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ممثلة شابة تعتقد انها ويهها 
احللو راح يكون سبب دخولها 

عالم السينما بس اعتقادها 
طلع اي شي النه املخرج 

اللي حاطة عينها عليه اختار 
غيرها.. احلركة فيها بركة!

مدير إنتاج قاعد يطرش 
برود كاست حق بعض 

املمثالت يعرض عليهم الزواج 
ويحذرهم انهم ما يخسرونه.. 

احلمد هلل والشكر!

مطرب حس ان ألبوماته اللي 
ينزلها بالسوق مو ماشية 

فقرر انه يصير مقدم برامج 
في شهر رمضان على شاشة 

خاصة.. خير ان شاء اهلل!

سينما

زواج

برامج

رأي
د.مؤيد حمزة

السينوغرافيا ال تظهر 
إال بعرض مسرحي 
وليس في معرض!

إقامة معرض لـ»لسينوغرافيا« أمر يثير الكثير من 
التساؤالت حول طبيعة هذا التخصص، وإمكانية إقامة 

معرض للسينوغرافيا أصال، األمر الذي يحتم علينا البدء 
بتقدمي نبذة عن هذا املفهوم وشرح له من خالل ما كتب 

عنه من عملوا بها: 
جوسلني ماكيني وفيليب بيتروورث: 

السينوغرافيا ال تتعلق ببساطة بعملية خلق وتقدمي 
الصور للمتفرج، بل تتعلق باملتفرج وعملية تلقيه وتفاعله 

مع العرض، انها مقياس للمشاعر وفي الوقت نفسه 
للخبرة الثقافية، سواء على املستوى العاطفي او العقلي. 

مدخل كامبريدج للسينوغرافيا 2009.
باميال هوارد:

السينوغرافيا عبارة عن عملية تركيبية غير متالحمة 
للفضاء املسرحي مع النص والبحث واألدب واملمثلني 

واملخرجني واملشاهدين والتي تساهم في عملية اخللق 
اإلبداعي. »ما هي السينوغرافيا 2002«.

في الويكيبيديا العربية وهي التي يلجأ إليها في 
الغالب مدعو الثقافة، والباحثون عن املعلومة البسيطة 

والسطحية:
السينوغرافيا كتصميم فني أو تقنية، تكمن في تصميم 
وتنفيذ عناصر مشهدية )أو ديكور( للسينما والتلفزيون 
واملسرح، باإلضافة إلى تصميم مالبس املمثلني وأزيائهم 

وما إلى ذلك.
تعريف بسيط بشكل مبالغ فيه.

وفي الويكيبيديا االجنليزية جند التعريف التالي: 
السينوغرافيا تتعلق بالدراسة العملية والنظرية لتصميم 

العرض املسرحي.. العرض املسرحي
أرسطو ذكر املصطلح 'skenographia في كتابة فن الشعر 

skeno: وتعني اخلشبة - الركح. أما graphia فتعني 
شرح: to describe. وهنا نالحظ أنه يقصد شرح املشهد 

املسرحي بكل ما فيه
ستيفاني شلوتسل والتي تعرف نفسها بأنها سينوغرافر 

ومصممة أزياء. تقول: 
السينوغرافيا هي فن صنع بيئات العرض املسرحي، 

وهي تآلف الصوت والضوء واألزياء والعرض املشهدي 
)وتقصد بها التشكيل األدائي للممثلني(، والبنية والفضاء.

بعد هذه املقدمة نقول: انه من املهم عند اخلوض في 
تعريف مصطلح السينوغرافيا أن نفرق بني العناصر التي 

تكون ما يعرف بتصميم العرض املسرحي مثل الضوء، 
واألزياء، واإلكسسوارات، ومصطلح السينوغرافيا 

الذي يتعلق بالرؤية الفنية، واخلبرة التجريبية للفنان، 
ومكونات الفضاء املشهدي بشكل عام. 

