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«ميت مات» حوارات فلسفية.. و«سوبر ماركت» طرحت معاناة الناس!

الدار البيضاء - مفرح الشمري 

قدمت جمهورية العراق الشقيقة على خشبة 
مسرح مركب محمد الزفزاف عرضها املسرحي 
«ميــت مات» ضمن عروض مهرجان املســرح 
العربــي في دورته الـ ١٣ التــي تنظمه الهيئة 
العربية للمسرح في الدار البيضاء، بالتعاون 

مع وزارة الثقافة باململكة املغربية الشقيقة.
العرض من تأليف وإخراج: علي عبدالنبي 

الزيدي، متثيل: محسن خزعل ومخلد جاسم، 
وهو يتنافس على املســابقة الرسمية جلائزة 
ســمو الشيخ د.ســلطان القاسمي حاكم إمارة 

الشارقة بنسختها العاشرة.
النص فلسفي ويثير اجلدل في بعض مشاهده 
التــي تتحدث عن «انتظار غــودو» و«انتظار 
موالي»، وذلك من خالل حوارات فلسفية حتمل 
بني طياتها الكثير من األسئلة التي ال جتد إجابة 
عنها في العرض بطريقة مباشــرة، وإمنا مع 

مرور الوقت يلقى املتلقي ضالته من خالل أداء 
املمثلني السلس. 

محسن خزعل ومخلد جاسم ظهرا في العرض 
كراويني وشــاهدين وبطلني مغتربني في عالم 
مضطرب إنسانيا، لنكتشف في نهاية العرض 
انهمــا متثاالن انتهت مدة بقائهما في املتحف، 
وانتهت مشاهدة الناس لهما ويجب إدخالهما 

في املخازن.
«ميت مات» عرض يستحق املشاهدة، ألن 

أحداثه ال ترتبط مبكان أو زمن محدد، وصالح 
جلميع األزمان ما دامت البشرية تعاني من بعض 
ما يحدث لهما سواء من السلطة أو من غيرها.
أما على خشــبة مســرح «موالي رشــيد»، 
فعرضت املسرحية السورية «سوبر ماركت» 
التي كتبها املسرحي اإليطالي داريو فو، وأعدها 
وأخرجهــا الفنان القدير أميــن زيدان، متثيل: 
حازم زيدان وخوشــناف ظاظا وســالي أحمد 

وملى حدو وياسر سلمون، وغيرهم.

العرض ُقدم باللهجة الســورية الشــعبية 
ونال إعجاب اجلميع، على الرغم من أنه ضمن 
عروض املسار األول (خارج املسابقة)، السيما 
أن املشــكلة املطروحة بالنــص ما زالت قائمة 
وموجودة في وطننــا العربي أال وهي قضايا 
البســطاء ومعاناة وأحوال الناس والتي متت 
مناقشــتها من خالل قصة تدور حول ســرقة 
«سوبر ماركت» بعد أن رفعت احلكومة األسعار 

لتثور ثائرة الشعب.

قدمهما العراق وسورية ضمن عروض «املسرح العربي الـ ١٣» في الدار البيضاء

مسرحية «سوبر ماركت» السورية مشهد من مسرحية «ميت مات» العراقية

األمني العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبداهللا «األنباء» في مؤمتر املسرحية السورية «سوبر ماركت» 

املسرح فن األسئلة! «األنباء» تقود املؤمترات
يواصــل املؤمتر الفكري في املهرجان عقد جلســاته 
مبشاركة ثالثة أسماء لها جتارب، وتعتبر مناذج بارزة في 
املشهد السينوغرافي للمسرح املغربي، وهم: عبداملجيد 

الهواس ويوسف العرقوبي وطارق الربح.
انطلق املؤمتر بكلمة لألمني العام للهيئة العربية للمسرح 
إسماعيل عبداهللا، جاء فيها: لن مير تاريخ املسرح العربي 
اليوم مرور الكرام، هنا سيتوقف ويطيل النظر واالستماع 
واالستمتاع، فمؤمتركم هذا ليس مجرد مؤمتر نسجله في 
ملفاتنا ومنضي انه مؤمتر املساءلة واملسرح فن األسئلة، 
واملساءلة «هل هناك من جديد؟»، هنا مكمن السؤال الذي 

لن مير مرور الكرام على محفلكم.

