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منتج ما كان »عادل« مع 16
اح���دى املمثالت ف���ي عمله 
التلفزيوني بعدما خصم من 
أجرها بسّبة لسانها الطويل 
مع انه عارف انها مظلومة.. 

اهلل يعينچ!

مذيعة صايرة ممثلة هاأليام 
متضايق���ة من أحد الفنانني اللي 
قاعد يحط عليها في املس���رح 
بصورة غير طبيعي���ة علشان 
يضح�����ك عليه���ا اجلمه���ور.. 
إذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

لسان ضحك
مق���دم برامج بعد ما 
استغنت عنه القناة اللي 
يشتغل فيها قدم كتاب 
ملس���ؤولينها علش���ان 
يردونه من غير راتب.. 

احلمد هلل والشكر!

راتب

عبدالحميد الخطيب
»يا زهور ارقصي.. وانشري 
كل العبير.. يا طيور غردي.. 
واملئي الدنيا سعادة.. صحبنا 
أهلنا.. ش���اركونا فرحنا..  يا 
انها فرحة كبيرة.. عيد ميالد 

األميرة«.
بهذه الكلمات ب��دأت أح�����داث 
الهادف�����ة  مس���رحية األطفال 
»الف���ارس وأمي���رة الغاب���ة« 
والت������ي قدمتها فرقة اجليل 
الواعي على مس���رح اجلمعية 
الثقافية مبي���دان حولي فترة 
العيد وتس���تمر حتى اجلمعة 

املقبل.
الصورة لقصر كبير وسط 
الزهور  ب���ه  الغاب���ة حتي���ط 
واألشجار يعيش فيه حاكم طيب 
يحبه شعبه فيأمر بأن تتزين 
املدينة لتحتفل بعيد ميالد ابنته 
األميرة وردة لكن تخرج األميرة 
من القصر وتعتلي احد أبراج 
املراقبة فتقابلها الساحرة العجوز 
التي تقنعها بأن تستعمل املغزل 
فتصاب يد األميرة وتنزف دما 
إليها  العجوز  ويصل سح����ر 
والى املدين�����ة كلها فتتحول الى 
مكان مل�����يء باألشواك وينام 

كل سكانها.
وسط هذه األحداث ال ينجو 
إال مس���اعد طباخ احلاكم الذي 
تسخره الساحرة العجوز لكي 
الفارس  يخدمها وفجأة يظهر 
الذي يبحث عن قصر »الوردة 
الش���وكية« إلنقاذ األميرة من 
الس���حر الذي أصيبت به لكن 
العجوز  تتصدى له الساحرة 
ويدور بينهما نزال بالسيوف 
ينتهي مبقتلها ويدخل الفارس 
الى القصر ويوقظ األميرة وكل 
سكان املدينة وتعود احلياة الى 
طبيعتها وتنتهي املس���رحية 
أميرة  ب���زواج »الفارس م���ن 

الغابة«.

مفردات

ميكن القول إن املس���رحية 
جتربة أولى ناجحة لفرقة اجليل 
الواع���ي وعم���ل خصب مليء 
باملفردات املسرحية التي نفذت 
بطريقة منظمة وجاءت لتحاكي 
خيال الطفل وجتذب انتباه�����ه 
من خالل حثه على مراقب�����ة 
العالم االفتراضي الذي أمام����ه 
وتوقعه لالحداث املستقبلي�����ة 
للقص���ة وهو م���ا يعتبر في 
مس���رح الطفل السهل املمتنع 
خصوص�����ا ان اختراق مخيلة 

الطفل ليس باالمر الهني.
ويحسب لإلخراج اعتماده 
على البس���اطة وعدم املبالغة 
وتقدمي إبهار مسرحي مدروس، 
أغان���ي رائعة  معتمدا عل���ى 
وديكورات مليئ���ة باملؤثرات 
البصرية واأللوان الزاهية إضافة 
إلى اس���تخدام السينوغرافيا 
والبالي باك الذي اعطى وضوحا 
ف���ي حديث املمثل���ني ما خدم 
القصة فوصل هدفها بسالسة 

إلى األطفال.

