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مقدمة برامج ما »حمدت« 30
ربه���ا انها صارت مش���هورة 
هاأليام مالها طاري في القناة 
اللي أش���هرتها بسّبة طلباتها 
الل���ي ما تنته���ي.. احلمد هلل 

والشكر!

طلبات
 منتج خليج���ي »حس« 
 ان بع���ض الفنان���ن الل���ي 
 برزهم يحاربون���ه هاأليام 
اع����ط����اء  ق�����رر   بعدم����ا 
 ف���رص  للوج���وه اليديدة.. 

اهلل يعينك!

حرب
ممثل���ة خليجي���ة »رمت« 
التهامي على شركة انتاج بعدم 
بروزها في الشاشة بالسنوات 
املاضية بسبة انها موقعة عقد 
احتكار معاها.. الزين يفرض 

نفسه!

احتكار

ن.. ومسرح الطفل يحتاج إلى مجهود كبير علي العلي: لست سوبرما

مس�تحيل أن أخ�رج عملي�ن مس�رحيين ف�ي وق�ت واح�د وه�ذا ينطب�ق أيض�ًا عل�ى المهرجانات

أكد أنه ضد آلية الرقابة ويتمنى تقديم عمل لألسرة

محمد عادل إمام

هيفاء وهبي

خالد تاجا

قصي خولي

نانسي عجرم

.. ومع أبطال مسرحية »السندريال« علي العلي مع النجم عبدالعزيز املسلم

نانسي وهيفاء لترويج الكتب في بيروت
بيروت � ندى مفرج سعيد

بعد تراجع شراء الكتب واملطالعة جلأ بعض 
الكتاب الى ادراج أسماء بعض الفنانن املشاهير 
جلذب القراء من خالل هؤالء على شراء الكتب 
مستغلن هوس الناس بالفنانن، حيث عمد بعض 
الكت���اب اللبنانين الى إقحام أدوات ترويجية 
عديدة كان آخرها استغالل جناحات الفنانات، 
فانبرى الكتاب الى الكتابة عنهن، وكان آخر هذه 
اإلصدارات كتاب »منامات هيفاء« للكاتب محمد 
حجيري ويتضمن الكتاب مجموعة مقاالت تتناول 
أوجها كثيرة من احلياة اليومية وتأثيرات بعض 
الظواهر البش���رية والتجارية، فهناك مقاالت 
عن محمود درويش وأحمد فؤاد جنم وأخرى 

عن الفنانة اللبنانية صباح، وأسطورة الغناء 
الفرنس���ية اديث بياف والفنان املصري عمرو 
دي���اب وماكدونالد والدمية املش���هورة باربي، 
مما يدل على انه استغالل واضح السم هيفاء 

للترويج فقط. 
وكان قد س���بق احلجيري الكاتب اللبناني 
حازم صاغية الذي قام بتحليل املجتمع العربي 
ككل من خالل املغنية اللبنانية نانسي عجرم اذ 
أصدر مؤخرا كتابه »نانسي ليست كارل ماركس« 
حيث وصف نانسي بأنها أهم من كارل ماركس، 
وان »مؤخرتها« أهم من مقدمة ابن خلدون، فهي 
حت���ل في القلب انطالقا من اخلطأ الذي تقوله 

أو تركبه، فتبدو بسببه مهضومة«.

»لعنة الطين« بين خالد تاجا وقصي خولي
محمد إمام معجب 

ب� »أوالد العم«
القاهرة � سعيد محمود

بعد أن اطمأن على أول بطولة مطلقة له في السينما 
فيلم »البيه رومانسي«، يقرأ املمثل الشاب محمد عادل 
امام سيناريو فيلم جديد يجمعه باملمثل واملطرب الشاب 

تامر حسني.
قال إمام الصغير: اقرأ واحضر حاليا لفيلم جديد من 
انتاج السبكي من بطولة تامر حسني، ولكن حتى اآلن 

لم ابد أي موافقة نهائية، حسب صحيفة »عن«.
وعن كيفية ترشيح محمد إمام ل� »البيه رومانسي« 
قال بعد »حس���ن ومرقص« فضلت اخلروج من عباءة 
عادل امام ووجدت ان املنتج محمد السبكي الذي متنيت 
العمل معه يطلبني لتق���دمي فيلم من بطولتي رغم اني 
لم اس���ع للبطولة، كما انني اردت تقدمي عمال كوميديا، 

وعندما قرأت السيناريو اعجبني.
محم���د إمام ابدى اعجابه بفيل���م »اوالد العم« لكرمي 
عبدالعزيز ووصفه بأنه من أهم االفالم التي ش���اهدها 

في حياته. 
يذكر ان »البيه رومانسي« بطولة محمد إمام وحسن 
حسني ولبلبة وباسم سمرة ودومينيك، قصة وسيناريو 
وحوار هيثم وحيد إخراج احمد البدري انتاج ش���ركة 
السبكي لالنتاج السينمائي احمد السبكي وتوزيع شركة 

االخوة املتحدين.

