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اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ فنـون

ماذا يحدث 
في املسرح البحريني؟!

مفرح الشمري

احلديث عن املسرح في مملكة 
البحريــن الشــقيقة يطــول ألنه 
انطلــق منــذ عشــرينيات القرن 
املاضي وحتديدا عام ١٩٢٥ بعرض 
مسرحية «القاضي بأمر اهللا» في 
مدرسة «الهداية» مبدينة احملرق، 
ومــن بعدها مت تقدمي أعمال أدبية 
مثل مسرحيات «مصرع كليوباترا»، 
و«قيــس وليلى» للشــاعر عزيز 
أباظة، و«مجنون ليلى» للشــاعر 
أحمد شــوقي وغيرها مــن اعمال 
قدمها أبناء البحرين باملسرح الذين 
تعلقوا باملســرح كثيرا خصوصا 
في فترة الســبعينيات، إذ ظهرت 
فرقة «مســرح أوال» التي تعد من 
أشهر الفرق املسرحية في املنامة، 
التي أسسها مجموعة من الشباب 
املتحمســني املــدرك لقيمــة الفن، 
وقدمت عام ١٩٧٢ مسرحيات مهمة، 
منها: «كرسي عتيق» للمخرج محمد 

عواد، كمــا ظهرت فرقة «مســرح 
اجلزيــرة»، التــي قدمــت عرضني 
شــهيرين همــا: «غلــط يــا ناس» 
و«الضائــع» للمؤلف فــؤاد عبيد، 
تبعها في التسعينيات ظهور فرق 
«الصواري» و«جلجامش» و«الريف» 
و«البيادر»، ما سمح بتقدمي عروض 
متنوعة منها التاريخي والتجريبي 

واالستعراضي.
ووســط هــذا التنوع اســتمر 
املســرح البحريني فــي االزدهار 
واالنتشــار، وأصبح من املسارح 
التي يحســب لها ألف حساب في 
اي مهرجان خليجــي او عربي او 
دولي ملا ميتلكه من مواهب شبابية 

تعرف من أين تؤكل الكتف.
لكــن فــي اآلونــة االخيــرة، 
مــا الذي يحــدث في هذا املســرح 
العريــق من مشــاكل بــني اعضاء 
مجلس ادارة جمعيات املسرحيني 
البحريني؟ فبعد حســم الشــؤون 
القانونية بهيئة البحرين للثقافة 

والفنون واآلثار االنتخابات اجلديدة 
لتشكيل مجلس ادارة جديد الحتاد 
جمعيات املسرحيني البحرينيني، 
اســتنكر الرئيس السابق ملجلس 
إدارة احتاد جمعيات املســرحيني 
البحرينيــني يوســف احلمــدان، 
من خالل بيــان صحافي، اجتماع 
عمومية املســرحيني البحرينيني، 
واعتبــر هذا املجلس  باطال وغير 
قانونــي وذلك لعدة اســباب منها 
عدم شــرعية اجلمعية العمومية 
بسبب احتسابها جمعية عمومية 
عادية في الوقت الذي مت فيه حل 
مجلس االدارة حسب املادة ٣٧ من 
القانون األساسي رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨، 
وعدم شرعية االجتماع للجمعية 
العموميــة لعدم اكتمــال النصاب 
وذلك بناء على قوائم أسماء أعضاء 
اجلمعية العمومية اجلدد، باالضافة 
الى عدم شرعية وسالمة االجتماع 
للجمعية العمومية، حيث لم تتم 
فيه مناقشــة التقريريــن اإلداري 

واملالــي، وذلــك اســتنادا للمــادة 
القانونية رقم ٣٧ وذلك ما يعطي 
صالحيــات هــذا االجتمــاع غيــر 
العادي والذي يكتفي بحل املجلس 
وتشكيل مجلس مؤقت يكمل مدة 
املجلــس املنحــل، باإلضافــة الى 
عدم حضور أغلب أعضاء مجلس 
االدارة السابق وعدم استجابة هيئة 
الثقافة لطلبهــم تأجيل االجتماع 
بسبب ارتباط أغلبهم بأعمال خارج 
البالد، كما انه ال يجوز ألي جمعية 
مســرحية الترشــح أو االنتخاب 
لعضويــة مجلــس اإلدارة إال بعد 
سداد االشتراكات السنوية، وهذا 
ما نصت عليه املادة ٢٩ من النظام 

األساسي لالحتاد.
وعلى الرغم من كل ما ســبق، 
نتمنى من املسرحيني البحرينيني، 
ان يتفقوا وان ينسوا خالفاتهم من 
اجل سمعة املسرح البحريني الذي 
ميتلك اجنازات كثيرة طوال اكثر 

من ٩٠ عاما على وجوده.

