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 مطرب «ابتلش» بعمره  24 
بعد ما وافق على مساعدة 
إحدى املطربات اجلدد اللي 
ما صدقت خبر وطايحتله 
اتصاالت بأوقات متأخرة.. 

احلمد هللا والشكر! 

 ممثلـــة «عبـــرت» عـــن 
اســـتيائها من مديـــر انتاج 
اللي رفض  اليديـــد  عملهـــا 
إعطاءها حقوقها املادية إال بعد 
الى احملطة  تسليم االشرطة 
اللي يتعاملون معاها.. اهللا 

 حقوق اتصاالت
 ممثلة هااليــــام صايرة 
«سوسة» في لوكيشن تصوير 
عملها اليديد وسوالفها خلت 
عدد من الفريق الفني يعتذر 
من االستمرارية في تصويره.. 

واهللا عيب!

 سوسة

 أسامة املزيعل في مشهد من مسرحية «النظارة» 

 جانب من املؤمتر الصحافي 

 «املفوض» يوسف احلشاش

 كارول سماحة 

 «النظارة» للحشاش جروب.. «مقلب»
 عبدالحميد الخطيب

  على الرغم مــــن النقد الذي 
يوجه للنصوص املسرحية التي 
تناقش الواقع العربي بسطحية 
وتكرار اال ان مسرحية «النظارة» 
التي قدمتها مســــاء أمس األول 
فرقة «احلشاش جروب» على 
خشبة مســــرح الدسمة ضمن 
الرســــمية ملهرجان  املســــابقة 
اخلرافي املسرحي جاءت مغايرة 
إلى حد ما سواء في القضايا التي 
تناقشها أو في أداء املمثلني وكذلك 
سينوغرافيا املشهد املسرحي 
يخرج املتلقون من أجواء القصة 

طوال مدة العرض.
  ركزت املسرحية التي حضرها 
عدد كبير من محبي املســــرح 
النوعي على فكرة اخلداع التي 
يتبعها املسؤولون مع العاملني 
معهم وحيلهم الذائفة للهروب 
من املسؤوليات وحتميلها على 
غيرهم حتى يهربوا من املسألة 

عندما يخطئــــون، حيث دارت 
األحداث حول مجموعة من رجال 
الشرطة في احد املخافر يتفقون 
على وضــــع حبوب هلوســــة 
للمفوض «يوسف احلشاش» 
حتى يســــخرون منــــه قليال، 
خصوصا انه متجبر ويرهقهم 
العمــــل، وبالفعل  فــــي  يوميا 
يضعون له حبوب الهلوسة في 
شرابه وعندما يتناولها املفوض 
يقع فريسة لألوهام، فيستغل 
افراد الشرطة املوقف ويبدأون 
في نسج قصة خيالية ويقنعون 
املفوض بأنه قتل زوجته، ويأتي 
مساعد الشرطة «أسامة املزيعل» 
ويطلب من املفــــوض أال يذكر 
ألحد انه قتل زوجته حتى ال يقع 
حتت طائلة القانون ويستجيب 
املفوض لكالم مساعده، وفجأة 
يظهر رجل غريب «محمد اسيري» 
يريد تسليم نفسه للشرطة، ألنه 
قتل زوجته، فيســــأله املفوض 

ملاذا قتلت زوجتك؟ فيرد الرجل: 
ألنها كانت تخونني مع آخرين، 
ويقص الرجل للمفوض حكايته، 
ولكن يكتشف املفوض ان الرجل 
يلبس مالبس للشرطة فيقول 
له: انت شرطي واعرفك وهنا 
تنكشف احلكاية، حيث يخبره 
أفراد الشـــرطة العاملون معه 
بأن كل ما حـــدث هو «مقلب» 
أعدوه له حتى يسخرون منه 
مقابل قسوته معهم، وتنتهي 
املســـرحية على صوت يقول: 
الوزير قـــادم لكنهم يفاجأون 
بانه شخص حقيقي جاء ليبلغ 

