
الثالثاء  22  يونيو  2010   25فنون
في ندوة »اللعب الدرامي وحامل القيم«

الحوطي تتحدث عن مسرح 
الطفل الكويتي في المغرب

تغادر د.نرمني احلوطي عضو هيئة التدريس في قسم 
النقد واألدب باملعهد العالي للفنون املسرحية متجهة 
الى اململكة املغربية للمشاركة في الندوة الدولية التي 
حتمل عنوان »اللعب الدرامي وحامل القيم« وذلك من 
25 اجلاري حتى 1 يوليو املقبل ضمن انشطة مهرجان 
أصيلة الدولي ملسرح الطفل في دورته السابعة والذي 
يش���ارك فيه عدد كبير من الدول العربية واألجنبية، 
علما ان د.احلوطي س���تمثل الكويت في املهرجان من 
خالل الورقة التي ستقدمها واخلاصة مبسرح الطفل 

في الكويت.
اجلدي���ر بالذكر ان د.نرم���ني احلوطي نالت درجة 
املاجس���تير عن بحث »آثار الغزو على مسرح الطفل 
في الكويت« ولها العديد من املشاركات في مهرجانات 

محلية ودولية تهتم بهذا اجلانب.

د.نرمني احلوطي

في الذكرى الـ 24 لوفاة عاصي الرحباني

فيروز تطرح ألبوم منوعات وطنية على وقع اإلنذارات القانونية 

أمام احملكم���ة االبتدائية املدنية 
في جبل لبن���ان، تطالبها بدفع 
مبلغ قيمته مئة ألف دوالر على 
خلفية تقدميها مسرحية »صح 
النوم« )تأليف األخوين عاصي 
ومنصور( وذلك في دمشق من دون 
احلصول على إذن من أحد مؤلفي 
وملحني املس���رحية أي األستاذ 
منصور الرحباني، وأيضا جاءت 
الدعوى على خلفية تقدمي فيروز 
البحرين  حلفلتني غنائيتني في 
من كلمات وموس���يقى األخوين 
رحبان���ي، من دون أن تبادر إلى 
االتصال باملدعي )منصور( كي 
حتصل على ترخيص منه، أو كي 
تعرض حقوقه املشروعة كمؤلف 

وملحن.
وبعد رحيل منصور كان اإلنذار 
الثاني من قب���ل أوالده وورثته 
على خلفي���ة قرار فيروز عرض 
مس���رحية »يعيش يعيش« في 

كازينو لبنان.

املؤلفني وامللحنني  دليل جمعية 
وناشري املوسيقى، ومن بينها 
أعمال األخوي���ن رحباني. ومع 
عرض مس���رحية »صيف 840« 
رفعت فيروز في يناير2010، دعوى 
ضد أوالد منصور وضد الكازينو 
تطالب فيها بالعطل والضرر، عن 
اإلس���اءة املادية واملعنوية التي 
إلغاء ع���رض »يعيش  س���ببها 

يعيش«.

ورثة منصور

وال شك ان اخلالفات بني ورثة 
منصور وبني في���روز وأوالدها 
لم تع���د مخفية عل���ى أحد وقد 
بدأت تطفو الى العلن وتكشفها 
وسائل اإلعالم، وكانت اإلنذارات 
القانونية ض���د فيروز بدأت في 
الثاني م���ن ابريل 2008، بعد ان 
استلمت من املدعي منصور حنا 
الرحباني )كان اليزال على قيد 
احلياة(، دعوى قضائية مرفوعة 

