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ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان الكويت املسرحي الـ 12

»آآآه« اجليل الواعي.. اخترقت القلوب في »الدسمة«
الرسمية  ضمن املس���ابقة 
الك��ويت املس��رحي  ملهرجان 
ال� 12 قدمت فرقة اجليل الواعي 
مساء أمس األول على خشبة 
مسرح الدسمة عرضها املسرحي 
الذي حمل عنوان »آآآه« تأليف 
د.حسني املسلم وإخراج شايع 
الش���ايع، ومتثيل كل من فهد 
العبداحملس���ن، عبدالعزي���ز 
النص���ار، عبداهلل التركماني، 
عبداهلل اخلضر وخلود، وذلك 
بحضور األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
م.علي اليوحة ومديرة املهرجان 
كاملة العياد وضيوف املهرجان 
من فنانني ونق���اد خليجيني 

وعرب.
نص املسرحية يحمل بني 
طياته الكثي���ر من التأويالت 
والتساؤالت خصوصا عندما 
استحضر عددا من الشخصيات 
التي  التاريخية واألسطورية 
تعيش في عقولنا مثل عنترة 
بن شداد وسندريلال واحلجاج 
في اش���ارة الى ان هذا الكتاب 
املوجود في عمق املسرح هو 

حقائق املسرح سطوعا وأكثر 
حقائق احلياة رس���وخا، لكن 
املفارق���ة اجلوهري���ة اننا في 
زمن ال يضع »الرجل املناسب 
في املكان املناس���ب« فاملخرج 
ليس مخرجا، وال املمثل املناسب 
في املكان املناسب، والدليل ان 
عامل املسرح أصبح يؤدي دور 
البطولة ويعيش في وهم انه 

ملك.
الرؤي���ة االخراجي���ة التي 
تصدى لها شايع الشايع كانت 
في غاية اجلمال بتوظيف أدواته 
بالش���كل الصحيح واستطاع 
ان يجع���ل اجلمهور يتعايش 
م���ع عرضه بطريق���ة جميلة 
خصوص���ا ان ممثليه قدموا 
أدواره������م بط���ريقة جميلة 
فيه���ا من التن��ويع الش���يء 

الكث��ير.
 »آآآه« صرخة من األعماق 
أطلقتها فرق���ة اجليل الواعي 
فاخترقت القلوب للتفكير في 

مستقبلهم بإمعان شديد!
 ٭مفرح الشمري
@Mefrehs

بظهور بعض الشخصيات على 
اخلشبة نفهم انهم يستعدون 
لتقدمي عمل مسرحي ال تعرف 
ماهيته ومع بدء التنفيذ تكتشف 
بس���هولة ان املخرج عبداهلل 
التركماني ومساعده عبداهلل 
اخلضر ما هما إال شخصيتان 
هزليتان ال ميلكان ثقافة عالية 
وال يوجد لديهما الوعي الكافي 
بالعمل املس���رحي وان النص 
الذي يريدان ان يقدماه يبدو 
ركي���كا وبال قضي���ة محددة 
ورغم انه يسلط الضوء على 
األوضاع املوجودة لدينا حاليا 
فإننا جند أناسا يقدمون الفن 
وهم ال يفقهون اي شيء فيه 
لتخرج م���ن القلوب الصادقة 
صرخة »آآآه« على الوضع الذي 
نعيشه اآلن في مختلف جوانب 
احلياة خصوصا بعد التغيرات 
السياسية التي شهدتها معظم 
البل���دان العربية ألنه يقودها 
مخ���رج معني ال يفهم س���وى 

مصلحته  الشخصية.
الدور  املناسب في  »املمثل 
املناس���ب« واحدة من أش���د 

عالمة على ثقافتنا وانسانيتنا 
كبشر ففيه قصصنا ومصيرنا 
وصرخاتنا كبشر! وأمام هذا 
الكتاب ال���ذي كان له فتحتان 
مضيئت���ان في غالف���ه كأنها 
عين���ا كائن اس���طوري نرى 
التاريخية  ظالل الشخصيات 
واالسطورية ونسمع الضجيج 

