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الفنية

جن����م����ة اخل���ل���ي���ج 
 ه���دى اخل��ط��ي��ب رفضت 
 امل���ش���ارك���ة ف����ي ف��ي��ل��م 
سينمائ��ي مص����ري الن 
 دورها فيه مديرة كباريه.. 

كفو واهلل!

رفض
ممثلة بعدما كانت »مشتاقة« 
للمشاركة في اي عمل درامي، 
هااليام قاعدة تشرط ان يكون 
اسمها في املقدمة النها صارت 
جنمة مثل ما تقول.. احلمد هلل 

والشكر!

شروط
مخرج كان له »الفضل« 
العدي���د من  إب���راز   ف���ي 
النجوم في الساحة، هااليام 
متضاي���ق م���ن النك���ران 
 اللي قاعد يش���وفه منهم.. 

اهلل يعينك!

نكران

حكاية فنية

هناك أغنية نس�معها.. وأغنية نراها ونحس�ها 
وهذه األغنية تحديدًا لها حكاية.. عشناها كلنا

ابقى عايزة لو يكون لي قلب غير قلبي الصغير
احس���اس بسيط وغاية في الوداعة.. من فرط حبها 
رمبا ال يستطيع هذا القلب الصغير استيعابه واحتواءه، 
لك���ن لتحلم جناة باللحظة القادمة ولتس���رح بخيالها 

كيفما تريد:
فضلت امالي مع الليالي 

تقرب حبيبي اللي ساكن قصادي 
حبيبي.. اللي ساكن قصادي.. وبحبه

حلم جميل

الفتاة الوديعة تنام وحتلم بفتاها، ُتسكنه بني جفونها 
فال ت���رى في حلمها ويقظتها اال هو، وألن املش���اعر ال 
تختبأ، ادركت ان كل اهل احل���ي يعرفون بقصة حبها 
البريئة الرقيقة.. تستيقظ اجلميلة من النوم � ان كانت 
قد نامت من االصل � وتس���مع زغاريد واصواتا مبهجة 
وتهاني وتبريكات جعلتها تستبشر بيوم شمسه ساطعة 

وقمره مضيء: 
وف يوم صحيت على صوت فرح 

بصيت من الشباك 
زينة وتهاني وناس كتير دايرين هنا وهناك 

شاورولي بايديهم وقالولي عقبالك 
هللت م الفرحة وسألت...؟

هل ميكن في حلظة ان ينكس���ر احللم ويتحول في 
غمضة عني الى كابوس؟.. ليت احلبيبة لم تسأل:

قالوا جارك.. جارك.. حبيبك 
حبيبي اللي ساكن قصادي وبحبه 

موقف درامي يفرض نفسه عليك لتتخيله وتعيشه.. 
في قمة ابتهاجك بح���ب ينبت في قلبك وانت ال تعرف 
ص���داه عند احلبي���ب، اال ان ذلك ال مينع���ك أبدا من ان 
تعيش اللحظة حتى مع نفس���ك.. التمني في حد ذاته 
مشروع حلم جميل لكن عندما تصدمنا احلقيقة.. ننكسر 

ونستسلم.
رحت الفرح بالليل ورسمت في عنيه الفرحة 

 ساعة ما كان بيشيل بايديه وبعنيه الطرحة
شربت شربتهم وانا قاعدة بصالهم 

حلد ما قاموا ومشيت.. مشيت اوصلهم.
هل عشت هذا االحساس من قبل.. ان ترى حلمك وقد 
حتقق لغيرك، ولم يترك لك اال احلسرة وااللم، وفقدان 

بارقة امل � ولو ضئيلة � في استعادته مرة اخرى: 
حتى االمل مبقاشي حقي افكر فيه 

بعد الليلة دي خالص بقى غيري اولى بيه.
واقع مر بطعم العلقم، جترعته املسكينة رغما عنها 
ومشت تتخبط في الطرقات تنعي حلمها الذي ُأجهض 

في شهوره االولى:
وتوهت وسط الزحام ما حد حاسس بي 

عايزة اجري اجري وارجع اتوه والناس يقولوا حاسبي
وتف���رض املقارن���ة نفس���ها بني حال ن���اس وحال 

