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اجلمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ فنـون

«هاديس» الكويتي.. واقعنا اُملر!

حفظ نفسه منها سواء كان 
ذكرا او انثى!

أحداث املســرحية جاءت 
في معظم مشــاهدها جرئية 
إليضاح غير املفهوم للمتلقي، 
ومن وجهة نظري فإن هذا األمر 
متنيت أال يقع فيه العوضي 
من خــالل رؤيته اإلخراجية 
العميقة ألن التفاصيل الدقيقة 
«مرات» ال يكــون لها داع ان 
نفسرها بدقة على اخلشبة، 
ونترك األمر للمتلقي بالطريقة 
التي يســتوعبها، خصوصا 

ان العــرض املســرحي البــد 
ان يحرك من خالله املشــاهد 
«عقله» ليفهم ما يعرض ويقال 

أمامه!
كمــا ذكرت ســابقا، ان 
التي  الرؤيــة اإلخراجيــة 
قدمها احمد العوضي كانت 
حتمل عمقا كبيرا في تفسير 
الفلســفي  أحــداث نصــه 
وساعده بذلك فريقه الفني 
الفنان فيصل العبيد مصمم 
الديكور وعبداهللا النصار 
مصمم االضاءة وعبدالعزيز 
اجلريــب خبيــر املكيــاج 
العبــاد مصممة  وحصــة 
االزياء ومحمد الزنكوي الذي 
تصدى للتأليف املوسيقي 
واملكساج، كل هذا الفريق 
املتجانــس خلق لنا فرجة 
بصرية جميلة في العرض 
املسرحي ال توصف وأدهش 
اجلميع، ولكن كنت امتنى 
من املخرج احمد العوضي 
التخلي عن بعض املشاهد 
املكررة التي تســببت في 
تسريب «امللل» في نفوس 
احلضور بسبب «االطالة» 
في العــرض، وهــذا االمر 
أوقعه في بعض االخطاء، 
وأمتنى ان العوضي يشاهد 
مسرحيته حتى يستطيع 
الزائــدة  حــذف املشــاهد 
ان املســرحية  خصوصــا 
حملت بني طياتها نهايات 

متعددة!
جسد شخصيات املسرحية 
كل من سماح، علي احلسيني، 
بدر الشعيبي، لولوة املال، 
يوســف بوناشــي، علــي 
قاسم، حمد بوناشي، غادة 
الكندري، نواف الربيعان، 
دعيــج الربيعــان، صباح 
الربيعان حيــث اجتهدوا 
في تقدمي شخصياتهم بكل 
جمالية وخصوصا املمثلة 
ســماح وعلي احلســيني 
ولولوة املــال الذين قدموا 
أداء متثيليا قويا استحقوا 
عليه التصفيق كثيرا من 

احلضور.

ومــن  بــاب «ليأخذ كل 
ذي حق حقه» سارت أحداث 
املســرحية التي كانت في 
معظــم حكاياتهــا توضح 
الواقــع  وبشــكل جــريء 
الذي نعيشــه فــي حياتنا 
البشــرية ملن يريد دخول 
اجلنة والتمتــع بخيراتها 
او العكــس، فـــ «احلالل» 
بني و«احلرام» بني، وعلى 
املتلقــي ان يختــار طريقه 
فــي هــذه احليــاة املليئة 
باملغريات، ورحم اهللا امرأ 

من «اجل املتعة في احلياة» 
دون التفكير في احلســاب 
والعقــاب الــذي ينتظرهم 
في ذلك العالم السفلي وما 
يخبئه لهم من أمور عجيبة 
ال تخطر علــى البال النهم 
تناسوا ان العقاب من جنس 
العمل مهما طــال العمر أو 
قصر «فهنــاك اخطاء رمبا 
تغتفــر ويتم قبولها ولكن 
هناك اخطــاء يتبعها األلم 
والنــدم ولكــن بعــد فوات 

األوان».

مفرح الشمري

@Mefrehs
دشــنت فرقة املســرح 
الكويتي العروض الرسمية 
ملهرجان الكويت املسرحي الـ 
٢٠، وذلك من خالل عرضها 
املسرحي «هاديس» تأليف 
وإخراج أحمد العوضي وذلك 
مساء امس األول على خشبة 

مسرح الدسمة.
قبــل الدخول الــى نقد 
املســرحية البد من معرفة 
كلمة «هاديس» فهي تعني 
القدميــة  اليونانيــة  فــي 
هــو  وهــذا  «املختطــف» 
بالتحديد ما يقوم به املوت، 
فهو يختطف الكائن احلي 
إلــى حيث الفناء، ومن هنا 
كانت مملكة اآلخرة بالنسبة 
لالغريق عاملا من الكآبة يقبع 
فيــه اخليرون ويعذب فيه 
اخلاطئــون، واحلضــارات 
القدمية اهتمت بذلك الزائر 
الفجائي الــذي يأتي إلينا، 
ونحن فــي غفلــة فيحول 
األجساد إلى مسكن للدود!

