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عبدالحميد الخطيب
أكد النجم عبدالعزيز املس���لم في املؤمت���ر الصحافي الذي عقده 
وأبطال مس���رحية »اإلنس واجلن« في مسرح س���ينما غرناطة أن 
املس���رحية استقت فكرتها من واقع القضايا التي توجد في املجتمع 
حيث استعان مبصادره اخلاصة باإلضافة إلى الدراسات املوجودة 
في مجلس الوزراء عن الظواهر الغريبة وناقشها في العمل بكل جرأة 
وموضوعية، مشيرا إلى أن املسرحية حتمل في الوقت نفسه مالمح 
جديدة وتطويرا كبيرا في منهج مسرح الرعب الكوميدي وهي املدرسة 

التي يتبعها مسرح السالم في أعماله.
املؤمت���ر رغم انه كان للتح���دث عن أهم 
القضايا التي تناقشها املسرحية وأدوار النجوم 
املش���اركني فيها إال ان���ه كان فرصة انتهزها 
املسلم ليخرج ما يختلج في صدره عن أحوال 
املسرح والرقابة الصارمة التي تقيد حريتهم 

كفنانني عن أداء رسالتهم.
 حيث أوضح املسلم أن الفن وخصوصا 
املس���رح يتعرض في الكويت لعملية طمس 
ومحاولة لتس���كير أفواه الفنانني متسائال: 
هل احلكومة واألمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب يعلمان بهذا األمر؟ 
خصوصا أن من مسؤوليات احلكومة واملجلس 
الوطني دعم الفن والثقافة في الكويت ألنهما 

مرآة املجتمع أمام الدول اخلارجية.
وأضاف: ملاذا نتع���رض للتهديد بإيقاف 
العرض م���ن قبل املجلس الوطني للفنون؟! 
ونحن حريصون علي بلدنا ونطرح في أعمالنا 
قضايا مهمة وال نخ���دش احلياء ومن خالل 

املسرح نحاول مواجهة الظواهر الغريبة على مجتمعنا.
واستطرد: أمتنى من املجلس الوطني مراعاة أننا في بلد فيه حرية 

ونحتاج كفنانني أن نطرح قضايانا بشكل صادق. 
وعن مس���رحية »االنس واجلن« قال املسلم: سنعرضها في عيد 
األضحى وملدة عشرة أيام وبعدها سنقوم بجولة خليجية خصوصا أن 
هناك طلبات كثيرة من دول مختلفة لتقدمي مسرح الرعب للجمهور، 
ملمحا إلى انه خالل الفترة املقبلة س���يتم عرض مس���رحية »البيت 
املسكون« في القاهرة فور االستقرار على مسرح مناسب للتقنيات 

املستخدمة فيها.
من جانبه قال الفنان القدير جاس���م النبهان: هم أبو عبداهلل هو 
همنا كلنا كفنانني فاملسرح مرآة املجتمع والبد أن تتوافر له احلرية 
حتى يؤدي الفنانون رس���التهم بأريحية مشيرا إلى انه يجسد في 
املسرحية ش���خصية األب »بنهان« التي من خاللها يطرح من خالل 

الرعب الذي ينتهجه املسلم في أعماله عدة قضايا متس املجتمع.
 أما الفنانة انتصار الش���راح فتجسد شخصية »موضي« والتي 

تتزوج من االبن األكبر وحتاول أن تستغل اجلن لتنفيذ طلباتها.
ما يس���ترعي االنتباه ه���و هذا احلضور 
للنجمة هبة الدري التي عودتنا على التألق 
الدائم في أي عمل تشارك فيه، حيث جتسد دور 
االبنة الكبرى ل� »بنهان« وأخت املسلم والعمر 

واملتزوجة من »مفتاح« عبداهلل البدر.
هب���ة عبرت عن س���عادتها به���ذا الدور 
ومشاركتها نخبة من أملع النجوم في »اإلنس 
واجل���ن« متمنية أن تكون عند حس���ن ظن 

جمهورها بها.
بدوره اشار الفنان مشعل الشايع انه يجسد 
دور املسلم لكن »اجلني« شاكرا في الوقت ذاته 
ثقة أبوعبداهلل في���ه وموافقته على اعطائه 

دورا باملسرحية.
 من جانبهم اشاد كل من الفنانني عبداهلل 
البدر وعبد احملس���ن العمر وجمال الشطي 
ومصمم التعبير احلركي يوس���ف احلشاش 
بالعمل مع مسرح السالم مؤكدين انهم استفادوا 
كثيرا من وقوفهم بجانب النجم عبدالعزيز 

املسلم.
اجلدير بالذكر أن مس���رحية »اإلنس واجلن« متثيل عبدالعزيز 
املس���لم، جاسم النبهان، انتصار الشراح، زهرة عرفات، هبة الدري، 
جمال الشطي، عبداهلل البدر، عبداحملسن العمر، بدور عبداهلل، علي 
الفرحان ومجموعة كبيرة من الفنانني و تأليف جمال سالم، مهندس 
الديكور: د.عنبر وليد، كلمات األغاني: الشيخ دعيج اخلليفة، سامي 
العلي، أحلان جاسم اخللف وعادل الفرحان، مصممة األزياء م.منيرة 
س���الم، منفذ األزياء، م.متاضر املسعودي، التعبير احلركي: يوسف 

احل�شاش ومن إخراج عبدالعزيز املسلم.

مطربة صايرة ممثلة 
انصدمت من قرار مخرج 
عملها اليديد من استبعادها 
مع انه شكلها »حلو« جدام 
ال�كاميرا مث���ل ما تقول.. 

خير إن شاء اهلل!

