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 أحمد نواف األحمد  في حفل جميل أقيم برعاية احملافظ الشيخ أحمد النواف في فندق ريجنسي 
  شارك أبناء الكويت 

  الفرحة باألعياد الوطنية

 حلظات جميلة عاشها جميع من تواجد في حفل 
محافظة حولي باألعياد الوطنية، حيث سخرت احملافظة 
كل امكانياتها ليخرج احلدث بالصورة اجلميلة التي 
كان عليها، وليستمتع ابناء الكويت بأغنيات «ميامي» 
التي ركزت على الوحدة الوطنية وحب الديرة والتعاون 
للحفاظ عليها ورفعتها بني االمم حتت قيادة حكيمة 

لصاحب السمو األمير.
  وشارك محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد 
نواف األحمد فرحة ابنائه باالعياد الوطنية واستقبلهم 
على هامش احلفل، ومنهم عدد من ذوي االحتياجات 
اخلاصة، حيث استمع لهم والحاديثهم التي سادها 
الفرح والفخر واالمتنان لرعايتهم وادخال السعادة 
الى قلوبهم، واســتجاب الشيخ أحمد نواف األحمد 

جلميع طلباتهم بأخذ صور تذكارية معه. 

على مشاركة الشعب الكويتي 
كل عــام الفرحــة باالعيــاد 
الوطنية، مشيرا الى ان لديهم 
ايضا حفال ســيقام اجلمعة 
املقبل ضمن احتفال محافظة 
العاصمــة باالعياد الوطنية 
الفنــان  فيــه  ويشــاركهم 
الويس والفنان  عبدالعزيز 
بدر الشعيبي وفرقة الفنان 
بالل الشامي الشعبية، متمنيا 
ان تكون الفرقــة دائما عند 
حسن ظن اجلمهور بها وان 
تقــدم كل ما ينــال رضاهم، 
واعــداً مبفاجــآت اخرى في 
القريــب العاجــل. واجلدير 
ان املدعويــن مــن  بالذكــر 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
ينتمون الى عدد من االماكن، 
منها: مركز اخلرافي النشطة 
االطفــال املعاقــني، وفريــق 
«عبيــر ٢» لــذوي االعاقــة 
الذهنية، واجلمعية الكويتية 
ألولياء امور املعاقني وادارة 

مدارس التربية اخلاصة.

«اه وياله» و«حبيبي قالي» 
والتي رددها معهم اجلمهور، 
واحلقوها بـ«البارحة» ومن 
ثم قدموا «الليلة»، وختمت 
الفرقة باغنية «أنا كويتي».
  وعلــى هامش احلفل اكد 
صالــح العبد الســالم مدير 
أعمال فرقة «ميامي» حرصهم 

اعضائها مشعل وخالد وطارق 
االرتيــاح التــام والســعادة 
بلقــاء هــذا احلشــد الكبير 
من محبيهــم، خصوصا من 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
ومرافقيهم، وداعبوهم «فيكم 
طرب.. فيكم وناسة»، ليرد 
اجلميع «نعم»، فقدموا اغنية 

و«دور بينــا يا الشــمالي»، 
واستغلت «ميامي» التفاعل 
الكبير مــع اغنياتها فقدمت 
«عاشــوا»، وتلتهــا بأغنية 
«يا الكويت»، ثم «صبوحة» 
وولعت االجواء اغنية «شلون 
انساك». واستمرت «ميامي» 
في تقدمي ابداعاتها، وبدا على 

التي ركزت اكثر على اجلانب 
الوطنــي. وفي بداية احلفل، 
الذي تصدى لتقدميه املذيع 
مشعل معرفي، أشعلت الفرقة 
حمــاس اجلمهــور بأغنيــة 
«وطنــي حبيبــي»، ورفعت 
اعالم الكويت عاليا، لتلحقها 
مباشرة بأغنية «أنا كويتي» 

 عبدالحميد الخطيب
  

  حتت شعار «قائد حكيم... 
شعب وفي» وبرعاية محافظ 
حولي الفريق أول م.الشيخ 
أحمد نــواف األحمــد، اقيم 
مســاء امس االول في فندق 
ريجنسي، حفال غنائيا وطنيا 
مبناسبة احتفاالت احملافظة 
باالعياد الوطنية، احيته فرقة 