قــد نتفــق او نختلــف 
عمــا تناوله املؤلــف احمد 
العوضي فــي احداث نصه 
املسرحي الفلسفي والقضايا 
التي طرحها من خالله على 
اخلشــبة ولكنها تبقى انها 
تعبــر عن واقعنا املر الذي 
نعيشــه فــي هــذه احلياة 
حتــى وان كان هنــاك مــن 
يرفــض هذا الواقــع، فالبد 
من االعتراف بأن العوضي 
قدم لنا نصا فلسفيا مغايرا 
عن نصوصه السابقة، وهذا 
يحسب للعوضي الذي وصل 
ملرحلة النضوج الفكري في 
نصوصه من خالل قضاياه 

التي تطرح بني طياته.
املســرحية حملــت بني 
طياتهــا قضايــا انســانية 
عديــدة مــن خــالل ســبع 
حكايــات مليئــة بالعبــر 
واملوعظة ملن يتبع الشيطان 
ونزواته ويفعلون كل شيء 

في أول عروض مهرجان الكويت املسرحي الـ ٢٠

سماح واحلسيني قمة في األداء مبسرحية «هاديس»

ُظلم احلوطي في الندوة التطبيقية!
يكون مجتمعنا على هذه الصورة وكأن 
املرأة هي ســبب جميع مشاكلنا، وهذا 
مناف للحقيقة، مطالبــة بالتركيز على 

الهوية الوطنية.
كما ذكرت ان لغة العرض كانت ركيكة 

نوعا ما.
ومن بعد ذلك فتحت عريفة اجللسة 
الباب للمداخالت فكانت  شادية زيتون 
هناك مداخالت مع ما قالته معقبة العرض 
د.نرمني احلوطي وهناك مداخالت امتدحت 
العرض وامتدحت النضج املسرحي لدى 
املخرج احمد العوضي الذي قال في نهاية 
الندوة والذي أجاب عن جميع األســئلة 
واالستفســارات ومداخالت احلضور 
واملشــاركني، حيث توجه بالشــكر الى 
جميع اعضاء العمل الذين بذلوا جهودا 
كبيرة ناسبا النجاح إليهم، وقدم شكره 
للجميــع وللجمهور الذي تابع العرض، 
مشيدا مبكانة املرأة وأن مشاهد املسرحية 
ال ترتبط بقبيلــة وال دولة وال مجتمع 
معني فهي كلها كانت بالعموم، كما انه لم 
يشر الى ديانة معينة، وان العمل الفني 
واملسرحي ال يكون فقط بإقليم معني او 
دولة فقط، كما حاول إظهار النعم التي 
منحنا إياها رب العاملني واستخدام النعمة 

وعدم حتويلها الى نقمة.

مفرح الشمري

شهدت الندوة التطبيقية التي عقدت 
العرض املسرحي «هاديس»  انتهاء  بعد 
لفرقة املسرح الكويتي ظلما كبيرا وقع 
على معقبتها األستاذ املشارك د.نرمني 
احلوطي بعــد ان منحتها عريفة الندوة 
شــادية زيتون ٥ دقائق للتعقيب على 
عرض مدته أكثر من ســاعة األمر الذي 
استغربه اجلميع ألن هذا األمر كان غير 
معمول به في الســنوات السابقة، حيث 

كانت مدة املعقب أكثر من ١٠ دقائق!
د.نرمني احلوطي امتثلت ألمر العريفة 
وحتدثت بسرعة حتى تتكلم عن احملاور 
التــي دونتها بعد مشــاهدتها للعرض 

املسرحي.
وبــدأت د.احلوطــي باعتبارها ابنة 
الكويت في مهرجان الكويت املسرحي، 
موجهــة كالمها ملخــرج العرض أحمد 
العوضي، متســائلة عن استعانته باسم 
العمل «هاديس ملك العالم السفلي» في 
بدايته وختامه، ثــم تطرقت الى الفنانة 
سماح وموضوع املكياج، وكذلك موضوع 
السحب والغيوم وظهورها في العرض.
التركيز على  واستغربت د.احلوطي 
املرأة وموضــوع اخليانة فيه، نافية ان 

د.نرمني احلوطي في الندوة التطبيقية

ما يصير يا جماعة..!
أثارت مداخلة د.أمين اخلشاب في الندوة 
التطبيقية اجلميع لكونه «املدقق اللغوي» ومن 
الفريق الفني للمسرحية وال يجوز ألي عنصر 
في املسرحية احلديث في الندوة إلبداء رأيه 
فيها باســتثناء رئيس الفرقة التي حتتضن 

العمل او صاحب الشركة الذي يحتضن هذا 
العمل إذا كان ميثــل القطاع اخلاص، لذلك 
نتمنى مــن إدارة املهرجان إبالغ هذا األمر 
جلميع الفرق املشــاركة حتى ال حتدث أي 

مشاكل وإلفساح املجال لآلخرين للحديث!

