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االثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ فنـون

مفرح الشمري 

بعد أن توقفت بســبب جائحة 
كورنا، تعود ليالي مهرجان الشارقة 
للمســرح الصحراوي في دورتها 
السادسة التي ستقام خالل الفترة 
من ٩ إلى ١٣ ديسمبر املقبل والذي 

يتضمن 
عــددا من العروض املســرحية 
الصحراوية مبشاركة عدد من الدول 
العربيــة وذلك في صحراء منطقة 

الكهيف في إمارة الشارقة.
املهرجان يشــكل حلقة جديدة 
في منظومة األنشطة التي تنظمها 
دائرة الثقافة في امارة الشــارقة، 
ترجمة لرؤى صاحب السمو حاكم 
الشارقة الشيخ د.سلطان بن محمد 
القاسمي حيث تهدف هذه الرؤية إلى 
تعزيز مكانة فن املسرح وترسيخ 
تداخالته مع الناس واملجتمع، في 

كل زمان ومكان. 
واملهرجان ينظم على مدار أربع 
ليال يجتمع عبرها أهل املسرح من 
األقطار العربية، للحوار والتواصل 
والتداخــل، حول كل مــا ميكن أن 

يســهم في تطوير وحفز جتاربهم 
اإلبداعيــة والتنظيريــة، ويرفدها 
باملغايــرة واالختــالف، ويتقــدم 
بخطواتها فــي الطريق إلى اجلدة 

واحلداثة. 
وترتكز فكرة هــذه التظاهرة، 
التــي متــزج الفنــي واالجتماعي 
والفلكلــوري، على احتفاء وإميان 
الثقافــة  وثــراء  بغنــى  عميــق 
الصحراوية، هذه الثقافة احليوية 
التي لطاملا ألهمت أسفار الرحالة، 
وقصص الرواة، وألوان الرسامني، 
الواســع، وامتداداتهــا  بفضائهــا 
الالمحــدودة، برمالهــا وكثبانهــا 
ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم 
وتقاليدهم في شــتى أحوالهم بني 

االستقرار واالنتقال. 
املهرجــان  تتمحــور عــروض 
في بنيتها على احلكاية والشــعر 
واألداء، وعلى أساليب متعددة من 
التعبيــرات الفنيــة التي تختزنها 
الذاكرة اجلمالية للصحراء، ويراد 
لهذه العــروض أن تعكس املالمح 
املتنوعــة للثقافــة الصحراويــة 

العربية.

تترجم رؤى حاكم الشارقة الشيخ د.سلطان القاسمي

من عروض الدورات السابقة

«ليالي املسرح الصحراوي»«ليالي املسرح الصحراوي»
٩٩ ديسمبر املقبل ديسمبر املقبل

أحمد السلمان.. مصلح اجتماعي!
أحمد الفضلي 

يســتعد الفنان أحمد 
السلمان خلوض جتربة 
فنية جديــدة تتمثل في 
املشاركة مبسلسل يحمل 
عنوان «ولد أمه»، والذي 
مــن املقــرر أن يجمعــه 
بنجــوم الســاحة الفنية 
الكويتيــة واخلليجيــة، 
ويعــرض فــي الســباق 
املقبــل عبر  الرمضانــي 
عدد من القنوات احمللية 

واخلليجية.
أعــرب  مــن جانبــه، 
السلمان عن بالغ سعادته 
في املشــاركة بهذا العمل 
الذي يعد التجربة الثانية 
التــي جتمعــه باملخــرج 
الــذي  دشــتي  حســني 
ســبق وأن تولــى مهمة 
إخراج مسلســل «انتقام 
مشــروع»، مشــيرا الــى 
أن العمل اجلديد ســيبدأ 

تصويــره خالل األيــام املقبلة ويحمل 
الطابع االجتماعي البوليسي، ويحتوي 
أيضا على مشــاهد أكشن، وهذا النوع 
من األعمال ســبق وأن استقطبت عددا 
كبيرا من املشاهدين، كونها تخرج عن 
الطابع التقليدي لألعمال الرمضانية التي 