آخرين: 
ناس في طريق النور مابني فرح وشموع 

وأنا في طريق مهجور ومنوراه بدموع

إشارة

تعود فتاتنا من حيث اتت، تبلل دمعاتها خديها على 
حلم كانت تظنه بني يديها يتحقق، واذا بها تدرك ان ما 
وهبته حبها لم تصله اش���ارة واحدة منها، ليس عيبا 

فيها وامنا في من كان قلبه متيم بأخرى:
ولقتني فايته من جنب بابه 

الهو داري بقلبي وال باللي نابه 
ويا ويلي يا ويلي من طول غيابه 

ويا ويل ايامي من جرح عذابه
 وعذاب اجلرح اللي فاته لي وسابه

.. ما كتبته مجرد حالة وقتية عشتها للحظات وانا 
اتذكر واكتب عن هذه االغنية التي غنتها جناة منذ 40 
سنة اال انها والى اآلن )عايشة( وحتدث في من يسمعها 

نفس التأثير ورمبا اكثر.
ول���م تنته األغنية مثلما ب���دأت، بل زادت وأضافت، 
فإن كان من منحته رقيق مشاعرها قد راح لغيرها، اال 
انه يظل حبها االول، وان احبت بعده مائة.. سيبقى هذا 
احلب كمعنى وذكرى يحتل حناياها وجنباتها.. رابضا 
مستوطنا فؤادها.. ميد في شرايينه دماء احلياة، فتروي 

بذوره وتطرح ورودا واشجارا ونبع ماء وخضرة:
ساكن في قلبي... وساكن قصادي 

وبحبه.. بحبه.. بحبه. 

اجليران دون ان جترح خصوصيتهم.
تخيلنا جناة وقد حترك قلبها ناحية تلك الشرفة 
املقابلة وهي ترى فارس احالمها يقف ساعة العصرية 
في الصيف ب�»فانيلته« الداخلية وجس���مه مشدود 
كأنه رياضي منذ الصغر، تتحرك احاسيس حلوة 
في قلبها الصغير الذي ينبض لتوه باملش���اعر، لم 
يع���رف احلزن بعد، تنظر الي���ه، تتمنى لو حملت 
نس���مات الهواء الرطبة كلمة حب همست بها سرا، 

وراحت تداعب بها اذنه.
تصف جناة املوقف غناء:

ساكن قصادي وبحبه 
امتنى اقابله.. فكرت اصارحه 

لكن ابدا مقدرش اقوله 
وفضلت استنى استنى االيام 

في ميعاد ما يسهر وميعاد ما يرجع 
كل خطوة ارسم احالم

تكبر في قلبي والقلب يطمع
واقول مسيره حيحس بيا

 لو يوم صادفني وسلم عليا 
حيالقي صورته ساكنة ف عنيه 

ويحس بيها في رعشة ايديا
تعبير مغلف بالصدق والعفوية الشديدة لفتاة صغيرة 
ي���رق قلبها ألول حبيب فتهبه � بإرادتها وبدونها ايضا 
� مش���اعرها البكر وتبث اليه احالمها.. وردة � لتوها � 

تتفتح للحياة:
كنت حاسة ان حبه كل مدى كان بيكبر 

أحمد عفيفي 
هل عاشت جناة الصغيرة � وهي صغيرة � قصة 
حب مع ابن اجليران قبل ان نعرفها كمطربة صاحبة 

صوت رقيق شجي؟
حقيقة ال اعرف، وليس���ت عن���دي اجابة، ولكن 
عندما غنت »ساكن قصادي«، غنتها باحساس بلغ 
من الصدق مبلغا حّفزنا كلنا على السؤال: هل عاشت 

»الصغيرة« جتربة مماثلة؟
رمبا نعم، ورمبا ايضا ال، لكن بغض النظر عن 
هذا االم���ر اخلاص، امتعتنا جناة متعة كبيرة حني 

غنت هذه »الغنوة« القصصية الرائعة.
ولهذه االغنية 
حكاية، كانت جناة 
الصغيرة تعرف 
عن مؤلف االغاني 
الكبير  الش���اعر 
حس���ني الس���يد 
الفائقة  قدرت���ه 
على كتابة االغنية 
 ، » ت���ة و حلد ا «
االغنية التي تشبه 
س���يناريوهات االفالم، لها بداية ووس���ط ونهاية، 
االغنية التي تراها وانت تس���معها، وحتّفز خيالك 
على تصور املكان واملشاعر واالحاسيس سواء كانت 

مبهجة او مؤملة.

