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مغني ش���اب هاأليام 36
يط���رش مس���چات حق 
الصحافة علشان ينشرون  
خبر عنه مع صورته النه 
مو قادر ميرهم في مكانهم.. 

احلمد هلل والشكر!

ممثلة »مهدت« الطريچ ألحد 
املخرجني للتعاون مع محطة 
محلية علشان ينافس مخرج 
زعالنة عليه وتبي تنتقم منه 
وتعطيه درس مثل ما تقول.. 

خير إن شاء اهلل!

نشر انتقام
مخ���رج أعم���ال درامية 
هاأليام طالب مبلغ كبير من 
املنتجني للتعاون معاه  أحد 
بعد م���ا دري أن���ه هاملنتج 
»مستفيد« ماديا من قن�����اة 

عربية.. الطمع مو زين!

طمع

مسرح الطفل يشتعل في العيد.. فأل حسن ولكن!

أحمد الوسمي
أيام قالئل ويشتعل مسرح العيد بعشرات 
املسرحيات التي تتنافس فيما بينها، وكل يحمل  
شعار »الزين عندنا والشني حوالينا«، وبالقيام 
بجولة حول املس���رحيات التي تشهد مشاركة 
كوكبة كبي���رة من النجوم جن���د أن غالبيتها 

مخصصة للطفل. 
ومع بدء العد التنازلي لعيد الفطر السعيد 
البد م���ن الوقوف على حال املس���رح الكويتي 
والبد من رس���الة نبعث بها للمنتجني خاصة 
في مجال مسرح الطفل الذي ُيعتبر من اصعب 
وأخطر املسارح انطالقا من أن التعامل مع الطفل 
محفوف باملخاطر نظرا لكون األطفال يتأثرون 
بكل ما يحيط بهم خاصة عندما تصدر الرسائل 
والتوجيهات من شخصيات محببة لديهم. وتتركز 
الدعوة في املقام األول على اختيار نصوص هادفة 
حتمل في طياته���ا الكثير من القيم والنصائح 
واإلرشادات ممزوجة بالترفيه ألن املسرح ليس 
مؤسسة تعليمية تقليدية بل هو متنفس ميكن 
من خالله التعبير عما بداخلنا بأسلوب كوميدي 
ساخر بعيدا عن التجريح خاصة اذا كان موجها 

الى الطفل.
يحاول غالبية املنتجني العمل بنية صادقة من 

اجل حتقيق املعادلة 
الصعبة في اجلمع 
بني القيمة واملكسب 
املادي، والدليل ان 
الغالبية اعتمدوا في 
مس���رحياتهم على 
اس���ماء لها شعبية 
عن���د املتلقي عامة 
والطفل خاصة بهدف 
استقطاب اجلمهور 
وتعزي���ز احلضور 
وجتنب اخلس���ارة 
الت���ي باتت س���مة 
مستمرة في غالبية 
املسرحية  االعمال 

املوسمية.
وتزيد صعوبة 
اختيار النص مع 

تطور م���ا يحصل عليه أطف���ال اجليل احلالي 
من وسائل بفضل التقدم التكنولوجي املستمر 
االلع���اب االلكتروني��ة  خصوصا على صعيد 
ال� Games، وهذا يجع���ل املنتج أو الفنان أمام 
مسؤولية حقيقية في اختيار ما سيطرحه فوق 

خشبة املسرح.
الي���وم  لدين���ا 
كتاب متمرسون في 
اعمال الطفل منهم 
حسني،  عبدالكرمي 
عواطف البدر، كاظم 
الزامل، جناة حسني، 
عبداالمير االبراهيم 
وغيرهم ونأمل أن 
يقدموا لنا املستوى 
ال���ذي نتطلع ألن 
يتابعه أطفالنا، ومن 
األم���ور التي ندعو 
اجلميع ملراعاتها عدم 
االستخفاف بعقلية 
والتعامل  الطف���ل 
مع������ه بس���ذاجة 

وسطحية.
باملقابل ومن باب االنصاف البد أن نأخذ بعني 
االعتبار ان اجلميع يعمل في حالة يرثى لها على 
مستوى املسارح الفقيرة بطبيعتها الى ابسط 
مقومات جتهيز املسرح فاالمكانيات متواضعة 
واملس���احات ضيقة ويضطر املنتج للجوء إلى 