من البشر املوجودة فيه.
العرض املس���رحي  يب���دأ 

عبدالعزيز النصار وخلود في مشهد من املسرحيةد.حسني املسلم وشايع الشايع ويوسف بوهلول في الندوة التطبيقية

اليوحة والعياد يزوران الناقد بالل عبداهلل في مستشفى الرازي
في لفتة إنسانية قام األمني العام للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب م.علي اليوحة، ومديرة إدارة 
املسرح باملجلس الوطني مديرة مهرجان الكويت 

املسرحي الثاني عشر كاملة العياد، والكاتب واألكادميي 
املصري د.سيد علي، بزيارة بالل عبداهلل الصالح في 

مستشفى الرازي لالطمئنان على صحته ومواساته 
بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على اثرها املستشفى، 

متمنني له موفور الصحة والشفاء العاجل.
واملعروف أن بالل عبداهلل أحد الرواد املكرمني في 

مهرجان املسرح في دورته احلالية، وتوج ضمن 
مجموعة من رواد املسرح الكويتي بالتكرمي والتقدير 

في ليلة االفتتاح على مسرح الدسمة في احلادي عشر 
من شهر ديسمبر اجلاري.

يذكر أن األكادميي املسرحي املصري د.سيد علي الذي 
يحل ضيفا على الكويت ضمن ضيوف مهرجان الكويت 

املسرحي آثر أن يزور بالل عبداهلل لتخفيف آالمه 
ومواساته، ألنه يعرفه من خالل وثائق بدايات املسرح 

الكويتي التي اكتشف من خاللها أن بالل عبداهلل كانت 

احلكومة تهيئه عام 1964 ألن يكون الرجل الثاني في 
الكويت الذي يدرس الفن املسرحي في املعهد العالي 
للفنون املسرحية في مصر، خليفة للرائد املسرحي 

الكبير حمد الرجيب، وفي نهاية الزيارة صافح د.سيد 
علي الناقد بالل عبداهلل وعندما قبل رأسه همس بالل 

في أذنه »ال تنساني يا دكتور«.
وقد رافق األمني العام ومديرة املهرجان الزمالء من 

إدارة املسرح، مراقب اخلدمات اإلنتاجية صالح احلمر، 
ورئيس قسم الرقابة والتراخيص فالح الشالحي.

مداخلة العنزي تثير غضب هاني النصار 
والفرق املشاركة في املهرجان

أثارت مداخلة د.علي العنزي في الندوة التطبيقية اخلاصة 
بعرض »آآآه« والتي ادارها البحريني يوسف بوهلول غضب 

املخرج هاني النصار والفرق املسرحية التي سبقت هذا العرض 
وذلك حني قال في مداخلته ان املهرجان بدأ اليوم األمر الذي 

تطور بني االثنني خارج قاعة الندوات حيث اعتبر النصار الكالم 
استخفافا بباقي العروض.

بينما ألقت باملسؤولية على 
التي  »الصحافة الصف���راء« 
تختل���ق األح���داث، وقالت: 
»الصحاف���ة الصفراء في كل 
مكان وقد تكون هي وراء هذه 

التسريبات اخلاطئة«.
وأشارت الفنانة اللبنانية 
الى ان ما حدث بالضبط قد 
روته خالل املؤمتر الذي عقدته 
في تركيا مؤخرا عندما عبرت 
لها الصحافة التركية في مقدمة 
املؤمتر عن إعجابها الشديد 
به���ا، فكان ان ردت نانس���ي 
ذلك مبزح���ة عندما قالت ان 
اللبنانيني يحبون مهند ايضا 
كونه األشهر بني ممثلي جيله 

في لبنان.

