
الفنية االحد
26  يوليو  2009

16

افاد الفنان الكوميدي محمد الصيرفي في تصريح صحافي تعليقا 
على ما اثير مؤخرا في اليوتيوب على ش����بكة االنترنت عن برنامج 
»األسنصيد« والذي سيعرض في رمضان على قناة فنون بان مثل هذه 
التصرفات ال متت لألخالق بأي صلة وال متت لألعراف املهنية خصوصا 
في مجال الفن. وبني ان الذي قد قام بوضع املقطع على اليوتيوب ما 
هو اال شخص مجرد من الضمير والشرف وأنا أعلم علم اليقني ان مثل 
هذا التصرف ما هو اال حس����د وحقد على البرنامج الذي قبل ظهوره 

الى النور اشاد بفكرته كبار النقاد والعاملني باملجال الفني.
واكد  انه رب ضارة نافعة وهذا املقطع قد قام بعمل دعاية ضخمة 
لهذا العمل وان اهداف ه����ؤالء احلاقدين قد تبخرت وانقلبت ضدهم 
واني ق����د اتخذت اإلجراءات القانونية وقدم����ت بالغا لهذا الفعل الى 
النائ����ب العام الذي وضع القضية حاليا عن����د النيابة واملباحث ألنه 
يوجد بها خيانة أمانة وتش����هير وسرقة حقوق ملكية فكرية واني ال 
أتهم بصورة مباشرة غير الذين وضعوا انفسهم في موقع الشبهات 
وباحلديث في املقطع املوضوع في اليوتيوب ما هو اال بروڤة قد قمت 
فيها قبل تصوير العمل مبس����اعدة الفنانة مونيا لنرى العمل كي�ف 
سي��كون وكان��ت ه��ذه الب��روڤة جت��ريبية قب��ل االيق��اع بالفن��انني 
املش������اهير في هذا املقلب، والفنانة مونيا تؤكد صحة كالمي وأصال 
هذه البروڤة لم تكن س����تعرض ألنها بروڤة للعمل وأصال هذا املقطع 
ل����م يهمني كثي����را نزوله على اليوتيوب ألنها بروڤ����ة ولكن اكثر ما 
آملني وأحزنني بالفعل هي العبارات التي كتبت على هذا املقطع وقد 
قام رجال املباحث اجلنائية مش����كورين بإغالق هذا املقطع وعباراته 

املسيئة لي شخصيا.

مدير انتاج ما كان »عادل« 
مع ممثلة بعد ما طلبت مّنه 
تروح البيت علشان ولدها 
املري����ض صاحبن����ا رفض 
بحجة أنه عندها تصوير.. 

ارحم ترحم!

التلفزيون  مذيعة في 
»بشروها« زميالتها بأنها 
 راح تك�����ون  مت��واج������دة 
س����هرات  إح����دى   ف����ي 
 التلفزيون الرمضانية.. 

خير إن شاء اهلل!

مذي���ع ش���اب ف���ي 
أوامر  اإلذاعة »عص���ى« 
 مس���ؤوله ف���ي ال���دوام 
مّن���ه  طل���ب   بعدم���ا 
تسجيل تقرير اخباري.. 

صچ أي شي!