هذا املصطلح عندما مت نحته في العصر احلديث في 
اخلمسينيات من القرن العشرين، مستذكرا ما ذكره 

أرسطو )سكينوغرافيا(، ومتأثرا بإبداعات غوردون كريغ، 
ومايرهولد، ومن قبله أدولف آبيا. وبالتالي فال ميكن ملن 
ال يدرك هذه العالقة الوثيقة بني إبداع أولئك الفنانني أن 

يكون مفهوما واضحا لهذا املصطلح.
ما يجمع إبداعات هؤالء الرواد املسرحيني أنهم كانوا 

مصممني للمشهدية املسرحية وعملوا باإلخراج املسرحي 
في الوقت نفسه. مايرهولد كان يطلق عليهم: »املخرج 
ـ مصمم املشهدية املسرحية«. بالطبع لم يكن مصطلح 

السينوغراف متداوال بعد. مايرهولد لم يكن فنانا مصمما 
للمشهدية املسرحية، ولكنه كان يؤكد دائما في محاضراته 

وكتاباته على ضرورة أن يقوم املخرج بانتقاء مصمم 
مسرحي تتوافق رؤاه مع رؤية املخرج. كما كان مايرهولد 

صاحب رؤية مشهدية وعبر عنها بتخطيطات يدوية قام 
املصممون بتجسيدها على أرض الواقع. وكان يعمل 

من البداية إلى النهاية إلى جانب املصمم حتى انصهرت 
رؤاهما اإلخراجية مع بعضها البعض فكان التصميم 

يراعي احلركة املسرحية للممثل مع الديكورات واإلضاءة 
واألزياء وتؤخذ بعني االعتبار كل املؤثرات الصوتية 

والبصرية واملكياج واالكسسوارات..الخ.
فالسينوغرافيا إذن تتعلق بالتشكيل في كل الفراغ 

)الفضاء( املسرحي من ديكورات وأزياء وإكسسوارات 
وإضاءة ومؤثرات بصرية وسمعية، وحركة املمثلني. 

السيما ان كل ما في املسرح ال ميكن فصله عن إبداع 
املمثل حيث تعلق عمل السينوغراف بشكل أساس في 

توظيف كل إبداعاته خلدمة فن املمثل، ومن هنا تداخلت 
وظيفة السينوغراف مع اإلخراج املسرحي، ولهذا السبب 
بالتحديد وجدنا أن كل السينوغرافيني العظام في املسرح 
األوروبي كانوا مخرجني انطلقوا ملهنة اإلخراج من رحم 

مهنة التصميم املسرحي.. وكانوا أصحاب رؤية. 
فالسينوغرافيا إذن جزء ال يتجزأ من فن احلركة على 

املسرح.. جزء من امليزانسني العام للمسرح )أي الوضعية 
داخل املشهد(، السينوغرافيا ليست فنا استاتيكيا حتى 

يقام لها معرضا فنيا يحوي لوحات ومتاثيل. أنها فن 
ديناميكي )متحرك( يتواجد في حيز الزمن حيث هناك 
احلركة والصوت واملوسيقى، باإلضافة إلى االشتغال 

بالفنون االستاتيكية التي تتواجد في حيز الفراغ 
كالديكورات والرسومات والنحت.

نعود إلى جتربة إقامة معرض للسينوغرافيا فنقول:
تقليد جتربة إقامة أول معرض ملصممي السينوغرافيا 

في مصر والذي أقامته فرقة الهناجر.. وكالم املجامالت 
التي ألقي في يوم االفتتاح ال يعني بالتالي أن هذا األمر 

أصبح صحيحا من الناحية العلمية واألكادميية، وال يجوز 
بأي حال من األحوال أن ينجر األكادمييون وراء تلك 
التجربة غير األكادميية، وإال لسبقت أكادميية الفنون 
املصرية مثال إلى هذا األمر. مع التذكير بأن املعرض 

املذكور الذي أقامته الهناجر كان يهدف إلى استعراض 
مناذج لديكورات مسرحية منذ اخلمسينيات. وبالتالي 

فاحلديث هنا ليس عن سينوغرافيا، بل ديكور مسرحي. 
ولكن أقحم املصطلح في تسمية املعرض ألنهم قاموا 

باستضافة أعضاء الهيئة العاملية لسينوغرافيي ومعماريي 
وتقنيي املسرح »OISTAT« وتناول اللقاء التعريف بأنشطة 
الهيئة في مجال فن سينوغرافيا املسرح، وشرح ما تقوم 

به الهيئة من أنشطة حول العالم. كما أقيمت ورش عمل 
على هامش املعرض. فكان املعرض مناسبة لدعوة أولئك 
الضيوف واالستفادة منهم وليس االستعراض كما هي 

احلال في حالتنا هذه.
بعد هذا الشرح ملفهوم السينوغرافيا نتساءل:

هل يجوز أن نقيم معرضا لإلخراج املسرحي مثال؟ ونقدم 
صورا ألزياء ومتاثيل ونقول معرض إخراج. بالطبع ال. 
فاإلخراج ال يظهر إال في العرض املسرحي احلي فقط، 

وكذلك احلال ال تظهر السينوغرافيا إال في العرض 
املسرحي.

