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قدمتها فرقة «باك ستيج جروب» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان «أيام المسرح للشباب «»12

مسرحية «سير أنجلو» ...حينما يمتص الفن
رحيق عمر الفنان
كتبت فالني فخري:

قدمت فرقة ب��اك �ستيج جروب
م�رسحية «�سري اجنلو» على خ�شبة
م����سرح الد�سمة ،وه��و خام�س
العرو�ض امل�رسحية املناف�سة
�ضمن امل�سابقة الر�سمية ملهرجان
«�أي��ام امل�رسح لل�شباب» الثاين
ع�رش والذي تنظمه الهيئة العامة
لل�شباب يف الفرتة من  3حتى
 13مار�س احل��ايل ،كانت اجواء
التفاهم �سائدة بني فريق املمثلني
واحل�ضور الذين ظلوا متابعني
للعر�ض حتى اخ��ر دقيقة ملا
�شاهدوه من �أداء مميز.
برع الفنان عبد الله العلي الذي
متيز بقيامه باالدوار الثالثة معا
برغم من كونها اول جتربة كتابية
واخ��راج��ي��ة ل��ه ومل تكن االول��ى
كممثل وجنح يف اب��راز �شخ�صية
العجوز ال�سكري الذي يبحث عن
عمره ال�ضائع يف الفن وب��رع يف
الن�ص امل�ؤلف حيث ا�ستطاع ان
يخرج من الن�صو�ص التقليدية
املتعارف عليها الى ن�ص كتبه
بنف�سه واجتهد فيه.
امل�رسحية من ت�أليف و�إخ��راج
ومتثيل عبدالله جا�سم العلي
�إ�رشاف عام حممد را�شد احلملي،

• مشهد من املسرحية

بطولة :عبدالله العلي ،علي
الري�س ،احمد الهاجري ،عبدالله
وليد ،ه��ادي ك��رم ،عبدالعزيز

ال�����س��ع��دون ،ع��ي�����س��ى جمعة،
�إ�سماعيل كمال وحم�سن احلداد.
�سرياجنلو املمثل العجوز ال�سكري

الذي برع يف جماله طوال حياته
وح�صد اجلوائز يف جميع املحافل
الفنية ،ولكن لكرب �سنه تنزوي

عنه اال���ض��واء ،فلم يعد احد من
املنتجني يطلبه لبطولة فيلم
كما كان يحدث يف ال�سابق ،فقط
ي��ري��دون��ه �ضيف ��شرف لتلميع
اعمالهم.
ي�����ص��ارع ���س�ير اجن��ل��و رغبته
اجلاحمة يف العودة �إل��ى القمة
وهو يف هذا العمر املت�أخر والذي
يفر�ض عليه نوعية �أدوار معينة،
فيقرر ان ينتج فيلما على ح�سابه
ال�شخ�صي يعيد فيه �شخ�صية
قدمها وهو يف �سن الع�رشينات،
ل��ك��ن �صديقه امل��خ��رج «بيل»
ين�صحه بعدم الأق��دام على هذه
اخل��ط��وة لأن��ه ل��ن ي�ستطيع �أن
ي�ؤدي دور �شاب �صغري و�سيف�شل،
فريف�ض �سري اجنلو كالم «بيل»،
وي�سرتجع ذكرياته عندما كان
�صغريا وكيف كان والده ين�صحه
ب�أن ي�صبح طبيبا بعدما علم بحبه
للفن وتعلقه ب�شارل �شابلن.
يذكر ان الطاقم الفني يتكون من
�إ�ضاءة علي الف�ضلي ،مكياج رغد
�سليم� ،إدارة م�رسحية باك �ستيج
جروب عبدالله الوزان ،مو�سيقى
حممد ال�شطي ،م�ساعد خمرج
احمد اجلزاف� ،إدارة الإنتاج علي
الأ���س��دي� ،أزي���اء علي الري�س،
ديكور علي حب الله.

خالل الندوة التطبيقية لمسرحية «سير أنجلو»

إشادات بعبداهلل العلي ووصفه بالكاتب الذكي
الذي خرج من قوقعة النصوص الجاهزة
أيمن الخشاب :عبداهلل العلي اختار لنفسه طريق ًا غير تقليدي

