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فنـونالثالثاء ٧ فبراير ٢٠٢٣

عبداهللا عبدالرسول: الورش املسرحية ال تصنع ممثًال أو مخرجًا أو مؤلفًا !
لتأهيل كوادر مسرحية تعمل بحماس 
جماعي لالشتغال على كل ما له عالقة 
باملسرح، وان جدية الشباب الهواة 
للمشاركة في الورش املسرحية لها 
أســبابها، كــون الفتــرة املخصصة 
للورش محددة ومركزة على التدريب 

في أحد عناصر املسرح.
وأفاد عبدالرســول بأنه كما يعد 
االشــتراك فــي الــورش املســرحية 
بالنســبة للكثيريــن، خروجا على 
املألوف، وذلك من خالل تشكيل فريق 
عمل مســرحي جماعــي، ينتظم في 
برامج التدريب النظرية والتطبيقية 
وتقدمي املشاريع املسرحية اخلاصة 
بالهواة، وهذا يجعله يشعر بنشوة 
تطوير قدراته املســرحية وحتقيق 
الشغف الذي بداخله، مؤكدا ان الورش 
املسرحية، هي الراصد والباحث عن 
املواهب، وتعمل على صقلها ومنحها 
تأشــيرة الدخول إلى عالم املسرح، 
كما أن هذه الــورش، ليس بإمكانها 
منفــردة أن تصنع ممثال أو مخرجا 
أو مؤلفا، بل هي تضع قدم املوهوب 

على أول الطريق.

مفرح الشمري 

استضافت وزارة الثقافة باململكة 
العربيــة الســعودية املخرج القدير 
عبــداهللا عبدالرســول للحديث عن 
جتربة الورش املســرحية للمواهب 
والهواة. والكاتب واملخرج والباحث 
القدير د.سامح مهران، حول جتربة 
أكادمييات املسرح في العالم العربي.
وفي هــذا اجلانب حتدث املخرج 
عبداهللا عبدالرسول عن محور الورش 
املسرحية للمواهب والهواة حيث أكد 
ان الورش املسرحية منوذج وأسلوب 
لرؤية متقدمة على مســتوى العمل 
املســرحي، وتصاحب هــذه الورش 
جتارب حتظى باجلدية واالشــتغال 
على عناصر املســرح املختلفة، فهي 
معمل تصنيع كوادر مسرحية بشرية، 
إذ يجتمع عدد من محبي املسرح في 
كيان يشبه املختبر، لتوجيه الطاقات 
الكامنة واملواهب وحتويلها إلى املسار 
الصحيح، ومن ثم إلى خشبة املسرح 

إلنتاج جتارب مسرحية.
وأضــاف أن الورش وســيلة من 
املخرج القدير عبداهللا عبدالرسول مكرما من قبل وزارة الثقافة السعوديةوسائل املســرح املعاصر والتجديد 

«ماردين» للمسرح الشعبي متّثل الكويت 
في مهرجان املنصورة املسرحي ٢

متثــل فرقــة املســرح 
فــي  الكويــت  الشــعبي 
مهرجان املنصورة املسرحي 
بدورتــه الثانية، وذلك من 
خــالل عرضها املســرحي 
«مارديــن» تأليف وإخراج 
نصار النصار ومن متثيل 
الطبــاخ  الفنانــة فاطمــة 
النصار وشــاهني  ونصار 
النجار وإسماعيل مسعود 

وآخرين.
هذا، وتعرض املسرحية 
فــي املهرجــان ١٣ اجلاري. 
ويتضمن املهرجان العديد 
من العروض املسرحية من 
شــتى الدول باإلضافة الى 
عدد من الندوات والتكرميات 
للعديد من جنوم املســرح 

في مصر.

ينطلق من ٨ إلى ١٥ اجلاري

فاطمة الطباخ

علي احلسيني: دائرة الثالثني حلقة 
وضعت املؤلفني واملنتجني في مأزق!