هل نستطيع اآلن أن نقول بأن رابطة اعضاء الهيئة 
التدريسية قد أقامت أول معرض سينوغرافيا في تاريخ 

البشرية؟ أم أن منظمي املعرض جانبهم الصواب في 
إدراك مفهوم السينوغرافيا؟

أستاذ مساعد في قسم التمثيل واإلخراج  ٭
المعهد العالي للفنون المسرحية

بعد حصولهم على املركز األول في مهرجان اإلذاعة والتلفزيون الـ 12

سامي العنزي استقبل وفد الكويت اإلعالمي بـ »اجلوري«

استقبل مدير إذاعة البرنامج 
العام س���امي العنزي ومراقب 
الش���ؤون االعالمية باإلذاعة 
منصور العجمي في املطار وفد 
الكويت اإلعالمي املشارك في 
الدورة الثانية عشرة ملهرجان 
اإلذاعة والتلفزيون الذي أقيم 
الش���قيقة  البحرين  مبملك���ة 
واختتمت أنشطته قبل أيام ب� 
»الورد اجلوري« وذلك حلصول 
الوفد عل���ى املركز االول بعدد 
اجلوائز التي حصدها من خالل 
برامجه اإلذاعية والتلفزيونية 
الت���ي نافس به���ا العديد من 
احملط���ات اخلليجي���ة حيث 

اجلوائز، وكان على رأس هذا 
العمل الوكيل الس���ابق محمد 
العواش وكوادر إذاعية أخرى 
منهم بدر الطراروة، جنالء الفهد، 
يوسف السريع، حيث عملوا 
على مدار ثالثة أشهر من العمل 

املتواصل.
الفوز  العنزي هذا  واعتبر 
مفصليا وهم يتعبون من يأتي 
بعده���م ويزيد عل���ى كاهلهم 
املس���ؤولية م���ن أجل حتقيق 

املزيد من النجاحات.

مفرح الشمري  ٭
@Mefrehs

كبير ومن سهر وتعب.
وأض���اف قائال: املنافس���ة 
ال���دول قوية،  كانت مع باقي 
ولم تكن بالس���هلة، والكويت 
انتزعت الصدارة باس���تحقاق 
كبير، والفضل يعود بعد اهلل 
إلى وكيل اإلذاعة السابق محمد 
العواش واملراقب بدر الطراروة 
الذين بذلوا قصارى  وزمالئه 
الكويت  جهودهم لرفع اس���م 
عاليا في احملاف���ل اخلليجية 

والعربية.
من جهته، أثنى مدير البرنامج 
العام سامي العنزي على جهود 
الشباب الذين حصلوا على هذه 

حصلت اإلذاعة على 9 جوائز 
و6 جوائز للتلفزيون، من ذهب 

وفضة.
من جانبه، عبر وكيل اإلذاعة 
يوس���ف مصطفى ع���ن بالغ 
سعادته حلصول الكويت على 
املركز األول في هذا املهرجان، 
وأه���دى هذا االجناز إلى وزير 
اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل 
وإلى وكيل وزارة اإلعالم الشيخ 
س���لمان احلمود وإلى جميع 
العاملني بال���وزارة، مؤكدا أن 
هذا الفوز وحصول اإلذاعة على 
تسع جوائز )6 ذهب و3 فضة( 
لم يأت من فراغ، بل من مجهود 

وفد الكويت وجوائزهم الذهبية والفضية سامي العنزي في استقبال وكيل اإلذاعة يوسف مصطفى

الهواري يوضح حقيقة اقتحام غادة عادل الستوديو التصوير

دارين: ألوم املخرج على مشاهدي اجلريئة في »بيروت بالليل«

تردد مؤخ���را بقوة خبر 
مشاجرة الفنانة غادة عادل 
مع زوجها املخ���رج مجدي 
الهواري داخل استديو تصوير 
مسلس���له اجلديد »الزوجة 
الرابع���ة« ول���م يعرف احد 
االس���باب وراء هجوم غادة 
وانفعالها الذي تردد انه وصل 
للتش���ابك باأليدي وتدخل 
املمثل حسن حسني لتهدئة 