كتبت فالني فخري:
عقدت ندوة تطبيقية بعد انتهاء العر�ض
امل�رسحي مل�رسحية «�سري اجنلو» يف
قاعة الندوات مب�رسح الد�سمة وادارتها
املمثلة �سماح وكان املعقب الرئي�سي
للندوة ع�ضو هيئة التدري�س يف املعهد
العايل للفنون امل�رسحية ا�ستاذ مادة
ق�سم التمثيل واالخراج د .امين اخل�شاب
مب�شاركة م�ؤلف وخمرج وبطل امل�رسحية
عبدالله العلي.
بد�أت مديرة الندوة الفنانة �سماح ب�شكر
الهيئة العامة لل�شباب وكل القائمني
على املهرجان ومن ثم حتدث د.امين
اخل�شاب املعقب الرئي�سي للعر�ض
ف��أ���ش��اد يف ال��ب��داي��ة ب��ق��درة عبدالله
العلي يف الت�أليف وعدم اخذه لن�ص
جاهز ومل يلج�أ الى تيمات مطروقة
بل �إن�سانية عامة لي�ست كما اعتدنا
عليها وتتمثل يف ا�ستح�ضار ممثلني
عرب مع امريكان وتطرق الى ما مييز
هذا العر�ض وهو ال�صدق الفني الناجت
عن انفعال املخرج امل�ؤلف املمثل
عبدالله العلي للم�أ�ساة التي يعي�شها
ور�أى به روح �شخ�صية «�سري اجنلو»
واعجب باحل�ضور املجازي ل�شاريل
ت�شابلن عندما اخ��ذ الطفل من يديه

• خالل الندوة التطبيقية

ليقوده الى الأ���ض��واء والفن وو�صفه
بامل�شهد البديع وع�بر عن �سعادته
لعدم قيام اجلمهور بالت�صفيق معظم
الوقت فال يتوقف جناح العر�ض على
ت�صفيق اجلمهور �أو عدمه وامتدح
عبدالله العلي على جناحه يف العر�ض
ك�أول جتربة كتابية واخراجية واختار
لنف�سه طريقا مغايرا وكتابة ن�ص
متما�سك واخراجه بطريقة مميزة.

�أم���ا ع��ن االن��ت��ق��ادات ف��ذك��ر ان حركة
الديكور غري مرنة هذا بجانب �إ�رصار
عبدالله على قيامه بالثالثة �أدوار على
الرغم من ن�صيحته له بعدم فعل ذلك
وف�ضل ان تكون امل�رسحية حتت م�سمى
�آخر وهو «ليلة رحيل �سري اجنلو» الن
االح��داث كلها تدور يف يوم واحد وهو
يوم رحيله.
بعد ذلك فتحت عريفة الندوة الفنانة

�سماح امل��ج��ال للمداخالت للح�ضور
عربت الناقدة ليلى احمد عن �سعادتها
بالن�ص امل�ؤلف من قبل عبدالله العلي
وعدم اخذه لن�ص جاهز كما فعل بع�ض
الكتاب االخرين وا�ستلهمت العر�ض يف
البعدين العربي املتمثل يف �إ�سماعيل
يا�سني والعاملي يف �شاريل ت�شابلن
والنهايات امل�شرتكة بينهما فاعتقدت
وجود ترابط متفق متناغم وهو حينما
تذهب النجومية وتطف�أ الكهرباء على
جنوم كان لهم ثقل يف يوم من الأيام،
م�شيدة مبرونة عبدالله العلي وخفته
على امل�رسح يف التعبري احلركي.
كما ام��ت��دح��ت امل��ك��ي��اج يف العر�ض
الذي جاء متما�شيا مع ال�شخ�صيات،
منوهة الى ان م�شهد اخلتام حينما اخذ
�شاريل ت�شابلن الطفل وذهب دليل على
ا�ستمرار احللم باال�ضافة الى ان وجود
التابوت يف بداية العر�ض له بعد
فل�سفي وان الديكور واقعي وختمت
حديثها بالت�سا�ؤل عن فقدان عن�رص
املر�أة يف العر�ض امل�رسحي.
وختم خم��رج وم ��ؤل��ف وممثل العر�ض
عبدالله العلي الندوة بتوجيه ال�شكر الى
املتحدثني على نقدهم البناء وكل ن�صيحة
قيلت يل �سوف ت�ؤخذ بعني االعتبار و�أجاب
عن نقطة واحدة وهي عدم وجود عن�رص
املر�أة يف الن�ص الذي �أو�ضح �سببه يف جعل
امل�شاهد ي�شعر بال�شيء املفقود �سواء على
�صعيد املمثل او الن�ص امل�رسحي و�أ�ضاف
انه م�س�ؤول عن اي خط�أ حدث يف العر�ض
�شاكرا فريقه على جهدهم اخلال�ص
وتعاونهم معه ب�شكل كبري.