على أنها شتمت الشهداء عقب 
مب����اراة أم درمان بني الفريقني 
اجلزائري واملصري لكرة القدم. 
وقالت هالة عضو جلنة حتكيم 
األف����الم الطويلة في املهرجان، 
املمتد من 15 إلى 22 اجلاري، إنها 
أصرت عل����ى أن تزور اجلزائر 
لتؤكد أن من يقود احلملة مخطئ 
ف����ي حقها، وقالت -عقب حفل 
االفتتاح: »أحتدى من له أي دليل 
من ڤيديو أو تس����جيل صوتي 
يبني بأني ش����تمت اجلزائريني 
والشهداء...وأنا هنا ويحضره 
لي«، بحسب موقع »ام بي سي«. 
وفي املقابل هتف اجلمهور في 
قاعة مركز املؤمترات بوهران، 
الذي احتض����ن حفل االفتتاح، 
رافضا وجود املمثلة املصرية، 
قائلني: »ال نريدك ألنك شتمت 
شهداء اجلزائر«، وقام العشرات 
من احلضور باالنس����حاب من 
القاعة. وعن سبب تأخر موعد 
زيارتها للجزائر األربعاء املاضي، 
قالت هالة صدقي: »تأخرت عن 
الطائرة بسبب عدم حصولي على 

التأشيرة بجواز السفر األميركي، 
وبعد حصولي عليها جئت عن 
طريق تونس«. وأضافت: »أنا 
هنا حبا في اجلزائريني، وأنا ال 
أنفي أنني تعرضت للضرب عقب 
مباراة أم درمان، لكن يجب أن 
نفرق بني جمهور الكرة والشعب 
اجلزائري، فجمهور الكرة غالبا 

ما يكون عنيفا«.

نانسي: ال أريد مشاركة مهند في أي كليب

عفاف شعيب: 
حجابي هّز مصر كلها

استرجعت الفنانة عفاف شعيب ذكرياتها مع 
ارتدائها احلجاب فاعتبرت ان احلجاب هو 
اخلطوة األخيرة التي تتعلق باملظهر الذي 
حثنا عليه الشرع، فاملطلوب هو اجلوهر 
واملضمون والسلوك، ولذلك قالت ملجلة 

اليقظة: اعلنت اعتزالي بعد حوالي عام من 

رؤيا وحلم رأيته واستذكرت الفنانة املعتزلة 
شادية عندما اتصلت بها بعد يومني قائلة 
لها: ايه يا عفاف حجابك هز مصر كلها، 
وكانت تقصد الزلزال الذي وقع يوم 12 
اكتوبر 1992 اي بعد يومني من ظهورها 

باحلجاب.

طالبة جامعية تطرد هالة صدقي 
وتتهمها بسب شهداء اجلزائر

إدوارد يكشف غموض جرمية قتل!
يستعد الفنان ادوارد للمشاركة في عملني كبيرين 
خالل الفترة املقبلة، االول هو مسلسل »حفيد عز« 
الذي يشارك في بطولته النجوم اشرف عبد الباقي 
ولطفي لبيب وميرهان حسن ونهال عنبر والعديد 
من الوجوه اجلديدة، ويجسد فيه ادوارد دور ضابط، 
اما العمل الثاني فهو فيلم »دنا« الذي تشاركه في 

بطولت���ه الفنانة عال غامن، ويلعب فيه ايضا دور 
ضابط توكل اليه مهمة كشف غموض قضية قتل 
كبيرة.و قال ادوارد، بحسب موقع »عيون عالفن«، 
انه لم يتعمد اختيار دور الضابط لتجسيده، وامنا 
كان الترش���يح من مخرجي العملني اللذين ارتأيا 

انه اصلح من يجسد هذا الدور.

