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المعهد العالي للفنون المسرحية

فالش باك

قناة القرين للمرة الثانية

قدم مسرحية «راوية األفالم»

• م�شهد من امل�رسحية

كتبت فالني فخري:
ق���دم امل��ع��ه��د ال��ع��ايل للفنون
امل����سرح��ي��ة «راوي����ة الأف��ل�ام»
للكاتب الروائي الت�شيلي ايرنان
ريبريا لتيلري� ،ساد�س عرو�ض
امل�سابقة الر�سمية ملهرجان
�أي��ام امل�رسح لل�شباب بدورته
الثانية ع����شرة ،على خ�شبة
م�رسح الد�سمة.
م ��ؤل��ف الن�ص اي��رن��ان ريبريا
لتيلري ولد يف ت�شيلي عام ،1950
وترعرع يف قرية يعمل �أهلها
يف ا�ستخراج امللح من املناجم
و�سط �صحراء �أتاكاما .نال عديدا
من اجلوائز ،من بينها اجلائزة
القومية للكتاب بت�شيلي لعامي
 1994و ،1996وك��ذل��ك و�سام
اجلمهورية الفرن�سية بدرجة
فار�س يف الآداب والفنون ،وذلك
عن جهوده يف �سبيل نه�ضة الفن
ون�رشه يف العامل.
اذ ي�سرتجع ذكريات دور ال�سينما
يف �أوج جم��ده��ا يف �أم�يرك��ا
الالتينية ،عرب حكاية طفلة من
احدى القرى ال�صغرية بت�شيلي،
ا�شتهرت بقدرتها الآ��س�رة على
اعادة �رسد ق�ص�ص الأفالم ،فكلما
ع��ر���ض فيلم ج��دي��د يف �سينما
القرية� ،أعطت لها �أ�رستها النقود
لكي ت�شاهده ،وم��ن ث��م تعود
لتحكيه لهم بطريقتها اجلذابة.
ازدادت �شهرتها وتنامت حيث
تفننت يف رواية الأفالم وعر�ضها
يف بلدتها الفقرية احلزينة بكل

م��ا ت�ستطيع م��ن �أداء متثيلي
واك�����س�����س��وارات وم�لاب�����س� ،إلى
درجة �صار بع�ض النا�س يدعونها
ل�تروي لهم �أف�لام � ًا يف بيوتهم
مقابل مبالغ معينة ،لكن ذلك
ت�سبب ل��ه��ا مب�شكلة كبرية،
وبخا�صة مع املرابي الذي اعتدى
عليها وعلى براءتها ،وكتمت
الأمر عن والدها.
يف ال��ع��ر���ض ب���رزت امكانات
املمثلة مرمي ح�سن يف جت�سيدها
لدور الطفلة ،ومتايز يف الأداء
نا�رص حبيب الذي برع يف دور
امل��راب��ي املعتدي ،كما �أج��اد
رازي يف ظهوره ب�شخ�صية والد
الطفلة.
�أما على �صعيد الديكور فقد جنح
م�صممه يف توكيد الفارق الطبقي
من خ�لال م�ستويات املنازل.
�أم��ا خم��رج العر�ض فقد �أح�سن

• مرمي ح�سن ورازي ال�شطي

اجلغرافية

ا�ستغالل املنطقة
خل�شبة امل�رسح.
وبعد نهاية العر�ض امل�رسحي
عقدت ن��دوة تطبيقية يف قاعة
ال���ن���دوات مب����سرح الد�سمة،
ت�صدت الدارتها الإعالمية حبيبة
العبدالله وكان املعقب الرئي�سي
لها املخرج د.عمرو دوارة وذلك
بح�ضور خمرج العر�ض عدنان
بالعي�س.
انطلقت ال��ن��دوة برتحيب من
عريفتها باحل�ضور يف القاعة
وم��ن ثم قدمت تعريفا مب�سطا
عن املعقب الرئي�سي د.عمرو
دوارة الذي �شكرها عليه لينطلق
بعد ذلك يف تقدمي ر�ؤي��ة نقدية
للعر�ض فقدمت :حبيبة العبدالله
نبذة عمن معها يف املن�صة،
وع��ن فريق العمل وجهدهم يف
تقدمي هذه امل�رسحية ،ورحبت