مجرد رأي

وفاة يا ليل دانة
م�شعل ال�سعيد
رمبا ال يعرف كثري من النا�س معنى كلمة يا ليل
دانة ،وعندنا تلفظ التاء املربوطة يف كلمة
دانة بالهاء ،وعندما ي�صدح املطرب بياليل
دانة ب�صوت �شجي امنا يخاطب الليل طالبا
منه الدنو واالقرتاب ،يف املا�ضي ايها ال�سادة
كان كثري من املطربني يبد�أون �أغانيهم بهذه
العبارة اجلميلة الرائعة ،ويطرب النا�س لهذه
الرتنيمة وتتعالى هتافاتهم ،ولأنها كانت
م�شهورة بنيت عليها �أغان مثل �أغنية الراحل
غريد ال�شاطئ :ياليل دان��ة ال دان��ة احلب مر
وخذانا ،وكذلك اغنية الراحلة عائ�شة املرطة:
يا ليل دانة ال دانة ابكي والمن جميب ،حتى
الأغاين التي كان يغنيها كبار مطربي الكويت
تبد�أ بهذه العبارة ،لقد اختفت هذه العبارة
ومل يبق لها وجود يف اغانينا،ملاذا؟ لأن الذوق
اختلف وتغري ومل يعد عندنا �سميعة مثلما
كان يف املا�ضي ،وهذا دليل تراجع االغنية
الكويتية ،حتى املواويل التي كنا ن�سمعها قبل
الأغنية وال تخلو غالبا من يا ليل دانة تال�شت
واختفت و�صار املطرب ي�ستحي ان يغني مواال
قبل الأغنية ،رمبا غنى املطرب يف املا�ضي
م��واال بياليل ياعني وهي الأك�ثر انت�شارا يف
الوطن العربي ،واملعنى �شكوى العني لليل
من قلة النوم وال�سهر ،واليوم ال ياليل ياعني
وال يا ليل دانة والهم يحزنون ،كالم مبتذل
الوزن له وال قافية ،و�ضو�ضاء و�صخب ورق�ص
و�رصاخ وك�أننا يف حفلة زار ذهبت ياليل دانة
وتبعتها �رسيعا ياليل ياعني والآت���ي �أ�شد
و�أنكى.

بطاقة فنية
�إل��ى الفنانة املت�ألقة
عبري �أحمد ،نهديها هذه
البطاقة مع خال�ص الود
واالح��ت��رام مل�سريتها
ال��ف��ن��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة،
وح���ر����ص���ه���ا ال�����ش��دي��د
على الأع��م��ال الهادفة
ب��ع��ي��دا ع���ن اال���س��ف��اف
و ا ال بتذ ا ل  ،و ا هتما مها
ب��ك��ل ���ص��غ�يرة وك��ب�يرة
يف الأدوار التي ت�سند
اليها ،باال�ضافة �إلى
االل����ت����زام وال��ت��ع��اون
وح�����س��ن ع�لاق��ت��ه��ا مع
اجلميع ،وال�شك ان هذه
ال�صفات وغريها جعلت
امل�����ش��اه��دي��ن يحبونها
ويتابعون �أعمالها.

• عبير أحمد

مسمار بلوح
مواقع التوا�صل االجتماعي �صنعت لفائدة النا�س ،هي كا�سمها
توا�صل بني النا�س يف كافة انحاء العامل ،وقد �أ�سيء ا�ستخدامها
وا�صبحت ت�ستخدم لت�صفية احل�سابات والت�شهري وذكر مثالب
النا�س وهذا امر غري مقبول وينايف االخالق ،العجيب ان بع�ض
الفنانني يطالعوننا بني فينة و�أخرى ب�سخافاتهم ،فنجد فنانا
ي�سيء �إلى فنان وفنانة ت�سيء �إلى فنانة ،وكل ما نطالعه كذب
�رصاح ،واذا جاء العيب من �أهل العيب فلي�س عيبا ،وهذه القلة
القليلة التعلم انها ت�سيء لنف�سها اكرث مما ت�سيء للآخرين.

سيتم عرضها أسبوعي ًا بدءاً من الخميس المقبل

ثالث جلسات طربية لمحمد عبده
بتلفزيون الكويت

كتبت �سو�سن �أ�سعد:
• غدير
الزايد

أعمالها ذات طابع تراثي

غدير الزايد بثالثة مسلسالت درامية في رمضان المقبل
اختارت املمثلة واملذيعة العمانية
غدير ال��زاي��د �أن تكون اطاللتها يف
املو�سم الدرامي الرم�ضاين املقبل ذات
طابع تراثي ،يف حماولة منها لرتك
ب�صمة عرب خطواتها الفنية التي بد�أت
ت�شعر بوجود نقطة تغيري وا�ضحة
بها.
وقالت الزايد�« :س�أطلّ على اجلمهور
رم�ضاني ًا من خ�لال ثالثة م�سل�سالت
متنوعة ،اجتمعت على �أنها ذات طابع
تراثي ،الأول منها بعنوان «غر�س الود»
من ت�أليف نورية الرومي و�إخراج خلف
العنزي مب�شاركة نخبة جنوم منهم
ابراهيم احلربي ،يعقوب عبدالله،
روان مهدي ،حمد العماين� ،سعود
بوعبيد ،يا�سة ،غرور ،علي العلي،