عب���رت الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم عن اندهاشها من 
الكالم الذي أثير حول موضوع 
مشاركة املمثل التركي كيفانش 
تاتليتوج الشهير ب� »مهند« 
في كليبه���ا القادم، حيث مت 
نشر كالم على لسانه مفاده 
بانه رفض التعامل مع نانسي، 
بينما أكدت الفنانة اللبنانية 
انه���ا لن ترد علي���ه حتى ال 

تظلمه.
وردت نانس���ي على تلك 
األخبار بقوله���ا: »بصراحة 
لم يدر حديث أبدا بيني وبني 
مهند، وال أريد ان أصور معه 
كليب أصال«، وأكدت انها لن 
ترد عل���ى مهند ولن تظلمه، 

مألت طالبة جامعية اخلميس 
املاضي القاعة الرئيسية بقصر 
املؤمترات في وهران ضجيجا، 
وذلك في اعقاب صعود الفنانة 
املصرية هالة صدقي للمنصة، 
في اطار تق����دمي اعضاء جلنة 
التحكي����م لالف����الم الطويل����ة 
مبهرجان وهران للفيلم العربي، 
حيث طالبتها بالعودة من حيث 
اتت، النها شتمت اجلزائريني 

وشهداءهم. 
وكان أنشطة الدورة اخلامسة 
ملهرجان وهران للفيلم العربي 
باجلزائر، انطلقت مساء اخلميس 
املاضي على وقع موسيقى الفرق 
الفلكلورية وعروض الفنتازيا، 
بحضور عدد من جنوم السينما 
من مختلف الدول العربية الذين 
خطفوا األضواء خالل مرورهم 

على البساط األحمر.
وفاجأت املمثلة املصرية هالة 
صدقي اجلميع بحضورها حفل 
االفتتاح وحتدت أن يكون لشباب 
الذي نظم حملة  »الفيسبوك« 
ملنعها من زيارة اجلزائر، أي دليل 

نانسي عجرم

عفاف شعيب

اما ع���ن كيفي���ة حفاظها 
على جمالها قالت: أول شغلة 
الرياضة ويوميا، واذا حسيت 
حالي نصحاني بشرب املياه، 
مي كثير وبخفف عش���اء في 
فترة االعياد فيها دعوات كثيرة 
واالكل طيب، فبجرب قبل بوقت 
انتبه على حالي حتى ما احرم 
اكلتها  حالي من شيء، وعن 
املفضلة قالت هيفاء: الباستا 
واخلبز وكمان بحب لقمشة 

احللو مثل البون بون.

قمر حتاول استنساخ لوكها

جزائريون ينسحبون من افتتاح »وهران« احتجاجًا على حضورها

هيفاء تكشف سر جمالها ورشاقتها: 
»إذا حسيت حالي نصحاني بشرب مي كتير«

يبدو ان عقدة هيفاء وهبي 
لن تزول عند بعض الفنانات 
اللواتي قررن منذ البداية ان 
يبنني شهرتهن بتقليدها سواء 
باألغنيات أو الشكل أو حتى 
مبحاولة »احلرتقة« إعالميا 

وفنيا.
وفي هذا السياق، نشر موقع 
»النشرة« صورة للفنانة قمر 
اللمسات  القيام بوضع  اثناء 
األخيرة على »ل���وك جديد« 
تعتزم الظهور به والذي يبدو 
استنساخا للوك النجمة هيفاء 

وهبي.
م���ن جانب اخر كش���فت 
هيفاء وهبي ف���ي مقابلة مع 
مجلة »رانيا« بعضا من اسرار 
جمالها ورشاقتها فقالت هيفاء 
في البداية انها س���عيدة جدا 
واهلل اعطاه���ا نعمة اجلمال 
الداخلية فهذا ما يش���عر به 
الناس فاجلمال الداخلي يعكس 
على شكلها اخلارجي وتابعت: 
فكيف اذا من برا احلمد اهلل ما 

قمربخل علّي«. هيفاء وهبي

هالة صدقي عمرو دياب يدعم مليونية »اشتري املصري«
.. وزوار يردون: »ابدأ بنفسك«

أعرب املطرب املصري عمرو 
دياب عن تأييده حلملة »اشتري 
املصري« التي دعت لها بعض 
القوى السياسية يوم اجلمعة 
16 ديسمبر، وقال عبر صفحته 
الرس���مية بالفيس بوك: أدعو 
جميع املصريني الى شراء املنتج 
املصري ي���وم اجلمعة، وذلك 
بهدف دعم االقتصاد املصري.