الدلوعة شادية

وكانت جناة حتب اغني���ة جميلة جدا للدلوعة 
ش���ادية »مني قالك تسكن في حارتنا تشغلنا وتقل 
راحتنا، ال تشوفلك حل في حكايتنا، التعزل وتسيب 
حتتنا«، فاتصلت بحسني السيد كاتب هذه االغنية، 
وكان قد كتب لنجاة العديد من االغنيات قبل ذلك، 
ولكن ليس���ت على هذا الش���كل القصصي، وقالت 
له: نفس���ي في »غنوة« تشبه »مني قالك تسكن في 
حارتنا«، فقال لها: ش���ادية بنت بلد، نقتنع عندما 
تعبر حلبيبها عن »اللخبطة« التي وقعت فيها بسببه 
وتقول: »يجي ابويا يعوز فنجان قهوة اعمله شاي 
واسقيه المي، وخيالك يجي على سهوة مفرقش ما 
بني خالتي وعمي«، واكمل حسني السيد: صعب جناة 

تعبر بهذه الكلمات.
ردت: انا معاك، لكن مش مهم بالضبط زي شادية، 

املهم اغنية تشبهها في احلكاية.
فرد حسني الس���يد: خالص يا »نوجة«، يومني 

وارد عليكي.
واملؤلف � بحق � ميلك من الفطنة والذكاء ما يجعله 
يختار لكلمات اغانيه الصوت الذي يستطيع ان يعبر 
عنها بالطريقة التي تقنع اجلمهور ويتقبلها، فمثال 
ال ميكن ان نتصور محمد رشدي الذي غنى »عدوية« 
و»حتت الشجر يا وهيبة«، يغني »احضان احلبايب« 
او »نعم يا حبيبي«، وال ميكن لعبداحلليم ان يغني 
اغنية عبداملطلب »ساكن في حي السيدة وحبيبي 
ساكن في احلسني، وعشان انول كل الرضا يوماتي 
اروح له مرتني«، مستحيل، لذلك اختار حسني السيد 
لنجاة اغنية »ساكن قصادي وبحبه«، اغنية تعبر 
عن شخصية جناة، الفتاة الطيبة اخلجولة التي ال 
تستطيع ان تبادر من حتبه باالفصاح عن مشاعرها، 
وحتكي قصتها م���ن خالل االغنية ويتلون صوتها 
بني الفرح واحلزن واألل���م، معبرة عن املوقف وما 

يستدعيه من ردة فعل.

شريط سينمائي

غنت جناة »ساكن قصادي« التي حلنها وغناها 
ايضا في تسجيل خاص املوسيقار محمد عبدالوهاب، 
واالغنية تعتبر من كالس���يكيات الغناء املصري، 
وجعلتنا نعيش القصة ونتصورها كأن ش���ريطا 

سينمائيا يتحرك امامنا.
سرحنا بخيالنا مع جناة، ورأينا انفسنا نسكن 
في ش���ارعها، شارع بسيط، ناس���ه طيبون، تربط 
بينهم األلفة والتآلف، وتخيلنا ايضا شكل البيوت 
في هذا احلي او الشارع، بيوت متوسطة االرتفاع، 
املسافات بينها ضيقة، نس���مع بكاء الصغير وهو 
يش���كو ألمه من ش���قاوة اخته وتعديها عليه، تلك 
املس���افات احملدودة خلقت نوعا من احلميمية بني 

ساكن قصادي.. وبحبه 

ماذا أقول له
اس����تعذبت جناة هذا اللون من الغناء، فغنت بعد »ساكن قصادي«، »ماذا اقول له« ولكن مبستوى 
مختلف ولش����اعر يعجز اللسان عن وصفه، أقصد نزار قباني الذي كان يعشق صوت جناة ويعتبرها 
من القليالت الالتي يجدن توصيل معاني قصائده، وله غنت جناة »أيظن« و»متى ستعرف كم اهواك« 

و»ماذا اقول له« واالخيرة لوحة فنية شاعرية غير مسبوقة حتتاج وحدها الى حكاية اخرى.