عبداحلميد اخلطيب

حتدث النجم الشاب علي 
احلســيني لـــ «األنبــاء» عن 
مشــاركته في خماسية «حد 
فاصل» ضمن مسلسل «منطقة 
آمنة»، كتابة محمد حسن أحمد 
وإخراج حسني دشتي، والذي 
 «MBCانطلــق عرضه على «١
ومنصة «شــاهد»، وتشاركه 
البطولة الفنانة شوق الهادي، 
وعدد آخر من الفنانني، وقال: 
«منطقــة آمنــة» بشــكل عام 
رائع، وفيه «ثيمة» جتمع كل 
اخلماسيات وهي «االنفصال»، 

أعطاهــا حقهــا فــي الرؤيــة 
اإلخراجية.

وحول تعاونه مع الفنانة 
شــوق الهادي في اخلماسية، 
وهل سيشــكل معها «دويتو 
فنيــا» بعد جنــاح ثنائيتهما 
من قبل في مسلســل «نبض 
مؤقــت» الذي عرض رمضان 
٢٠٢١ وحصــد نســب متابعة 
عالية، رد احلسيني: أستمتع 
عندمــا أقف أمام فنــان لديه 
إمكانات متثيلية عالية، فنان 
حقيقي يعطي من قلبه، فهذا 
بالتأكيــد ســيخلق حالة من 
التركيــز فــي األداء ليكــون 

يكون مضطــرا ملط وتطويل 
االحداث حتى يصل الى احللقة 
الثالثــني، بعكــس االعمــال 
القصيرة التي تتميز بكثافة 
األحداث فــي احللقة الواحدة 
وكأننا نشاهد فيلما سينمائيا. 
وأكمل: اليوم ال نســتطيع ان 
نتدخــل في ذائقــة اجلمهور، 
لكن أتوقع أن اجلميع سيحب 
القصص التي يتم تقدميها في 
«منطقة آمنة»، فكل حكاية لها 
«جوها» وتعتبــر فيلما بحد 
ذاتها، وأمتنى أن تنال خماسية 
«حد فاصــل» إعجاب كل من 

يشاهدها.

مقنعا وســيصدقنا اجلمهور 
اكثر، مستدركا: لقائي بشوق 
في «حد فاصل» لم يكن مرتبا 
له أو هو امتداد لعمل سابق، 
لقد مت ترشيحنا معا لبطولة 
اخلماسية، وقد جتمعنا أعمال 
أخرى مستقبال، وارى انه كلما 
تعددت جتارب املمثل اصبح 

صاحب خبرة اكبر.
فكــرة  عــن  وبســؤاله 
اخلماســيات ومــدى تأثيرها 
علــى اجلمهور، أجاب: أنا مع 
هــذه الفكــرة متامــا، فدائرة 
الثالثني حلقة وضعت املؤلفني 
واملنتجني في مأزق، فالكاتب 

أكد لـ «األنباء» أنه مع فكرة «اخلماسيات» 

علي احلسيني وشوق الهادي في خماسية «حد فاصل» ضمن مسلسل «منطقة آمنة»

قد يكــون انفصاال روحيا أو 
نفسيا أو اجتماعيا، أو غيرها 
من املشكالت التي تالمس حياة 

الناس.
كل  احلســيني:  وتابــع 
خماسية تسلط الضوء على 
موضوع مختلف واألســباب 
التي جتعل البيت هشــا «اي 
شيء يخترقه»، مضيفا: العمل 
مكتــوب بطريقــة متميــزة، 
ويتصــدى إلخراجه حســني 
دشتي وهو مخرج واع، متمكن 
مــن أدواتــه، يحمــل طموح 
الشــباب، فكره جديــد، لديه 
شــغف بالفن، وكل خماسية 

أستمتع عندما أقف أمام فنان لديه إمكانات متثيلية عاليةحسني دشتي مخرج واٍع متمكن من أدواته وفكره جديد

الثنائيات الفنية تعود إلى الدراما الرمضانية
القاهرة ـ محمد صالح

يشهد سباق الدراما الرمضانية القادم 
ظاهــرة تتكرر كثيرا على الشاشــة وهي 
تواجــد الثنائيــات الفنية التي ســبق ان 
حققت جناحات في اعمال درامية سابقة. 
«األنبــاء» ترصد باالســماء الدويتوهات 
الفنية والنجوم الذين يكررون جتاربهم 