باحل�ضور وعقب الدكتور دوارة
قائال� :سعيد بتواجدي يف هذا
املهرجان ال�شبابي ك�ضيف ومعقب
على عر�ض املعهد العايل للفنون
امل�رسحية ومالفت انتباهي ان
الإع���داد ال��ذي ق��ام به جمموعة
من الطلبة الغى �أحداث ًا كثرية
من الن�ص الأ�صلي للرواية وهذا
االخت�صار باالحداث افقد جمالية
اح��داث الرواية التي يوجد بها
اح��داث كثرية مثرية لال�سف مت
حذفها ومتنيت لو كانت موجودة
حتى يتعرف امل�شاهدون عليها
وهناك جزئية مهمة يف الن�ص
اال�صلي وهي االحباط الذي الزم
الفتاة بعد ظهور التلفاز كل
ذلك مل يتطرق له العر�ض فظهر
احلوار �رسدي ًا للغاية.
وبعد ذلك فتحت عريفة الندوة
الإعالمية حبيبة العبدالله الباب

فريق عرض «راوية األفالم»
ن�ص امل�رسحية ،ه��و نتاج «ور���ش��ة مل��ادة فن
كتابة» لطلبة ق�سم النقد والأدب امل�رسحي وهم:
�أمينة احلداد ،رهام ديب� ،سارة حمودي� ،سارة
عبدالرحمن ،فواز امل�شعل ،مرمي عبدالر�سول،
مرمي عبدال�صمد ،وحتت ا�رشاف �أ�ستاذة املادة
رئي�سة الق�سم د�.سعداء الدعا�س .اخراج عدنان
بالعي�س ،ومتثيل :رازي ال�شطي وم��رمي ح�سن

هدى صالح تشارك في مسلسل

« 25دقيقة» كضيفة شرف

• هدى
�صالح

م�شعل ال�سعيد

�أعلنت الفنانة هدى �صالح م�شاركتها
ك�ضيفة �رشف يف م�سل�سل « 25دقيقة»،
ال���ذي ي��ج��ري ت�صويره حاليا يف
الكويت ،املقرر عر�ضه يف ال�سباق
الرم�ضاين املقبل.
و�شاركت هدى ،عرب خا�صية «»story
على موقع «ان�ستغرام» ،مقطع فيديو
م��ن كوالي�س ت�صوير العمل،
وظ��ه��رت فيه برفقة الفنان
عبدالله بو�شهري ،وقالت:
«�أنتم ما ت��درون �أن��ا وعبود
زم�لاء و�أ���ص��دق��اء م��ن �سنة
 2003الله ال يغري علينا»،
«بو�شهري»
ليقاطعها
بالقول« :يعني كم �سنة»،
لرتد هدى� 16« :سنة كربنا
وال بعدنا �صغار طبعا العمل
الذي �أ�صوره بالوقت احلايل،
�سوف �أك���ون �ضيفة ��شرف فيه
م�سل�سل  25دقيقة يف رم�ضان 2019
بعدين �أخربكم عن دوري».
م�سل�سل « 25دقيقة» ،من بطولة:
«ع��ب��دال��ل��ه ب��و���ش��ه��ري ،ه��دى
اخل��ط��ي��ب ،وط��ي��ف ،وابراهيم
احل��رب��ي ،و���س��ع��ود بو�شهري،
وهند البلو�شي ،و�شيالء �سبت..
و�آخرين» ،وهو من ت�أليف الكاتبة
���س��ح��اب ،و�إخ�����راج ���س��ائ��د ب�شري
الهواري.
و���ش��ارك��ت ه��دى ���ص�لاح ح��دي� ًث��ا يف
م�سل�سل «حكايات �صغرية» ،بطولة
نخبة من جنوم الدراما اخلليجية،
�أبرزهم« :هنادي الكندري ،وعبري
�أح��م��د ،وحم��م��د احل����داد ،وزه���رة
اخل��رج��ي ،وم��ي عبدالله ،وجمال
الردهان ،و�آخرون» ،وهو من ت�أليف
عبداملح�سن ال��رو���ض��ان ،و�إخ��راج
�سلطان خ�رسوه ،وامل�سل�سل مكون
من جمموعة ق�ص�ص ق�صرية تقع يف
ثنائية وثالثية وخما�سية و�سباعية،
وكل منها حتمل �أ�سماء خمتلفة ،منها:
«حالة حنان» و«عري�س ليلة خمي�س»
و«م�ضاوي �أكلها الذيب» ..وغريها.

ونا�رص حبيب و�أحمد املعتوق وهيا ال�سعيد و�شهد
يا�سني .مو�سيقى وم�ؤثرات :حممد الرتكماين،
ت�صميم اال�ضاءة :فا�ضل ال�صفار ،ت�صميم الأزياء:
زينب عبدال�سالم ،ماكياج :خالد ال�شطي ،ت�صميم
الديكور� :أحمد �سنا�سريي ،ادارة الكوالي�س:
عبدالله البلو�شي .اال�رشاف العام :عميد املعهد
العايل للفنون امل�رسحية د.علي العنزي.

