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قدمتها فرقة مسرح الشباب ضمن عروض المسابقة الرسمية

«على قيد الحلم» ..األحالم العظيمة ال تتحقق بسهولة
تغطية فالني فخري:
ق��دم��ت ف��رق��ة م����سرح ال�شباب،
التابعة للهيئة العامة لل�شباب،
�آخر عرو�ض امل�سابقة الر�سمية
ملهرجان �أي��ام امل�رسح لل�شباب
ب��دورت��ه الثانية ع����شرة� ،أم�س
الأول ،على م�رسح الد�سمة ،من
خالل م�رسحية «على قيد احللم»
ت�أليف تغريد ال���داود و�إخ���راج
يو�سف البغلي.
�إذ تدور �أحداث الن�ص جميعها يف
حلم ال�شاب احلامل الذي يج�سد
�شخ�صيته الفنان حمد �أ�شكناين،
وجن���ده يف ه���ذا احل��ل��م يعي�ش
رغباته التي مل يتمكن من حتقيقها
يف ال��واق��ع ،فهرب �إل��ى �أحالمه
ليجد املتنف�س لها من خالل ق�صة
احلب وال�شغف التي يعي�شها مع
فتاة �أحالمه التي ال تنا�سبه يف
امل�ستوى االجتماعي وامل��ادي،
متثل دور فتاة الأح�لام الفنانة
ال�شابة �أري���ج اخلطيب يف �أول
م�شاركة لها وهي طالبة يف املعهد
العايل للفنون امل�رسحية.
هذا وتتوالى الأح��داث ال�ساخرة
ب�أ�سلوب الكوميديا ال�سوداء،
ف�أبرزت قدرات الفنانني ال�شباب
خالد ال�سجاري وح�سني املهنا
و�آية الغمري الذين قدموا �أكرث من
كراكرت يف هذا احللم.
متتع هذا العر�ض بال�سينوغرافيا
االحرتافية يف ت�شكيل الديكور
وقطعه اوال ب�شكل النجوم وم�شهد
حمد ا�شكناين املبدع وهو يتمايل
على ال�شكل الدائري باال�ضافة الى
م�شهد العزاء الذي كان �ساخرا امام
اداء حمد الواقعي والى جانب هذا
االزياء الرائعة وت�شكيلها بطريقة
جميلة لتو�ضح مقتطفات احللم كل
هذا كان يف �صالح العر�ض ودليل
على جناحه يف جميع اجلوانب.
فريق العمل

متثيل :حمد �أ�شكناين ،ح�سني
املهنا ،خالد ال�سجاري� ،آية
الغمري� ،أري��ج اخلطيب ،حممد
ع���ب���دال���رزاق ،ت�صميم ديكور
واك�����س�����س��وار :كاترين دواج���ي،
�إ�ضاءة :عبدالله الن�صار ،تنفيذ
االك�س�سوار :علي حب الله ،ت�صميم
الأزي���اء :ح�ص العباد ،ت�أليف
وتوزيع مو�سيقي :حممد الزنكوي،
م��ك��ي��اج :عبدالعزيز اجلريب،
م�ساعد خمرج� :سفانه ال�شواف،
كنرتول :يا�رس احلداد ،مدير �إدارة
انتاج :نواف ال�شحيتاوي ،مدير
اخل�شبة :فا�ضل الن�صار.
وبعد انتهاء العر�ض امل�رسحي
عقدت ندوة تطبيقية للم�رسحية
وذل��ك يف قاعة الندوات مب�رسح
الد�سمة وكانت حتت ادارة الدكتور
عبد الله العابر وذل��ك بح�ضور
الدكتور حممد زعيمة وهو دكتور
بق�سم النقد واالدب امل�رسحي يف
املعهد العايل للفنون امل�رسحية