عرضت في السنوات املاضية.
وأفاد الســلمان، من خالل حديثه لـ 
«األنباء»، بأن العمل من تأليف الكاتب 
املميز فهد العليــوة ويضم كوكبة من 
النجــوم، أبرزهــم محمــود بوشــهري 
والفنانة سماح، ومن اإلمارات يشارك 
في العمل الفنان واملنتج حبيب غلوم، 
وكذلك هناك ظهور خاص للنجوم جمال 

الردهان ونــور الكويتية، وجميع هذه 
األسماء سيكون لها دور كبير في إظهار 
العمل بشكل جيد عند عرضه في رمضان 

املقبل. 
وعن دوره في املسلسل، أفاد السلمان 
بأنه ُيجســد شــخصية قد يســتغربها 
جمهوره كونها من الشخصيات اجلديدة 
وهــي شــخصية املصلــح االجتماعي، 
واضاف: «سبق وأن جسدت في األعمال 
الدرامية شــخصيات متيــل إلى طابع 
الشــر أو الظلم وغالبا مــا أكون بعيدا 
عن الشــخصيات الطيبة وفي رمضان 
املقبل سيتغير احلال بتجسيد شخصية 

املصلح االجتماعي».

القاهرة - محمد صالح

في أول ظهور لها بالدراما املصرية، تدخل 
الفنانة التونســية رانيــا التومي لتصوير 
دورها من خالل مسلســل «ســره الباتع»، 
بعد أن حرص مخرج العمل خالد يوســف 
على تقدميها لإلعالم من خالل ظهورها معه 
في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، 
ويشــارك في العمل عدد كبير من النجوم، 
منهــم أحمد فهمي وحســني فهمــي وأحمد 
عبدالعزيــز وهالة صدقــي وحنان مطاوع 
وبيومي فؤاد، إلــى جانب عدد من النجوم 

العرب منهم الفنانة شمس.
وكانت رانيا التومي قد شاركت في خمسة 

أعمال تونسية، كما مت اختيارها ملكة جمال 
الطقس في تونس، كما قدمت عددا من البرامج 
التلفزيونية واإلذاعية. ودرست في جامعة 
علوم احلاسوب وإدارة احلرم اجلامعي منار، 
وبعدها بدأت عملها الفني في عام ٢٠١٢ من 

خالل مشاركتها في مسلسل مشاعر.
التومي تعشــق تقدمي التقاليع الغريبة 
خالل عملها كمذيعة، حيث ظهرت مبالبس 
أطفال أثناء تقدميها نشرة الطقس، وارتدت 
مالبس املنتخب التونسي في أحد برامجها 
كنــوع مــن التشــجيع للمنتخــب، وقامت 
بالرقص على أغنية ديسباســيتو في عام 
٢٠٠٧ بعد أن ظهــرت هذه األغنية وحققت 

جناحا كبيرا.

رانيا التومي.. 
«سرها باتع»

«شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» يحتفي باملسرح الكويتي
ضمــن برنامج أنشــطة 
الســابعة ملهرجان  الــدورة 
شرم الشيخ الدولي للمسرح 
الشــبابي برئاســة املخــرج 
مازن الغرباوي عقدت ندوة 
الكويتي  لالحتفاء باملسرح 
الكاتــب  أدارهــا  ورمــوزه 
املسرحي إبراهيم احلسيني 
وحتــدث بهــا عضــوا هيئة 
التدريــس باملعهــد العالــي 
للفنــون املســرحية د.علي 
مــراد  ود.ســكينة  حيــدر 
مبشــاركة رئيــس مجلــس 
ادارة نقابة الفنانني د.نبيل 
الفيلــكاوي، وأســتاذ النقد 

