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مدير انتاج ش���اد حيله على 
بعض املمثالت وصاير »ذيب« 
عليهم لدرجة انه محذرهم انهم 
ال يتأخرون، مع انه فيه ممثالت 
عنده معطينه طاف ألنه ظهرهم 

قوي.. ياحلبيب صير حبيب!

ممثلة ما »س���لمت« من 
اليديد  لس���ان منتج عملها 
بعدم���ا تأخرت عن تصوير 
مشاهدها من غير ما تتصل 
عليه علشان املصورين ما 
ميشون.. زين يسوي فيچ!

ذيب تأخير

يراهن على نجاح »إخوان مريم« في ظل الزحام الدرامي في رمضان

إبراهيم الصالل: المسرح الحين »يبوق« 
جيوب األطفال ويضحك على عقول الكبار

عبدالحميد الخطيب
يشارك الفنان القدير ابراهيم الصالل في مسلسل »اخوان 
مرمي« مؤكدا ان العمل سيحظى بنسبة مشاهدة عالية خصوصا 

انه يتناول حقبة مهمة في تاريخ الكويت.
الصالل بينّ س���بب ابتعاده عن املس���رح ملمحا الى ان 
املس���رح تراجع ليس في الكويت فقط وامنا على مستوى 

الوطن العربي.
»األنب���اء« التقت الفنان القدير ابراهيم الصالل في هذا 

احلوار:
ما جديدك؟

عندي مسلسل »اخوان مرمي« من تأليف 
شريدة املعوشرجي واخراج عزمي مصطفى 

وأشارك فيه مع نخبة من النجوم، والعمل 
يتم اجنازه بتكليف من الديوان األميري 
وهو وثائقي يتناول حقبة مهمة من 
تاريخ الديرة اب���ان فترة وصول آل 
الصباح الكرام الى الكويت عام 1913 
وحكم صباح األول ال���ى عبداهلل بن 
صباح وأجس���د فيه دور أحد األعيان 
وسيعرض خالل شهر رمضان املقبل.

كيف ت��رى حظ��وظ هذا العم��ل عند 
عرضه في الش��هر الكرمي خصوصا في ظل 

الزحام الكبير لألعمال الدرامية؟
أنا متأكد انه س���يحصل على نس���بة مشاهدة 

عالي���ة خصوصا في الكويت ألنه يتن���اول فترة مهمة 
للكثير من الن���اس ال يعلمون عنها ش���يئا، باالضافة 
الى انه س���يعرض على أكثر من فضائية في آن، وهذا 

سيعطيه انتشارا كبيرا.
لك��ن الكثير م��ن الن��اس ال يتابع ه��ذه النوعية من 

األعمال؟
الناس دائما تبحث عن األجود، فرغم كثرة الفضائيات 
وعرضها للغث والسمي مللء ساعات البث الطويلة 
لديها جعل املش���اهد ال يبحث إال عن اجليد وأتوقع 
ان هذه الس���نة هناك أعمال تراثي���ة ودرامية قوية 
ومنها »اخوان مرمي« ال���ذي يحمل قيمة مهمة لكل 

أبناء الديرة.
وأين أنت من األعمال اإلنسانية؟

أنا حريص دائما على عدم املشاركة إال في عمل 
أو اثني في الع���ام الواحد حتى ال تضيع اجلودة، 

وأتذكر انني في املاضي شاركت في 9 مسلسالت وكلها عرضت 
في شهر رمضان مما أثر على شكلي كممثل وأضاع جمال هذه 

األدوار، لذلك قررت عدم تكرار التجربة مرة أخرى.
إذا أنت مع من يقول ان كثرة األعمال حترق الفنان؟

بالفعل ولألسف هناك واقع مرير في الوسط 
الفني وهو ان املمثلي يعملون فقط لشهر رمضان وينسون 
باقي العام وهذا خطأ كبير وكذلك املنتجون الذين يهتمون فقط 

بالشهر الكرمي وال ينتبهون لاليام االخرى.
لك��ن املنتج يبحث عن الربح والتس��ويق اجليد العماله يكون 

في رمضان؟
)مقاطع���ا( ال اختلف معك ف���ي هذا اجلانب 
لكن هناك اعماال ممتازة تظلم وسط الزحام 
وامتنى من املنتجي ان يعيدوا حساباتهم 
وان يعلموا ان املسلسل اجليد يفرض نفسه 

في اي وقت من السنة.
وبالنسبة للمسرح؟

بعيد عنه خصوصا انه ال يوجد لدينا 
نصوص جيدة او دور عرض تتناسب مع 
العصر احلديث وبالنسبة لي ال ميكن ان 
اشارك في عمل على هذه املسارح املتهالكة 