تصوير سهرات أوامر

ضمن مهرجان »صيفي ثقافي 4« الذي ينظمه المجلس الوطني

»القس« يواجه جمهور مسرح الدسمة 30 الجاري

خالد السويدان
جميل ان ن����رى اهتمام املجلس 
الوطني للثقاف����ة والفنون واآلداب 
بجيل الشباب خاصة، عبر اعطائهم 
الفرصة للتحدث عن مشاكلهم وعن 
االمور التي تخص املجتمع، وحرصا 
من املجلس الوطني على ان يتعود 
الشباب على مناقشة كل ما يخصهم، مت 
االتفاق مع مسرح اخلليج وترشيحه 
للمش����اركة في مهرجان »صيفي 4« 
بعد مشاركته في مهرجان اخلرافي 
وحصول املسرح من خالل مسرحية 
»تاتانيا« على 8 جوائز من اصل 12 
والتي ألفه����ا  بدر محارب وابدع في 
اخراجها عبدالعزيز صفر، وكانت من 
بطولة الفنانني فاطمة الصفي وميثم 
بدر وعبدالعزيز بهبهاني وابراهيم 
الشيخلي وعيس����ى ذياب وعبداهلل 
العنزي وناصر الدوب وعصام حمدي 
وس����ارة، فبعد النجاح الذي حققته 
هذه املسرحية وفوزها سيتم اعادتها 
في مهرجان »صيفي 4« في 30 و31 
اجلاري على مسرح الدسمة في متام 

الساعة 8.30 مساء. 
وفي س����ياق التجهيز والتدريب 
للمس����رحية قبل عرضه����ا، زارت 
»األنباء« بروڤات املسرحية والتقت 
مخرج العمل عبدالعزيز صفر الذي 
قال: في البداية، احب ان اوجه حتية 
ش����كر الى املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ممثال في بدر الرفاعي 
ومديرة ادارة املسارح كاملة العياد 
على جهودهما الواضحة وترشيحهما 
ملسرحية »تاتانيا« بعد فوزها ب� 8 
جوائز ضمن مهرجان اخلرافي لالبداع 
املسرحي، واود ان اشكر ادارة مسرح 
اخلليج على ثقتهم الكبيرة في تقدميي 
لهذا العرض الذي نال اعجابهم وشارك 
فيه اعضاء املس����رح، ولالمانة هذا 
العم����ل له ميزة خاصة اننا نتعامل 
كلنا بروح الفريق الواحد والكل منا 
يأمل ان تش����ارك هذه املسرحية في 
الكويت  الدولية ومتثل  املهرجانات 
في احملافل الدولية ملا فيها من فكر 
جديد واداء مميز ألفها املسرح بحكم 

اجلميع. 

واستطرد: اما عن فكرة املسرحية 
فه����ي تتحدث ع����ن اجله����ل الظلم 
واالضطهاد من القرارات التي يطلقها 
احلكام، ومن خالل هذه املس����رحية 
يتمثل دور السلطة في »القس« وهي 
اعلى رتبة م����ن الرهبان ألن احداث 
املسرحية تتكلم عن دولة مسيحية 
وقد حاولت من خ����الل االخراج ان 
تكون هناك ملسات مختلفة من خالل 
الفالشات السريعة في نهاية املسرحية 
والتي جتعل املشاهد يستغرب ويفاجأ 
بأمور عديدة حصلت امامه ولم يحاول 
التفكير وااللتفات اليها، فكان االخراج 
بطريقة سينمائية نوعا ما. ومن خالل 
جريدة »األنباء«، احب ان اوجه دعوة 
لكل عشاق املس����رح للحضور الى 
مسرح الدسمة نهاية الشهر اجلاري 
واالستمتاع بهذا العرض املسرحي 
الذي يحمل نسبة كبيرة من الكوميديا 
السوداء، اي كوميديا املوقف، الناجتة 
عن املوقف نفسه، كما اشكر »األنباء« 
على اهتمامها الواضح ودعمها للشباب 

القس.. عبدالعزيز بهبهاني وفي االطار املخرج عبدالعزيز صفرفي كل احملافل.

مديرة إدارة املسارح كاملة العياد األمني العام بدر الرفاعي

محمد الصيرفي

قال إن رب ضارة نافعة وإنه شكل دعاية لبرنامجه

أكدت أن الحياة ال تستحق أن تجازف بجسدها

بوسي سمير تعتزل الرقص وتكفّر عن ذنوبها بالتبرع
القاهرة ـ سعيد محمود

قالت املطربة والراقصة املصرية املثيرة للجدل بوس����ي سمير ان قرار اعتزالها الفن 
نهائيا، جاء بعد ان تذكرت يوم القيامة وقوفها امام اهلل تعالى، وقد ارتكبت كل تلك 

الذنوب، مش����يرة الى انها تدعو اهلل ان يغفر لها، وس����تعمل على التبرع للتكفير 
عن سيئاتها.

