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ممث���ل يعتقد ان���ه وصل 30
ملستوى عاٍل من النجومية بعدما 
رقص چ���م رقصة في برنامج 
من���وع، هااليام م���ا يرد على 
االتصاالت واملصيبة حاططله 

سكرتير.. احلمدهلل والشكر!

ممثل شاب اعتذر عن 
املش���اركة في مس���رحية 
أطفال بعد ما »حس« انه 
منتجها يبي يستغله بعد 
ما طلب منه التقليص من 

أجره.. زين تسوي!

نجومية اعتذار
في أحد مش���اهد »شر 
املمثل  النفوس 3« يظهر 
الراش���د يش���م  ناي���ف 
الكلينك���س ف���ي غرف���ة 
نومه ألنه يشك في سلوك 

زوجته.. واهلل عيب!

كلينكس

امل عباس ويوسف احلشاش والطفل ضاري اثناء البروڤات

هبة الدري

)قاسم باشا(النجم عبدالعزيز املسلم اثناء حديثه للصحافة

املخرج جندت انزور وسليمان اثناء التصويرجمال سليمان

)فريال حماد(أحمد املوسوي في البرنامج

المسلم يعود للحياة في »ليلة رعب«
عبدالحميد الخطيب

بدأت فكرة احلياة بعد املوت تتكون 
في عقل االنسان منذ بدء اخلليقة وقد 
حيكت العديد م���ن القصص املرتبطة 
بهذا املوضوع خصوصا عالم االرواح 
والتساؤالت احمليطة حول غموضه، وفي 
النجم عبدالعزيز  السياق يستعد  هذا 
املسلم لتقدمي مس���رحية حتمل شكال 
ومضمون���ا جديدين اساس���هما البناء 
السليم للشكل الدرامي للمسرحية التي 
تناقش هذه الفكرة بطريقة مبهرة حتمل 
قيمة وابداعا وهي باسم »ليلة رعب«.

حياة االنسان

 اجلديد في املسرحية التي ستعرض 
على مسرح سينما غرناطة خالل فترة 
عيد الفطر السعيد انها قراءة عصرية 
لفكرة حياة االنسان بعد املوت، حيث 
تدور احداثها في اجواء من الرعب اجلريئ 
حول حياة ش���خص فارق احلياة لكنه 
السباب مجهولة تتعلق روحه في الدنيا 
ويبدأ باكتشاف بعض االمور التي كان 

غافال عنها وهو حي. 
وأوضح املسلم لدى حضور الصحافة 
بروڤات »ليلة رعب« ان املسرحية تشهد 
تغيرا جذريا في اسلوب مسرح الرعب، 
والسيما انه س���تحمل خطا كوميديا، 

منوها الى أن عملية التطوير أصبحت 
مهمة في املس���رح في ظ���ل التغيرات 

احمليطة به.
وتابع: مت االنتهاء من بناء ديكورات 
جديدة للمس���رحية لتواكب التقنيات 
املس���تخدمة واخلدع التي سيشاهدها 

اجلمهور احلاضر للعرض.
الع��رض يرك��ز عل��ى  واستط��رد: 
احملافظ��ة عل��ى العادات والتقاليد، وعالج 
أي خلل ف��ي حياتن��ا وس���يمن��ع من 
دخوله من هم دون سن العاشرة مشيرا 
الى ان هن���اك مفاجأة للجمهور مبجرد 

دخولهم الى املسرح.
من جابنها قالت الفنانة امل عباس: 
سعيدة بالعمل مع املسلم خصوصا ان 
مسرحه محترم وله جماهير عريضة 
الن���ه يق���دم اعم���اال تناس���ب عاداتنا 
وتقاليدنا الشرقية وخالية من االسفاف 

واالبتذال.
واضافت: اجسد في املسرحية دور 
والدة زوجة املسلم التي تسعد لوفاته 

ودائما تتحدث عن سلبياته.