ليايل دهراب وغريهم الكثري ،حيث ما
زال ت�صويره م�ستمر ًا يف الكويت بعدما
مت انهاء كامل م�شاهد لبنان».
وتابعت يف حديثها�«:أما امل�سل�سل
الثاين الذي �س�أبد�أ ت�صوير م�شاهدي فيه
الأ�سبوع املقبل ،فهو بعنوان «الديرفة»
من ت�أليف علياء الكاظمي و�إخ��راج
مناف عبدال وبطولة هيفاء عادل،
�أ�سمهان توفيق ،بثينة الرئي�سي،
ح�سني املهدي ،غدير ال�سبتي ،نور،
الدين
عبدالله بهمن ،عبدالرحمن
ّ
وغريهم ،و�أج�سد فيه �شخ�صية مليئة
باخلطوط الدرامية واملتمثلة بدور
خولة االبنة الطيبة والعاطفية التي
حتب والدتها كثري ًا».
و�أكملت الزايد م�شرية �إلى امل�سل�سل

الثالث الذي يحمل عنوان «الو�صية
ال�ضائعة»« :العمل من �إخ��راج حمد
البدري وبطولة نخبة جن��وم ،وفيه
�أج�سد �شخ�صية �شيخة ،وهي التي قد
تكون ال�شخ�ص الوحيد الذي ميتلك حل
الو�صية ،وهذا امل�سل�سل من املفرت�ض
ت�صويره ط��وال �شهر مار�س احلايل
و�أبريل املقبل».
على �صعيد �آخر� ،أ�شارت الزايد �إلى
ا�ستعدادها لبدء ت�صوير فيلم �سينمائي
خالل الأيام املقبلة ،وهو كويتي ذو
طابع كوميدي درامي« ،لكن مع الأ�سف
ال �أ�ستطيع التلميح عن �أي عن�رص من
عنا�رصه يف الوقت الراهن بح�سب ما
يلزمني به العقد املربم ما بيني وبني
اجلهة املنتجة».

يعر�ض تلفزيون الكويت ب��دء ًا من
اخلمي�س املقبل �أول���ى جل�سات
ال��ط��رب الغنائية ال��ت��ي �سجلها
الفنان حممد عبده ،والتي �ستتبعها
عر�ض جل�ستني غنائيتني لأ�سبوعني
متتاليني ،والتي قام التلفزيون
ب�إنتاجها ،و�ستعر�ض ح�رصي ًا عرب
�شا�شة القناة الأولى بالتلفزيون يف
ال�ساعة العا�رشة م�ساء.
وتعليقا على البدء قريب ًا بعر�ض تلك
اجلل�سات الغنائية قال وكيل وزارة
• سعود اخلالدي
الإعالم امل�ساعد لقطاع التلفزيون
�سعود حمد اخلالدي �إن هذه ال�سهرات الطربية ثمرة حت�ضريات م�سبقة متت
مع الفنان حممد عبده ،والذي مل يغن منذ قرابة ع�رشين عام ًا جل�سات
�شعبية م�صورة ،وبالفعل نعتز با�ستقطاب هذه القامة اخلليجية والعربية
الفنية الكبرية ل�شا�شة التلفزيون ،وهذه اجلل�سات تت�سم بالطابع ال�شعبي،
وحتمل ذكريات يف وجدان قلوب جمهوره الكبري» .وثمن اخلالدي جهود
ودعم القيادات الإعالمية مبثل تلك النوعية من الأعمال الفنية اال�ستثنائية
التي تقوم ب�إحياء الرتاث الفني اخلليجي العريق ،كما ثمن اخلالدي
يف الوقت نف�سه جهود ودور �إدارة املنوعات بالتلفزيون يف ت�سجيل تلك
اجلل�سات الغنائية ،وجميع طاقم العمل.
يذكر �أن اجلل�سات الطربية للفنان ال�سعودي حممد عبده �ستبث تباعا يوم
اخلمي�س �أ�سبوعي ًا على التوايل ايام  14و 21و 28من �شهر مار�س احلايل،
وتت�ضمن جمموعة من �أبرز و�أجمل �أعماله الغنائية من بينها «�ضناين
ال�شوق ،لك حق تزعل ،جيتك حبيبي ،واح�شني زمانك» وغريها.

