
20
االثنني ٢٨ مارس ٢٠٢٢ فنـون

الدوحة - مفرح الشمري

في ختــام العــروض الرســمية 
ملهرجان الدوحة املســرحي بدورته 
الـ ٣٤، قدمت فرقة الوطن املسرحية 
عرضها الذي حمل عنوان «قصة حب 
دانة» من تأليف وإخراج الكاتب حمد 
الرميحي، وذلك على خشبة مسرح 
الدراما بكتارا التي احتضنت جميع 
عروض املهرجان الذي عاد بعد غياب 
٥ سنوات بســبب بعض املسؤولني 
والفنانــني الذين كانــوا ال يرغبون 

بعودته ألسباب واهية!
مسرحية «قصة حب دانة» جسد 
شــخصياتها ٤ ممثالت، هن: زينب 
العلي وفاطمة الشروقي وهدى املالكي 
والعنود، مبشــاركة فرقة اجلبيالت 
الشعبية واملطرب إبراهيم عبدالرحيم 
الذي كان في املسرحية ايضا مساعد 

مخرج.
«احملارة ملكة األزمنة القدمية»

أحداث «قصة حب دانة» من الوهلة 
األولى أخذتني إلى مســرحية كتبها 
وأخرجهــا حمــد الرميحــي وفازت 
بجائــزة أفضل عــرض متكامل في 
مهرجان املسرح اخلامس لشباب دول 
مجلــس التعاون عــام ١٩٩٦ وكانت 
حتمل اســم «احملارة ملكــة األزمنة 
القدمية»، حيث كانت متثل قطر في 
هذا املهرجان الشبابي اخلليجي الذي 
أقيم في الشارقة وحصلت بطلة هذا 
العمل شيماء سبت على جائزة أفضل 
ممثلــة دور اول، كمــا مت تقدمي هذه 
املسرحية في قطر من خالل املخرج 
ناصــر عبدالرضا ومبشــاركة كبار 

النجوم في الدوحة.
حمد الرميحي «مع حفظ األلقاب» 
من خالل عرضه اجلديد «قصة حب 
دانــة» أراد بتقدمي رؤيــة إخراجية 
مغايــرة عما قدمه في «احملارة ملكة 
األزمنــة القدمية»، وذلــك باعتماده 

علــى ٤ ممثالت يجســدن أدوارهن، 
باإلضافة إلى أدوار الرجال املعنيني 
في أحداث املسرحية «النوخذة وصقر 
بن شاهني»، وحقيقة هذا األمر يحسب 
لــه بإيجاد ممثــالت لديهــن القدرة 
على ذلك، وهذا ما شاهدناه في هذه 
املسرحية، شاهدنا جهدا مضاعفا من 
املمثالت وهن في أدوارهن النسائية 
أو الرجالية، علــى الرغم من بعض 
الهنــات إال ان الرميحــي جنــح في 
حتقيق ذلك على خشبة املسرح من 
خالل أحداث املسرحية التي رصدت 
على مدار ساعة من الزمن حالة من 
الصراع بني املادة واحلب، والصراع 

بني األغنياء والفقراء.
أحــداث املســرحية تــدور حول 
شخصية دانة التي حتب صقر بشكل 
جنونــي، ذلك الشــاب الذي يحصل 
مــن خالل الغوص على دانة كبيرة، 
ويوعده النوخذة بإعطائه مبلغا كبيرا 
من املال ما من شأنه حتسني وضعه 
االجتماعي، وبعد رؤية حبيبته دانة 
يســاومه النوخذة بــني املال وتركه 
لدانة كي يتزوجها هو، وحينها تطلب 

دانة من صقر عدم أخذ املال والهرب 
من البــالد ليتزوجــا، لكنه يرفض 
ويأخذ املال ويترك حبيبته تتزوج 
من النوخذة رغم إرادتها، ليعلو شأن 
صقــر ويصبح من كبــار النواخذة، 
ويلتقي مبن تزوج في الســابق من 
حبيبته، الذي يأتي له ليشتري منه 
اللؤلؤ، فيساومه صقر ببيع اللؤلؤ 
لــه مقابل طالقه من دانــة، ويوافق 
النوخــذة (زوج دانة) ويطلقها، ثم 
يتقدم صقر للــزواج من دانة لكنها 
ترفضه وتقول: «من يبيع حبه مرة 

