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مذي���ع ما »س���لم« من 24
لسان ربعه بعدما طنشوه 
مس���ؤولينه بالدوام وما 
عطوه اي برنامج تلفزيوني 
في ال���دورة الياية.. زين 

يسوون فيك!

ممثل شاب بعدما »ترك« 
احد املخرجني اللي كان السبب 
في شهرته التلفزيونية قاعد 
يضبط مع مخرج قدير علشان 
يعطيه فرصة بعمله اليديد.. 

صچ أي شيء!

تطنيش فرصة

وردة..
ولماذا تعتزلين؟!

ندى شيرازي
»النقد سهل لكن الفن صعب«.. بهذا املثل الفرنسي نبدأ 
لنتحدث عن وردة الزمن اجلميل التي أطلت على جمهورها 
الكويتي بعد غياب 35 عاما لتهديه أمس����ية كانت من أروع 

الليالي الفنية التي ش����هدناها في الفترة األخيرة.. 
ولكن..

كع����ادة بعض األقالم التي ال جتد حياة 
لها إال في النقد املجاني والفارغ لتبني 

شهرة لها على حس����اب قامات كبار، 
انطلقت بع����ض التعليقات لتطالب 
وردة باالعتزال، مصلتة سيف نقدها 
على صوت وردة التي ذكرت في 
مستهل حفلتها انها تعرضت لنزلة 
برد أثرت عل����ى صوتها ولكنها 
أب����ت ان ترد جمهوره����ا خائبا 
فأوفت بوعدها وأكملت غناءها 
معرضة نفس����ها للنقد واألقالم 
فق����ط كرمى لعي����ون جمهورها 
الكويت����ي، وخرج����ت وردة منذ 

يومني عن صمتها لتعاتب جمهورها 
الكويتي بعدما طالبها باالعتزال على 

صفحات الصحف الكويتية اليومية 
بحسب تصريحها لل� mbc حيث ذكرت 

ان جمهورها أصدر حكما قاس����يا عليها 
ولم يشفع لها تاريخها الفني في ان يتراجع 

اجلمهور الكويتي عن حكمه املتسرع. 
ولنا ان نسأل وردة: هل أصبح رأي ناقد صحافي 

أو اثنني مبثابة آراء الصحافة الكويتية كلها أوال، ثم اجلمهور 
الكويتي ثانيا، أليس في هذا بعض اإلجحاف للجمهور الكويتي 
الذي اس����تقبل وردة كما لم يس����تقبل مطربا من قبل خالل 

السنوات األخيرة؟
وثانيا: ألم تش����عر وردة بالتفاعل الكبير الذي لم يسمح 
لها بان تغني أغانيها كامل����ة بل رددها اجلمهور معها كلمة 

كلمة؟
ألم تس����مع وردة عقب انتهاء حفلها باملطالبات 
العديدة التي وردت الى منظمي حفالت ليالي 
فبراير بضرورة دعوتها مجددا العام القادم 
لتروي ظمأ جمهورها الذي لم يرتو من 
ساعة غناء تاريخية ستبقى محفورة 

في ذاكرته؟
ألم يصفق اجلمهور لوردة عند 
كل اعتذار منها على نزلة البرد 
التي أصابتها وقابلها بتصفيق 

متواصل هاتفا باسمها؟
ألم تشعر وردة بالسعادة 
التي صنعتها وبالذكريات التي 
أنعشتها وبالتأثير الذي فعلته 
وباإلبهار ال����ذي أرخته في 

صالة مسرح التزلج؟
أم����ام كل ه����ذه الوقائع 
نقول ل����وردة ملاذا االلتفات 
الى أصوات اعتاد أي مطرب 
التعرض  الكبار منهم  وحتى 
لها، فأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب 
طالهما النقد ولم يفكرا في االستجابة 
اال الى أص����وات جماهيرهما العريضة 
التي ما ارتوت يوما من طربهما وكذلك احلال 
مع »الوردة التي ل����م يذبل يوما أريج صوتها« بعد 
كل هذا يحق جلمهورك الكويتي ان يتساءل.. وملاذا 

تعتزلني؟!

نادين الراسي

نادين الراسي »وزيرة  بعد منتصف الليل«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تتجه الفنانة نادين الراسي الى عدد من األعمال في بيروت وبالتحديد 
على الس����احة الدرامية اللبنانية قبل نهاية العام احلالي، حيث تلعب 
بطولة عدد من األعمال، وفي مقدمتها نص درامي اجتماعي بعنوان »لو 
ما انقطعت الكهرباء« وهو ثاني التجارب الكتابية لروي بدران واخراج 
إيلي فغالي، وتقع أحداثه في 6 حلقات وتدور أحداثه في أجواء احلركة 
والتشويق واملغامرة، كما ستصور قريبا فيلما سينمائيا بعنوان »عند 
منتصف الليل« كتابة هيام أبوشديد، تدور أحداثه في 24 ساعة، طارحا 
الس����ؤال: متى وكيف يضطر اإلنسان للتخلي عن مبادئه والتنازل عن 

كرامته؟ كما انها مرشحة لبطولة مسلسل بعنوان »وزيرة ولكن«.

دنيا: »ال تراجع وال استسالم«
القاهرة ـ سعيد محمود

تبدأ الفنانة دنيا سمير غامن 
اليوم تصوير أول مشاهدها في 
فيلم الفن���ان أحمد مكي اجلديد 
استعدادا للمنافسة به في املوسم 
السينمائي الصيفي املقبل، والذي 
اختير له مؤقتا عنوان »ال تراجع 

وال استسالم«.
وتدور أحداث الفيلم في إطار 
كوميدي، وشارك في كتابته أحمد 
مكي مع كل من الفنان شريف جنم 
واملخرج أحمد اجلندي، وهو من 
إنتاج »الشركة العربية لإلنتاج 

والتوزيع السينمائي«.
يذك���ر ان فيل���م »ال تراجع 
وال استسالم« يش���هد التعاون 
الس���ينمائي الثان���ي بني أحمد 
مكي ودنيا سمير غامن بعد »طير 

انت« في الصيف املاضي، كما انه 
الثالث بني مكي  التعاون  يشهد 
واملخرج أحمد اجلندي بعد فيلمي 

»H دبور« و»طير انت«.

دنيا سمير غامن

ممثلة خليجية »حست« انه 
احد املخرجني قاعد يس���تغلها 
بأعماله علشان ينعرف بني الناس 
انه مخرج جريء هااليام تفكر 
هاملمثلة بقلب الطاولة عليه.. اذا 

فات الفوت ما ينفع الصوت!

طاولة