صدى كبير

بعد انتهاء املسرحية التقت 
»األنباء« املشرف على العرض 
د.حسني املسلم الذي قال: »الفارس 
وأميرة الغابة« أول مس����رحية 
جماهيرية لفرقة اجليل الواعي 
وأردنا م����ن خاللها ان يتعرف 
الناس على م����ا نقدمه من فن 
واحلمدهلل التجربة جنحت والقت 
صدى كبيرا وأعجبت اجلمهور 
في ظل وجود أعمال مسرحية 
لألطفال عبارة عن »سلق بيض« 
ويكفي ان الناس قالوا لنا »هذا 
املس����رح الذي نري����ده الن به 
جمال ومتع����ه وهدف«، معربا 
التي  عن سعادته باملس����جات 
تصل من اجلمهور الذي حضر 
املسرحية له وإلى جميع أعضاء 
الفرقة، وقرأ منها رسالة وصلته 
من معجب بالعمل وقصته قال 
فيه����ا »يعطيك����م العافية على 
االنتاج املبهر والسخي، أطفالنا 
استأنسوا كثيرا ومتيزمت بحجاب 
املمث����الت، نتمنى ان تزيد هذه 
األعمال الهادفة للصغار والكبار 

مستقبال«.

لغة عربية

وأض���اف: العم���ل قصته 
أس���طورية ترمي احداثها الى 
الواق���ع ال���ذي نعيش���ه لذلك 
اخترن���ا ان يكون احلوار فيها 
باللغة العربية واعتقد ان ذلك 
لم يكن عائقا امام األطفال الذين 
تفاعلوا بشكل كبير مع أبطال 
املسرحية أثناء العرض، مشددا 
الواعي« لن  على ان »اجلي���ل 
تنتظر فترة االعياد فقط لتمتع 
الناس باألعمال املسرحية الهادفة 
وامنا ستعمد الى تقدمي عروض 
متنوعة لألطف���ال طوال العام 
مثلما يفعل الفنان طارق العلي 
الذي يقدم مسرحا للكبار وانهم 
يستعدون لعمل جماهيري جديد 
سيعرضونه قريبا، مشيرا الى 

ان الفرقة تهتم بطبيعة العرض 
وال ته���دف للربح املادي ولكن 
تسعى الى تقدمي مسرح يحترم 

نفسه ويحترم الناس. 

معدن طيب

واستطرد: لألسف طلبنا من 
احد أعضاء الفرقة والذي ظهر 
بالتلفزيون مؤخرا ان يشارك 
في بطولة العمل لكنه خاف من 

عرضت حتت اشراف د.حسني 
املسلم ومن إخراج حسني سالم 
وتأليف د.فايق احلكيم وبطولة 
الكاظم���ي )احلاكم(  عص���ام 
وفاطم���ة الطباخ )الس���احرة 
العجوز( ورشا فاروق )األميرة 
وردة( ومحمد املسلم )الفارس( 
وإبراهيم الش���يخلي )مساعد 
الطب���اخ( وعدد م���ن الوجوه 
الشبابية واالطفال املوهوبني.