عن قتله لزوجته.
التي    من خـــالل املشـــاهد 
جسدتها أدوار الفنانني املشاركني 
كشفت «النظارة» عن حقيقة 
الظاملة  العالقة بني األنظمـــة 
والشـــعوب ودعت من خالل 
ادراج بعض املناطق احلوارية 
الثورات  التي تتحـــدث عـــن 

العربية حاليا - جتسيد يوسف 
احلشاش لشـــخصية القذافي 
وهو يخطب منفعال في شعبه 
ـ إلى تصحيح هذه العالقة وقد 
عكست السينوغرافيا املستخدمة 
«رغم تقليديتهـــا» من ديكور 
واضاءة ومؤثرات صوتية ما 
تريد املخرجة وضحة السني 
إيصاله للجمهور ووصلت الفكرة 
أداء متميز  بسهولة من خالل 
من أســـامة املزيعل الذي حاز 
اعجاب اجلمهور وأجاد في أداء 
مساعد الشرطة اخلفيف الظل، 
ولم يأخذ عليه أي مالحظــة اال 
اقحامـــه لـ «غمزة» عن فصله 
من رئاسة مسرح اخلليج، ما 
أثار اســـتياء بعض احلضور 
الذين شعروا بأن املزيعل يريد 
تصفية بعض احلســـابات من 
خالل هذا العرض املسرحي، وال 
ننسى الفنان يوسف احلشاش 
الذي حاول االجتهاد في تقدمي 

دور املفوض، ولكن أداءه جاء 
التكرار وبدا  متوسطا وشابه 
عليه التركيز أكثر على اضحاك 
اجلمهور وهو ما يحسب أيضا 
ضد املخرجة وضحة الســـني 
التي ركزت بشكل أساسي على 
«االيفهات» وابتعدت في بعض 
اجزاء املسرحية عن املضمون، 
فبدت األحـــداث مهلهلة وغير 
مقنعـــة و«بايخـــة» مثل قفز 
املفوض أمـــام اجلمهور خوفا 
من ان يقتله الرجل، ولكنه يقوم 
ويعود الى املسرح دون معرفة 

ملبرر هذا املشهد التمثيلي.
  يذكر ان مسرحية «النظارة» 
من بطولـــة أســـامة املزيعل 
ويوســـف احلشـــاش ومحمد 
أسيري وآخرون وتأليف يوسف 
احلشـــاش واخـــراج وضحة 
السني واالضاءة لعلي الشقيح 
واملوسيقي واملؤثرات الصوتية 

لعبداهللا احلشاش.

 المزيعل استخدم المسرحية لتصفية حسابات شخصية

 وضحة السني: أحب أن أقود الرجال!
 أكدت أنها لم تجد عنصراً نسائياً جيداً للمشاركة في المسرحية 

 مفرح الشمري
  عبرت املخرجــــة املبتدئة وضحة الســــني عن 
سعادتها باملشاركة في مهرجان محمد عبداحملسن 
اخلرافي لالبداع املسرحي بدورته الثامنة من خالل 
تصديها إلخراج مســــرحية «النظارة» التي قدمتها 
فرقة احلشاش جروب مساء أمس االول على خشبة 

مسرح الدسمة.
  وأضافت السني في املؤمتر الصحافي الذي أقيم 
بعد عرض املسرحية بحضور املؤلف يوسف احلشاش 
وأبطال املسرحية وتصدى إلدارته الزميل عبداحملسن 
الشمري، انها سعيدة بهذه التجربة، خصوصا أنها 
طالبة في الســــنة الرابعة باملعهــــد العالي للفنون 
املسرحية قســــم التمثيل واالخراج، حيث درست 
على يد مجموعة من الدكاترة واالســــاتذة تعلمت 

منهم اصول االخراج.
  وعن غياب العنصر النسائي في املسرحية قالت 
انها لم جتد عنصرا نسائيا يجيد توظيف ما أرادته 

على خشبة املسرح، ففضلت االعتماد على الرجال 
الذين احبت أن تقودهم في هذا العرض املسرحي.