دمشق � هدى العبود 
تستعد نخبة من جنوم 
الدرام���ا الس���ورية للعب 
أدوراها في مسلسل جديد 
بعن���وان »لعن���ة الطن« 
للع���رض خالل املوس���م 
الدرامي الرمضاني القادم.

النجوم  وم���ن ه���ؤالء 
القدي���ر خالد تاجا  الفنان 
وقصي خول���ي، وكاريس 
بش���ار، ومكس���يم خليل، 
وسمر سامي، وعبد الهادي 
الصب���اغ، وقاس���م ملحو، 
وضح���ى الدبس وغيرهم، 
ولم يتأكد إلى اآلن انضمام 
عدد م���ن الفنانن اآلخرين 
لقائمة املشاركن في العمل 

ومنهم بسام كوسا. 
العمل أحمد  وسيخرج 
إبراهي���م األحمد عن نص 
للكاتب سامر رضوان وإنتاج 
شركة قبنض لإلنتاج الفني 
التي سبق وأنتجت مسلسل 
املال« للكاتب فهد  »صراع 

ميري.
والتجربة ه���ي الثانية 
للمخرج األحمد بعد مسلسل 
»طريق النحل« الذي عرض 
في رمضان املاضي على عدد 
من احملطات في س���ورية 

والوطن العربي. 
يذكر ان املسلسل ينتمي 
إل���ى الدرام���ا االجتماعية 
الزمنية  الفت���رة  ويتناول 
الواقعة بن بداية الثمانينيات 
من الق���رن املاضي وصوال 
للعام 2005، حيث يرصد من 
خاللها مجموعة من القصص 
املتداخلة التي تبدأ من البيئة 
الريفية لتنتقل هذه األحداث 
إلى صخب املدينة، ويعالج 
من خالل س���ياق األحداث 
مجموعة مشكالت خالل هذه 
الفترة الزمنية، منها الفساد 

في فترة الثمانينيات.

دراما اجتماعية تتناول فترة الثمانينيات

علي العلي

عبدالحميد الخطيب
اكد املخرج علي العلي استفادته من عمله في 
مسرح السالم عند خوض جتربة »السندريال«، 
مش���ددا على ان مس���رح الطفل البد من التعامل 
معه بحذر ألنه يحمل بن طياته رسالة تربوية 

لألجيال املقبلة.
واوضح انه سيقدم مسرحا شامال في املستقبل 
ملمحا الى انه يتمنى تطبيق القانون عند تطبيق 

الرقابة على األعمال املسرحية.
»األنباء« التقت املخ���رج علي العلي في هذا 

احلوار الشائق، فإلى التفاصيل:
حدثنا بداية عن جتربتك مع مس��رح الطفل في 

مسرحية »السندريال«؟
اجلميع يعلم ان بدايتي كانت مع مسرح السالم 
وهذه اول مرة اطلع واخرج عمال مسرحيا مبفردي 
لذلك كانت جترب���ة مرعبة ليس ألنني كما قلت 
مبفردي فقط امنا ألنني انتقلت فيها من العمل في 
مسرح الكبار الى الصغار ولكن مازاد من ثقتي 
في نفسي وامكاناتي النص اجليد الذي كتبه امير 
رجب والظروف االنتاجية املناسبة التي وفرها 
رجب مع يعقوب عبداهلل خصوصا من النجوم 

املشاركن معنا في املسرحية.
ما الفرق بني اإلخراج للكبار واإلخراج للصغار؟

مسرح الكبار سهل ألننا نتعامل فيه مع اناس 
يفهمون ويأتون للمسرح بغرض االستمتاع وتغيير 
اجلو والضحك لذلك نعطيهم الكوميديا الهادفة 
التي يحتاجون اليها بعكس مسرح الطفل الذي 

يحتاج الى جهد مضاعف حتى يتم ايصال الرسالة 
املطلوبة بحذر مع مراعاة الس���لوك االجتماعي 
النابع من احداث القصة ألن الطفل صاحب مخيلة 
واسعة ويجب ان تكون في احلسبان حتى ال نقع 

في خطأ توجيهه بطريقة غير سليمة.
يبدو انك استمتعت بتجربة »السندريال«؟

بالفعل وسأكررها في القريب العاجل خصوصا 
انني احببت وتعلقت بهذا املسرح الرائع.