واعتب���ر دي���اب بحس���ب 
موقع »أم.بي.سي« أن جتاوب 
املصري���ني مع هذه احلملة هو 
الوسيلة لرفع اسم مصر عاليا، 
مضيفا: شراؤك للمنتج املصري 
املنتج  الكامل عن  واالستغناء 
األجنب���ي يؤدي ال���ى خفض 
معدل البطال���ة وزيادة معدل 

االستثمار.
وفيما أش���اد معظم أعضاء 
صفحته باهتمام���ه باحلملة، 
واعتبروا أن ذل���ك واجب كل 
فن���ان، دعاه آخرون ألن يعمل 

مبا يدعو له.
وقالت م���روة محمد: »بس 
هل يا ترى الفنان عمرو دياب 
هيشتري منتجات مصرية وال 

شكلها بيجنن«.
وأخ���ذت العض���وة هدير 
التس���اؤل على محمل  حمدي 
قائم���ة  ووضع���ت  اجل���د، 
باملنتجات املصري���ة وأماكن 
الش���ركات واملصانع املشاركة 

في احلملة.
وكان���ت صفح���ات حملة 
»اشتري املصري« قد انتشرت 
على مواقع التواصل االجتماعي 
»فيس بوك« و»تويتر« للتذكير 
بالدعوة لتشجيع املنتج احمللي، 
الت���ي أطلقها  املب���ادرة  وهي 
اإلعالمي البارز عمرو أديب في 

برنامجه »القاهرة اليوم«.
والق���ت احلمل���ة تأيي���د 
الكثير من الش���باب وأصحاب 
الكبرى  احمل���ال والش���ركات 
الذين حرصوا على املش���اركة 
بتخفيضات تبدأ من 10% على 
الى %40  منتجاتهم، وتص���ل 
لبعض املصانع، وتناقلت املواقع 
اإلخبارية واالجتماعية أخبار 
تلك التخفيضات لتشجيع املنتج 
املصري وإنع���اش االقتصاد 

املتعثر.

عبداهلل.. ونحن من خلفك إن 
شاء اهلل.. املهم تبدأ«.

واخت���ارت والء مصطف���ى 
أن تناديه باسم الشهرة وهو 
إي���اه ألن  »الهضب���ة« داعية 
يأخذ إجراء عمليا يبرهن فيه 
على حماسته للفكرة، وقالت: 
عايزينك ي���ا هضبة تعمل كل 
ما بوسعك، تعمل حفل للمنتج 
املص���ري أو حف���ل لرج���وع 
اللي عليكم يا  أنتم  السياحة، 
فنان���ني تعملوا ده إحنا عملنا 
ثورة الزم بش���هرتكم تعملوا 

حاجة للبلد.
م���ن ناحية أخ���رى، اهتم 
أعضاء بنوعية املنتج املصري، 
داعني دياب ألن يقول لهم ما هي 
املنتجات املصرية التي ميكنهم 

شرائها.
وسأل محمد نصر: »هو فني 
املنتج املصري ده.. يعني مصر 
بتصنع ايه.. حتى الش���رابات 

مش بنصنعها«.
وجتاوب مع هذا التس���اؤل 
آدم، الذي قال س���اخرا: »مصر 
بتصنع بوكسرات حلوة أوي 

النظام«. ون���اداه العضو  إيه 
»فريدم« باسم جنله عبداهلل، 
قائ���ال: »اب���دأ بنفس���ك يا أبو 

عمرو دياب