ميامي. 
  وشهد احلفل بادرة جميلة 
متثلت في دعوة عدد كبير من 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
والذين مألوا جنبات القاعة 
 ،«VIP» حتــى على مقاعد الـ
واضفوا بروحهم اجلميلة على 
االجواء فرحة انعكست على 
اجلميع، فالكل «مســتانس» 
والوجوه تظهر عليها السعادة 
الغامــرة، هــذا الــى جانــب 
التلقائي  احلماس والتفاعل 
والــذي لــم يتوقــف طــوال 
تقــدمي «ميامــي» ألغنياتها 

 «ميامي» ولّعتها في احتفاالت «حولي» باألعياد الوطنية.. «عاشوا» 

 محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ احمد النواف األحمد يتوسط ابناءه من ذوي االحيتاجات اخلاصة 
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 «سمرة» بشار الشطي وخالد املال
  «اليف» للعيد الوطني 

 بشار جاسم 
  

  كالعادة، ميتعنا الفنان املميز وصانع األغنيات 
الناجحة النجم بشار الشطي بأعمال جديدة، حيث 
طرح قبل يومني أغنيتــه الوطنية «اطلع اليف» 
مبشاركة الفنان القدير خالد املال والتي مت تصويرها 
بطريقة «الاليف» مبواقــع التواصل االجتماعي، 
وتقول كلماتها: «اطلع اليف وري الناس اشحلوها 
هالديرة.. خلنا نشوف الكويتي شاللي مييزه عن 
غيره.. اطلع اليف خل الكون ما له غيرنا سيرة.. 
اطلع اليف من ميعه بشــاليه او في بيت.. اطلع 
اليف من شــارع فيه مسيرة حق الكويت.. اطلع 
اليف غن وقول لعيوجن انــا رديت.. اطلع اليف 
وري حبك اليف.. وري الناس كل الناس اللي ما 
درى وما شاف.. وخلك وطني وورهم وطني انه 

اجمل االوطان كله مبختلف االطياف».
  وفي تصريح خــاص لـ«األنباء» يقول 

الشطي: «جدا سعيد بتفاعل الناس مع 
أغنية «اطلع اليــف»، حيث تعدت 

نسبة املشاهدة في يوم واحد ٢٠٠ 
او  ألف سواء على «يوتيوب» 
مواقــع التواصل االجتماعي 
والواتســاب، وجدا ســعيد 
الفنان  بغناء  الشطي  كبشار 

الكبيــر خالد املال، وهو «ملك 
السمرات الكويتية» اللي ما بخل علي 

وشاركني على طول، خصوصا انه ملعبه بالغناء».  
ويضيف بشار: «ملا فكرت اكتب األغنية طرى علي 
ان السائد حاليا مبواقع التواصل االجتماعي هو 
الاليف، والناس حتب الاليف وتتواصل معاه تلقائيا 
كأنهم باملسرح، وضفت باألغنية او ادخلت اليها 
السمرة وهي جزء من التراث الكويتي، وانا اكتب 
فكرت بالفنــان خالد املال، خصوصا انه محبوب 
من الكويت ودول اخلليج، وهو ملك الســمرات، 

وبالفعل صورناها كسمرة اليف». 

 بشار الشطي وخالد املال اثناء تصوير اغنية «اطلع اليف» 

 ألول مرة في الكويت 

 شاهد الصفحة 
  بتقنية الواقع املعزز  

 Zappar حمل تطبيق 

الفنانــة بلقيــس   تقضــي 
فتحي فترة إجــازة في مدينة 
بيفرلــي هيلــز األميركية بعد 
إنهــاء ارتباطاتهــا الفنية هذه 
الفترة، حيث قــررت ان تزور 
حديقة «ســان دييغــو» كأكبر 
وأفضل حديقــة حيوانات في 
أميركا، وذلك بســبب عشــقها 
للحيوانات، خاصــة أنها املرة 
األولــى التــي تــزور فيها هذه 