األمر.
الهواري  وقد قال مجدي 
ل�»س���يدتي نت«: هذا مجرد 
خيال مريض من اش���خاص 

أكدت الفنانة اللبنانية دارين 
حمزة أنها ال حتمل راية األدوار 
اجلريئة في التمثيل، وقالت دارين 
� في مقابلة مع برنامج »حديث 
البلد« على قناة »mtv« الفضائية 
اللبناني����ة: أرفض تقدمي األدوار 
اجلريئة مرة ثانية ألن هذا األمر 
ليس هدفي، كما أنني لست هنا 
كي أحمل راي����ة األدوار اجلريئة 
في التمثيل. وأضافت: املش����اهد 
اجلريئة الت����ي قدمتها في فيلم 
»بيروت باللي����ل« يتحمل اللوم 
عليها املخ����رج، ألن النص كان 
قويا، فيما أظهر هو هذه املشاهد 

وأخيرا نفى الهواري وجود 
اي تشابه بني قصة مسلسله 
»الزوجة الرابعة« التي كتبها 
املؤلف احمد عبدالفتاح وبني 
قصة مسلسل »احلاج متولي« 
او فيلم »الزوجة رقم 13« او 
اي اعمال اخرى عرضت من 
قبل، وتناولت تعدد الزوجات، 
حيث تدور فكرة املسلسل في 
اطار اجتماعي كوميدي اكشن 
وتتعرض احداثه ملصر قبل 
الثورة، مبا فيها من تفاوت في 
الطبقات االجتماعية وانتشار 

الفساد بجميع انواعه.

وأنها ستستفيد منها على األرجح، 
مؤكدة أنه����ا ال تفكر فيما يتردد 
بشأن استبعادها من املشاركة في 
الدرام����ا اللبنانية، خصوصا أن 
البعض يرى أنها تش����كل خطرا 
على بع����ض املمثالت، الفتة إلى 
أنها تس����تغرب هذا األمر، لكنها 
ال تفكر فيه إطالقا. وأبدت ثقتها 
في قدراتها وموهبتها التمثيلية، 
حيث رأت أن مش����اركتها في أي 
عمل ستشكل إضافة كبيرة إلى 
كل األط����راف املعنية، خصوصا 
أن طموحه����ا هو العمل من أجل 

حتقيق األفضل.

ال اعرفهم فق���د زارتنا غادة 
بالفعل في االستديو وجاءت 
لتبارك لنا وأحضرت ورودا 
واستقبلناها جميعا بكل حب 
ولم يحدث اي خالف خاصة 
ان زياراتها قليلة جدا لنا في 
االس���تديو النشغالها الدائم 
بتصوير مسلس���لها »س���ر 
علني« ويسأل في ذلك اسرة 
املسلسل وحسن حسني الذي 
قيل إنه تدخل لفض االشتباك 
وعموما نحن ال نلتفت لتلك 
الشائعات املريضة ونقابلها 

بالسخرية والضحك.

بصورة ضعيفة وال تخدم العمل 
على اإلطالق. وتابعت: رمبا كنت 
أنانية في هذا العمل ألنني فكرت 
فقط ف����ي احترافية مهنتي، ولم 
أفكر باجلمهور والبيئة التي أعيش 
فيها، واعتقد أن أملي خاب في هذا 
الفيلم، خاصة أنني كنت أتوقع أن 
يكون العمل أفضل من ذلك، لكنني 

تعلمت كثيرا من هذه التجربة.
وأعربت الفنانة اللبنانية عن 
سعادتها باملشاركة كضيفة شرف 
في مسلس����ل »خطوط حمراء« 
للنجم املصري أحمد السقا، الفتة 
إلى أن هذه جتربة جديدة عليها، 

غادة عادل مع زوجها املخرج مجدي الهواري

دارين حمزة

لفتت الفنانة لبلبة األنظار خالل حضورها 
تشييع جثمان وردة اجلزائرية، بعدما 

ارتدت احلجاب وجلست تستمع إلى خطبة 
اجلمعة داخل املسجد املخصص للنساء.

هذا األمر لفت أنظار النساء داخل املسجد، 
خصوصا أن املمثلة املصرية مسيحية، 

ما جعل بعضهم يتساءل عما إذا كانت قد 
أعلنت إسالمها وارتدت احلجاب. وذكر 

موقع »أنا زهرة« أن لبلبة وضعت غطاء 
على رأسها احتراما لتواجدها في املسجد 

مع الفنانات اللواتي حضرن تشييع جثمان 
املطربة الراحلة.