كيف اس��تفدت من عملك مع مس��رح الس��الم 
عندما اخرجت منفردا؟

العمل مع النجم عبدالعزيز املسلم يحتاج الى 
ش���غل وعرق ألنه يقدم فنا حقيقيا على خشبة 
املسرح، فعندما يعمل اي انسان مع املسلم اكيد 
سيس���تفيد وهذا ما حدث معي فأبوعبداهلل كان 
يريد عمل »فلترة« لي كمخرج مسرحي وبالفعل 
استفدت منه ومن نصائحه وتشجيعه حتى اآلن 
وأتوجه من خالل »األنباء« بالشكر له على وقوفه 

الدائم بجواري.
أحببت مس��رح الصغار وستس��تمر فيه الفترة 

املقبلة هل ستترك الكبار؟
ال، بالعكس كالمي ال ينفي انني س���أعمل في 
مس���رح الكبار لكن اذا توافرت العناصر القوية 

خلوض التجربة مرة أخرى.
تعن��ي انه من املمكن ان نراك في عملني احدهما 

للصغار واآلخر للكبار؟
مستحيل ان جتد بنفس الوقت اسمي على عملن 
في نفس الوقت وهذا ينطبق على مشاركاتي في 

املهرجانات خصوصا انني احب التروي ودراسة 
االعم���ال التي اقدم عليها جيدا ولكن ال مانع من 
االشراف على عمل وفي نفس الوقت اخراج عمل 
آخر ألنني في النهاية لست سوبر مان، وللعلم 
افكر في محاولة تقدمي مسرحية شاملة وقد اطبقها 

في املستقبل.
وما هي؟

ان اقدم مسرحية موجهة لألسرة كلها بحيث 
يستمتع بها الكبار ويستفيد منها الصغار وهذا 
موجود في أوروبا وميكن إيجاده بس���هولة وقد 
طبقناه في مسرحية »احلاسة السادسة« وحظيت 

بنجاح كبير.
تهتم مبتابعة ردود األفعال حول أعمالك؟

دائما اتابع الصالة ووجوه الناس فإذا وجدتهم 
ال يتكلمون اعرف ان املس���رحية ناجحة واشعر 
بسعادة غامرة ألنني اعلم انهم مستمتعون رغم 

اختالف امزجتهم.
وماذا عن الرقابة في املسرح؟

لألسف في السنوات األخيرة اصبحت الرقابة 
مزعجة جدا.
ماذا تعني؟

نحن كفنان���ن كويتين نعرف حدودنا جيدا 
وعلى مدى اكثر من ستن عاما والفنان الكويتي 
مؤدب وال يقدم إال قضايا تهم املجتمع كله فلماذا 
اخلوف منه  ولالسف الذي يحكم موضوع الرقابة 
هو بعض األمزجة وليس القانون واملشكلة الكبرى 
انهم ليسوا خريجي املعهد العالي للفنون املسرحية 

وامتنى ان يعلموا ان املس���رح من ارقى االماكن 
ووجه حضاري املف���روض ان نفتخر به وليس 
هدمه وذبحه، ومن خالل »األنباء« اوجه رسالة 
اق���ول فيها »يا واضع الرقابة أال تعلم أننا اآلن 
في عصر االنترنت والفضائيات وال ميكن منع 

اي صوت من الوصول إلى الناس«.
ويضيف: نحن احلمد هلل في بلدنا عندنا 
حرية والدستور كفلها وهناك مادة 14 تقول 
»الدولة ترعى الفن���ون واآلداب والثقافة 
والبحث العلمي«، فلماذا الوقوف امام ابداع 
الفنان بالكويت خصوصا انه ال يسيء الى 

أحد.
ملاذا ال يجتمع الفنانون ويعلنون اس��تياءهم 

من أداء الرقابة؟
كالمي ال يعني انني ضد الرقابة أو اشخاص 

بعينهم لكن انا ضد آلية تطبيقها وما نطالب به 
هو ان يتم تطبيق القانون، تكون الرقابة 

فقط على اجلودة الفنية حتى 
نرتق���ي ونقدم 

يفي���د  م���ا 
الناس.