احلديقة الشهيرة.
  وقالت بلقيس إنها شاهدت 
أنواعا من احليوانات ألول مرة 
فــي حياتها مثل الوامبت الذي 
يعد مزيجا بني الكنغر والكواال، 
باإلضافة إلى أنواع أخرى من 
احليوانات التي لم تشاهدها 

في أي دولة أخرى.
  وبالرغــم مــن أنها في 
كل كليباتهــا تبــرع في 
أداء قصة درامية سواء 

كانت األغنية تراجيدية أو أغنية 
اليت، نفت بلقيس، بحسب موقع 
«نواعم»، تفكيرها في التمثيل، 
وأضافت أنه من املستحيل أن 
تقدم أي خطوة في مجال التمثيل 
خالل هذه الفتــرة، فكل وقتها 
مخصــص للغنــاء واحلفالت 
وليس لديهــا أي نية للتفكير 

بهذه اخلطوة أبدا.
  واملعــروف أن والد بلقيس 
فتحي يعيش في مصر منذ ما 
يقرب مــن ٣٠ عامــا، وعما اذا 
كان من املمكن انتقالها لإلقامة 
في مصر خــالل الفترة املقبلة 
بعد جناح حفلها األخير بسفح 
األهرام، ردت بلقيس بأنها حاليا 
تقيم بالســعودية مــع زوجها 
ولكــن من الــوارد أن تفكر في 
هذا األمر في املستقبل حتى تقدم 
نوعا جديدا من الغناء العربي 
بعدما متيزت بالغناء اخلليجي. 

 بلقيس: هذه اخلطوة مستحيلة! 

 بيروت ـ بولين فاضل
  

  تواصل الفنانة هبة طوجي جتوالها مع 
فرقة مسرحية «أحدب نوتردام» الفرنسية، 
حيــث حتــط رحالها هذه املــرة في تركيا 
لتقدم الفرقة عروضــا فيها مارس املقبل، 
قبل أن تنتقل في ابريل إلى روسيا وحتديدا 

إلى الكرملني لعرض املسرحية األشهر في 
فرنســا على مر التاريخ، كما تستعد هبة 
الى السفر مع الفرقة إلى كندا لتقدمي أكثر 

من عرض في والياتها. 
  إلى ذلك، وللمرة األولى منذ عشر سنوات 
ســتحيي طوجي حفال غنائيا في القاهرة 

٣٠ أبريل املقبل. 

 هبة طوجي تغني في مصر وتركيا 
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 د. فهد الهاجري  د.نرمني احلوطي  د. أمين اخلشاب 

 في ختام العروض الرسمية ملهرجان الكويت الدولي للمسرح األكادميي الثامن 

 «أقفاص».. كرامة إنسان! 
الكاتب األميركي الذي استعرض حياة 
«مستر زيرو» بالتوازي مع مرحلة ما 
بعد مماتــه، وهو في احلالني ال يقدم 
ككائن بشري وإمنا كآلة رمز له الكاتب 
بالرقم صفر للتعبير عن نظرة املجتمع 
الدونية له، ونتعرف من خالل ســير 
األحداث كيف تســلب اآللة اإلنسان 
كرامته وحياته، بينما اشتغلت فرح في 
نصها املعد على خط زمني واحد بدءا 
من صدامه مع مديره مرورا بجرمية 
القتل وصوال الى مرحلة السجن، وهو 
املبرر الذي جلأت إليه املخرجة الشابة 
لتغير اسم العمل الى «أقفاص»، وهناك 
خلف القضبان الرمزية يتخلص «مستر 

زيرو» من حياته ليتحول إلى آلة. 
  على مســتوى الرؤية اإلخراجية 
جنحت فرح في االشتغال على عنصر 
التمثيل فجاء اداء املمثلني متزنا وانسجم 
بطــل العمل محمد اكبر مع شــباب 
التعبيــر األربعة الذين أحاطوه طوال 
العرض ليقدموا بأجسادهم وحتركاتهم 
تشكيالت بديلة عن الديكور، فكانوا 
قضبان السجن، واستغلوا العصي التي 
بني أيديهم لتصبح مكتبا تارة، واداة 
للجلد تارة أخرى، وكان لوجودهم طوال 
العرض الفضل في احلفاظ على اإليقاع، 
والذي ساعدهم بذلك قطع الديكورات 
البسيطة على خشــبة املسرح، التي 
ســهلت حركتهم كممثلني في التنقل 

دون اخطاء تذكر. 