املسرحي د.محمد زعيمه.
الكاتب املسرحي  استهل 
ابراهيــم احلســيني حديثه 
بالنــدوة عن املعهــد العالي 
للفنون املسرحية بالكويت 
وتأســيس األســتاذ زكــي 
طليمات له، ودوره في تخريج 
العديد من األجيــال وكذلك 
التطــور األدبي واملســرحي 
بالكويت فهي من أوائل الدول 
اخلليجيــة التي لها عالمات 
بارزة في الثقافة واملسرح. 
 وبعد ذلك حتدث د.علي 
حيدر عن بدايات املسرح في 
الكويت، موضحا أن انطالق 
املسرح بالكويت بدأ من خالل 
النشــاط املدرســي فكانــت 
املدرسة األحمدية هي املبادرة 
االولي للمســرح عندما ألف 
عبد العزيز الرشيد متثيلية 
قصيــرة احتفاال مبناســبة 
افتتاح املدرسة عام ١٩٢٢ ثم 
انتقل هذا النشاط مرة اخرى 
في مدرســة املباركيــة عام 
١٩٣٨ خصوصا مع البعثات 
الدراسية الفلسطينية التي 
ساهمت في تقدمي مسرحية 
«اسالم عمر» وهي مسرحية 
من فصل واحد وألهمية هذا 
البالد  أمير  النشاط حضره 
الراحل الشيخ أحمد اجلابر 
الصباح «طيب اهللا ثراه» مع 
كبار رجــاالت البلد في ذلك 
الوقت وكانت مسرحية إسالم 
عمر من إخراج ومتثيل عضو 
البعثــة التعليمــة األســتاذ 

محمد محمود جنم.
د.نبيــل  وجــه  فيمــا 
الفيلــكاوي رئيــس مجلس 
ادارة نقابة الفنانني الكويتيني 
الشكر إلدارة مهرجان شرم  
الدولــي للمســرح  الشــيخ 
الشــبابي، موضحــا أنه قد 
مــر ١٠٠عــام على تأســيس 
احلركة املسرحية فى الكويت 
متوقفــا عنــد حدثني مهمني 
وهما مشــاركة اميــر البالد 
الراحل الشيخ جابر األحمد 

فــي األلفيــة الثالثة تغيرت 
العديد من املفاهيم اجلديدة.

وعددت د.سكينة األسباب 
والعوامــل اخلاصة بتطور 
املسرح الكويتي ومنها دور 
املجلس الوطني الكويتي في 
الثقافة والفنون ودور املعهد 
العالــي للفنون املســرحية 
بالكويت وكذلك املسرحيني 
املبتعثني ونشرهم العديد من 
األفكار واالجتاهات اجلديدة 
فــي املســرح ودور الهيئــة 
العامة للشباب وتأكيد مبادرة 
األميرالراحل الشيخ صباح 
األحمــد، رحمــه اهللا، وذلك 
بقيادة املخرج عبد اهللا عبد 
الرسول ثم حتدثت عن جيل 
الشباب والذي ميتلك رؤى 
جديدة على مستوى اإلخراج 
والكتابــة وتوظيف احلركة 
اجلسدية والتقنيات اجلديدة 
الديكــور واســتخدام  فــي 

وفاطمة العامــر وكذلك من 
املخرجني الذين لهم جتارب 
ملهمة ومميــزة أمثال هاني 
نصار، وهاني العابر، ونصار 

نصار وغيرهم.
فيما حتدث استاذ النقد 
املســرحي د. محمد زعيمة 
عن بداية تعرفه على املسرح 
الكويتي وذلك أثناء دراسته 
في املعهد من خالل الكاتب 
عبد العزيز السريع موضحا 
ســعادته مبقابلته ووعيه 
بقضايا مجتمعه وحتوالته 
وقد درس باملعهــد العالي 
للفنون املسرحية وله تأثير 
كبير في املسرح الكويتي مبا 
قدمه من كتابات وخاصة أن 
املسرح الكويتي قائم باحلب 
واإلبــداع والنقلــة الثانية 
مــع الكاتــب بــدر محارب 
وهــو يكتــب عن املســرح 
السياسي وتأتي كتابته في 
شكل فانتازي مما يدل على 
مساحة احلرية الكبيرة في 

التناول.
وأضاف زعيمة: من اجليل 
الذي طور املســرح  اجلديد 
الكاتبة تغريــد الداود وهي 
تكتــب كتابــات مــن نــوع 
النقد االجتماعي والسياسي 
والتمرد على الشكل التقليدي 
ومن أبرز نصوصها محطة 
٥٠ وكذلــك الديوانية، ومن 
األجيال الشابة أيضا سامي 
بالل وفاطمة العامر وهما من 
خريجي قسم الدراما والنقد 
باملعهــد العالــي بالكويــت 
ويركــزان على قضايا مهمة 
فــي كتاباتهمــا كالقضايــا 

االجتماعية واإلنسانية.