تصــدت «األنباء» لقيــادة املؤمترات 
الصحافيــة الصباحية التــي تعقد يوميا 
لتقدمي الفرق املسرحية املشاركة في الدورة 
الـ١٣ ملهرجان املسرح العربي، حيث قادت 
«األنباء» أول من أمس ثالثة مؤمترات، األول 
مؤمتر فريق املسرحية العراقية «ميت مات»، 
والثاني اخلاص بفريق مســرحية «سوبر 
ماركت» الســورية، والثالث مؤمتر فريق 
الشكر  املغربية «بريندا»، فكل  املسرحية 
للهيئة العربية للمســرح على هذه الثقة 

بـ«األنباء» والعاملني فيها.

نغم صالح: «عالم افتراضي» قريبًا.. وردود األفعال إيجابية

عبداحلميد اخلطيب

كشفت الفنانة املصرية الشابة نغم 
صالح عن أنها تستعد إلطالق أغنية 
جديدة بعنوان «عالم افتراضي»، كلمات 
وأحلان: مصطفى شكري، وصورتها 
على طريقة الڤيديو الكليب، من إنتاج 
Free وإخراج نصر محروس (شركة

Music)، وقالت: في انتظار إطالق كليب 
«عالم افتراضي» قريبا، مشــيرة إلى 
أنها تتلقى ردود أفعال إيجابية كبيرة 
على برومو األغنيــة الذي مت إطالقه 

حصريا على «تيك توك». 
من جانــب آخر، عبــرت نغم عن 
سعادتها بخوض أول بطولة درامية 
لها مــن خــالل مسلســل «تياترو»، 
الذي تشــارك فيه الــى جانب نخبة 
من النجوم الشباب املتميزين، والعمل 
تأليف إسماعيل إبراهيم وطارق علي 
ومصطفــى علي ومحمــد علي، ومن 
إخراج رؤوف عبدالعزيز الذي تتعاون 
معه للمرة الثانية بعد تعاونهما مؤخرا 

يذكر أن الفنانة نغم صالح، طالبة 
باملعهــد العالــي للفنون املســرحية 
بالقاهــرة، وأثبتت موهبتها كمغنية 
وممثلة، وشاركت في عدد من األعمال 
الدرامية منها اجلزء الثالث للمسلسل 
الشهير «أبو العروسة»، تأليف هاني 
كمال، إخراج كمــال منصور، بطولة 
سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، 
نرمني الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد 
كمــال، ميدو عــادل، والء الشــريف، 
محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء 
الطوخي، محمد حامت، وآخرين، وأيضا 
في حكاية «طعم الدنيا» من مسلسل 
«إال أنا»، بطولة: إميان العاصي، إسالم 
جمال، كمال أبو رية، محمد علي رزق، 
هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي 
مغاوري، نهال عنبر، نوال سمير، رشا 
بــن معاوية، وعدد آخــر من الفنانني 
الشــباب، من إخــراج أحمد حســن، 
وشــاركت نغــم كذلــك في مسلســل 
«املشــوار» مع النجم محمد رمضان، 

إخراج محمد ياسني.

ســهر الصايغ، محمــود عبداملغني، 
أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، رشدي 

الشامي، وغيرهم.

«تياترو» أول بطولة درامية لها و«الباب األخضر» يجمعها بالنجوم في السينما

فــي فيلــم «الباب األخضــر»، تأليف 
الراحل أسامة أنور عكاشة، وجمعها 
بالنجوم: خالد الصاوي، إياد نصار، 

أصالة: مشاعري فاضت فبكيت!
نشــرت الفنانــة أصالــة على 
حسابها اخلاص عبر «إنستغرام» 
صــورا جديدة من آخــر حفالتها 
ظهــرت فيهــا على مســرح العال 
كشــفت من خاللها عن مشاعرها 
خالل احلفل، وعلقت على الصور 
بكلمات مؤثرة: «كانت مشــاعري 
فياضة اليوم بجميــع تفرعاتها، 
من زمان ما بكيت عاملسرح، اليوم 
بكيــت وضحكت كتيــر وفرحت 
بشكل ذكرني بطفولة كتير كانت 
حلوة، تركت العنان ملشاعري تروح 
وجتي متل ما بدها، ومســكت إيد 
املوسيقى وطرنا اليوم بالعال، كانت 
ليلة ال ميكــن مهما كترت الليالي 

أنساها».