من السنني يطارد احالما أصبحت برسم 
املستحيل، ويستجر ذكرياته مع زوجته 
إلى أن يأتيه العفو وقد انحنى ظهره 

وضاع عمره.
  ومبقارنة بســيطة بــني ما كتبه 
رايس وما اعدته املخرجة فرح، جند 
انها تخلت عن اخلط الذي سار عليه 

ملتزما باداء واجبه على أكمل وجه، إلى 
ان يتفاجأ برئيسه في العمل يفصله 
ويستبدله بآلة حاسبة حقيقية، وكان 
هذا القرار السبب الذي فجر غضبه 
ودفعه الى ارتكاب جرمية قتل مديره، 
من دون أن تكون له أدنى قدرة على 
تغيير مصيره، فيقبع في السجن عددا 

 مفرح الشمري
  @Mefrehs

   
  اختتمــت مســرحية «أقفاص» 
العروض الرســمية ملهرجان الكويت 
الدولي للمسرح االكادميي الثامن الذي 
ينظمه املعهد العالي للفنون املسرحية 
وذلك على مســرح «حمد الرجيب». 
يحسب للطالبة فرح احلجلي اختيار 
نص مسرحي صعب وهو نص «اآللة 
احلاسبة» للكاتب االميركي أملر رايس، 
ويعتبر من النصوص الشديدة الواقعية 
والتــي تغوص في نفس البشــرية، 
النص  بإعداد  حيث قامت احلجلــي 
على حســب قراءتها لتشارك به في 
عروض املهرجــان، واختارت عنوانا 
مغايرا وهو «أقفاص» ووضعت له الرؤية 
اإلخراجية، واستعانت بعدد من الطلبة 
من املعهد لتجسيد رؤيتها على اخلشبة 
وهم محمــد اكبر، محمد االنصاري، 
عدنان بلعيــس، أريج العطار، محمد 
ملك، نورهان طالب، محمد املنصوري، 
املهيني، مهدي  إسماعيل كمال، علي 
للديكور  هيثم، علي سامر، وتصدى 
عبداهللا الشــواف واإلضاءة حســني 
احلداد واألزياء شهد الدخيل واملكياج 

لني األطرش. 
  يتحدث العرض عن «مستر زيرو» 
الشخصية الرئيسية احملركة لالحداث، 
والذي أفنى ســنوات عمره في عمله 

(فريال حماد)  مشهد من مسرحية «أقفاص»  

 مسك ختام املركز اإلعالمي ..«ملسة وفاء» للراحل مجيد حنيف 
مجيد كانت هناك بروفات في 
املعهد وحتديدا الساعة الثانية 
عشرة ليال، وفجأة أنطفأت 
الكهربــاء وبعدها علمنا أنه 
توفــي، وكأن تلك الشــمعة 

أنطفأت في هذا الوقت.
  وحتــدث في احلوار عدة 
طلبة عن املواقف والذكريات 
التي جمعتهم مع الراحل مجيد 
حنيف بينهم الطالب محمد 
بهبهاني، كما حتدثت د.نرمني 
احلوطي التــي ثمنت بادرة 
الوفــاء من د.فهــد الهاجري 
في استذكار هذه الشخصية 
البسيطة التي جمعتهم معها 
ذكريــات متعــددة وزرعت 
احلــب في القلــوب، وقالت: 
هذه اللمســة تعلم «عيالنا» 

معنى االنسانية والوفاء.
  فيما قال د.أمين اخلشاب: 
الراحــل «مجيــد» كان أول 
شخصية قابلتها لدى وصوله 
الكويت قبل سنوات طويلة، 
وكانــت له مواقــف معي ال 
استطيع نســيانها وستظل 
راسخة في الذاكرة من بينها 
كيفية انهاء أوراقه ومعامالته، 
مبينا أن الكويت دوما وفية 
ملن يعطي ويخلص في حبها. 