  وحول تشابه مشــــاهد العمل مع بعض مشاهد 
مسرحيات أخرى مثل «الهشــــيم» و«مزاد احلب» 
قالت: ما هو اال توارد خواطر، ومن املســــتحيل أن 
يتم اقتباس إضاءة عمل معني لعملها وان اقتبست 
فإنها اقتبست شيئا مميزا من عروض مميزة حسب 

قولها.
  فيما ذكر مؤلف املسرحية وبطلها يوسف احلشاش 
انه كتب نــــص «النظارة» قبل حدوث الثورات في 
الوطن العربي وعندما حصلت هذه الثورات استفاد 

منها لتدعيم نصه املسرحي.
  وعن اإلســــاءة لبعض اجلنســــيات في العرض 
املسرحي قال الفنان أسامة املزيعل انه لم يكن هناك 

أي إساءة ألي جنسية بالشكل املعروف.
  وزاد قائال: هذه حقيقة ما يحدث في بعض مخافرنا 

فلماذا نغض البصر عنها! 

 «الشحرورة» بين استديو المغربي وسورية ولبنان
 صرح املخرج أحمد شفيق بأنه يجري حاليا 
تصوير مسلسل «الشحرورة» باستديو املغربي 
للنجمة كارول سماحة، والذي يقدم فيه السيرة 
الذاتية للنجمــــة اللبنانية صباح، حيث يتناول 
املسلسل حياة النجمة صباح الفنية، ويتعرض 
للجوانب اإلنســــانية من حياتها. على أن يسافر 
املخرج أحمد شفيق لســــورية ولبنان منتصف 
الشهر اجلاري الستكمال التصوير هناك ويستغرق 

التصوير شهرين حسب «اليوم السابع» املصرية. 
ومسلسل «الشــــحرورة» بطولة النجمة كارول 
سماحة، ويشارك في املسلسل مجموعة كبيرة من 
جنوم الوطن العربي، حيث تقوم اللبنانية كارمن 
لويس بتجسيد دور املنتجة آسيا، أما الفنان عمار 
شلق فيجسد شخصية زوج صباح األول، والفنان 
رفيق علي أحمد، يجسد دور والد صباح والفنانة 

جوليا قصار جتسد دور والدة صباح.  

 غادة عبدالرازق

 القاهرة ـ سعيد محمود 
الفنانة غادة    تعاقــــدت 
إحــــدى  مــــع  عبدالــــرازق 
شركات العدسات الالصقة 
في الكويت، على التسويق 
ملنتجاتها، ولتصبح الوجه 
اإلعالني لها في مصر. وجاء 
في بيان من املكتب اإلعالمي 
لغادة عبدالرازق: تعاقدت 
غادة مع شــــركة «أوبتيكل 
ســــباليز» املتخصصة في 
العدســــات  مجال تصنيع 
الالصقة بالكويت، وصاحبة 
التجارية «بيال»  العالمــــة 
للعدسات الالصقة، لتصبح 
الوجه اإلعالني لعدســــات 

«بيال» لعام ٢٠١١.
إبراهيــــم وهبي    وأكــــد 
مدير عام شــــركة أوبتيكل 
الفنانة  سباليز أن اختيار 
غادة عبدالــــرازق كممثلة 
وواجهة لعدسات «بيال» في 
ســــنة ٢٠١١، يعود لتمتعها 
بجماهيريــــة وجنوميــــة 
عالية على الصعيد العربي، 
واهتمامها بعالم العدسات، 
واســــتعانتها مبجموعــــة 
عدسات «بيال» في أعمالها 
اجلديدة.كما جددت الشركة 
تعاقدها للمرة الثانية على 
التوالي، مع املذيعة الكويتية 
اللوغانــــي، لتكون  حصة 

جنمة «بيال» باخلليج.

 غادة: نجمة إعالنات 
لشركة عدسات الصقة
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