• م�شهد من امل�رسحية

حمد أشكناني
ضبط اإليقاع
وأداؤه فوق
المميز
• حممد �أ�شكناين

هيفاء حسين تعرب عن سعادتها
بتكريم الرئيس الفلسطيني لها
كرم الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س الفنانة البحرينية هيفاء
ح�سني ومينحها و�سام الثقافة
والفنون «م�ستوى الإب���داع» يف
مقره الرئا�سي يف مدينة رام الله
بفل�سطني.
واحتفلت هيفاء م��ع م��ن خالل
�صفحتها ال�شخ�صية مبوقع
التوا�صل االجتماعي «ان�ستغرام»
بن�رشها «فيديو» تكرميها تقول:
«نعم هذا هو االجناز احلقيقي..
احلمدلله مت تكرميي ومنحي
و�سام الثقافة والفنون م�ستوى
االب��داع وه��و و�سام رئا�سي من
رئي�س دول��ة فل�سطني حممود
عبا�س على تقدميي دور ريتاج
يف امل�سل�سل الوطني ال�سيا�سي
خيانة وط��ن مل��ا ك��ان ل��ه من
ت�أثري كبري وايجابي على فكر
املجتمع».
وتابعت هيفاء تقول« :وعلى حد
علمي اين �أول فنانة بحرينية
حت�صل على و�سام رئا�سي من
رئي�س دولة واهديه ب�شكل خا�ص
لكل فناين البحرين».
ويف نف�س ال�سياق �أع��رب��ت هيفاء عن �شكرها
للرئي�س الفل�سطيني بقولها�« :شكرا �سيادتك على
هذا االهتمام واحلر�ص على ا�ست�ضافتنا ملنحنا

وهو املعقب الرئي�سي للعر�ض
امل�رسحي واي�ضا خمرج العر�ض
يو�سف البغلي والكاتبة تغريد
الداود.
يف البداية ع��رف مدير الندوة
د.ع��ب��د ال��ل��ه ال��ع��اب��ر باملعقب
الرئي�سي للندوة د.زعيمة الذي
ب���دوره �شكر رئي�س املهرجان
وال��ق��ائ��م�ين عليه وق����ال« :ه��ذا
املهرجان يف هذه ال��دورة معظم
عرو�ضه على م�ستوى متميز وهذا
يرجع ال��ى جمهود كبري للجنة
امل�شاهدة واليوم م�سك اخلتام
فاغلبيه العرو�ض كانت ذات قيم
وبينهم ا�شرتاكات عديدة كفكرة
البحث عن ال�شخ�صيات االن�سانية
التي تطمح للبعد عن القهر ويف
هذا العر�ض قدم حالة بعيدة عن
الواقعية وتتما�شى مع الواقعية
يف نف�س الوقت فم�شهد اخلتام كان
له اكرث من زاوي��ة فختم امل�شهد
بجملة «ت�صبحون ع��ل��ى قهر»
وداخل االحداث بجملة «ال يزعجنا
اال �أح�لام الب�سطاء» فتجتمع كل

هذه ال�صور مع �صورة فتاة �أحالمه
الجعلني ات��ع��اط��ف م��ع البطل
واجل��دي��ة يف العر�ض جعلتني
ات�ساءل هل كان حلما ام حقيقة؟
واحيي م�صممة ال�سينوغرافيا على
الديكور الرائع وا�شيد باال�ضاءة
املركزة فمثل هذه احلاالت تعترب
الو�سيلة املالئمة التي تو�ضح
احل���االت النف�سية لل�شخ�صية
ويو�سف البغلي لقد تطور تطورا
كبريا وا�صبح واعيا با�ستخدام كل
ماهو على خ�شبة امل�رسح وانا
ارى اننى امام عر�ض مهم ويجب
املحافظة عليها.
وف��ت��ح ع��ري��ف ال��ن��دوة املجال
للمداخالت وكان اولهم الدكتور
خالد عبداللطيف الذي قال« :نحن
اليوم امام ن�ص ج�سد معاناتنا
هذه الأي��ام حتى ا�صبحنا نطارد
يف �أحالمنا والن�ص عام كان ميثل
ال�سهل املمتنع �سواء كان يف الأداء
التمثيلي املتميز �أو يف احلركة
وتغريد الداود تطور فقدمت ن�ص ًا
جمي ًال مم��ي��ز ًا ويو�سف البغلي

هذا التكرمي العظيم منكم ،ودعمكم الكبري للفن
والفنانني ،وعقبال ما اح�صل نف�س هالو�سام من
ملك البحرين بو�سلمان قولوا �آمني»

فيفي عبده تشارك رامي عياش
كليبه الجديد
ت�شارك الفنانة فيفي عبده ،يف كليب �أغنية رامي عيا�ش اجلديدة «�سكاكر
ال�سكر» ،وذلك �ضمن �أغاين �ألبومه املقرر طرحه خالل الأيام القليلة
املقبلة ،وهي من كلمات خالد فرنا�س� ،أحلان عمرو ال�شاذيل،
توزيع حممد �شفيق ،وحتت �إ�رشاف �رشكة مزيكا وعبد العظيم
خالف.
ؤخرا �أغنية جديدة بعنوان
�
م
طرح
عيا�ش
رامي
أن
�
يذكر
ً
«و�صفويل عيونك» عرب القناة الر�سمية اخلا�صة به على
موقع «يوتيوب» ،وهي من كلمات نبيل افيوين� ،أحلان نور
املالح ،وتوزيع جان ريا�شي.