صالح العبدالسالم لـ «األنباء»: مشاركة «ميامي» 
في موسم الرياض تؤكد أنها تسير بالطريق الصحيح

عبداحلميد اخلطيب

مــن  عودتهــا  بعــد 
الواليات املتحدة االميركية 
ومشاركتها في احياء حفل 
ناجح ضخــم أقيم برعاية 
«األنبــاء» ضمــن فعاليات 
املؤمتر الـ ٣٦ الحتاد طلبة 
الواليــات  الكويــت فــرع 
املتحــدة، تواصــل فرقــة 
«ميامــي» جــدول حفالتها 
هذا املوســم، حيث تستعد 
للسفر الى اململكة العربية 
الســعودية إلحيــاء حفل 
١٨ اجلاري ضمن «موســم 
الرياض»، وذلك على مسرح 
محمــد عبــده (بوليفارد) 
والذي يتسع ألكثر من ٢٠ 
ألف شخص، ويشارك في 
احلفل الفنان املغربي سعد 
ملجرد والنجمــة اللبنانية 

ميريام فارس. 
وفي تصريح لـ «األنباء» 
العبدالســالم  قال صالــح 
مديــر أعمــال «ميامــي»: 
اختيارنا من هيئة الترفيه 
بالسعودية للمشاركة في 
«موسم الرياض» يؤكد اننا 
نسير في الطريق الصحيح، 
واحلمــد هللا مبجرد طرح 
تذاكــر احلفــل مت حجز ما 
يقــارب ٨٠٪ وأتوقــع ان 
يكون املسرح «full»، وهذا 
يعطينــا دافعا لكــي نقدم 
العزيز  االفضل جلمهورنا 
في اململكة، مشــيرا الى أن 
الفرقة أعدت باقة متنوعة 
من أغنياتها املشهورة التي 
ترضــي جميــع االذواق، 
وأردف: ستتنوع االغنيات ما 
بني اجلديد والقدمي، وسنقدم 
«غالي انت» التي طرحتها 
الفرقة اخيرا، كذلك اغنيات 
مثل «قولوا قولوا، عاشوا، 
جويرة، فرصة سعيدة، يا 
حلوكم، يا عاليا، دور بيها، 
صبوحة، البيضا والسمرا، 

الفرقة أعدت باقة متنوعة من أغنياتها التي ترضي جميع األذواق

فرقة «ميامي»

شلون أنساك» وغيرها.
وحتدث العبدالسالم عن 
حفــل «ميامي» مــع النجم 
املصــري تامــر حســني، 
والذي يقام ٩ يناير املقبل 
على مسرح قاعة ٥ بأرض 
املعارض في منطقة مشرف، 
وقال: لدينا في هذا احلفل 
مفاجــآت عديــدة ســتبهر 
احلضور، الفتا الى أن الفرقة 
ســتوقع خالل هــذه االيام 
عقد حفل في فبراير املقبل 
فــي القريــة العاملية بدبي 
مبناســبة األعياد الوطنية 

صالح العبدالسالمالكويتية.

مي: لن أشارك في الهجوم على أي فنان

نشــرت الفنانة مي عمر عبر حســابها 
اخلاص على «فيسبوك»، رسالة صرحت 
فيها بأنها لن تشــارك في الهجوم على أي 
فنان، ألن الفن يعني اجلمال واإلبداع والرقي، 
  وأنهــا ال ترغب في شــيء ســوى التفرغ 
للفن. وقالــت: «الفن هو اجلمال واإلبداع، 
الفن هو الرقي والسالم، الفن هو اإلحساس 
وهو احلب،  أرفض الدخول في أي خالفات 
ونزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي» .

وتابعت مــي: «تركيزي األول واألخير 
فــي عائلتي وعملي والتطوير من نفســي 
وتقدمي أعمال فنية جيدة،  واالرتقاء بأدائي 
وموهبتي واألفكار التي أقدمها وأجسدها، 

وكعادتي ال أكن إال كل احلب واالحترام لكل 
من  ميتهن مهنة الفن». 

واختتمت بقولها: «وأخيرا أعد كل شخص 
من اجلمهور العظيم بأن أظل كما عودتكم 
دائمــا منــذ ظهوري ، شــخص ال يرد على 
احلديث عن اخلالفات أو املشاكل أو اإلساءة». 

وكان زوجها املخرج محمد ســامي قال 
في تصريحات صحافية إن نســرين أمني 
كانت السبب الرئيس وراء أزمته مع الفنانة 
 ياسمني صبري، وانها كانت تتهمه بحذف 
مشاهد لها من مسلسل «األسطورة» من أجل 
زوجته مي عمر،  ووصفها بأنها ممثلة درجة 
خامسة لم تقدم أي شيء يذكر في الدراما . 


