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«من حيث جئت».. حماس مخرج!
مفرح الشمري

@Mefrehs
دشــنت مســرحية «من 
حيث جئت» عروض الدورة 
التاســعة ملهرجان املســرح 
األكادميي أول من امس على 
خشبة مســرح الراحل حمد 
الرجيب، وهي من تأليف فرح 
احلجلي وإخراج اســماعيل 
كمــال، وجســد شــخوصها 
كل من هاني الهزاع، رجيب 
الرجيب، بدر الهندي وعمير 
أنــور، بينما تصــدى طالل 
املطيــري لإلضــاءة ومحمد 
الفار للموســيقى واستقالل 

الى مثل هــذه القضايا التي 
تؤرق كبار املؤلفني.

مشكلة العرض في رؤيته 
اإلخراجيــة وضعها الطالب 
اســماعيل كمال حيث طغى 
عليها «احلماس الزايد»، وهذا 
أمر كنت أتوقعه كونه طالبا 
ويريــد ان يجرب كل شــيء 
في عمل واحد، ما تسبب في 
وجــود حاجز لفهم العرض 
لدى املتلقي الذي تاه في تلك 
الرؤية اإلخراجية الشبابية 
«احلماسية» على الرغم من 
اجلهــود املبذولــة مــن قبل 
املخــرج لوصــول العــرض 
الى بر األمان، ولكن لألسف 

رؤية مخرج ونحترمها على 
الرغم من أخطائه الواضحة 
فــي اإلضــاءة واملوســيقى 
العالية وعدم مترين ممثليه 
علــى األداء الصحيــح فــي 
احلركة والنطــق الصحيح 
حلوارات املسرحية، اضافة 
الى عدم تنبيههم بالكف من 
البهلوانية،  االســتعراضات 
خصوصــا التي أداها املمثل 
عميــر أنــور الــذي جســد 
«الزمن» ألنها استعراضات 
خطرة، وال توجد وسيلة أمان 
حتافظ عليــه من اإلصابات 
اخلطيــرة حتى ال يحدث ما 

ال حتمد عقباه!

خلبرته البســيطة لم يصل 
الى ما يريد.

الشخصـيـــات األربـــــع 
املوجودة في العرض (العقل 
والعاطفة والقوة والزمن) هي 
شخصيات افتراضية لشخص 
واحــد يعاني القهر واجلحد 
والظلم من حياته، ولألسف 
الشديد معاناة هذا الشخص 
لم تصل الى املتلقي باحلوار 
وإمنا بالتعبير احلركي، لذلك 
متنيــت ومتنــى البعض لو 
كان هذا العرض فقط تعبيرا 
لــكان  حركيــا دون حــوار 
العرض حقق فرجة مسرحية 
جميلة، ولكن تبقى باألخير 

في أول عروض الدورة التاسعة ملهرجان املسرح األكادميي

العازمــي لألزيــاء واملكياج 
وأسامة البلوشي للديكور.

يحســب للخريجة فرح 
احلجلي تأليــف هذا النص 
الــذي شــاهدناه  الفلســفي 
ولــم نقــرأه ألنــه يتحــدث 
علــى املتغيرات التي حتدث 
لإلنسان في ظل احلياة التي 
يعيشها، وهي فكرة تتطرق 
العديــد من املؤلفــني ولكن 
مــن وجهات نظــر مختلفة، 
وعلى الرغم من الهنات التي 
شاهدناها في العرض ورمبا 
يكون النص ســببًا فيها، إال 
أنه أمر إيجابي أن جند مؤلفة 
شابة كفرح احلجلي تتطرق 

جواهر لـ«مروجي الشائعات»: 
اتقوا اهللا فيما تقولونه.. أنا عندي عيال وأهل

مفرح الشمري
@Mefrehs

التواصل  تناولته وســائل  بعد مــا 
االجتماعي عن احلالــة املرضية للفنانة 
الكويتيــة جواهــر ووصفهــم حالتها 
الكويتية  الفنانة  بـ«اخلطيرة»، عبــرت 
التي تعالــج حاليا فــي أحد  جواهــر 
البريطانية  بالعاصمــة  املستشــفيات 
لـ «األنباء» عن اســتيائها ملا قرأته في 
مواقع التواصل االجتماعي، واصفة إياه 
بـ «الكذب» واالفتراء على تشخيص حالتها 
املرضية، وذلك من أجل حتقيق مشاهدات 
عالية أو زيادة «فلورز» دون النظر الى 

أهلها وعيالها مما قرأته وُكتب. 