وحزنا على والدته.
  ويضيــف: قبــل رحيــل 
مجيد كان العديد من الطلبة 
الــى جانبه في  واألســاتذة 
الفروانية، ومن  مستشــفى 
ثم أدخل مستشفى الصباح 
في العناية املركزة، وأســلم 
روحــه الى بارئها، الفتا الى 
أن هذه الشخصية البسيطة 
كانت محبة ووفية للكويت، 
واجلميع في املعهد املسرحي 

يحمل ذكريات معها.
  وتنــاول الهاجري موقفا 
للراحــل مجيد على لســان 
شــايع الشــايع الــذي قال: 
ذات يوم في نفس يوم وفاة 

باكستاني اجلنســية وكان 
محبــا للكويت، مشــيرا الى 
أنــه عرف «مجيــد» من قبل 
٢٠ عاما عندما كان طالبا في 
املعهد املسرحي في عام ١٩٩٦، 
وكان مبتسما متفائال ويعمل 
بوفاء وصــدق، وكان يعمل 
في االضــاءة وأعمال أخرى 
في خدمة املعهد وقدم الكثير 

من اجلهود.
الهاجــري عن    وحتــدث 
رحيل مجيد، قائال: قبل وفاته 
بأيــام معدودة أخبرني بأنه 
يود أخذ اجازة قصيرة جراء 
رحيل والدته، ولكن القدر لم 
ميهله طويال، فقد توفي تأثرا 

في العمل عبر مسيرة عطاء 
مشــرقة، وقــال: كان مجيد 
يقضــي كل وقته في املعهد، 
وهــو صديق وأخ وســتظل 

روحه حاضرة بيننا.
  وتناول الهاجري ما قدمه 
مجيــد من عطاء فــي مجال 
االضاءة وغيرها من األعمال 
التي صبت في خدمة املعهد 
املســرحي، وتابع الهاجري: 
أن هذه ملســة صدق ومحبة 
الكويت لهذا الشخص املخلص 
الوفي، وهي رسالة املسرح 
والفــن التي يقدمهــا املعهد 
العالي للفنون املســرحية، 
الــى أن مجيــد كان  الفتــا 

املركــز   ضمــن أنشــطة 
االعالمــي للــدورة الثامنــة 
ملهرجــان الكويــت الدولــي 
للمسرح األكادميي، واستذكارا 
ووفــاء ملن ســاهم بالعطاء 
الطويل ملسيرة املعهد العالي 
أقيــم  للفنــون املســرحية، 
أمــس االول فــي قاعة أحمد 
عبداحلليــم «ملســة وفــاء» 
للراحــل مجيــد حنيف فني 
االضاءة الذي عمل ســنوات 
طويلــة فــي املعهــد العالي 

للفنون املسرحية.
احلــوار  فــي    وحتــدث 
عميــد  املهرجــان  رئيــس 
للفنــون  العالــي  املعهــد 
املســرحية د. فهد الهاجري، 
بحضــور ضيــوف الكويت 
من الشــخصيات املسرحية 
الى  اخلليجيــة والعربيــة، 
جانب شــخصيات أكادميية 
ومســرحية كويتيــة بينهم 

د.نرمني احلوطي.
  فــي البدايــة تطــرق د. 
الهاجري عن مشوار الراحل 
مجيــد حنيف الذي عمل في 
االضاءة وفــي خدمة املعهد 
العالي للفنون املســرحية، 
وكان مثاال لإلخالص والتفاني 

 ممثلة خليجيــة متضايقة من 
تصرفات منتــج عملها اليديد 
اللي يبي يقلص من مشاهدها 
ويعطيهــا ملمثلــة جديدة في 
الساحة علشــان يدعمها على 

قولته.. ترقيع عجيب! 

 مقدمــة برامــج فــي قناة 
البشارة من  خاصة تنتظر 
مسؤولينها في الدوام علشان 
تقدم برنامج منوع في مارس 

املقبل.. 
  خير ان شاء اهللا!

 منتج شــاب كل يــوم عنده 
مشاكل مع فريق عمله بسبب 
بخله الشديد وشكه فيهم انهم 
يبون يخربون عمله اللي ناوي 

يعرضه برمضان الياي..
  اهللا ال يبلينا!