التجربة ولم يكن معدنه طيبا 
وتنكر لزمالئه الذين صنعوا 
جنوميته واعتذر في اللحظة 
األخي���رة وكاد ان يضعنا في 
م���أزق، لكن تداركن���ا املوقف 
وقدمنا العرض على أفضل ما 
يكون، متمني���ا ان تنال أعمال 
»اجليل الواعي« اعجاب اجلمهور 

في كل مكان.
اجلدير بالذكر ان املسرحية 

»الفارس وأميرة الغابة« تميزت بحجاب الممثالت
..و المسلم: أعمال »الجيل الواعي« ليست »سلق بيض«

)محمد ماهر( لقطة جماعية للمشاركني في مسرحية »الفارس وأميرة الغابة«  

ميليسا

 بيروت ـ بولين فاضل
ال تبدو ميليسا في عجلة من 
امرها وهي املقتنعة بأن املستقبل 
امامه����ا واملتفائلة بأن الكثير من 
االمور اجلميلة ينتظرها، ميليسا 
تغيب من ح����ني آلخر لتعود في 
اعمال جديدة ومتميزة وهي التي 
س����لكت منذ البداية سكة خاصة 
اليوم م����ن يقلدها ويحذو  ترى 
حذوها دليال على جناحها وتقبل 
الن����اس لها، ع����ن جديدها الذي 
تعد له ومش����اريع الديو العاملية 
التي تنتظرها حتدثت ميليس����ا 
ل� »األنباء« في هذا احلوار فإلى 

التفاصيل:
املالح��ظ ان حض��ورك تراجع 
في اآلونة االخيرة وكأنك في حالة 

ركود.
)مقاطع����ة( بل ان����ا في فترة 
حتضير قد يراها البعض ظاهريا 
نوعا من الركود، علما ان حالي حال 
الكثير من الفنانني الذين يحضرون 
اليوم ألعم����ال الديو في حني ان 
ركود البعض اآلخر سببه مشاكل 

انتاجية مير بها.
ميليس��ا هل تعانني من مشاكل 

انتاجية؟
ال، احلمد هلل.

راحة

ما وضعك الي��وم على الصعيد 
االنتاجي؟

بع����د انفصال����ي عن ش����ركة 
»روتانا« عدت الى شركة »ديالرا 
ميوزيك بروداكش����ن« لصاحبها 
املنت����ج جان صليبا، واحلمد هلل 
ان����ا مرتاحة وما ف����ي احلى من 

احلرية«.
ه��ل م��ن خالف��ات م��ع جان 

صليبا؟

ال مينع ان تكون هناك احيانا 
وجهات نظر مختلفة.

ملن القرار في نهاية املطاف؟
القرار لصاحب الرأي الصائب 
علما اني من النوع الذي يناقش 
ويأخذ ويعطي وبالتالي ال يعنيني 
ان افرض رأي����ي اذا اقتنعت في 

النهاية بوجهة نظر اآلخر.
قلت ان��ك في فت��رة حتضير، 
فه��ل تس��تعدين لط��رح ألبوم أم 

اغنية منفردة؟
سياسة االغنيات املنفردة هي 
السائدة هذه االيام لذا ستصدر لي 
قريبا اغنية منفردة ومن املقرر ان 
اصورها مع مخرج سويدي سبق 
ان تعاون����ت معه يدعى كاميليو 
الفيرا، كما انتهيت من تس����جيل 
ثالث اغنيات سأختار واحدة من 

بينها لتصويرها.
عندم��ا متري��ن بفت��رة ركود 
وغياب عن الس��احة، كم تشعرين 
بالقل��ق خوفا م��ن ان يؤثر الغياب 
س��لبا عليك في ظل زحمة الفنانني 

اليوم؟
ال، ال اخاف لكوني مقتنعة بأن 
احلضور الدائم من دون نوعية في 
املادة التي يقدمها الفنان ال معنى 
له ويحرقه اكثر مما يفيده، الغياب 
من حني آلخ����ر امر مفيد على ان 
يكون الفن����ان في فترة حتضير 

كما هو حالي اليوم.
ال��ذي حتدثت  الديو  مش��روع 
عنه س��ابقا مع النجم العاملي ريكي 

مارتن هل كان مجرد كالم؟
لم يكن ابدا مج����رد كالم وما 
اعتدت ان احتدث عن مشروع دون 
ان انفذه، وما حصل هو ان املشروع 
تأخر ألن ريكي مارتن كان بصدد 
التحضير أللبومه اخلاص فضال 
عن اننا لم نعثر بعد على اغنية 

»غير شكل«.
ه��ل تتنافس��ني م��ع فنان��ات 

اخريات على اللون الذي تقدمينه؟
ان����ا بدأت ب� »س����تايل« معني 
واعتقد اني قدمت ش����يئا مميزا 
لدرجة اني رأي����ت اخيرا فنانني 
يقدمون كليبات فيها ستايل »الهيب 

هوب« الذي ضمنته كليباتي.