مراكز التنمية وصاالت االندية لتقدمي عمله وهذا 
بال شك سيتسبب في مشكالت كبيرة السيما عند 
الدخول واخلروج من العروض ما يجعلنا نعود 
الى املطالبة العام���ة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بضرورة انتشال املسرح من 
الوح���ل الذي هو فيه حالي���ا وان تكون هناك 
قرارات حاس���مة وفعلية في التدخل اجلراحي 
ملعاجلة املرض الذي يعانيه املسرح حتى عندما 
تكون هناك محاسبة عادلة للمقصرين واملسيئني 

للمسرح.
وعموما منافسة اكثر من عرض مسرحي في 
ظل كل املعوقات تعتبر فأال حسنا ومحاوالت البد 
من األخذ بيد من يقف خلفها وتشجيعه، والعمل 
الناجح سيحظى باإلقبال واحلضور وسيساهم 
الصدى الطيب في استمراريته وجناحه. يذكر 
انه من املس���رحيات التي تتنافس في مس���رح 
الطفل »التوائم السبعة، ليلى والذيبني، املدينة 
الثلجي���ة، خمس خوات وصياد، س���نو وايت، 

عصابة عزوز« وحسان واألميرة أشجان.
أما بالنسبة ملسرحيات الكبار فتتمثل في ثالث 
مسرحيات هي »بخيت وبخيتة« للفنان طارق 
العلي، »ليلة رعب« للفنان عبدالعزيز املسلم، 

و»بيت أبونا« للمنتج الفنان فيصل دشتي.

مبالغات وأخطاء دراميةالعلي والمسلم حاضران كالعادة ودشتي دخل على الخط
بشار جاسم

ترصد زاوية مبالغات وأخطاء درامية األخطاء واملبالغات تتضمنها 
مسلسالت وأعمال شهر رمضان املبارك، وتصل نسبة املبالغة احيانا إلى 
100% في بعض األعمال املعروضة على احملطات الفضائية سواء على 
صعيد الشخصيات او املمثلني أو االخراج او التأليف وغيرها من األمور 

التي نحاول ان ننبه فريق العمل اليها ليتالفوها في األعمال القادمة.

كاسپر واأليتام

سكوت.. هنملق

نالحظ في مسلس����ل »أميمة ف����ي دار األيتام« ان هدى 
حسني التي جتسد دور أميمة وإلهام الفضالة التي جتسد 
دور عزيزة تراقبان األيتام في كل مكان بطريقة مفرطة في 
البوليسية.. مرة في دبة السيارة ومرة وراء الباب والطامة 
الكبرى أنهما »انحاشتا« في إحدى املرات حتت طاولة الطعام 
واأليتام يس����ولفون ويأكلون وما ي����درون فتذكرت الفيلم 
الشهير »الشبح.. كاس����پر اللي محد يشوفه«. لذا كان من 

املمكن أن يكون عنوان العمل »كاسپر.. واأليتام«.

اللي يشوف برنامج الكاميرا اخلفية »سكوت هنسمع« 
يضحك على الس����ذاجة والضحك على الذق����ون. معقولة 
برنامج إذاعي ضيوفه كلهم كاشخني واملكياج مكياج برنامج 
تلفزيوني.. واملصيبة ان كل ضيف البس »نك مايك« صغير.. 

هذا غير مايك االذاعة صچ سكوت هنملق.

صوفيا المريخ: نحن في عصر أغنية السينغل 
..واأللبوم الكامل تحول لـ »برستيج«

هل دخلت باسكال مشعالني القفص الذهبي؟

السقا يستعد لـ »المصلحة« 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تتردد معلوم����ات عن دخول 
الفنانة باسكال مشعالني القفص 
الذهبي مع مدير فرقتها املوسيقية 
امللحن ملحم أبو شديد )الذي حلن 
قسما كبيرا من اغاني الفنان وائل 
كفوري الضاربة(، حيث رصد عشاق 
الفنان����ة على صفحة الفيس بوك 
اخلاصة بالفنانة زواجها متمنني 
لها احلياة السعيدة. وفي الوقت 
الذي لم نستطع التأكد من اخلبر 
بسبب تواجد باسكال خارج لبنان 
حيث تعذر االتصال بها، نشير الى 
أن عالقة حب كانت تعيشها الفنانة 
خالل الفترة املاضية وكشفت عنها 
في إطالالتها اإلعالمية، وفي الوقت 
الذي لم تفصح هي عن اسم حبيبها، 
أملح املهووس املص����ري بالفنانة 
البريدية  الرسائل  العديد من  في 
التي كان يرسلها الى أهل اإلعالم 
التلفزيونية  كما وخالل إطالالته 
واإلعالمي����ة عن عالق����ة حب بني 
باس����كال وملحم أبو شديد كانت 