 تخريب دعم بشارة

 تتــم التحضيــرات فــي «ديتونــا لإلنتــاج 
الفني» النطالق تصوير أحدث األعمال الدرامية 
التلفزيونية «محطة انتظار»، الذي يتحدث عنه 
املنتج الفنان عبداهللا السيف قائال: ميثل مسلسل 
«محطــة انتظار» واحدا من املشــاريع الدرامية 
اجلديدة التي تســتعد «ديتونا لإلنتاج الفني» 
حتقيقها ضمن املوسم الدرامي اجلديدة، وسيكون 
هــذا العمل هديتنــا جلمهور الدرامــا الكويتية 

واخلليجية على حد سواء.
  وتابع الســيف: «محطة انتظار» من بطولة 
النجم القدير محمد املنصور الذي ســيطل على 
جمهــوره العريض من خالل شــخصية جديدة 
وأحداث درامية ثرية صاغتها الكاتبة الكويتية 

أنفــال الدويســان وإخراج الفنــان خالد جمال، 
وفــي العمل ايضا عدد بارز من النجوم، ومنهم 
باسمة حمادة وأمل العوضي وبثينة الرئيسي 
وفوز الشــطي، مشــيرا الى انه سيشارك ايضا 
في العمل الذي ســينطلق تصويــره في مطلع 
مارس املقبل بعد اكتمال الفريق الفني والتقني 

للعمل اجلديدة. 
  من جانبه، قال الفنان القدير محمد املنصور: 
عمل درامــي ثري باملضامني وايضا الطروحات 
االجتماعية املكتوبة بعناية وعمق مع ثراء في 
جميع الشخصيات التي ستجد نفسها في حالة من 
الصراع في «محطة انتظار»، فإلى أين ستقودهم 
تلــك احملطة؟ هذا ما سنكتشــفه خــالل الدورة 

الرمضانية املقبلة. 
  وعاد املنتج عبداهللا السيف ليقول: ضمن 

جدولنا لهذا العام عدد آخر من املشاريع الدرامية 
اجلديدة وهو في طور التحضيرات النهائية، ومن 
بينها مسلسل «ال موسيقى في األحمدي»، تأليف 
الكاتبة منى الشمري التي كنا قد تعاونا معها في 
الدورة الرمضانية مبسلســل «كحل أسود قلب 
أبيض» مع املخرج القدير محمد دحام الشمري 
وقد حصد العمل كثيرا من النجاح واالنتشار، 
باالضافة الى أكبر عدد من اجلوائز، ومن ضمن 
جديدنا هناك مسلســل «أنا بعد أحبك»، تأليف 
الكاتبة مرمي الهاجري وإخراج القدير محمد دحام 
الشمري، والعمل في طور التحضيرات النهائية. 

 الفنان القدير محمد املنصور وعبداهللا السيف مع املخرج خالد جمال وباسمة حمادة وبثينة الرئيسي 

 ملشاهدة الڤيديو
 أو    ميكن استخدام QR كود أو 

 «الشر» 
  يعيد رزان إلى مصر! 

 تستعد الفنانة رزان مغربي للوقوف أمام 
كاميــرات التلفزيون بدورها في املسلســل 
الرمضانــي اجلديد «رســايل» أمام النجمة 
مي عزالدين، وهذا ما جعلها تقطع إجازتها 
القصيــرة التي قضتها في لندن برفقة 
ابنها الوحيد «رام» وزوجها ووالدتها 
وتعود إلى مصر لتبدأ استعداداتها 
األولى للعودة جلمهورها من جديد.
  وتظهر رزان في العمل اجلديد 
بــدور امرأة شــريرة، بعــد آخر 
جتاربهــا فــي الدرامــا املصرية 
«حكاية حياة». وفي هذا الصدد 
اشــارت رزان، فــي تصريحات 
صحافية لها، الى أن شخصيتها 
في املسلسل ستفاجئ اجلمهور، 
وأنها لم تستطع مقاومة الدور 
هذه املرة بالرغم من اعتذارها 
عن أعمال كثيرة من قبل، ولكن 
مسلســل «رســايل»، بحسب 
رأيهــا، يحمل طابعــا مختلفا 
وجديدا ســيعيدها للجمهور 
بشــكل مختلف. ويشارك في 
بطولــة «رســايل» بجانب مي 
ورزان، كل مــن: خالــد ســليم، 
عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد خليل، أحمد 
حامت، أحمد سعيد عبدالغني، والعمل من 
تأليف محمد سليمان عبدامللك وإخراج 

إبراهيم فخر. 