التجريــب فــي العديــد من 
العروض ومنها على سبيل 
املثــال مســرحية «الطابور 
الســادس» للمخــرج علــي 
البلوشــي واستخدام تقنية 
األقنعة، وكذلك من املخرجني 
الذين قاموا بتوظيف التراث 
املخرج عبد اهللا العابر وكذلك 
العديــد مــن األجيــال التي 
طورت من احلركة املسرحية 
عن طريق املتابعة والدراسة 
والتعليــم ومتابعة احلركة 
املســرحية العامليــة وكذلك 
قدرات أساتذة املعهد العالي 

للفنون املسرحية.
 وأوضحــت أن تطــور 
الكتابة في املسرح الكويتي 
ســاهم فــي تغيــر البنيــة 
املسرحية واعطت مساحات 
للحداثــة ومن الكتاب الذين 
لهم دور بارز في هذا التطور 
فيصل العبيد وســامي بالل 

مدير الندوة الكاتب إبراهيم احلسيني وبجانبه د. سكينة مراد

د. علي حيدر ود. محمد زعيمة ود. نبيل الفيلكاوي في الندوة

في مســرحية «فتح مصر» 
وهو يدل علــى دعم الدولة 
للمســرح فــي ذلــك الوقت 
موضحــا اجنازات املســرح 
الكويتي واشهاره ألربع فرق 
مسرحية في عام ١٩٦٤عالوة 
على إجنازات املسرح الشعبي 
الذي قدم مــا يقرب من ١٢٠

عمال مسرحيا وكذلك بدايات 
فن االرجتــال والدور الرائد 
الــذي لعبــه األســتاذ زكي 
طليمات في حتويل االرجتال 
إلى نصوص مكتوبة وكذلك 
دوره فــي تأســيس املعهــد 
العالــي للفنون املســرحية 
بالكويت والذي خرج العديد 
مــن األجيال التي أصبح لها 
الســاحة  دور كبيــر علــى 
املسرحية والفنية بالكويت 
وكذلك مشاركة الفرق األهلية 
فــي العديد مــن املهرجانات 
احمللية والدولية وذلك ساهم 
في تطوير احلركة املسرحية 

بالكويت.
فيما أشارت د.سكينة مراد 
إلى جيل الشــباب املسرحي 
بالكويت ودوره في تطوير 
احلركة املسرحية موضحة 
إلى أن املسرح الكويتي انطلق 
من املؤسســة التعليمية ثم 
الفرق املسرحية بعد عودة 
حميد الرجيب واســتقطابه 
لألستاذ زكي طليمات ليضع 
استراتيجية ويصبح املسرح 
يدرس بشكل أكادميي مشيرة 
إلى أن املســرح الكويتي مر 
بتغيرات مصاحبة للتغيرات 
والسياســية  االجتماعيــة 
واالقتصاديــة التــي ظهرت 
بقوة مع ظهور النفط وكذلك 

منة فضالي: «ها وإيه كمان»!
نشرت الفنانة منة فضالي 
علــى حســابها اخلاص عبر 
«إنستغرام» صورة لها وجهت 
من خاللها رســالة غامضة، 
ألشخاص اعتادوا أن يتناولوا 
ســيرة غيرهم ظانني أن من 
يتناولون سيرتهم ال يعلمون 
باألمــر، وكتبــت: «ونعيش 
ونسمع بيجيبوا في سيرتنا 
واحنا بنتفرج عليهم ونقول، 

ها وإيه كمان».
وكانت منة قد أثارت الكثير 
من اجلدل بعد انتشار صورة 
لها وهي مرتدية احلجاب، ما 
أثار التساؤالت حول اعتزالها 

وارتدائها احلجاب.
وفــي أول رد منها على 
تلــك األخبار، أعــادت منة 
نشر الصورة عبر حسابها 
اخلــاص في «إنســتغرام» 
لتكشف عن شخصيتها في 
مسلسل «ســر السلطان»، 
والــذي يعــود بــه املخرج 
خالد يوســف إلى الساحة 
الفنيــة بعــد غيــاب أربع 
سنوات، حيث إنه من املقرر 
عرض املسلسل في السباق 

الرمضاني املقبل.