السيدة فيروز.
وكان ورثت���ه ورثة منصور 
أنذروا الس���يدة فيروز وكازينو 
لبنان من عرض مسرحية »يعيش 
الكازينو  يعيش« على مس���رح 
وال���ذي كانت تتحض���ر فيروز 
لعرضها، وإذا باإلدارة تتس���لم، 
في الرابع عشر من يوليو 2009، 
إنذارا من ورثة منصور الثالثة، 
تطالبها ب�»االمتناع عن عرض أي 
عمل من أعمال األخوين رحباني 
عل���ى أي من مس���ارح »كازينو 
لبنان«، من دون احلصول على 
موافق���ة جمي���ع الورثة« وحدد 
اإلنذار األعمال املمنوع تقدميها، 
وعددها 25 عمال، بينها: »موسم 
العز«، و»صح النوم«، و»يعيش 
يعيش«، و»لولو«. وبعد مناقشات 
كثيرة، اتفق جميع مديرو الكازينو 
على الوق���وف إلى جانب فيروز 
التي كانت س���تعيد إلى مسرح 
الكازينو ألقه، إال أن املدير العام 
خاطر أب���و حبيب، وهو صديق 
ش���خصي ألوالد منصور، طلب 
حل اخلالف وديا واقترح بدال منه 
عرض مس���رحية »صيف 840« 
الرحباني، ذلك بالرغم  ملنصور 
القانونية  من كل االعتراض���ات 
من جان���ب فيروز التي أكدت أن 
من حق الكازينو عرض أي عمل 
من أعمال األخوين رحباني، بناء 
على اتفاق موقع يحصل الكازينو 
مبوجبه على إجازة مفتوحة تتيح 
له عرض كل األعمال املدرجة في 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
 في الذكرى ال� 24 لرحيل عاصي 
الرحبان���ي )توفي في 21 يونيو 
1986( طرحت رميا الرحباني ابنة 
العام املاضي ومبناسبة  عاصي 
مرور 23 عاما على رحيل والدها 
الرحباني فيلما وثائقيا  عاصي 
بعنوان »كانت حكاية«، وجهت 
من خالله حتية إلى الفنان الكبير 

حيث استعادت مسيرة حياته.
أم���ا هذا العام وف���ي الذكرى 
ال� 24، طرح في س���وق االغنية 
الب���وم جديد من منوعات قدمية 
للسيدة فيروز بعنوان »فيروز 
تغني للبنان« يضم مجموعة من 
االغاني منها »لبيروت، من زات هل 
األرزة، بيروت هل ذرفت، بتتلج 
الدني، نسم علينا، أؤمن، رجعت 
في املس���ا، أقول لطفلتي، يامينا 
احلبايب، حمل���ت بيروت«، هذا 
وتزامن طرح العمل مع املفاوضات 
التي يجريها امللحن زياد الرحباني 
إلصدار ألبوم والدته الفنانة فيروز 
مع الش���ركة العاملية  EMIوالتي 
النش���ر اخلاصة  متتلك حقوق 

بشركة »ريالكس ان«.

مش غلط

من جهة أخرى تطل اإلعالمية 
نض���ال األحمدية مس���اء اليوم 
الثالث���اء كضيفة عل���ى برنامج 
»مش غلط« على شاشة »أم. تي. 
في« الذي يقدمه اإلعالمي وسام 
بريدي، وذلك مبناس���بة الذكرى 
ضمن حلقة خاصة ال�24 لرحيل 
الكبير عاصي الرحباني، وتردد في 
بيروت أن ورثة منصور الرحباني 
أي أسامة ومروان وغدي، يسعون 
عبر قاضي األمور املستعجلة في 
لبنان ملنع ع���رض احللقة التي 
تتضمن إطاللة األحمدية خاصة 
وان احللق���ة أرادته���ا األحمدية 
مباشرة على الهواء وليس مسجلة 
كما هي ح���ال حلقات البرنامج، 
لتضمن عدم القيام مبونتاج على 
أقوالها، خاصة ان األحمدية كانت 
أضاءت على اخلالف القانوني في 
أروقة احملاك���م القائم بني ورثة 
الرحباني من  الراحل منص���ور 
جهة والس���يدة فيروز من جهة 
أخرى، وقد نشرت جزءا منه في 
مجلة »اجلرس«، وأعلنت األحمدية 
مناصرته���ا ووقوفها الى جانب 

منصور الرحباني

جارة الوادي فيروز

عاصي الرحباني