تقف عائقا حلبها له. 
هذا وتناقلت خبر زواج باسكال 
من امللحن ملحم أبو ش����ديد من 
خالل رس����ائل نصية الى اجلوال 

في لبنان.

 القاهرة ـ سعيد محمود
يستعد الفنان أحمد السقا لتصوير 
فيلم جديد بعنوان »املصلحة« عقب 
عيد الفطر املبارك، والذي يتعاون فيه 
للمرة األولى مع املؤلف وائل عبداهلل 

واملخرجة ساندرا نشأت.
وسيلعب أحمد السقا في الفيلم 
دور ضابط أمن مركزي يعيش حياة 
متناقضة، حي���ث انه قاس جدا في 
عمله، بينما هو رومانس���ي وحالم 

في حياته العادية.
على اجلانب اآلخر يبدأ أحمد السقا 
قريبا حملته الدعائية لفيلمه املقبل 
»ابن القنصل« متهيدا لعرضه في عيد 
االضحى، وهو من تأليف امين بهجت 
قمر وإخراج عمرو عرفة، ويشارك 
في بطولته غادة عادل وخالد  صالح. 
يذكر ان آخر أفالم أحمد الس���قا كان 
»الديلر« الذي عرض بدور العرض 
ف���ي بداية موس���م الصيف احلالي، 
وش���ارك في بطولته خالد النبوي 

ومي سليم.

باسكال مشعالني

أحمد السقا

لقطة جماعية لفريق مسرحية »املدينة الثلجية«جنوم مسرحية »حسان واألميرة أشجان«

مسرحية »ليلى والذيب«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تنتهج جنمة سـتار أكادميي صوفيا املريخ سياسة طرح أغاني السـينغل وصوال إلى ألبوم كامل، فصاحبة الصوت احلنون التي عرفت بعشقها لالغنيات 

الفرنسية. صوفيا التي احيت حفال  مميزا ضمن انشطة مهرجان تطوان في املغرب املخصص لالصوات النسائية احتفاال باملرأة على مدى ثالث ليال متتالية 
شاركت فيها فنانات من مختلف الدول العربية بينهن نوال الزغبي. وحقق حفل صوفيا جناحا كبيرا وقد اطلت على اجلمهور بالزي املغربي التقليدي، وغنت 

على مدى سـاعتني اغنياتها القدمية واجلديدة ومنها اغنية »إمنوت عليك« التي تقدمها للمرة األولى على املسرح، اضافة الى اغنيات مغربية مشهورة. 
صوفيا التي حتيي عددا من احلفالت خالل موسم الصيف في اكثر من بلد وخصوصا في املغرب، وتستعد الصدار اغنيات جديدة فور عودتها الى بيروت. 

وهي التي طرحت بعد ستار اكادميي البوم »كلمة حب« الذي جمع اللبناني واملصري واملغربي، كان لـ »األنباء« لقاء معها:

ماذا عن أغنيتك اجلديدة »إمنوت عليك«؟
هي أغنية مغربية أتعاون من خاللها مع فريق كويتي 
شاب مكون من الشاعر مصعب العنزي، وامللحن عبداهلل 
س����الم، واملوزع املوس����يقي صهيب العوضي، وأحضر 
حاليا الدعاية اخلاصة بها وس����أقوم بتصويرها ڤيديو 
كليب قريبا. االغنية سهلة الفهم على املتلقي في املشرق 

العربي.
اغنياتك التسع في سي دي »كلمة حب« تراوحت بني املغربي 

واللبناني واملصري. أي منها كنت على انسجام أكبر معها؟
لق����د اصبت في اختياراتي املصري����ة. كانت أغنيات 
خفيفة وناعمة ومتالئمة م����ع صوتي. وبالتأكيد كانت 
األغنية املغربية جيدة جدا بحس����ب املتلقني. في اللون 
اللبناني لم تكن في السي دي أغنية اجنذبت نحوها بقوة 
أو شعرتها لصيقة بإحساسي. رمبا أوفق في املستقبل 

بأغنيات أفضل في اللون اللبناني.