جلمهور القاعة للمداخالت،
ف��ك��ان��ت ال��ب��داي��ة م��ع د.منى
العمريي التي ا�شادت بالعر�ض
وبفريق عمله معربة عن �سعادتها
مب�شهد «الفال�ش ب��اك» و�شكرت
املخرج عليه النه اظهره على
اخل�شبة بخفة جميلة ومدرو�سة
وب�أداء مميز ح�سبما ذكرت.
وبدوره وجه عميد املعهد العايل
للفنون امل�رسحية د.علي العنزي
الدعوة للح�ضور يوم  14احلايل
لتد�شني اول ن�شاط م�رسحي
ثقايف بني املعهد ومركز ال�شيخ
جابر االح��م��د الثقايف وكذلك
وجه دعوة �أخرى يوم  17احلايل
حل�ضور ام�سية خا�صة للراحل
�صقر الر�شود �ستقام يف املعهد
العايل للفنون امل�رسحية والتي
تت�ضمن عر�ضا م�رسحيا بعنوان
«�صقر» وذل��ك حللول الذكرى
االربعني لوفاته.
ويف ختام الندوة �شكر املخرج
عدنان بالعي�س  ادارة املعهد
على ه��ذه الثقة وفريق عمله،
وا�ضاف :البدايات دائم ًا تكون
�صعبة وامت��ن��ى ان اك��ون اديت
واج��ب��ي كمخرج والب��د تختلف
ال��رواي��ة وال��ي��وم قدمت م�رسح
ال�صورة و�أحببت ان ا�شارك معكم
بهذا العمل ،وحتية لوالدي وهما
الداعم الأول يل وكوين �سعودي ًا
�رشف ان �أكون بني �أهلي واخواين
يف الكويت الغالية التي تخرجت
يف معهدها امل�رسحي بدرجة
االمتياز مع مرتبة ال�رشف.

أبطال ورشة «الثاني من نوفمبر» أضحكوا الجمهور وأمتعوا أنفسهم

أحمد العوضي :أفسح المجال
لكل ممثل للتعبير عن نفسه

• املخرج �أحمد العو�ضي

كتبت فالني فخري:
عندما يكون هناك ربان يقود ال�سفينة
يبقى على البحارة �أن يطمئنوا فقط
عليهم االلتزام بتوجيهاته و�سوف
ي�صل بهم �إل��ى بر الأم��ان ،وه��ذا ما
ح�صل م��ع ال��ف��ن��ان امل��خ��رج احمد
العو�ضي رب��ان ور�شة فرقة م�رسح
ال�شباب الذي قدم جلمهور مهرجان
�أي��ام امل�رسح لل�شباب جمموعة من
ال��ه��واة امل��ح�ترف�ين ،نعم ه��م يف
بداية امل�شوار لكن بع�ضهم جتاوز
الهواية و�أث��ب��ت �أن��ه ف��وق اخل�شبة
«ممثل جاهز» ،يف العا�رش من مار�س
كان هناك والدة ملواهب جديدة متى
ما مت املحافظة عليهم واحت�ضانهم
بالطرق االكادميية ال�سليمة املبنية
على ا�س�س وركائز متينة ف�سيكونون
راف��دا جيدا يف امل�ستقبل ،فرجال
العو�ضي وفتاتهم الوحيدة قدموا
عر�ضا م�رسحيا �أمتعنا كجمهور
و�ضحكنا من قلوبنا واي�ضا جعلهم
ينت�شون موهبة وقدرة فوق اخل�شبة
وعلى جنبات امل�رسح� ،أحد ع�رش من

• م�شهد من امل�رسحية

الفتية اكملت عددهم زميلتهم ال�شابة
اعلنوا يف «الثاين من نوفمرب» �أنهم
عجينة �أح�سن امل��خ��رج العو�ضي
ت�شكيلها كيفما �شاء وراه��ن عليهم
من خالل جمموعة من الق�ص�ص قدمت
فوق اخل�شبة تنقل بهم وبنا �إلى �أفكار
جمتمعية وق�ضايا حملية وجعلهم يف
اختبار حقيقي �أمام اجلمهور.
حر�ص املخرج العو�ضي من خالل
الأفكار التي طرحها فوق اخل�شبة
على تقدمي جمموعة من امل�رسحيات
الق�صرية «ف�صل واح���د» اف�سحت
املجال �أم��ام كل ممثل للتعبري عن
نف�سه واي�����ض��ا اث��ب��ات ق��درت��ه على
اخل����روج م��ن �شخ�صية االره��اب��ي
والولوج �إلى املوظف العادي مرورا
بالزبال وانتهاء بعبيد الطاقة،
احد ع�رش �شابا وفتاة قدموا انف�سهم
بالطريقة التي ي�ستحقونها والتي
تعك�س حقيقة ان م�رسح ال�شباب
كان ومايزال و�سيظل «والدة» وام ًا
حا�ضنة لل�شباب امل�رسحي املبدع.
واجلميل يف رفاق العو�ضي او طلبته
او عنا�رصه انهم �شكلوا ال�سينوغرافيا