القدمية.
احلزن واضح من كالمك عن املسرح؟

انا أنعي املسرح الكويتي واخلليجي النه اصبح 
احلي »يبوق« جيوب االطفال ويضحك على عقول الكبار 
واصبح الكالم فيه مبت���ذال حتى اجلمهور اصبح مختلفا عن 

السابق.
وكيف نعيد املسرح الى سابق عهده؟

للعلم ان املسرح تأثر في جميع ارجاء الوطن العربي ولو 
نظرت الى مصر ستجد انه اصبح مثل شارع الهرم كله رقص 
وغناء وابتعد عن هدفه السامي وليس في مصر فقط وامنا في 
االردن وسورية وغيرها من البلدان، ما عدا امارة الشارقة بدولة 
االمارات العربية الش���قيقة الن بها اميرا نشيطا يقدر املسرح 
ويحبه لذلك جتد هناك انشطة مهمة ولها رسالة ساعدت على 

االرتقاء باملسرح هناك.
كالمك يلغي دور املهرجانات في إثراء احلركة املسرحية؟

ال بالعكس وال انكر ه���ذا فاملهرجانات جميلة ويأتي اليها 
ضيوف من كل الدول وهذا يوفر عامل االحتكاك واالس���تفادة 
من خبرات اآلخرين وكذلك بها ندوات ومناقش���ات وعروض 

مهمة الثراء احلركة املسرحية.

نجوى كرم تستعين بمخرجين
لتصوير »صك الملكية«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
في خط����وة هي االولى في العالم العربي، 
أجنزت الفنانة جنوى كرم تصوير كليب جديد 
لالغنية الوطنية »ص����ك امللكية« من أحلان 
وسام االمير، والتي تناقش فيها جنوى قضية 
سياسية، ومت تصوير الكليب في لبنان، وقد 
استعانت الفنانة مبخرجي للكليب هما فادي 
حداد ووليد ناصي����ف. ومن املتوقع أن تثير 
االغنية ضجة كبيرة في الوسط الفني، ويتوقع 
ان يحدث العمل ضجة كبيرة نظرا للخطوة 
اجلريئة التي لم يسبقها أحد اليها والتي أرادت 
من خاللها الفنانة أن متزج بي فكرين ورؤيتي 
اخراجيتي. االغنية ستصدرها جنوى متهيدا 
إلطالق ألبومها اجلديد الذي س����يصدر خالل 
شهر مايو املقبل، وهو التاريخ الذي اعتادت ان 
تطلق فيه ألبوماتها، واالغنية من انتاج جنوى 
كرم، وتعد استكماال لسلسلة االغاني الوطنية 
التي قدمتها الشاعرة نوال من قبل مثل اغنية 
»ليش مغرب« والتي قدمتها منذ 6 س����نوات، 

واغنية »األم« التي قدمتها منذ عامي.

من جه����ة اخرى، تواصل جن����وى حاليا 
تسجيل باقي اغنيات ألبومها اجلديد والذي 
من املنتظر أن تطرحه خالل شهر مايو املقبل، 
وذلك بعدما جددت عقدها مؤخرا مع ش����ركة 
»روتانا« للصوتيات واملرئيات ملدة 3 سنوات 
اخرى، لكن رفض الطرفان التصريح بقيمة 
العقد املادي����ة. ويتوقع ان تط����رح أغنيتها 
الس����ينغل اجلديدة التي انتهت من تسجيلها 
مؤخرا بعنوان »طمعتك« كلمات الشاعر نزار 
فرنسيس، وأحلان رواد رعد، كما تراجعت عن 
تصوير اغنية »اهلل يشغله باله« والتي كان 
من املقرر ان تقوم بتصويرها في أواخر فبراير 
املاضي، االغنية كلمات حسي اسماعيل وأحلان 
وسام االمير وتوزيع روجيه خوري. من جهة 
أخرى، زارت الفنانة جنوى كرم شقيقها نقوال 
في املستشفى والذي كان يتولى ادارة اعمالها 
قبل ان تؤول الى طارق أبوجودة ابن شقيقتها. 
وجاءت الزيارة بعد قطيعة طويلة بي الطرفي 
لس����نوات. يذكر ان والد الفنانة كان قد مكث 

ايضا فترة أسابيع في املستشفى.

مخرج تلفزيوني »أفضاله« 
على اجلميع هااليام ممثلة 
خليجية حالفة ما تش���تغل 
معاه وقاعدة تشوه صورته 
چدام ربعها بالقهاوي.. صچ 

ما تستحي ومنكر حسنة!

تشويه