فيصل اخلرجي يطلق «برجع حق املكان»
عبداحلميد اخلطيب

في أول تعاون له مع قناة لبنانية، أطلق املطرب الكويتي 
الشــاب فيصل اخلرجي ڤيديو كليب أغنيته اجلديدة «برجع 

حق املكان» على تلفزيون 
«ارابيكا TV» و«يوتيوب»، واالغنية كلمات وأحلان: فيصل 
اخلرجي، توزيع موســيقي ومكس: ميشــيل مكرم، والكليب 

إخراج: تامر حنا، ومت التصوير في «Suli Studio» الكويت.
وفــي هذا الصدد، قــال اخلرجي لـ «األنبــاء»: االغنية هي 
واحــدة من سلســلة أغان يتم التجهيز لهــا بعد مطالبات من 
جمهــوري العزيز بطــرح أعمال جديدة من وقــت آلخر، وقد 
أسعدني أن أتعاون من خاللها مع التلفزيون اللبناني «ارابيكا 
TV» ونخبة من املوســيقيني واملتميزين، وكذلك املخرج تامر 
حنا الذي تصدى لتصوير الڤيديو كليب، مستدركا: كثيرون 
طلبوا ان يكون «الغيتار» موجودا بقوة في االغنية، الســيما 
انهم احبوا املقاطع التي أنشــرها في «السوشيال ميديا» وأنا 

أعزف عليه وأغني.
وعــن كلمــات االغنية التي تقول: «برجــع حق املكان اللي 
شــفتني فيه.. ألنك أحن قلب عمري ما يغلى عليك.. من غير 
قيود من غير حدود حبك لألبد.. من غير قيود من غير حدود 
حبك ما ينتهي.. احلى صوت صوتك انا كلي لك وحدك حبيبي.. 
يا اغلى حبيب.. من يوم ما شفتك وأنا افكر حبيبي أنا ملكك»، 
وهل هي رسالة موجه إلنسانة بعينها، رد: هذا الكلمات تناسب 
اي شخص يعيش حالة رومانسية، ولم اقصد ان أوجهها بصفة 
شخصية الحد معني، هي حالة حب ميكن ان متر بنا جميعا.

يذكــر ان الفنان فيصل اخلرجي يحصد جناحا كبيرا على 
«السوشيال ميديا» مبقاطع العزف على «الغيتار» التي متيز 
بها، ومن آخر أعماله أغنية «اتعرفت عليها» من كلماته وأحلانه 
والتوزيع املوســيقي لبيتر كمال، و«قولــي وين أروح؟» من 
كلماته وأحلان اخلرجي أيضا وتوزيع موسيقي ومكس شام، 
وأغنيــة «عايش في الغرام» للمؤلف أحمد الفيلكاوي وأحلان 
اخلرجي وتوزيــع بيتر كمال، وجميعها حصدت جناحا الفتا 

بني اجلمهور.

عبّر لـ «األنباء» عن سعادته بأول تعاون له مع قناة لبنانية

رسالة من أصالة إلى نبيل شعيل
حتيي الفنانة أصالة مع «نبض الكويت» 
الفنــان القديــر نبيل شــعيل، أولى حفالت 
مهرجان «فبرايــر الكويت» ٣ فبراير املقبل، 
ويقدم الثنائــي خالل احلفل باقة مميزة من 

أشهر أغنياتهما.
من جانبها، حرصت أصالة على الترويج 
لهذا احلفل، مبجموعة من الرســائل نشرتها 
عبر حسابها الرسمي على «انستغرام»، جزء 
من هذه الرسائل وجهته جلمهورها ومحبيها 
في الوطن العربي من أجل زيادة حماســهم 
للحفل، وجزء آخر خصت به بوشعيل، وكتبت: 
«بالكويت رح نحتفل سوا، حنغني، حنروح 

مشــوار عم رتب لكم ياه كتير رح ننبســط 
فيه، بكل سعادة رح نلتقى بهالتاريخ حضروا 
حالكم لليلة ننســى فيها اللي الزم ننســاه 
ونعيش وقت مو بكل وقت بنعيشه». وتابعت: 
«رح أتشارك احلفل مع الصوت اللي ما بيشبه 
حــدا مع بلبــل اخلليج الفنــان الكبير نبيل 
شعيل، اشتقت لكم وبكل شوق رح القيكم».

يذكر أن الفنانة أصالة أحيت مؤخرا حفال 
غنائيا ناجحا في مدينة العال بالســعودية، 
قدمت من خالله مجموعة كبيرة من أغانيها 
ســواء القدمية أو اجلديدة التي تفاعل معها 

جمهور احلفل.