ب�أنف�سهم فكانوا تارة ممثلني وتارة
�أخ��رى قطع ًا جامدة وت��ارة ثالثة
كانوا م�ؤثرا �صوتيا.
اختار العو�ضي �سبعة م�شاهد قدمت
تباعا �شارك يف ت�أليف ثالثة منها
هي «ارهاب» و«النمرود» و«اخلادمة»
يف حني يقف وراء ت�أليف امل�شهد
امل�رسحي «غ�صيت بك يا ماي» الكاتب
الإماراتي �إ�سماعيل عبدالله،وامل�شهد
اخلام�س بعنوان «ي�ستيقظ منزعج»من
ت�أليف د.علي العنزي واخريا م�شهد
«دكتور فاو�ست» امل�ؤلف العاملي
كري�ستوفر مارلو.
ام����ا ف���ر����س���ان ال���ور����ش���ة ال��ذي��ن
ي�ستحقون «بكالريو�س مهارة» فهم
علي ح�سن،ب�سام �سمري،يو�سف
بونا�شي،عمرو عادل،علي اكرب،حمد
ب��ون��ا���ش��ي ،داود ا�شكناين،خالد
الديحاين،عبدالغفار العو�ضي،خالد
املطريى،غادة ويو�سف الوادي.يف
حني تولى مهمة اال�ضاءة عبدالله
الن�صار وم�ساعد خم��رج العنود
العطوان وا�رشاف رئي�س فرقة م�رسح
ال�شباب عبدالله البدر.

القرين ا�سم قدمي للكويت وهو ا�سم ت�صغري لقرن ،وقد قامت
وزارة الإعالم الكويتية ب�إطالق بث هذه القناة بتاريخ  25فرباير
عام  2017وهي �ضمن �شبكة قنوات تلفزيون الكويت ،وقد جنحت
هذه القناة بكل املقايي�س لي�س على م�ستوى الكويت فقط وامنا
على م�ستوى املنطقة ،لأنها �أعادت احياء الرتاث الكويتي القدمي
مبا يف ذلك الأعمال التلفزيونية وامل�رسحية والربامج والأن�شطة
ال�سيا�سية والثقافية وبرامج االطفال القدمية والربامج الدينية
والأن�شطة الريا�ضية وال�سهرات التلفزيونية النادرة ،واحلفالت
التي كانت تقام يف املا�ضي،ومبا ان النا�س �أ�صبحوا بحاجة
ما�سة ملا�ضيهم اجلميل �أ�صبحت الأ��سرة الكويتية ال ت�ستغني
عن قناة القرين ،وقد �أح�سنت وزارة الإعالم �صنعا ب�إطالق هذه
القناة الرائعة التي �أ�صبحت ن�سبة امل�شاهدة عليها كبرية جدا،
ولعل البع�ض اليعرف من هو �صاحب فكرة قناة القرين ،و�صاحب
الفكرة هو الإعالمي الن�شط يو�سف ال�رسيع وكان اول مدير لها،
وقد حر�ص على ان تكون خا�صة مبا�ضي الكويت وحقق ما اراد،
واليوم باتت هذه القناة من اكرث القنوات م�شاهدة نتذكر من
خاللها ما�ضينا ونرى من خاللها �أنا�س ًا �صنعوا تاريخ الكويت
على كافة الأ�صعدة ،وهي فر�صة لأبناء اجليل احلايل ليتعرفوا
من خاللها على كويت املا�ضي ويروا ب�أعينهم كم كان النا�س
ب�سطاء وعلى ال�سجية ودون تكلف ،وليعرفوا انه لوال املا�ضي
مل يكن احلا�رض ،ومادمت �أحتدث عن قناة القرين البد ان اذكر
ان تلفزيون الكويت وهو الأب لكل القنوات التابعة له� ،أ�صبح
من �أف�ضل تلفزيونات املنطقة ،وعن نف�سي مل اكن اتابعه اال نادرا
ولكن اليوم �رصت وغريي من امل�شاهدين نتابع تلفزيون الكويت
النه �أ�صبح �أف�ضل بكثري مما كان عليه ،ويف النهاية �شكرا لقناة
القرين و�شكرا للقائمني عليها و�سنظل نتابع هذه القناة الرائعة
ونتذكر من خاللها تراث الكويت العريق الننا مللنا ال�صخب
وال�ضو�ضاء وا�شتقنا للما�ضي بكل تفا�صيله .ودمتم �ساملني