والالفت أن فنانات كثيرات ارتدين احلجاب 
ووضعن النظارات السوداء حتى ال 

يتعرف إليهن اجلمهور كفيفي عبده ودالل 
عبدالعزيز، علما أن األخيرتني تلجآن إلى 

احلجاب في تلك املناسبات. أما ميرفت 
أمني ونبيلة عبيد فظهرتا للمرة األولى 

باحلجاب، إلى درجة أن كثيرين لم يتعرفوا 
إليهما.

لبلبة ترتدي احلجاب داخل املسجد

اندهشت الفنانة الشابة منى هال من الهجوم 
الذي شنه الناقد السينمائي املغربي حسن 
بنشليخة. وكان األخير قد اعتبر مشاركة 
بعض املمثلني املصريني كهال في مسلسل 

»كلنا جيران« املغربي »إهانة« للشعبني 
املغربي واملصري، على اعتبار أن أفالم هؤالء 

»مثقلة باملشاهد اإلباحية والكالم الساقط«.
وأوضحت منى، بحسب ما ذكر »أنا زهرة«، 
أنه بالفعل مت ترشيحها للمشاركة في العمل، 
لكنها اعتذرت بسبب تعرضها ألزمة صحية. 

ونفت أن تكون قد عرضت عليها املشاركة في 
أفالم إباحية مغربية، واصفة هذه االتهامات 

بالسخافة التي ال تلتفت إليها.
يذكر أنها املرة الثانية التي يتم فيها توجيه 
هذه التهمة ملنى هال. إذ كانت حملة بعنوان 

»ال إلباحية منى هال« قد انطلقت على 
فيسبوك، واصفة تصرفات الفنانة بغير 

الالئقة وبأنها تتخطى اخلطوط احلمراء في 
أعمالها وتصريحاتها، خصوصا في املسلسل 

الكوميدي »ربع مشكل« الذي قدمت فيه 
مجموعة من االسكتشات الكوميدية. وقد أثار 
البرنامج غضب األعضاء، خصوصا أن منى 
تردد فيه كلمة »وحوي« في إشارة إلى لفظ 

خادش للحياء.

منى هال تواجه تهمة اإلباحية.. مجددًا

اصدر الفنان حسني اجلسمي 
اغنية جدي���دة بعنوان »ازعل« 
تع���اون فيها مع الش���اعرة رمي 
نواف وامللحن وليد الشامي وقد 
مت تس���جيلها في استديو فنون 
االم���ارات بينما نف���ذت عملية 
املكس���اج لها في استديو احلان 
بدبي وقام بتوزيعها املايسترو 

وليد فايد.
ويقول مطلعها:

اع���رف كيف  ازع���ل وان���ا 
ابرضيك

ازعل تدلل كيف ما فيك
لو قلتلك كلمة احبك

ترج���ع هن���ا م���ن دون ما 
اجيك!

نفت املمثل���ة داليا البحيري 
خبر طالقها الذي تردد مؤخرا، 
وقالت: عالقتي بزوجي مستقرة 
جدا وهو يحبني جدا وانا كذلك، 
ولو لم اشعر معه باالستقرار ما 
كنا قررنا تكوين اسرة واجناب 
اطفال، وبالنسبة لعالقتها بحماتها 
ناهد فريد شوقي تقول: حماتي 
بالنسبة لي مبثابة امي فهي تخاف 
علّي وتعاملني كابنتها متاما وهي 

ام حنونة للغاية.

عيب عليك يا مارلني مونرو 
جمل���ة كتبتها الفنان���ة كارول 
سماحة على صفحتها عبر موقع 
التواص���ل االجتماعي »تويتر« 
جملة بدت غريبة من فنانة متزنة 
لم تدخل يوما في حروب مع اي 
من زميالتها، ولطاملا اعتادت ان 
تدرس ردوده���ا قبل ان تطلقها 
إال انه���ا بدت مقبولة من كارول 
ألنها جاءت كتعليق فجاء على 
ص���ورة جمعتها بتمثال مارلني 
مونرو في متحف توسو للشمع 
حيث بدت كارول مشاغبة وهي 
جتلس حتت التمثال وتتلصص 

على الفنانة.

»ازعل« جديد 
حسني اجلسمي 

بقلم رمي التواق

داليا: حماتي 
بالنسبة لي مبثابة 
أمي وهي تخاف عليَّ

كارول سماحة: 
عيب عليك 

يا مارلني مونرو

حسني اجلسمي

كارول سماحة