وأضافت لـ «األنباء»، التي تواصلت 
معها عبر حسابها «سناب شات» قائلة: 
«اللهم لك احلمد بلشت العالج وأموري 
بخيــر دام ربي معاي بس انصدمت من 
اللي يكتبونه عني إني في حالة خطرة، 
اسم اهللا علي، أهلي وعيالي خافوا علي من 
اللي كتبوا عني، اتقوا اهللا فيما تقولونه 
عن حالتي املرضية أنا عندي عيال وأهل، 
ال تهولون باللي تكتبونه ألن حرام أهلي 
وعيالي يقرون مثل هالشي ويخترعون 
وأنا احلمد هللا موكلة أمري لرب العاملني 
وهو قادر على كل شــي وأنا احلمد اهللا 
سعيدة بابتالء ربي لي ألن ربي اذا حب 
عبده ابتاله وما اطلب منكم إال الدعاء وعدم 
الكتابة عن شي ما تعرفونه وتفتون فيه».

عبّرت لـ«األنباء» عن استيائها ملا قرأته عن حالتها املرضية

حمد النوري: «رحى األيام».. تراثي

عبداحلميد اخلطيب 

في اطار سعيه املتواصل 
لتــرك بصمــة خاصــة به، 
خصوصا في مجال الدراما، 
الكويتي  يتصدى املخــرج 
الشاب حمد النوري لقيادة 
مسلســل «رحــى األيــام»، 
من تأليف مشــاري حمود 
العميري، وانتاج تلفزيون 
الكويــت، وقــال النــوري: 
العمــل تراثــي ويتضمــن 
احداثــا مشــوقة، ويتناول 

املرضية للمشــاهدين، كما 
وجه الشكر الى املسؤولني 
بوزارة االعالم لتشجيعهم 
ودعمهم ملثــل هذه االعمال 
االجيــال  تعــرف  التــي 
اجلديــدة بعــادات وتقاليد 
االبــاء واالجداد، متمنيا ان 
ينال املسلســل اعجاب كل 
من يشــاهده على شاشــة 

تلفزيون الكويت.
النــوري  يخــف  ولــم 
اســتعداده الجيد للتجربة 
النــص  الجديــدة، وقــال: 

مــع الفترة التاريخية التي 
يتناولها. يذكر ان تصوير 
املسلسل مت في قرية تراثية 
اعدت خصيصا له مبنطقة 
«بر الصبية» لتتناسب مع 
فترته الزمنية، ويشارك فيه 
نخبــة من النجــوم، منهم: 
جاســم النبهان، عبداإلمام 
عبداهللا، محمد الصيرفي، 
عبير أحمد، مرمي الغامدي، 
مشاري البالم، نور، محمد 
احلملــي، عبداهللا اخلضر، 
طارق النفيسي، وغيرهم.