الشاعر الغنائي حسني السيد

جناة الصغيرة

 املطربة التركية نازان

ضمن أنشطة مهرجان الموسيقى الدولي الـ 13

مجموعة »الوئام« التركية »عصفور طائر« بالدسمة

مفرح الشمري 
كالعصفور الطائر الذي ينتقل 
من شجرة الى شجرة في »ليلة 
ربيع« نس���ماتها ب���اردة قدمت 
مجموعة »الوئام« للموس���يقى 
التركية امسيتها التراثية مساء 
امس االول على خش���بة مسرح 
الدسمة ضمن مهرجان املوسيقى 
الدولي ال�13 الذي ينظمه املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
والتي اس���تطاعت من خالله ان 
تأخذنا الى عالم آخر من االبداع 

املوسيقي االصيل الذي تتميز به 
املوسيقى التركية.

بدأت األمسية بكلمات ترحيبية 
من املذيعة حبيبة العبداهلل التي 
قدمت نبذة قصيرة عن مجموعة 
»الوئام« ثم ألقى مدير املجموعة 
العادل كلم���ة مختصرة  محمد 
للحضور ش���كر فيه���ا املجلس 
الوطني على هذه الدعوة خاصة 
ان املجموعة املوس���يقية تزور 
الكويت للمرة األولى متمنيا ان 
التراثية  التركية  تنال األمسية 

اعجاب اجلمهور.
العادل جنوم  ق���دم  وبعدها 
مجموعته املوسيقية وهم: فاحت 
محمد اويص���ال »مغن وعازف 
عود«، فتحية نازان جوزيكيان 
»مغنية وعازفة ريتم«، س���امي 
بورا دجله »عازف كمان«، أحمد 
كايا »ع���ازف ناي«، آدم دميرال 

»عارض صوفي«.
ومن ث���م قدم���ت املجموعة 
وصالت موسيقية البراز أصالة 
املوس���يقى التركي���ة من خالل 

عزفهم للمقامات املوسيقية وهي 
»نهاوند«، »نيهاواند«، »نكريز«، 
»حج���ازكار«، »سازس���مائي«، 
»س���لطاني« والتي استخدموا 
فيها اآلالت املوسيقية التقليدية 
حيث نالت تلك الوصالت اعجاب 
اجلمهور القليل خاصة انها كانت 
تتمي���ز به���دوء اإليقاعات، مما 
انعكس على احلضور الذي كان 
»يهز رأس���ه« انبساطا من هذه 

املوسيقى اجلميلة.
كما قام العارض الصوفي آدم 

ادمي���رال بتقدمي عرض مولوي 
بعنوان »سامازان« حيث سيطرت 
حركاته املتماشية مع املوسيقى 
على عقول احلضور خاصة انه 
أدى تلك احلركات الصوفية بإتقان 

ودون أخطاء.
ولم تخل األمسية من بعض 
األغاني التركي���ة التراثية التي 
أدتها املطربة نازان دون انفعال 
ورغم انها باللهجة التركية إال أن 
اجلمهور تعايش معها من خالل 
أحلانها اجلميلة حيث غنت »ليلة 

ربيع«، »صرخة فراق«، »عصفور 
طائر«، »نافذة قلب«، »حبيبتي 
املدللة«، »عشق في اجلزيرة«، 

»من اسطنبول الى اسكودار«.
اجلدير بالذكر األمسية التركية 
حضرها األم���ني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدر الرفاع���ي وعدد من أعضاء 
الديبلوماسي املعتمدين  السلك 
بالكويت باالضافة الى عدد قليل 
التركية واجلمهور  من اجلالية 

الكويتي.

)أنور الكندري(أعضاء الفرقة املوسيقية التركيةاألمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي يتقدم احلضور