سوف يبيعه مرات»!
حتمل مسؤولية

التحــدي الكبيــر فــي العرض 
كان مــن خــالل ممثــالت العرض 
الالتــي أثبــنت أنهن علــى قدر من 
حتمل املسؤولية في إيصال فكرة 
املســرحية املعروفة لدى اجلميع، 
ولكــن برؤيــة إخراجيــة جديــدة 
اســتخدم فيها الرميحي الشاشات 
كخلفية لألحداث التي تدور، ولكن 
في بعض األحيان واملشاهد يكون 

احلدث غير مطابق ملنظر اخللفية، 
وهذا ما كان يشتت ذهن املتلقي كما 
تشــتت في إدخال أغنية معاصرة 
للمطرب فهد الكبيسي على الرغم 
من ان أحداث املسرحية تدور أيام 

الغوص واملاضي اجلميل.
كانت اجلوقة هي الرابط الرئيسي 
في األحداث، وهي التي تنقل املتلقي 
من حدث إلى حدث من خالل األغاني 
التراثيــة التي كان يؤديهــا ببراعة 
املطرب إبراهيــم عبدالرحيم، حيث 
أضفــت هذه اجلوقة جــوا آخر على 
العرض املســرحي الذي كان يحتاج 
بعض التركيز من قبل القائمني عليه 
حتى ال يذهب جهد ممثالته ســدى، 
وكنت أمتنى أن املخرج ال يفســر ما 
نشاهده على اخلشبة بشكل مباشر 
كمشــهد اغتصــاب دانــة الرافضــة 
لزوجها النوخذة، والذي جلأ حليلة 
حتى ينال منها لتظهر على الشاشة 
«دانة» تنفجر ويســيل الدماء، مثل 
هذه املشاهد على املخرج ان يتركها 
للمتلقــي حتى يفكر بها وينعش به 

تخيالته.

العنود «صقر بن شاهني» زينب العلي «دانة» فاطمة الشروقي «النوخذة»

«قصة حب دانة».. ُجهد ممثالت
«٣٤٣٤

«اإلعالم» تتخذ اإلجراءات القانونية 
بحق منظمي حفل الرسام وأصيل

صــرح الوكيــل املســاعد لقطــاع 
الصحافــة والنشــر واملطبوعــات 
بالتكليف بوزارة اإلعالم سعد العازمي 
بأن وزارة اإلعالم ممثلة مبفتشي قطاع 
الصحافة قامــت باتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة فيما يخــص احلفل الغنائي 
الذي أقيم مساء اجلمعة ٢٥ اجلاري.
واشــار الوكيــل املســاعد إلى أن 
موظفي القطاع املشرفني على مراقبة 
احلفل تدرجوا فــي مطالبة املنظمني 
بضبط التنظيــم وااللتزام بضوابط 
الترخيــص املمنــوح، إال أن جتاوب 

املنظمني لم يكن باملستوى املطلوب. 
وبنــاء عليه، أوقفت الــوزارة احلفل 
ملخالفة شروط الترخيص، وستقوم 
الوزارة باتخاذ كل اإلجراءات القانونية 

املتبعة.
علمــا أن الوزارة منحت الشــركة 
املنظمة للحفل املذكور الترخيص وفقا 
للضوابط املقررة بالقرار الوزاري رقم 
٣٢ لسنة ٢٠١٦ وتعهد الشركة املذكورة 

بااللتزام بتلك الضوابط.
يذكر أن احلفل أحياه كل من حسام 
الرسام وأصيل هميم في «حولي بارك».

التركي أسعد جمهور «إكسبو دبي»

دالل العياف 

أحيا الفنان العراقي الشاب محمود التركي 
حفال غنائيا في «إكســبو ٢٠٢٠ دبي» وذلك 
ضمن حفالت معرض إكسبو ٢٠٢٠ املوسيقية 

في ساحة االستدامة.
وأكد املنتج واملخرج صالح الياسري الذي 
ينظم احلفل بالتعاون مع «إكسبو ٢٠٢٠» من 
خالل «الياســري لإلنتــاج الفني» أن احلفل 

جمع مجموعة عربيــة كبيرة من اجلمهور، 
خاصة أن الفنان محمود التركي قدم برفقة 
فرقته املوسيقية مجموعة من أجمل أغنياته 
العراقية واخلليجية والعربية، وبشكل متجدد.

هذا، وسيكشف الياسري خالل األيام املقبلة 
عن مجموعة من األعمال الغنائية واحلفالت 
حــني االنتهاء من جتهيزها وتنفيذها ضمن 
حفالت «إكسبو ٢٠٢٠» وما بعده في اإلمارات 

والوطن العربي.