مكتــوب بعنايــة وملــيء 
بالتفاصيــل التــي تعكس 
حياة اجدادنا وابائنا «ايام 
اول» وعاداتهم وتقاليدهم، 
انعكــس علــى  وهــو مــا 
لوكيشــن التصوير، حيث 
ســاد الود والمحبة، وكان 
الجميــع على قلــب واحد، 
وعاشوا االجواء القديمة بكل 
ما فيها من عالقات انسانية 
جميلة، مشيرا الى انه تمت 
االستعانة بمدقق للهجات 
حفاظا على واقعية األحداث 

أثنى على احترافية فريق العمل في جتسيد أدوارهم بكل دقة وإتقان

مشهد من «رحى األيام» املخرج حمد النوري مع عدد من النجوم املشاركني في املسلسل

حقبة زمنية مهمة في تاريخ 
الكويت، مع تسليط الضوء 
علــى العالقات اإلنســانية 
والعادات والتقاليد والترابط 
بني األسر واألهل واجليران 
فــي تلك الفتــرة، الفتا الى 
ان فريــق العمــل جميعــا 
حتملــوا االجــواء املناخية 
املتقلبــة اثنــاء التصوير، 
ووجه الشــكر لهــم، مثنيا 
على احترافيتهم في جتسيد 
ادوارهــم بكل دقــة واتقان 
ليظهــر العمــل بالصــورة 

«البا» تتعاون مع «الشارقة للفنون األدائية» لدعم املواهب
أكادمييــة  اســتضافت 
لوياك للفنــون (البا) مؤمترا 
الشــارقة  صحافيا ألكادميية 
للفنــون األدائيــة لتوطيــد 
العالقات بني املؤسســتني في 
مجال التعليم العالي للفنون 
األدائيــة بهدف دعــم املواهب 
املسرحية واألدائية في املنطقة 
واالحتفــاء بتميزهــا في هذا 
القطــاع اإلبداعــي، وذلك اول 
من امس في مقرها باملدرســة 

القبلية.
وحظـــــي املشــــــاركون 
بفرصة مقابلة البروفيســور 
بيتر بارلــو، املدير التنفيذي 
ألكادمييــة الشــارقة للفنون 
األدائية، وجاكي جورج رئيسة 
برنامج فنــون اإلنتاج، وهما 
من أعضاء الفريق املتميز من 
خبراء املسرح العامليني، الذين 
سيتولون مهمة تعليم طالب 
األكادمييــة وإعدادهم للعمل 

علــى تعليم وتدريب املمثلني 
واملؤديــن وفنيــي املســرح، 
أكادمييتنــا اجلديدة  «متثــل 
املكان املثالي لرعاية وتعزيز 
األفــراد املوهوبــني  مهــارات 
ومتهيــد الطريق أمامهم نحو 
مســتقبل المع داخل وخارج 

من جهة أخرى، رحبت رئيس 
مجلــس إدارة «البــا» فارعة 
الســقاف بالبروفيسور بيتر 
بارلو املدير التنفيذي الكادميية 
الشارقة للفنون وجاكي جورج 
رئيسة برنامج فنون اإلنتاج، 
وأكدت على ضرورة واهمية 
التشبيك مع املؤسسات ذات 
الصلة واملشــتركة في تقدمي 

الفنون بشتى أنواعها.
من جانبه، شدد العضو 
التنفيذي في أكادميية لويا 
للفنــون «البــا» د.خليفــة 
مســاعي  علــى  الهاجــري 
األكادميية في تقدمي مستوى 
عــال ومتميــز لطالبهــا في 
مختلــف الفنــون من خالل 
مد جسور التنمية والتعاون 
املشــترك مــع املؤسســات 
والهيئات العاملة بنجاح في 
قطاع الفنون محليا وعربيا 

ودوليا.

مشهد املســرح العاملي. وبعد 
افتتاح أبوابها رسميا أمام طالب 
الدراسات اجلامعية في سبتمبر 
٢٠١٩، أعلنت أكادميية الشارقة 
للفنون األدائية مؤخرا عن فتح 
باب تقدمي الطلبات والتسجيل 
الدراسي لعام ٢٠٢٠.  للفصل 

خالل مؤمتر صحافي عقد أول من أمس في املدرسة القبلية

جانب من املؤمتر الصحافي

فــي قطــاع الفنــون األدائية 
االحترافي.

