ٢٠١٠ 
 ملحم بركات لجورج وسوف: إذا أنا خسرت 

عالقاتي اإلعالمية فأنت خسرت صوتك 

 عرضت قناتا «روتانـــا» والـ «MTV» حلقة 
اخلاصة بجورج وسوف والتي قدمتها االعالمية 
جومانـــا بوعيد، وقال جورج خالل املقابلة إن 
املوســـيقار ملحم بركات خســـر كل أصدقائه 
وعالقاتـــه االعالميـــة. وفي هذا الســـياق كان 

املوسيقار ملحم بركات يحيي حفال في «االطالل 
البالزا» وقال أثناء احلفل: لقد شـــاهدت حلقة 
جورج وسوف وأحب ان أوجه له كلمة: اذا أنا 
خســـرت كل عالقاتي اإلعالمية، فأنت خسرت 

صوتك يا جورج. 

 منة فضالي تعلن خطبتها لضابط شرطة

 القاهرة ـ سعيد محمود
  تكثف االدارة العامة ملباحث القاهرة جهود البحث للتوصل الى 
اجلناة الذين متكنوا من كسر سيارة االعالمي محمود سعد وسرقة 

قطعة «ماس» غالية الثمن ونادرة من داخل السيارة.
  وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فاروق الشني مدير االدارة 
العامة ملباحث القاهرة اخطارا من املقدم طه فودة رئيس مباحث 
النزهة بورود بالغ من االعالمي محمود سعد بانه قام بركن سيارته 
بدائرة القسم وتوجه لتصوير فقرة لقناة «أزهري» ولدى عودته 
اكتشف سرقة قطعة «ماس» نادرة من داخل السيارة كان يضعها 

على جاكت بدلته.
  وعلى الفور حترر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة كلفت 

املباحث بسرعة عمل التحريات وحتديد اجلناة وضبطهم. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  استمرارا ملسلسل تصريحات الفنانة الشابة منة 
فضالي والقرارات املتضاربة صرحت منة مؤخرا 
بأنها تعيش حالة من السعادة بعد أن متت خطبتها 

لشاب من خارج الوسط الفني.
  وعن تفاصيل اخلطبة قالت منة فضالي: تقابلت 
مع خطيبي في عيد ميالد صديقتي دنيا عبدالعزيز، 
حيث وجدته مهتما بي، وأبلغني برغبته في خطبتي، 
وهو ما فاجأني، ولكنني بصراحة وجدت فيه الكثير 
من الصفات التي كنت أحلم بها في الشخص الذي 
ســــأرتبط به، مضيفة: لم نحدد بعد موعدا المتام 
الزواج، حيث اننا نســــتغل هذه الفترة في تعرف 
كل منا على شخصية اآلخر بشكل أفضل. وزادت: 
خطيبي هو الضابط وليد عباس وأقيم حفل اخلطوبة 
في اطار عائلي وهو ما حرصت عليه حتديدا بعد 
عيد ميالدي، الذي تعرضت بسببه لهجوم عنيف. 
وقالت منة انها تعرضت للسرقة مؤخرا حيث متت 
سرقة مبلغ كبير من سيارتها اجليب والذي كانت 
تنوي وضعه في البنك، وقالت انها فوجئت بكسر 
في زجاج ســــيارتها اجليب وقامــــت هي ووالدتها 
بعمل محضر سرقة في قسم ٦ أكتوبر وهي املنطقة 

التي تسكن فيها. 

 محمود سعد

 منة فضالي

 قدمتها «فكر وفن» في مهرجان الفرق المسرحية األهلية الـ ١١

 «مواء قطة».. شاعرية مليئة بالصراعات النفسية
ومن هنا يبدأ اول مظاهر اشكالية 
تأصيل النص املسرحي، فالنص 
لم ينحــــدر من تراكــــم احلالة 
املســــرحية وامنا من رغبة في 
تغيير الواقــــع رغبة في نقده 
ورغبة فــــي التعايش مع آالمه 
او املصاحلة مع اشكال التخلف 

فيه.
  وتابع: تنحــــدر من مفارقة 
املوروث عن املســــرح مفارقة 
اخرى عميقة الصلة بها تثبت 
العربية ومنها  ان املســــرحية 
املســــرحية في اخلليج العربي 
لم تنشئ من املوروث مسرحا 
بقدر ما انشأت مركزية معرفية 
فــــي هيمنة  للســــلطة جندها 
مؤسسة الشــــعر على حساب 
مؤسسة املسرح، فاملسرح الذي 
ذهب الى املــــوروث منذ رواده 
االوائل وحتى اآلن لم يستطع 
التغلغل في املجتمع، ولم يتحول 
الى صيــــرورة تقابل صيرورة 