وقالت بوس����ي انها قررت ان تبتعد متاما عن كل ما يس����يء لها، وكل ما 
يجعلها منحنية الرأس ومنكسرة العني امام خالقها يوم القيامة، لذا اعتزلت 

الكليبات اخلليعة التي حتتوي على مشاهد رقص أو عري.
واضافت الراقصة املصرية ان احلياة ال تستحق ان جتازف بجسدها، 

وتعرضه امام البشر، وهي تتراقص، لذا كان قرارها نهائيا، ألنها 
شعرت فجأة بان السنوات متر وعقارب الساعة ال تتوقف.

غير أن بوسي عادت، وقالت انها لن تتوقف عن الرقص قبل 
ان تنتهي من كل تعاقداتها مع الفنادق، وتنوي التبرع لدور 
االيتام وملرضى السرطان تكفيرا عن الذنوب التي قد تكون 

ارتكبتها دون ان تدري انها ذنوب.
واكدت املطربة والراقصة املصرية انه ال يوجد موقف 

محدد تعرضت له ودفعها الى اتخاذ القرار، لكنها تفكر 
فيه منذ فترة طويلة، ومن هنا كانت ترفض كثيرا 

من االدوار السينمائية، التي اختارها املخرجون 
لها فقط للتعري والقبالت.

وأوضحت انها ليس����ت سلعة للمتاجرة، 
وطلبت من اهلل غفران ما سبق وقدمته من 

اعمال تشعر بالذنب فيها.
الراقصات  افع����ال  وتباين����ت ردود 
املصريات على قرار بوسي سمير، وقالت 

الراقصة املعتزلة زيزي مصطفى انها 
سعدت لسماع هذا القرار، ووجهت 
الى بوسي كالمها قائلة أوعدك انك 
ستشعرين بالراحة بعد قرارك هذا، 
وعلى الرغم من حبي للرقص، اال 
ان االبتعاد عنه غنيمة، خاصة في 

ظل املنافسة غير الشريفة.
الراقصة  الرأي  وتشاركها 
جنوى فؤاد، وأوضحت ان هذا 
قرارها وهي حرة فيه، لكن البد 
أال تتراجع عنه، ألن الناس لن 

ألس����نتها لو تراجعت،  تسكت 
فادعوها للتمسك به، ألن االبتعاد 

عن كل اشكال الرقص افضل لها، 
خاصة في ظل ه����ذا املناخ الذي ال 

يشجع على االبداع.
واضافت: لو كنا في زمن آخر غير 

اآلن لعارضتها، وكنت نصحتها بعدم 
االعتزال، لكن تركها لهذا املجال في هذا 

التوقيت افضل من التواجد وسط عارضات 
حلوم ال راقصات محترمات.

من جهتها، قالت الفنانة والراقصة لوسي 
انها ليس لها رأي في هذا االمر، ألنها ال تتدخل 

في قرارات أحد، وان كانت ترى ان بوس����ي في 
االساس ليس����ت راقصة، كي تعلن اعتزالها، بل 

عرفناها من خالل الكليبات فقط.
واضافت: أعرف انها كانت راقصة قبل ان تغني، 
على أي حال فبوسي حرة ألنه قرار قد يراود كثيرات 
منا كراقصات، لكن قد يكون قرارا وقتيا وليد حلظة 
ما، ومن بعد ستعود في اعتقادي للرقص، لذا فأنا 

لست معها في قرارها وأدعوها للتأني.

بوسي سمير

الصيرفي: ما أثير حول »األسنصيد« على 
اليوتيوب حسد وفقدان للضمير والشرف