هند صبري تنضم 
إلى عالم املوضة

القاهرة - محمد صالح

انضمت الفنانة هند صبري إلى عالم األعمال لتكون آخر النجوم الذين 
يدشنون مشروعاتهم التجارية اخلاصة بعيدا عن الفن، وذلك بعد إطالقها 

عالمتها التجارية لألزياء، بالتعاون مع مصممة األزياء رمي التركي.
ونشرت هند عبر حسابها اخلاص في «إنستغرام» مقطع ڤيديو بدت فيه 
وهي تستعرض بعضا من األزياء ضمن عالمتها التجارية اجلديدة، وعلقت: 
«وأخيرا... فرصة ثانية! أنا وشــريكتي رمي التركي أردنا متكني النساء في 
العالم العربي من خالل تقدمي األزياء املصممة للسيدات ذوات الشخصيات 
القوية اللواتي يرغنب في التباهي بألوانهن، وامتالك هويتهن وثقافتهن، وأن 
يكن أنيقات ويشعرن بالرضا عن انفسهن، وهكذا ولدت العالمة التجارية».
وأضافت: «مت إنشــاء البراند في اإلمارات العربية املتحدة والشراء عبر 
اإلنترنت حصريا. هنشــارك معاكم تفاصيل أكثر.. تابعونا»، كما نشــرت 
مــن خالل خاصية القصص املصورة امللحقة بحســابها في «إنســتغرام» 
مجموعــة صور ظهرت فيها وهي ترتدي بعضا من التصميمات اجلديدة 

اخلاصة بعالمتها.
وكشــفت صبري في بيان صحافي عن أن املشروع يهدف ألن يكون 
عالمة جتارية مميزة في صناعة األزياء العاملية اخلاصة بالنساء، وذلك 
ملســاعدتهن على ارتداء أزياء عصريــة وجذابة وأنيقة تعكس هويتهن 
الفريدة، باإلضافة إلى جعلهن شريكات في املشروع من خالل تخصيص 
جزء من العائد لصالح منظمات املجتمع املدني املعنية بتنمية املجتمعات 

ودعمها من خالل صناعة األزياء.

«شماريخ» جديد آسر ياسني
القاهرة - خلود أبواملجد

بدأت شركة «سي سينما برودكشنز» 
املنتجة لفيلم «شماريخ» حملتها الدعائية 
عبــر صفحاتها علــى مواقــع التواصل 
االجتماعي بنشر البوستر التشويقي األول 
للفيلم الذي يقوم ببطولته: آسر ياسني، 
أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، 
ســالي حماد، آدم الشــرقاوي، مصطفى 
درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، 

ومن تأليف وإخراج عمرو سالمة.
تدور أحداث العمل في إطار من األكشن 
والتشويق واإلثارة والرومانسية، وتقوم 
الفكرة على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى 
االنفجار، من خالل شخصيات يربط بينهم 
عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

ويظهر في البوستر آسر مرتديا قناعا 
واقيا للغــاز، وفي يــده بندقية مضيئة 
وبجانبه أمينة خليــل وفي اخللفية في 
الســماء أشــكال للشــماريخ مطلقة في 

السماء.
ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع 
آسر ياسني وعمرو سالمة بعد ١٤ عاما من 
آخر تعاون بينهمــا من خالل فيلم «زي 

النهاردة» عام ٢٠٠٨.
يذكر أن شركة «سي سينما برودكشنز» 
بدأت تصوير فيلم «وش في وش» بطولة: 
محمد ممدوح وأمينة خليل، إخراج وليد 
احللفــاوي، وإنتاج مســرحية «كازينو 

بديعــة» والتي حققت جناحا كبيرا على 
مسرح املاركيه بالتجمع اخلامس، وهي 
بطولة: ســمية اخلشــاب، أحمد فتحي، 
إدوارد، طارق اإلبياري، ومن كتابة أحمد 

اإلبياري، وإخراج طارق اإلبياري.

أول تعليق من إليسا بعد العملية اجلراحية
وإعالميــني لالطمئنــان علــى صحتــي، أنا 
ببيروت وبخير احلمد هللا، وبشكر عاطفتكن 
واتصاالتكن ومحبتكن، وعم عاود نشــاطي 
بكل طاقــة». وطرحت إليســا مؤخرا أحدث 
أغنياتها بعنوان «ما تندم ع شي»، وذلك عبر 
قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وهي األغنية 
الدعائية ملسلسل «الثمن»، الذي يعرض عبر 
قناة «MBC١» ومنصة «شاهد»، وجاءت كلمات 
األغنية التي كتب كلماتها علي املولى وحلنها 
صالح الكردي مليئة بالدروس والعبر، والتي 
تدعو إلى عدم الندم على أشــياء حدثت في 

املاضي.

بيروت - بولني فاضل

طمأنت الفنانة إليسا، محبيها وجمهورها 
على حالتهــا الصحية، وذلك بعد خضوعها 
لعملية جراحيــة في يدها مؤخرا بالواليات 
املتحدة، وقالت إنها اآلن تتواجد في بيروت 
وحالتها الصحية جيدة، موجهة الشكر لكل من 
حرص على التواصل معها، سواء من أصدقائها 
املقربني أو من زمالئها داخل الوسط الفني.

وكتبت إليسا منشــورا لها عبر حسابها 
الرسمي على «تويتر»، جاء كالتالي: «بشكر 
كل اللي تواصلوا معــي من زمالء وأصدقاء 