ستايل

يزعجك ان يحذو الغير حذوك؟
ال، ابدا، ألن في ذلك دليال على 
ان اعمالي جنحت والناس تقبلوا 

ستايلي واحبوه.
عندما يتح��دث اآلخرون عنك، 
هل حتبني ان يتحدثوا عن ش��كلك 
اجلميل، عن »س��تايلك« في الغناء، 

عن جرأتك ام عن ماذا؟
احب ان يتحدثوا عن كل شيء 
ال عن ناحية واحدة، فأنا ال اقدم 
شكال فحسب امنا ايضا اغنيات 
جميلة تعتمد على الغناء ال على 

املوسيقى فقط.
كأن��ك تقول��ني ان لدي��ك ايضا 

صوتا؟
لم يحصل ان انتقد احد صوتي، 
املهم توافر اخلامة الصوتية، وانا 
وهلل احلمد عندي خامة صوتية 
جميل����ة واحس����اس جميل، في 
الوقت نفسه من املهم جدا مترين 
الص����وت وتطويره وأن����ا اعمل 
على ذلك باستمرار وان شاء اهلل 
اغنياتي املقبلة تبرز اكثر فأكثر 

هذا التطور.
بعيدا عن الفن، ما اخبار القلب، 
خصوص��ا اننا س��معنا عن عالقة 

جتمعك بشاب ايطالي؟
لست حاليا في حالة حب وهذا 
الشاب هو مجرد صديق وليس 

حبيبا.

ميليسا: تقليد الفنانات لي يعني أني ناجحة
تحضّر لعمل جديد وتنتظر ريكي مارتن

حمد الراشد

الراشد عّرف طالب ميتشغان 
األميركية بالفنون البحرية الكويتية

بدعوة من د.كارؤلوس فلوريس رئيس قسم املوسيقى 
في كلي���ة اآلداب والعلوم في جامع���ة آندروز بوالية 
ميتشغان األميركية ألقى الزميل حمد الراشد االربعاء 
املاضي محاضرة عن موسيقى الشرق األوسط بشكل 
عام وعن الفنون البحرية الكويتية بشكل خاص ضمن 
محاضرات مادة املوسيقى العاملية للدكتور فلوريس 

وهي مادة تدرس لطلبة الدراسات العليا.
وقد تكلم الراشد في احملاضرة عن خصائص موسيقى 
الشرق األوسط ومدارسها الرئيسية الفارسية والتركية 
والعربية وأوجه التشابه والتأثر والتأثير بينها، وتخللت 
احملاضرة عروض ڤيديو لفرقة التلفزيون ورباعيات 
اخليام بالفارسية، وعازف القانون التركي األشهر آي 
تش دوغان ملا يتميز به من اسلوب فريد في عزف آلة 
القانون وايضا تسجيل للقارئ مشاري العفاسي لتبيني 

جتويد القرآن املعتمد على املقامات املوسيقية.
وفي ختام احملاضرة عرض املؤلف الراش���د ڤيديو 
لتنويعات على حلن النهمة سبق ان قدمه مع اوركسترا 
جامعة آندروز ملوسيقى احلجرة في ابريل املاضي ضمن 

دراسته للماجستير.

د.حسين المسلم

الفارس »محمد املسلم« واألميرة وردة »رشا فاروق« أثناء العرض