بطاقة فنية
م��ه��داة �إل��ى الفنان الكبري خالد
العبيد ،الذي �آثر االبتعاد عن الأ�ضواء
بعد ان ر�أى احلركة الفنية لي�ست
على ما ي��رام ،وم��ع ذل��ك فمازالت
�أعماله الفنية عالقة يف ذاكرة الفن،
وخ�صو�صا م�سل�سالت الأطفال التي
جنح بها جناحا كبريا ،وك��ون من
خاللها �شعبية كبرية ،و�أثبت مبا
اليدع جماال لل�شك انه �أف�ضل من ج�سد
�أدوار ال�رش بكوميديا عالية« ،ولبو
عبد اللطيف» نقول� :أنت مدر�سة فنية
قائمة بذاتها ،وليتك تعود �إلى
ال�ساحة الفنية ف�إن مل تكن بحاجة
لها فهي بحاجة اليك ،وفعال انت
فنان ال تتكرر.

• خالد العبيد

مسمار بلوح
عندما يتحدث فنان �أو فنانة عن �أمور فنية عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي رمبا قبلنا ذلك على م�ض�ض ولكن ان يتحدث فنان �أو
فنانة عن �أمور �سيا�سية فهذا ما ال نقبله على االطالق ،ما �ش�أن
الفنان بال�سيا�سة وما دخله بها ،نتحمل ان ينظر فنان �صغري
حال الفن ولكن بعيدا عن ال�سيا�سة ،ومن يجنح لهذا الأمر اقل
ما ن�صفه به انه احمق ،وقدميا قال ال�شاعر:
ل���ك���ل داء دواء ي�����س��ت��ط��ب به
�إال احل��م��اق��ة �أع��ي��ت م��ن يداويها
وليتحمل الأحمق تبعات حماقته.

أمل العوضي :ال أقلد
هيفاء وهبي
نفت الفنانة �أمل العو�ضي ما �أ�شيع
ب�أنها متلك ث��روة تقدر مبليون
دي��ن��ار� ،أي م��ا ي��ع��ادل  3ماليني
دوالر ،م�ؤكدة �أن م�شكلتها �أنها
م�رسفة وتنفق كثريا.
و�أ�ضافت« :ل��و ي��دور الزمن
ما فعلت عمليات جتميل،
و�أقي�س ه��ذا على بنتي
والأ�شخا�ص القريبني
مني� ،أن�صحهم دائما
باجلمال الطبيعي».
و�أب����دت ال��ف��ن��ان��ة �أم��ل
العو�ضي ا�ستغرابها
م��ن ت��ق��ارب اطاللتها
و�أ���س��ل��وب��ه��ا خ�لال
جل�سات الت�صوير من
اللبنانية
النجمة
هيفاء وهبي ،عند
�س�ؤالها ب�أنها تقوم
بتقليد الأخرية.
و�أو�ضحت «�أمل»،
�أن «هيفاء» �أيقونة
و�آي��ة يف اجلمال،
وه�����ي ال ت�سعى
�إل���ى تقليد اط�لاالت
وجل�سات ت�صوير «هيفاء»،
ن��اف��ي��ة �أن ت��ك��ون �شاهدت
�صورها قبل �أن تخ�ضع لتلك
اجلل�سات.
وتابعت�« :أنا م�صدومة على
فكرة ،ب�س املو�ضة �أ�صبحت
واحدة».
و�شاركت الفنانة �أم��ل العو�ضي
ؤخرا ،يف اجلزء الثاين من م�سل�سل
م� ً
«نوايا» ،والذي يحمل عنوان «هم
نوايا» ،من بطولة الفنانة القديرة
�سعاد عبدالله ،و�أم��ل العو�ضي،
وفاطمة ال�صفي ،وح�سني املهدي،
و�سليمان ال��ي��ا���س�ين ،وانت�صار
ال�رشاح ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف
ن��وف امل�����ض��ف ،و�إخ����راج عي�سى
ذياب.

• �أمل
العو�ضي