االغنية المغربية

ما م��دى اهتم��ام اإلذاع��ات املغربية بصوفي��ا املريخ 
واغنياتها؟

كبير جدا. ومبجرد ان تكون لي أغنية جديدة اسمعها 
مباشرة عبر أثير االذاعات املغربية. االذاعات والتلفزيونات 
املغربية دعمت كافة اغنياتي من السي دي املصورة منها 
وغي����ر املصورة. فاألغنية املغربية ل����م يتم تصويرها 
لكن اإلذاعات رددتها بشكل متواصل. وفي حفالتي في 
املغرب أغني أغنياتي اللبنانية، واغنيات ملطربني آخرين. 
اجلمهور املغربي رحب بي باللون اللبناني كثيرا. الثقافة 
املوسيقية املغربية متنوعة جدا. لكن منذ بدايات القرن 
املاضي فرضت األغنية املصرية نفسها الى جانب األغنية 
املغربية. ومؤخرا بدأت األغنية اللبنانية تفرض نفسها 

وبقوة على املتلقي املغربي.
ما أهمية أن يقدم الفنان ألبوما في سوق األغنية؟

لم يعد األلبوم الكامل ضرورة تسويقية بل أضحى 
»برس����تيجا« للفنان ليس أكثر. في حني أنه بإمكان هذا 
الفنان أن يكون موجودا على الساحة بقوة عبر تركيزه 
على أغنية واحدة جميلة تصل للناس بس����هولة. وفي 
النهاية األغنيات األكثر ش����هرة من أي سي دي هي تلك 

التي يتم تصويرها.
هل هذا س��بب اجتاهك لألغاني املنفردة بدال من إصدار 

ألبوم كامل؟
اجتهت لألغاني املنفردة ألنها الوسيلة األكثر سرعة 
حاليا لالنتشار والشهرة بعيدا عن جتهيز ألبوم كامل حيث 
يستغرق وقتا طويال وقد ال يحقق الغاية منه. فاألغنيات 
الناجحة للفنانني يتم نس����خها ضمن سي دي منوعات 

يضم االغنيات االشهر ملجموعة من الفنانني في مرحلة 
معينة وينتشر في أسواق الوطن العربي عامة.

هل تعيشني حاليا مرحلة الغناء االحترافي؟
هذا هو التحول.. نغني ونتعب ونعيش 

من الغناء.
هل س��تعودين خلوض جتربة 

التمثيل؟
ف����ي الصغر  التمثيل 
كان كهواية. كان والداي 
الدرس  يحفزانني على 
واملذاكرة وأن مزيدا من 
النجاح في املدرسة يعني 
السماح لي بتنفيذ دعاية 
ما يتم ترشيحي لها. على 

الدوام كانت دراستي لها 
االولوية، ولم يسبقها الفن 

كهدف. لم يك����ن الفن عمال 
بالنس����بة لوالدي بل هواية. 
نحن نغني في أوقات الفراغ 
ولي����س كمهنة. لق����د تلقيت 
ومازلت اتلقى عروضا للتمثيل 
لكن تلك اخلطوة مؤجلة حتى 
اآلن لسببني، األول ألن الغناء 
يشعرني بالفرح وألنه عشقي 
األول والسبب اآلخر ألنني حتى 

اآلن لم أجد نفسي كممثلة.

ديو ناجح

ه��ل تفكرين ف��ي تقدمي ديو 
كما هو سائد اليوم؟

الديو اجلميل والناجح امر 
جيد، لكني أرغب في هذه االمور 
في سياقها الطبيعي وليس بهدف 
أفكر بالديو  أنا  جذب االضواء. 

إمنا بتريث.
ومن الصوت الذي يجذبك؟

االصوات اجلميلة كثيرة إمنا 
املطلوب صوت يتناغم مع صوتي. 
كذلك  ش����خص تليق صورته مع 
صورتي. ويتناسب عمره مع عمري. 

جميعها عوامل تساعد في تصديق 
الديو. م����ن الصعب ان أقدم ديو مع 

جدي.