دور جديد

بينما الفنان��ة هب��ة ال��دري اشارت 
الى انها تلعب دور ابنة املس���لم الت��ي 
تتأثر بوفاة والدها فتنقل��ب حياته��ا 
رأس�����ا عل���ى عقب، مؤك���دة ان الدور 
جديد عليه���ا ومتمنية ان ينال اعجاب 

اجلمهور.
اما الفنان عبداهلل البدر فاوضح انه 
يجسد شخصيتني في العمل االولى مللك 
املوت والثانية للصديق الذي يطمع في 
زوجة صديقه بعد مماته، ملمحا الى انه 

يشارك كمخرج منفذ في العرض.
بدوره اشار الفنان يوسف احلشاش 
الى انه يلعب دور ابن املسلم الذي يبحث 
فقط عن ارضاء نفسه بغض النظر عن  

رغبات اآلخرين.

يقدم من خالل العرض رسائل للمحافظة على العادات والتقاليد

»المصداقية« ميّزت »كنز FM« عن اآلخرين
مفرح الشمري

يواصل برنامج املسابقات 
»كنز FM« الذي يبث يوميا 
اثير موجات »كويت  عبر 
FM« تقدمي جوائزه القيمة 
للمش���اركني في���ه والتي 
تصل الى اكثر من مليوني 
دوالر مقدم���ة من »زين«، 
»األنب���اء«، »منتزه خليفة 
السياحي«. »آركوبالينو«، 
»فروت بوكيه رفلكشن«، 
»ايه ون لتأجير السيارات«، 
»أطياب املرشود« وغيرها 
من الشركات واملؤسسات 
التي حرصت على املشاركة 
في ه���ذا البرنام���ج الذي 
حقق أعلى نسبة اتصاالت 
لبرنامج مسابقات يبث على 
محطة »كويت FM« حتى 

هذه اللحظة.

دعوة

وج���ه »الذي���ب« أحمد 
املوسوي دعوته للمستمعني 
مش���تركي  وخصوص���ا 
»زين« باإلكثار من ارسال 
»مسچاتهم« للبرنامج وذلك 
الس���حب األسبوعي  قبل 
الثان���ي ال���ذي س���يجرى 
السبت املقبل للفوز بسيارة 
»تشارجر« الثانية املقدمة 
من اجلهة املنفذة للبرنامج 
»ميديا فون بلس« بعد أن 
فاز بالسيارة االولى املستمع 
محمد صالح فرج األسبوع 

املاضي.

مصداقية

أم  وصفت املس���تمعة 
 »FM ناصر جوائ���ز »كنز
بأنها من أقوى اجلوائز التي 
تقدم في برنامج مسابقات 
يبث على احملطات اإلذاعية، 
مشيرة الى انها تؤكد على  
البرنامج  »املصداقية« في 
وان���ه ال يوج���د فيها أي 
»تالع���ب« بوجود مراقبي 
اإلعالن التج���اري بوزارة 
اإلعالم حتى تذهب اجلوائز 
ملس���تحقيها وهذا ما مييز 

البرنامج عن اآلخرين.

»FM يبث برعاية »األنباء« و»زين« على موجات »كويت

بيض الصعو يقصد به الشيء 
النادر الذي نسمع عنه وال نراه

ب ـ نعم
 ج ـ ال

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

»ذاكرة الجسد« الرابح األكبر في سباق التميز
محمد ناصر

من يحصل حاليا على متعة 
مشاهدة مسلسل »ذاكرة اجلسد«، 
بدرجة اكبر؟ هل من س���بق له 
قراءة رواية أحالم مستغامني ام 
من لم يقرأها لتتوافر له حاليا 
متعة اكتش���افها عبر الشاش���ة 

والغوص في عواملها الرائعة؟
ال شك ان الفئتني تستمتعان 
بسحر املسلس���ل الذي أعاد لنا 
جمالية ومتي���زا افتقدناهما في 
مسلسالتنا في االعوام االخيرة، 
حيث تق���دم لنا »قناة أبوظبي« 
عمال مختلفا عن الس���ائد أرادت 
من خالله تعبيد الطريق لعمل 
أدبي رفي���ع ليصل الى مختلف 
الش���رائح عبر املش���اهدة التي 
بالتأكي���د جمهوره���ا أضعاف 
القراء، وليتعرف  مضاعفة عن 
اجلميع ال���ى حكاية ثورة وطن 
ظاهرها وباطنها عشق االرض 
واالنسان والعالقات املتخاصمة 

حينا واملتحابة أحيانا.