وتابعــت: «كل الشــكر لوزارة 
الثقافة ممثلة بسمو األمير الطموح 
الراقي بدر الفرحان، العال وكأنها 
احللــم، زيارتهــا هديــة للــروح 
وســكينة مو عادية، فيها ســحر 
صعب يوصفه الكالم وما بتبينه 
صورة، الزم العال تنشاف لتصدق 

حقيقة جمالها».
وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا 
كليب «ســيد الغرام»، مبشــاركة 
أســماء ملنــور، وحقق مــا يقرب 
من مليون ونصف مشــاهدة بعد 
طرحه عبر قناة روتانا للصوتيات 
واملرئيــات، علــى «يوتيــوب»، 
واألغنية من كلمات محمد املغربي، 

وأحلان املهدي مزين.

وفاة سوسن بدر.. شائعة
خــالل  انتشــرت  القاهــرة: 
الســاعات القليلة املاضية أخبار 
عن وفاة الفنانة سوسن بدر بعد 
إصابتهــا بأزمــة صحية مفاجئة 
ودخولها أحد مستشفيات القاهرة 

لتتوفى فيه.
ونفى اخلبر الفنان أشرف زكي 
نقيــب املهن التمثيلية في مصر، 
وأعرب في تصريحات صحافية 
لــه عن اســتيائه الشــديد جتاه 
الشائعات الكثيرة التي انطلقت في 
الفترة املاضية عن وفاة الفنانني، 
ووصف شائعة وفاة سوسن بدر، 
بأنها ســخيفة، مؤكدا أن الفنانة 
الكبيرة تتواجد في لبنان لتصوير 
أحد أعمالها الرمضانية، وأن كل 
ما تــردد عن احلالة الصحية لها 
ليس له أي أســاس من الصحة، 

وأنها بحالة صحية جيدة.
جدير بالذكر أن سوســن بدر تشــارك 
رمضان املقبل في مسلســل «بابا املجال» 
مع كل من: مصطفى شعبان، باسم سمرة، 
جومانا مراد، رياض اخلولي، محمد جناتي، 
محمــود حافــظ، ســماء إبراهيــم، عارفة 
عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، 

والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، كما 
تنتظــر طرح فيلــم «أنا حلبيبــي» بدور 
الســينما واملقرر عرضه ٢ فبراير املقبل، 
وهو من بطولة: ياسمني رئيس، كرمي فهمي، 
محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، تأليف محمود 

زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ليلى زاهر..
من التمثيل
إلى الغناء

القاهرة - محمد صالح

قررت الفنانة الشــابة ليلــى أحمد زاهر 
خوض جتربــة الغناء فــي الفتــرة املقبلة، 
حيث تتعاون مع امللحن إسالم زكي في أولى 
جتاربها الغنائية بشــكل رســمي بعد جناح 
جتربتهما األولى في إحدى مسرحيات «موسم 
الرياض»، وتســعى جاهدة ألن تضع اسمها 
ضمن فنانات االستعراض بناء على نصيحة 

صديقها ومنتجها هشام جمال.
مــن ناحية أخرى، تلقت ليلى العديد من 
مالحظات متابعيها على حساباتها اخلاصة 
مبواقع التواصل االجتماعي بسبب إطاللتها 
األخيرة والتي لم تنل إعجاب الكثيرين بسبب 
نشرها مجموعة صور ظهرت فيها بـ«نيولوك» 
بدت فيه أكبر من عمرها احلقيقي بسبب لون 
شــعرها واملكياج املبالغ فيه، في حني أبدى 
آخرون إعجابهم باإلطاللة وأشادوا بجمالها.


