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مؤلفة »صمت« الدغيدي تفضل منى زكي

لبطولة فيلمها عن »زنا المحارم«
قالت الكاتبة التونسية هند 
الزيادي مؤلفة رواية »الصمت.. 
سكيزوفرينيا« التي ستحولها 
املخرجة إيناس الدغيدي لفيلم 
عن زنا احملارم إنها تفضل أن 
الفنانة منى زكي بطلة  تكون 
العمل وليس���ت روبي أو منة 

شلبي أو غادة عادل.
الزيادي ترشيحها  وبررت 
ملنى زك���ي بأنها أكث���ر قدرة 
منهن على توصيل أحاسيس 
وانفع���االت بطل���ة روايتها، 
مشيرة إلى أن رأيها ذلك غير 
ملزم للدغيدي التي من مهامها 

اختيار فريق فيلمها.
وأوضح���ت أن روايته���ا 
مستوحاة من حكايات واقعية 
رصدتها من خ���ال عملها في 
إح���دى اجلمعي���ات اخليرية، 
مضيفة أن ما عايشته من آثار 

ضحايا زنا احملارم، مبينة ان هذا 
التوجه الفني قد يكون مرفوضا 
خصوصا في املشرق واخلليج 
العربي، رغم أنها تلقت رسائل 
شكر على الرواية، خصوصا من 

بعض الفتيات اخلليجيات.

ووصفت الكاتبة التونسية 
في تصريح ملوقع »ام.بي.سي.
ن���ت« املش���اهد اجلريئة في 
روايتها بصرخة ألم في وجه 
الظلم والقهر، اللذين تس���ببا 
في تدمير حي���اة كثيرين من 

زن���ا احملارم عل���ى ضحاياها 
جعل هذه املس���ألة هاجس���ا 
رافقها طيلة خمس س���نوات 
من الكتابة والبحث، حتى ترى 
رواية »الصمت« النور في عام 

.2009

منى زكي هند الزيادي إيناس الدغيدي

صورة جماعية للفائزين

في حفل ختام مهرجان الفرق األهلية المسرحية الخليجية الـ 11

»تاتانيا« حصدت اإلخراج 
و»مجاريح« القطرية اإلبداع المسرحي

سلطنة عمان.
� افضل ممثل دور ثان فاز بها 

الفنان علي ميرزا من قطر.
� أفضل سينوغرافيا فاز بها 
سلطان أحمد النوة من اململكة 

العربية السعودية.
� أفضل ممثلة دور أول ذهبت 
الى ميمونة البلوشي من سلطنة 

عمان.
� أفض���ل ممث���ل دور أول 
ف���ارس من  حصده���ا حميد 

اإلمارات.
املتميز  � جائزة اإلخ���راج 
فاز به���ا عبدالعزيز صفر من 

الكويت.
العرض املسرحي  � جائزة 
الثاني وفازت بها مس���رحية 

»السلوقي« من اإلمارات.
 من جهة أخرى كرم املهرجان 
عددا من املسرحيني ومنهم: جابر 
نغموش من االمارات وابراهيم 
بحر م���ن البحرين ويوس���ف 
اخلميس من السعودية ومحمد 
الياس فقيه من س���لطنة عمان 
ومن الكويت عبدالرحمن العقل 
وعبداهلل غلوم وعبد املجيد قاسم 
وم���ن قطر علي حس���ن وعلي 
سلطان احملمدي وحسن رشيد. 
الغساني األمني  كما سلم خالد 
العام املساعد مبجلس التعاون 
درع املهرجان للدكتور حمد بن 

عبدالعزيز الكواري.
يذكر ان املنافسة الرسمية على 
جوائز املهرجان شارك فيها ستة 
أعمال مسرحية من دول اخلليج 
هي: »مجاريح« من قطر، وهي 
فنتازيا تاريخية جميلة عاجلت 
الطبقية، ومسرحية  املش���كلة 
»املجهول« م���ن البحرين التي 
عرضت الوهم واملجهول داخل 
البش���رية، ومسرحية  النفس 
»البندقية« من اململكة العربية 
الس���عودية التي دار نصها بني 
الوعي والاوعي في حوار مثير 
مع صمت الضمير، ومسرحية 
»مواء قطة« من سلطنة عمان، 
ومسرحية »تاتانيا« من الكويت 
في رحلة م���ن فصل واحد إلى 
قرية وهمية في جنوب فرنسا، 
ومس���رحية »الس���لوقي« من 
التي  العربية املتحدة  اإلمارات 

اختتمت انشطة املهرجان.

الدوحة ـ مفرح الشمري
حص���دت الكوي���ت جائزة 
واحدة في حفل ختام مهرجان 
الف���رق االهلي���ة املس���رحية 
اخلليجية ال� 11 الذي أقيم في 
العاصمة القطرية الدوحة وهي 
جائزة اإلخ���راج املتميز وفاز 
بها املخ���رج عبدالعزيز صفر 
عن مس���رحية »تاتانيا« التي 
شاركت بها فرقة مسرح اخلليج 
العربي ممثلة للفرق املسرحية 
األربع بينما حصدت قطر ثاث 
جوائز، منه���ا اجلائزة األولى 
للمهرجان وهي جائزة الشارقة 
لإلبداع املسرحي عن مسرحية 
»مجاريح« م���ن إخراج ناصر 
عبدالرضا وقدمتها فرقة قطر 
املس���رحية. كما فازت الفنانة 
فاطمة شداد باجلائزة التقديرية 
الت���ي متنحها جلنة  اخلاصة 

التحكيم عن نفس العمل.
 أقيم حفل توزيع اجلوائز 
في منتجع الشرق مساء أمس 
االول بحض���ور وزير الثقافة 
والفنون والتراث د.حمد الكواري 
الوف���ود اخلليجية  ومختلف 
املشاركة في املهرجان ولفيف من 
النقاد واملسرحيني واإلعاميني 

بالنسيان.
ثم قام وزير الثقافة بتوزيع 
اجلوائز عل���ى الفائزين والتي 
أعلنها رئيس جلن���ة التحكيم 
املس���رحي التونس���ي الفاضل 

اجلزيري وجاءت كالتالي: 
� أفض���ل ممثل���ة دور ثان 
الش���رقاوي من  حصدتها فوز 

العرب، وبدأ بكلمة ألقاها د.حسن 
رشيد باسم املسرحيني وقال فيها: 
إن تكرمي رفاقي في هذه األمسية، 
تكرمي لكل األجيال، منذ أن عرف 
أبناء املنطقة هذا الفن وتغلغل 
في مسار حياتهم، فهو اعتراف 
بجهودنا، وخطوة رائدة لتكرمي 
األحياء في زمن يغلف الذاكرة 

عبدالعزيز صفر حصل على جائزة اإلخراج املتميز عن مسرحية »تاتانيا«

الزميل مفرح الشمري مع الفنانة العمانية ميمونة البلوشي أفضل ممثلة دور أول