حكم مبكر

ولك���ن هل جنح املسلس���ل 
النخبوي في طرق باب الشعبية 

الكبيرة؟
طبعا م���ن املبكر احلكم على 
هذه الناحي���ة مع مرور اقل من 
نصف حلقاته، اال ان ش���عبية 
الرواية بجميع االحوال أسست 
له قاع���دة جماهيرية حتى قبل 
بدء عرض احللقات، ومع تقديرنا 
الت���ام لنجوم العمل كان اس���م 
احالم مستغامني وروايتها دافعا 

ومحرضا للمشاهدة، هذا أوال.

حنا تكسب الرهان

أما ثانيا وبعد املشاهدة وبدأت 
التميز حيث  تتكش���ف خيوط 
استطاعت كاتبة السيناريو رمي 
حنا احلفاظ على التركيبة املميزة 
لرواية مستغامني واعطتها حلوال 
درامية مكنتها من نقلها للشاشة 
بكل سالسة وامانة وجنحت في 
كس���ر التحدي الذي كان يقول 
باس���تحالة نقل رواية شعرية 
الواقع  لتمثيله���ا عل���ى ارض 

ونستغرب هنا اشد االستغراب 
عدم رضا مستغامني عن سيناريو 
رمي حنا والتي نقلت تصريحها 
املجالت عبر قولها »لن اقول كلمة 

شكرا لرمي حنا«.

التخليد البصري

ثالث اركان النجاح كان املخرج 
جندت انزور الذي خلد الرواية 
بصريا عبر استغالل كل ما توافر 
له من رواية هي االشهر واالكثر 
ش���عبية الى سيناريو متماسك 
ومبدع فاعطانا عمال اعاد الوهج 
الى اسمه بعد سلسلة اخفاقات 
كان يعدن���ا قب���ل عرضها بأنها 
ستكون فتحا في الدراما فتسلح 
بالصم���ت اثناء اخراجه »ذاكرة 
النتيجة عمال  اجلسد« ولتكون 
مميزا ظهرت بصمات انزور عليه 
اثناء مشاهد القتال التي اعتراها 

بعض القصور.

جمال »الغول«

كما جنح ان���زور في ادارة 

املمثلني واختيارهم خاصة مع 
مغامرته باختيار امل بوشوشة 
بدور البطول���ة ورهانه عليها 
ان اج���ادت اال م���ا خال بعض 
املش���اهد التي وقفت فيها امام 
غول التمثيل جمال س���ليمان 
الذي كاد من ف���رط ابداعه ان 
يبتلعها ابتالعا ولكن من االفضل 
ل���و مت االنتباه واحلرص على 
نطقها للغة العربية حيث كانت 
ترفع املجرور وتكسر املرفوع 
بطريقة مست هيبة رواية احالم 

مستغامني.

التونسي الفلسطيني

ظافر زين العابدين كان اسما 
على مس���مى ف���ي العمل فكما 
وصفه خالد طوبال في املسلسل 
بأنه لديه شخصية ال تشبه احدا 
ونبرة صوت ليست كأحد فهو 
بالفعل كذلك اذ استطاع متلك 
بالكامل ورغم ظهور  مشاهده 
لكنته التونسية واضحة على 
العربية الفصحى كونه  لغته 

يؤدي دور مناضل فلسطيني اال 
انه كان على قائمة املميزين.

اما بالنسبة جلهاد االندري 
والذي يؤدي دور »سي مصطفى« 
فلم يتمكن حتى اآلن من تسلم 
مفاتيح الشخصية وشعرنا بانه 
اليزال يح���اول فك لغزها ولم 

يستطع.
بطل مواز ال يقل اهمية في 
»ذاكرة اجلسد« كان املوسيقى 
التصويرية التي جسدت فعال 
روح القصة عبر موسيقى شربل 
روحانا فزادت انكسارات »خالد 
املا واعطت اشراقات  طوبال« 
»حياة« فرحا، ومن دون مغاالة 
نس���تطيع الق���ول ان روحانا 
اضفى على شاعرية مستغامني 

شاعرية اخرى.