قــال  املناســبة،  وبهــذه 
البروفيســور بيتــر بارلــو، 
املديــر التنفيــذي ألكادمييــة 
الشــارقة للفنــون األدائيــة 
والذي أشرف ألكثر من ٣٠ عاما 

سعد اللوغاني يبدع بالفالشات الوطنية
انتهى املخرج القدير سعد اللوغاني من تصوير 
عدد من الفالشات الوطنية التي تتغنى بحب الوطن 
وتســلط الضوء على الوحدة الوطنية موجهة لكل 
أهــل الكويت ويأتي ذلك من حــرص اللوغاني على 
هذا األمر في ظل املتغيرات التي حتدث حولنا. وأكد 
اللوغاني في تصريح لـ «األنباء» أن مثل هذه الفالشات 
ضرورية لتوعية املواطن وواجبه جتاه وطنه، مؤكدا 
انه يجد املتعة في تصويرها ألنها حتث على الوحدة 
الوطنية والتي يجب احملافظــة عليها للحفاظ على 
وطننا الغالي الكويت. وأضاف اللوغاني: حاولت دمج 
جميع فئات املجتمع في هذه الفالشــات من أصحاء 
ومن ذوي الهمم حتى تصل رســالة تلك الفالشــات 
للجميع دون اســتثناء، وهنا ال بد أن اشــكر كل من 

سعد اللوغانيتعاون معي في تنفيذ هذه الفالشات.

جمهور الكويت أول من يستمع إلى ألبوم 
عمرو دياب «سهران» عمرو دياب «سهران» ١٣ اجلاري

دعاء خطاب 

@doaa٢٦
جمهور الكويت على موعد لسماع ألبوم 
الهضبة عمرو دياب اجلديد «سهران»، في حفل 
غنائي ساهر ١٣ اجلاري بأرض املعارض بعد 
يوم من طرحه، وهكذا يداعب احلظ اجلمهور 
الكويتي ليكون أول من يستمع لأللبوم اجلديد 
مباشــرة، حيث كشــف امليجا ستار املصري 
النقاب عن موعد طرح ألبومه اجلديد «سهران»، 
وذلك من خالل حســابه على موقع التواصل 

االجتماعي «إنستغرام».
وقــد طرح الهضبة خــالل األيام املاضية 
أغنية جديدة وهي «هيعيش يفتكرني»، التي 
تصدرت قائمة األكثر رواجا عبر «يوتيوب»، 
ومــن املتوقع أن يقدم امليجا ســتار املصري 
للجمهور الكويتي باقة من أحدث أغاني ألبومه 
اجلديد، أســوة بتقدميه أغنية «عم الطيب» 
جلمهور دبــي في حفله األخيــر. من ناحية 
أخرى، أعلنت الشركة املنظمة «أورورا فيجن» 

ان االســتعدادات حلفــل الهضبة في صالة ٥ 
بأرض املعارض مبنطقة مشرف جتري على قدم 
وساق، ومن املتوقع أن يكون هناك انتشار أمني 
كثيف لسيارات الشرطة واملطافئ واإلسعاف، 
وسيتم تأمني جميع املداخل واملخارج، فضال 
عــن تواجد املنظمني في محيط الصالة التي 
ستتدرج لعدة مستويات لضمان أفضل رؤية، 
ودقة االهتمام بالهندسة الصوتية تالفيا ألي 
خطأ وارد وضمانا الســتماع اجلمهور بليلة 
غنائية ساهرة لطاملا انتظروها. وكان الهضبة 
قد كشــف عن أحدث أغنياته «عم الطبيب»، 
املقرر أن يطرحها خالل األيام املقبلة، ضمن 
ألبومــه اجلديد «أنا غيــر» والذي طرح منه 
أكثر من ٦ أغان كاملة عبر يوتيوب واملنصات 
اإللكترونية، «عم الطبيب» من كلمات صابر 
كمال، أحلان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ويأتي حفل الهضبة عمرو دياب بالكويت 
بعــد عدة حفالت ناجحة في اململكة العربية 
الســعودية ضمن فعاليات موســم الرياض 

وحفل امليدل بيست.