الشعر في الثقافة العربية.
  واشار الى ان املسرح ظهر كفن 
عابر طارئ في املجتمع العربي 
في ســــياق حركة تاريخية لم 
تهدأ من املثاقفة وعبر عالقة غير 

متكافئة مع الثقافة الغربية.
  واكد غلوم ان النص املسرحي 
جتربة لم تتم حمايتها مبؤسسة 
مسرحية كما متت حماية الشعر 
والرواية عبر مؤسســــة ادبية 
يعترف بها املجتمع العربي منذ 
اقدم العصور، مشــــيرا الى انه 
من الســــهل على جتربة كتابة 
النص املسرحي ان تكون عرضة 
لالنحسار واالنقطاع اينما ظهرت، 
مضيفا: انها تنحسر بسرعة اذا 
ما جتاذبت مع الشعر وتنحسر 
بشكل اسرع اذا ما جتاذبت مع 
القصــــة والرواية ثم وجدناها 
افدح مع ثقافة  تنحسر بشكل 
الصورة وتكنولوجيا املعلومات 
الثقافة  والفضائيات ووسائط 
اجلديدة، مشددا على ان التأصيل 
يظل «فاعلية ديناميكية» تعتمد 
استيعاب القيم الدرامية واعادة 
انتاجهــــا مبا يكــــون للعرض 
املسرحي حياة مشتركة متصلة 
باملجتمع ومتعينة في وجوده 

زمنا ومكانا. 

الراهنة، وكان يعتري  املرحلة 
التجربة فترات  حضور هــــذه 
صعبة من االنقطاع، اما فترات 
االزدهار واحلضور فتكون مدينة 
غالبا بخطاب يحتويها ويجعلها 

مرتهنة به على الدوام.
  ولفت غلــــوم الى ان النص 
املسرحي يعتبر التجربة االكثر 
التصاقا بحساسية نقد املجتمع 
وفحص مكونات االلم واملعاناة، 

فيها د.ابراهيم غلوم من البحرين 
ورقة بحثية بعنوان «التأصيل 
للمسرح في املسرح في اخلليج 
العربي.. من مقولة التراث الى  
مقولة املؤسسة» وعقب عليها 

د.علي العنزي.
  وقــــال د.غلوم: مرت جتربة 
كتابة النص املسرحي في اخلليج 
العربي مبراحل متعددة، وبدايات 
متكررة، منذ الثالثينيات وحتى 

حيث اصبح ال يقدر على فعل 
شيء معها بعد انكساره.

  الندوة الفكرية

الثالثــــة  النــــدوة    شــــهدت 
املصاحبة للمهرجان نقاشــــات 
واســــئلة بحثية متعددة حول 
اشكالية التأصيل املسرحي في 
دول اخلليج العربي وفي اجللسة 
التي ادارها موســــى زينل، قدم 

 الدوحة ـ مفرح الشمري
  قدمـــت فرقة «فكـــر وفن» 
العمانية عرضها املسرحي «مواء 
قطة» من تأليف بدر احلمداني 
واخراج مالك املسلماني وبطولة 
حمـــود اجلابـــري وميمونة 
البلوشي ضمن املسابقة الرسمية 
ملهرجان الفرق املسرحية االهلية 
في دورته الـ ١١ وسط حضور 
كبيـــر من ضيـــوف املهرجان 
باالضافة للفرق املشاركة في 
هذه الدورة املقامة في العاصمة 

القطرية الدوحة.
  يفيـــض نص املســـرحية 
باالسقاطات االنسانية باسلوب 
فلسفي ملغوم لتوصيل فكرة 
واقعيـــة، خاصة في ظل قدرة 
املمثلني ميمونة وحمود على 
االنســـجام كليا واالندماج في 
النـــص والتمكن  تقدمي فكرة 
من حفـــظ حواراتها الصعبة، 
حيث تطرقت الفكرة الى االنسان 
املهزوم والذي حبس نفسه في 
غرفته وكأنه قطة حوصرت في 
غرفة بال حيلة، فال يســـتطيع 
مواجهة العالم بعدما كان يلقب 
بـ«ابوالشوارب» وبعد انكساره 
من ظروف حياته حلق شواربه 
واصبح عالة على زوجته حتى 
في كســـب قوت يومه، حيث 
تضطر الى بيع نفسها من اجل 
لقمة العيش، وعندما علم بهذا 
االمر غضب وهددها باالنتقام 

ولكن دون فائدة.