اإلنتاج السخي

ل���ن ندخ���ل ف���ي تفاصيل 
الرواي���ة، فق���د ُس���طرت لها 
املجلدات وأفردت لها الصحف 
والنقاد ما ل���م تنله رواية في 

زمنا احلديث، ولكن س���نعرج 
قليال على االنتاج السخي الذي 
وفرته »محطة أبوظبي« عبر 
التصوير في االماكن احلقيقية 
لالحداث كفرنسا وقسنطينة 
العاصمة وغرناطة  واجلزائر 
لتكون على قدر مسؤولية حمل 
الرواي���ة الى اجلمهور والعمل 
على توفي���ر كل ما يخرج بها 

خالية من الشوائب.

سقوط بيروت

ومع تعالي بعض االصوات 
املنتقدة لبطء شاب االحداث، 
اال ان املنطق يفرض هذا االمر 
كون املخرج ان���زور يتصدى 
لرواية شعرية ترصد أحداث 
وطن بكامله ولم يعالج رواية 
»أكشن ومافيا« ويكفي مشهد 
موت زياد »واجتياح بيروت« 
للدالل���ة على متيزه حني غرق 
خالد في حزنه لدى س���ماعه 
خب���ر االذاعة ع���ن »احتراق 
التلفزيون  بيروت« في مقابل 

اجلزائري ال���ذي كان يعرض 
نشوة اجلزائريني بانتصارهم 
على أملاني���ا الغربية في كأس 
العالم ليصّور لنا التضاد التام 
النصر  في املشاعر بني فرحة 
اجلزائري ونكسة سقوط مدينة 
عربية وهي بيروت ويخترق 
الصمت صوت أحمد قعبور في 

»أناديكم«.
يطول ويط���ول الكالم عن 
العمل، فبرغم بعض اآلراء التي 
اعتبرت ان الرواية فشلت عند 
نقلها الى الشاشة الصغيرة، اال 
أننا جند انه عند املقارنة بني 
»ذاكرة اجلسد« الرواية و»ذاكرة 
اجلسد« املسلسل جند أن الكفة 
متيل لاليجابية، ويبقى القول ان 
»الرابح االكبر« في مهرجان دراما 
رمضان من استمتع مبشاهدة 
»ذاكرة اجلس���د« واخلاس���ر 
األكبر من لم يظفر مبشاهدته، 
فليستعد من يرغب في مطالعته 
مع االعادات التي ستلي انقضاء 

الشهر الكرمي.

رغم تعالي بعض األصوات المنتقدة لبطء األحداث

دينا: مالبسي مش فاضحة!
نفت رقصها في الشارع

القاهرة ـ سعيد محمود
تبرأت الراقصة دينا من فضيحة التحرش اجلنسي 
بوس���ط البلد بسبب مالبس���ها وقالت: لو مالبسي 

فاضحة فكل بنات مصر مالبسهن فاضحة!!
أثارت اإلعالمية منى احلسيني في حوار صريح 
جدا مع الراقصة دينا ما أثير عن ليلة محاكمة دينا 
واتهامها بالرقص في الشارع وإثارة الشباب بارتدائها 

مالبس فاضحة.
وقالت دينا التحقيق كان من قبل النقابة ملعرفة 
ما ان كانت الواقعة حدثت بالفعل أم ال، وذلك االتهام 
كان أثناء افتتاح فيلم »علي الطرب« اتهمت بالرقص 
في الش���ارع ليلة العيد وهذا ل���م يحدث فقد كنت 
خارج مصر ولكني حضرت العرض يوم وقفة العيد 
ورقصت داخل السينما وكنت ارتدي »جينز« وإذا 
كان فاضحا فكل البنات مالبس���هن فاضحة وانتهى 

املوضوع على ال شيء!
منى: وأثن���اء األزمة مع رجل األعمال الش���هير 
وقضية عرضه الس���ي دي التي جتمعك معه.. هل 

كنت متزوجة منه؟ 
دينا: طبعا ولذلك أدين من احملكمة وحكم عليه 
بالس���جن.. ألنه صورني وقام بأشياء ال تصح في 

احلياة الزوجية.

دينا