هيفاء لكل فتاة: «حبي وجهك»
بيروت - بولني فاضل

وجهــت الفنانــة هيفاء 
وهبــي نصيحــة للفتيات 
من أجل زيــادة ثقتهن في 
أنفســهن، وقالــت خــالل 
تســلمها جائــزة «أيقونة 
اجلمال» في الدورة الثانية 
من مهرجان EMI Gala، الذي 
أقيم مبدينة دبي في اإلمارات 
املتحــدة: «لــكل  العربيــة 
صبيــة تتابعني أقول لها، 
حبي وجهك، وحبي شعرك، 
وحبي لونك، مثل ما أنتي 

حبي حالك، بتستاهلي».
آخــر،  جانــب  علــى 
انشــغلت هيفــاء خــالل 
الفتــرة املاضية بتصوير 
فيلمها اجلديد في العاصمة 
الفرنســية (باريــس) مع 
مصطفى خاطــر وحمدي 
أوس  وأوس  امليرغنــي 
ومحمــد ثــروت ومحمود 
حافــظ، وهو مــن إخراج 

أحمد خالد موسى.
يذكــر أن آخــر أعمــال 
هيفــاء وهبــي التمثيليــة 
كان مسلسل «أسود فاحت» 
وشاركها البطولة: معتصم 
النهار، أحمد فهمي، شريف 
ســالمة، روجينا، نانســي 
صــالح، صبــري فــواز، 
فــراس ســعيد، وناصــر 
سيف وغيرهم، والعمل من 
تأليف أمني جمال وسيناريو 
وحــوار شــريف يســري، 
إبراهيــم ربيــع، وحمــدي 
التايه، وإخراج كرمي العدل.

سماح صديق:
جديدي «إال الطريقة دي»

ياسر العيلة

انتهــت املطربــة املصرية ســماح 
صديق املقيمة في الكويت من تسجيل 
أغنية مصرية جديدة خفيفة وبلون 
مختلف كليا عن األغاني التي قدمتها 
مــن قبل بعنــوان «إال الطريقة دي»، 
كلمات الشاعر أمين الطويل، وأحلان 
امللحن الكبير هاني فاروق، وتوزيع 

ميدو مزيكا.
من جانب آخر، انتهت سماح وللعام 
الثالث على التوالي من تسجيل دعاء 
خاص لشهر رمضان، كلمات الشاعر 
السعودي حبيب اهللا بن ناصر، وأحلان 
عبده عمــر، وتوزيع هيثم شــحاتة، 

ويحمل عنوان «نبي الرحمة».
سماح من مواليد الكويت وشاركت 
فــي العديد من احلفالت واملهرجانات 
منها مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان 
القرين ألكثــر من مرة، ومشــاركتها 
في تكرمي الشــاعر ياسني احلساوي، 
والشــاعر علي املعتوق الذي تعتبره 
األب الروحــي لها، حيــث قدمت معه 
الكثير من األعمال واملهرجانات الغنائية 

الناجحة.
يذكر أن املطربة سماح قدمت قبل 
فترة أغنيــة خليجية بعنوان «بدون 
أســباب» حققــت جناحا كبيــرا، من 
كلمات الشاعر السعودي عبدالرحمن 
الزهراني، وأحلان عبداهللا اخلبيزي.

انتهت من تسجيل دعاء «نبي األمة» لرمضان املقبل

راندا حائرة بني املالمح 
الشعبية واألوروبية

القاهرة - محمد صالح

أبدت الفنانة الشابة راندا عبدالسالم حزنها الشديد بسبب قيام مخرج 
أحد املسلســالت الرمضانية باستبعادها من العمل الدرامي بعد اختيارها 
وترشيحها بحجة أن مالمحها ليست شرقية وتعطي انطباعا أنها أوروبية، 
رغم ان نفس املخرج سبق ان استبعدها من مسلسل آخر بحجة ان مالمحها 
تشبه مالمح بطلة العمل الدرامي والتي تؤدي شخصية بنت البلد الشعبية.  
وشاركت راندا في عدة أعمال مشهورة منها مسلسل «طاقة حب»، بطولة 
أحمد حامت ويســرا اللوزي، ومسلسل «آخر الدنيا»، وشاركت في رمضان 
املاضي مبسلســل «فارس بــال جواز» مع مصطفى قمر، كما شــاركت في 
مسلسل «زي القمر» اجلزء الثاني حكاية «عقبال عوضك» وحازت احلكاية 
الكثير من املشاهدات، وحصلت راندا على إعجاب املشاهدين بشكل الفت 
رغم جتسيدها لشخصية فتاة جشعة، ولكنها ليست شريرة، ومتنت أن 
جتسد األدوار الرومانسية ألنها تشعر بانها قريبة من شخصيتها احلقيقية.