  صراع اإلنسان

  جسد املؤلف بدر احلمداني 
من خالل النص، صراع االنسان 
النفسية  مع ذاته، واملشكالت 
الداخلية التي تواجهه، باسلوب 
رمزي وبلغة شاعرية فيها الكثير 
البساطة واجلمال، مكونا  من 
لوحة فنية، خاصة وانه اشتغل 
هو واملخرج مالك املســـلماني 
على بطلي املسرحية ميمونة 
البلوشي وحمود اجلابري ولكن 
ما يحسب ضد النص انه مباشر 
جدا خاصة فـــي وصف حالة 
الكبت العاطفي واجلنسي التي 
تعاني منها الزوجة بعد وصول 
زوجها لهـــذه احلالة الصعبة 

 مشهد من مسرحية «مواء قطة»

 جانب من الندوة الفكرية 

املطربـــة   أكـــدت 
انها  اليمنيـــة أروى: 
كلما تقدمت في العمر 
حتـــرص علـــى إبراز 
أنوثتهـــا ولكن دون 
ـ في  خالعة وقالـــت 
مقابلـــة مـــع برنامج 
«يا مسهرني» على قناة 
«درمي» الفضائية: كلما 
أكبر أسعى إلى أن أظهر 
أنوثتي ولكن بدرجة 
ال تصـــل إلى اخلالعة 
إطالقا، كما أنني أحب 
أكـــون بطبيعتي  أن 
دائما، وأن أظهر بالشكل 
الذي يرضيني وليس 
من أجل إرضاء اآلخرين 

كما تفعل بعض الفنانات.
  وأضافت: لقد تعرضت لهجوم شديد من اإلعالم اخلليجي عندما 
ارتديـــت في أول كليباتي بنطلـــون جينز، لكني لم أتأثر من مثل 
هذه االنتقادات، حيث كنت واثقة مما أقدمه ومقتنعة به، مشـــيرة 
إلى أنها ابتعدت عن الساحة الغنائية بعد أداء العمرة ملدة عامني، 
بسبب رفضها ارتداء املايوه البكيني واملالبس اخلليعة مثل بعض 

املطربات وليس بسبب العمرة.
  واتهمت الفنانة اليمنية وسائل اإلعالم والصحف بزعم زواجها 
أكثر من ١٠ مرات آخرهما من اإلماراتي حسني اجلسمي واملصري 
مدحت صالح. معتبرة ان تصنيف الفنانة اإلماراتية أحالم نفسها 
كفنانة اخلليج األولى يزعجها ألنها ألغت اجلميع، الفتة إلى أنها 
ألغت بهذا األمر املطربة الكويتية نوال، إال أنها شـــددت على أنها 

حتبها ألنها تربت منذ صغرها على صوتها. 

 تصنيف أحالم «مطربة الخليج األولى» يزعجها

 أروى: «البكيني» أبعدني عن الغناء

 أروى 

 جومانا مراد أحمد مكي

 «لعنة» أحمد مكي تصيب جومانا مراد
 على غرار الورطة التي تعرض لها النجم 
الشاب أحمد مكي في مسلسل «الكبير أوي»، 
كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن 
تعرض قدمها للكسر أثناء تصوير مسلسل 
«رجال مطلوبون» الذي بدأ عرضه حاليا 

على قناة MBC دراما.
  وأشارت في تصريح ملوقع «ام.بي.سي.

نت» إلى أن مخرج املسلسل ابتكر معاجلة 
درامية ـ رفضت اإلفصاح عنها ـ للتغلب 
على مأزق كسر ساقها التي ستوضع في 
اجلبس ملدة شهر ونصف، حيث ال توجد 
أي فرصة لتأجيل تصوير املسلسل الذي 

بدأ عرضه بالفعل.
  ويأتي احلادث مشـــابها ملا تعرض له 
النجم املصري الشـــاب أحمد مكي الذي 
أصيب بكســـر في ســـاقه أثناء تصوير 
مسلسل «الكبير أوي» في رمضان املاضي 
في الوقت الذي بدأ فيه عرضه على عدة 
قنوات عربية، األمر الذي دفع املخرج إلى 
اختصار حلقات املسلســـل إلى النصف 
للخروج من هذه الورطة التي فشـــل في 

معاجلتها دراميا. 

 ملحم بركات  جورج وسوف

 سرقة قطعة «ماس» نادرة 
  من اإلعالمي محمود سعد