خالد رمضان :نحن أمام نص جسد معاناتنا مع الحياة
ا�ستطاع بادواته ان يو�صل فكرته
الينا وال��ع��ر���ض ككل ه��و نقله
مل�رسح ال�شباب».
يف النهاية حتدثت الكاتبة تغريد
ال���داود قائلة« :ا�شكر مهرجان
م�رسح ال�شباب فكان بدايتي من
هنا واول جائزة كانت من هذا
املهرجان و�شكرا مل�رسح ال�شباب
الذي جمعني بيو�سف البغلي الذي
كنت اريد العمل معه وا�شكرة على
كل ما قدمه من وقت لنجاح هذا
العمل».
وختم الندوة بكلمة من خمرج
العر�ض يو�سف البغلي« :ا�شكر
املهرجان على هذه الثقة التي
منحتوين اياها وكان ال بد يل ان
اكون جريئ ًا فالفكرة لن ت�صل اال
باجلر�أة يف الطرح وا�شكر فريق
العمل وم��ا بيننا م��ن تعاون
متبادل وهذا ما نتج عن االبداع
امل����سرح��ي وا���ش��ك��ر م�رسح
ال�شباب وتغريد الداود ويف
النهاية اق��ول ت�صبحون
على حلم».

• الرئي�س الفل�سطيني يكرم هيفاء ح�سني

• فيفي عبدة
• رامي عيا�ش

زياد برجي ومايا دياب يجتمعان
في عمل غنائي جديد

سالم الهندي :ال خالف
بين إليسا ونوال الزغبي

�أغنية رومان�سية بامتياز مليئة باحلب وال�شجن بانتظار اجلمهور العربي
�ستجمع بني الفنان زياد برجي والفنانة مايا دياب يف الفرتة املقبلة وذلك
بعد ان مت االتفاق على تقدمي الأغنية.
الأغنية �ستكون بتوقيع زياد برجي وهادي �رشارة ومن املنتظر ا�صدارها
يف الفرتة املقبلة دون حتدي موعد معني ،وي�أتي ذلك يف ظل ن�شاط فني
مكثف ملايا وزياد فالأولى ت�ستعد لعودة برنامج هيك منغني ال�شهري
وزياد يتواجد حاليا يف امريكا يف جولة فنية �ضخمة يلتقي بها بجمهور
اجلالية العربي هناك.
ون�رشت دياب فيديو ق�صريا لها على �صفحاتها على مواقع التوا�صل،
ت�ضمن لقطات من كوالي�س ت�صوير «هيك مغنّي» الذي �سيعر�ض يوم
ّ
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ك�شف �سامل الهندي ،الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
«روت��ان��ا» ،ع��ن حقيقة اخل�لاف ب�ين املطربة
اللبنانية �إلي�سا والفنانتني نوال وجنوى كرم.
وق��ال الهندي �إن��ه ال يوجد �أي خالف بني نوال
و�إلي�سا ومل يحك يل �أحد عن الآخر ب�سوء.
و�أ�ضاف الهندي �أن اخلالفات كانت بني متابعي
وحمبي النجمات الثالث حول جنمة روتانا
الأولى ،خا�صة من جانب الفانز ومتابعي

مو�ضحا �أن��ه من املفرت�ض
ال�سو�شيال ميديا،
ً
�أال يت�سبب الفانز يف �أي خالفات بني الفنانني
فاملحبة فيما بينهم رائعة وجيدة.
وعن �ألبوم «كده باي» للزغبي قال �إن الألبوم حقق
ريا بعد عودتها لروتانا ،كما حر�ص
جناحا كب ً
ً
على توجيه كلمة للزغبي قائلاً لها« :مربوك
ودائما تظلي جنمة م�شعة وتطلي
الألبوم اجلديد،
ً
بالطلة احللوة ،ومزيد من النجاح».

• �إلي�سا

• مايا دياب

• زياد برجي

• �سامل الهندي

• نوال الزغبي