ممثلة صايرة مقدمة برامج 
اللي  أوامر مخرجها  »عصت« 
طلب منها عدم قراءة املسجات 
اللي فيها مدح وايد حقها علشان 
البرنامج ما يفقد مصداقيته.. 

بوطبيع ما ييوز من طبعه!

صدمة مسجات

ركن الضيوف

.. ومكتب رئيس القسم قبل التجديد .. أثناء التجديد

الزميل بشار جاسم رئيس قسم »فنون« الزميل سعود الورع لقطة لقسم »فنون« بعد التجديد

لقطة للقسم قبل التجديد

هبة الدري

النجم عبدالعزيز املسلم

أبناء القسم حققوا أفضل نتيجة بأحسن إدارة مالية

»األنباء« تجري عملية جراحية تجميلية لقسم »فنون« !

»اإلنس والجن« تنطلق في عيد األضحى على مسرح سينما غرناطة

عبدالعزيز المسلم: لماذا نتعرض للتهديد 
بإيقاف العرض من قبل المجلس الوطني للفنون؟

سعود الورع
الف����نان���ات هااليام موضتهم بعمليات 
التج����مي���ل اللي يس���وونها، وحدة حتف 
خشمها، والث����انية تتف����خ شفايفها، والثالثة 
تقض خدها )يعني غمازات(، والشباب من 
فنانينا قامت الغيرة تلعب فيهم لعب، واحد 
يقص حواجبه من النص، والثاني يش���رم 
براطمه شرم، والثالث يعفس شعره يعني 
ذرب )سبايكي(، هذا على مستوى الشكل اما 
املضمون، في منهم زين والبعض منهم في 
الفن ما هو شني، من چذيه في يوم من ايام 
العمل في قس���م فنون »األنباء« قعدت اعد 
چم وحدة وواحد من فنانينا حورف بشكله 
وهندس بنفسه؟ وبإجراء عد بسيط طلعوا 
املتغيرين في الشكل كثر، وقعدت اطالع حولي 
وادقق على شكل قسم فنون اللي مهمته كتابة 
ونشر صور فنانينا، واكتشفت ان اقل شيء 
ينقال على الشكل »چبح قسم ما حاله ربي« 
مكاتب حديد چنه قسم مقاوالت، وكراسي 
»يلد« اس���ود چنه قاعدين بغرفة موجهني 
رياضيات بوزارة التربي���ة اما التلفزيون 
چنه راس بعير مثل الكاميرا بساحة االرادة 

وارضية القسم فحدث وال حرج چنها ارضية 
مكتب الكهربچي اللي ورا ب����يتنا، يعني كلش 
مو اليق يكون املض����مون اقل من الش���كل 
من چذيه قررت اس�������وي نفضة للقس���م 
اللي غ���ارق باجلكر وت�����وجهت على طول 
ح���ق مدير التحرير االخ م��حمد احلس��يني 
وال��لي وافق بشرط موافقة رئيس التحرير 
وبعد طرح الفكرة على طول وافق االستاذ 
يوسف خالد املرزوق، وقال: »األنباء« بيتكم 

وسوو التغييرات اللي تبونها.
بع���د املوافقة قعدت مع الزميل بش���ار 
جاسم علش���ان نبلش بالعملية اجلراحية 
التجميلية للقسم اجليكر، وفاجأني بشار 
بسؤال »تبي الديكور مودرن وال كالسيك؟« 
وبيني وبينكم سويت روحي فاهم بالديكور 
وقلتله: ابيه مودرن، وبالفعل رحنا ملعارض 
االثاث والديكور وكل ما انقي شيء يرد علي 
بشار مس���تغرب ويقول »يا بوناصر اللي 
قاعد تختاره كالسيك ماله شغل باملودرن« 
وبابتسامة خجل وتلقائية رديت عليه وقلت: 
يا بش���ار انا من اهل اول ما اعرف مبوضة 
هااليام كل اللي اعرفه ابي »ميز« ذرب اكتب 

عليه ومكان شرح نقعد فيه، وبدون تفكير 
قال خبير التجميل بشار »عيل اشرايك ندمج 
ما بني الكالسيك واملودرن« وبتلقائية قلت 
له: شورتك وهداية اهلل، وبالفعل قمت انا 
وبشار نسوي عملية التجميل وال���لي خذت 
منه 10 ايام اما التكاليف فكانت ممتازة الن 
الذوق قيمة ما هو جيمة والعملية متت بأعلى 
كفاءة اقتصادية واحسن ادارة مالية ومن دون 
تبذير او هدر، وماراح نقول الرقم خوفا من 

احلسد والن وايد ناس ميكن مايصدقون!
على فكرة ترى سقف القسم صممت انه 
يكون من صور فنانينا من چذيه استغرب 
بشار وقال »شلون الصور بالسقف، العادة 
الص���ورة بالطوفة« رديت علي���ه وق�لت: 
ياعزيزي انا أؤمن بالرمزية في كل عمل اقوم 
فيه وداميا احنا نقول عن فنانينا جنوم من 
چذيه النجم نشوفه بالسما عالي وال ميكن 
ان نش���وفه بالطوفة مبكان واطي، واحلني 
خلصت قصة العملية وأخليكم مع الصور 
واي تعليق عندكم طرش���وه على االمييل 

التالي:
soud_alwere3@hotmail.com

مخرج »ح�اس« مبلل 
وايد من بطلة عم��له 
ال���يديد ال���لي موقاعدة 
تطبق الل���ي يبيه في 
تصوير مش���اهدها.. 

اهلل يعينك!

مال

 )هاني الشمري(الفنان القدير جاسم النبهان أثناء البروڤات