 السيف: جديدنا «محطة انتظار» مع املنصور وكوكبة من النجوم 

 أكدت أنها سعيدة بالعروض الطالبية 

 الفرنسية جوهانا جريسير لـ «األنباء»: هذا الفرق 
بني املمثل الفرنسي والعربي في املسرح! 

 أكدت املمثلة املســرحية الفرنســية جوهانا جريســير انها 
ســعيدة بتواجدها في الكويت بعد ان وجهــت لها الدعوة من 

قبل القائمني على مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكادميي 
الثامــن خصوصا انها املرة االولى التي تزور الكويت 

التي كانت تسمع عنها.
  وأضافت: كنت متشوقة لرؤية الكويت وحتققت 
امنيتي بعد ان زرت عدة دول عربية منها األردن ومصر 
وكنت التقي بعدد من املهتمني باملسرح في الكويت 
من أساتذة ودكاترة املعهد العالي للفنون املسرحية 

منهم د.عبداهللا العابر ود.فيصل القحطاني.
  وعن انطباعها عن عروض مهرجان الكويت 
الدولي للمســرح األكادميي الثامن ذكرت انها 
سعدت بذلك ووجدت اهتماما كبيرا في الكويت 

باملسرح من خالل ما شاهدته من عروض قدمها 
طلبة املعهد، ورغم انها ال جتيد العربية إال انها 

وصلــت فكرة تلك العروض اليها من خالل اللغة 
البصريــة التي عاشــتها من خالل تلــك العروض ألن 
أفكار املسرح تتشــابه في جميع دول العالم ويشعر 

بها كل عاشق للمسرح.
  وقالت: حتى إن وجدت بعض األخطاء في عروض 
الطلبة ال نسميها أخطاء قاتلة بل هفوات يستطيعون 

أولئك الطلبة تفاديها في عروضهم املقبلة، وأنا استمتعت 
مبــا رأيته مــن ســينوغرافيا جميلة مبهــرة في معظم 
العــروض، البعض منها وصل لالحتــراف في تطبيقه 

على خشبة املسرح.
  وعن الفرق بني املســرح الفرنســي واملسرح العربي  

لكونها ممثلة مســرح في فرنســا قالت ان مفهوم املسرح 
واحد ال يتغير، مشيرة الى انها تابعت العديد من العروض 

العربية في عدة دول عربية ووجدت اختالفا بسيطا فيه عن 
املســرح الفرنسي وهو ان املمثل املســرحي في فرنسا يهتم 
بأدق التفاصيل في الشخصية التي يقدمها حتى تصل للناس 

بكل أريحية األمر الذي لم تالحظه في املسرحيات العربية.
  وعن معرفتها بالفن الكويتي ذكرت ان متابعتها له ضعيفة 
عندمــا كانت في فرنســا ولكن في زيارتهــا هذه وجدت الفن 
الكويتي وخصوصا املسرح مميز جدا، وهذا يعني انها في بلد 
له باع طويل باملسرح، مشيرة الى انها لديها معرفة كافية بالفن 
املصري وبعض جنومه وذلك حلضورها لعدة مهرجانات هناك.

  وعن الرسالة التي ستحملها معها لبلدها عن الكويت بعد 
عودتها قالت: في البداية األمن واألمان هذان األمران شــعرت 
بهما كثيرا وأنا هنا، إضافة إلى ان شعب الكويت طيب وسعدت 
مبعرفتهم عن قرب، واألهم من ذلك انه شــعب مثقف ومحب 

جلميع الفنون. 

(فريال حماد)  جوهانا جريسير خالل حوارها مع «األنباء»  