في السطور التالية:
بعد جناحهما معا في مسلســل «اللي 
ملوش كبير» وقبله مسلسل «آلخر نفس» 
ارتبط اجلمهور بدويتو ياسمني عبدالعزيز 
وأحمد العوضي، وطالبوهما بتكرار الظهور 
معا، وسيقدمان معا في رمضان مسلسل 
«ضرب نار» والذي جتســد فيه ياســمني 
شخصية «مهرة» وهي فتاة من شبرا تدخل 
قصة حب مع الكومندا (أحمد العوضي)، 

والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري. أبرز الثنائيات 
التي ينتظرها اجلمهور في رمضان منة شــلبي وإياد نصار مبسلسل 

«تغيير جو» والذي يتم تصويره في لبنان، 
والعمل تأليف منى الشيمي وإخراج مرمي 
أبو عوف، وهو ليس األول الذي يجمعهما 
بل جمعهما مسلسل «حارة اليهود» الذي 
حقق جناحا ملحوظــا في رمضان ٢٠١٥، 
وجمعهما أيضــا فيلم «تراب املاس» عام 
٢٠١٧، والفيلم القصير «شوكة وسكينة».
ويتعــاون هبة مجــدي وحمادة هالل 
بعد جناحهما من قبل في مسلسلي «املداح 
٢ - ولي العهــد» للمرة الثالثة من خالل 
مسلسل «املداح ٣»، وهما ثنائي ناجح فنيا 
وجماهيريا، ويضم العمل عددا كبيرا من 
النجوم أبرزهم: سلمى أبو ضيف ولوسي 
وأحمد ماهر، ومن إخراج أحمد سمير فرج. 
ومن الثنائيات خفيفة الظل التي تظهر في 
دراما رمضــان كل من أمينة خليل وعلي 
قاسم بعد ان حققا جناحا رائعا مبسلسل 
«خلي بالك من زيزي» في رمضان ٢٠٢١ ليعودا مرة اخرى في رمضان 

املقبل مبسلسل «الهرشة السابعة».

حمادة هالل وهبة مجديياسمني عبد العزيز وأحمد العوضي

إياد نصار ومنة شلبي

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرضها 
لوعكة صحية مفاجئة، من دون أن تكشف 
أسباب أو تفاصيل مرضها، وقالت في منشور 
لها على حسابها اخلاص بـ«فيسبوك»: «أنا 
مبــوت بقالــي ٣ أيام بجــد»، وعلى الفور 
انهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها، 
متمنني لها الشفاء العاجل، حتى تتخطى هذه 
احملنة، وتعود لكل محبيها في أقرب وقت.
وكانت منة قد تصدرت مؤخرا «ترند» 
مواقــع التواصــل االجتماعي، بعــد أزمة 
مســاعدتها األخيرة، التي اتهمت بســرقة 
مجوهرات الفنانة دينا الشــربيني، وأنها 
تعاونــت مــع شــقيقتها من أجل ســرقة 

مجوهرات األخيرة.
وبعدها علقت فضالي على األمر، خالل 

ڤيديو لهــا عبر «إنســتغرام»، قالت فيه: 
«املساعدة كويسة، وخرجت بالسالمة، وأنا 
تواصلت مع دينا الشربيني، ودينا جميلة 
وأنا بحبها على املستوى الشخصي، وممكن 
حد يكون عمل املشكلة دي في االتنني، وهي 
مشكورة راحت وطلعت املساعدة، وبرأتها».
وتابعت: «املســاعدة بتشتغل مع دينا 
الشــربيني مــن ســنني، دي مســاعدتها 
الرئيســية، والبنت مظلومــة، ما أقدرش 
أقول أكتر من كده، وممكن يكون حد عمل 
كده عشان يقطع عيشها مع دينا أو ألسباب 
تانية، الست كويسة وكفاية إنها فقدت أمها 
أغلى حاجة عندنا كلنا، فما ينفعش جنرح 
في الناس ونقول إنها حرامية، فيه ساعات 

كالم بيتكب ما بيكونش صح».

منة فضالي: 
«أنا مبوت»


