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مطربة بعدم���ا جربت حظها في 16
التمثيل متضايقة لردة فعل املشاهدين 
على الشخصيات اللي جسدتها هااليام 
تبي تعيد حساباتها علشان »أملها« في 
اثبات انها ممثلة ناجحة ما يضيع.. 

يبه انتي وين والتمثيل وين!

حسابات
ممثلة خليجية »حست« انه الصحافة 
جتاهلتها في رمض����ان وركزت على 
بعض زميالتها اللي شاركوها في عملها 
األخير، قاعدة تفكر أنها تسوي مؤمتر 
صحافي علشان تتحچى عن اجنازاتها 

الرمضانية... احلمد هلل والشكر!

إنجازات
ما ندري ليش تلفزيون الكويت 
هااليام قاعد يعيد عرض مسلسالت 
محلية وعربية قدمية واملصيبة انه 
مواعيد عرضها في أوقات الذروة.. 
ميكن ما عندهم ميزانية يشترون 

يديد!

إعادة

»ليلة رعب« أثارت الجدل في الشارع الكويتي.. والمسلم مهاجمًا: 
المسرحية لم تسئ للشيعة ومروجو اإلشاعة ضعاف نفوس

عبدالحميد الخطيب
حالة ش���ديدة من  االس���تياء 
انتابت الفنان عبدالعزيز املسلم 
اثناء حديث���ه مع الصحافة التي 
دعاها ملشاهدة عرض مسرحية 
»ليلة رعب« للوقوف على أحداث 
املسرحية وللرد على ما تناولته 
بعض وس���ائل اإلعالم واملواقع 
اإللكترونية ورسائل احملمول عن 

إساءته للشيعة.
رد املسلم جاء هجوميا وحمل 
عدة دالالت لعل أبرزها تشديده 
على انه من الفنانني الذين يقدمون 
الوطنية  القي���م  أعماال ترّس���خ 
واحملافظة على متاس���ك الكويت 
وأيضا انه يتعرض حلرب شعواء 
للنيل منه ومن جناحه فنيا، حيث 
قال: لألسف واجهت مسرحية »ليلة 
رعب« حملة مضللة عبر بعض 
وسائل اإلعالم واملواقع اإللكترونية 
ورسائل النقال، وهو أسلوب لم 
تعتد عليه اعمالن���ا في الكويت 

أو الوس���ط الفني، وكنت أمتنى 
ممن قام���وا بهذا الس���لوك غير 
السوي أال يتعرضوا لألشخاص 
والطوائف ألن هذا من شيم ضعاف 

النفوس.
وأضاف: الذي ال يعلمه هؤالء ان 
نص املسرحية مجاز من املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
واذا كان به إس���اءة ألي أحد ملنع 
من العرض، كما ان »ليلة رعب« 
بها فنانون ش���يعة وأعتقد انها 
لو حملت إس���اءة لهم ملا شاركوا 
فيه���ا، ملمحا الى ان املس���رحية 
مسجلة بالڤيديو من اول عرض 
لها، متحديا اي احد أن يخرج من 
أحداثها مشهدا واحدا يسيء الى 

اي طائفة بالكويت.
وأوضح املس���لم ان موضوع 
الن���واب مبن���ع عرض  تهدي���د 
املسرحية هو إشاعة وال أساس 
له من الصح���ة، مؤكدا ان الذين 
يروجون ملثل هذه االشاعات هم 

قلة وال ميلكون دليال وبرهانا على 
ما روجوا اليه.

وقال: لألسف استخدموا حيلة 
رخيصة ال يصدقها احد وتناولوا 
عالقتي مع االخوة الشيعة الذين 
تربطني بهم ص���الت قوية، فلم 
يخطر عل���ى بالي ان يأتي اليوم 

الذي يردد هذا الكالم جتاهي.
مش���ددا على انه كان ومازال 
وسيظل مدافعا عن منهجه وأعماله 
وأفكاره التي يقدمها والتي تراعي 
حرمات الن���اس وخصوصياتهم 
وتساهم في بناء وتطوير املجتمع 

واألسرة الكويتية دون تفريق.
وأضاف قائ����ال: اعلم ان هذه 
ليس����ت اإلش����اعة األول����ى ولن 
تكون األخيرة، وأتذكر انه عندما 
اهتممت بالع����ادات والتقاليد في 
األعمال الفنية قالوا حينها انني 
الدينية،  التيارات  محسوب على 
وعندما حاولت تبني وجهة نظر 
مجلس الوزراء بضرورة التطوير 

والبحث عن حلول اتهموني بأنني 
حكومي وان احلكومة توجهني، 
لكن أقول للجميع انا محس����وب 
على كل الكويت وأهلها جميعا دون 
استثناء، مشددا على انه لن يتراجع 
او يعود للخلف او يفكر كثيرا في 
مثل هذه اإلش����اعات واالفتراءات 
غير املسؤولة وغير املخلصة التي 

تهدف الى الهدم فقط.
ودعا املسلم في نهاية حديثه 
الصحاف����ة الى نقل ما ش����اهدوه 
للناس حت����ى يعرفوا ماذا حتمل 

املسرحية.
ال����ى احداث  ول����و تطرقن����ا 
املسرحية  التي اثارت اجلدل في 
الشارع الكويتي سنجدها عبارة 
عن حكاية ورس����الة فنية حتمل 
انتقادات واضحة ألوضاع موجودة 
في املجتمع من خالل قراءة متكاملة 
العناصر لفكرة احلياة بعد املوت، 
حيث تدور في أجواء من الرعب 
اجلريء حول حياة شخص سكير 

مقصر في طاعة اهلل عز وجل فارق 
احلياة لكن تظل روحه معلقة في 
الدنيا، يكتشف ان حياته كانت على 
خطأ ويبدأ في الندم ويتمني ان 
يعود للحياة مرة أخرى ليصحح ما 
اقترفه من ذنوب حتى يدخل اجلنة 
وبالفعل في آخر املسرحية يتضح 
ان كل ما دار هو حلم عاشه عبداهلل 
الذي مبجرد ان يفيق ويتوب الى 
اهلل ومن ثم يفارق احلياة تنتهي 

املسرحية.
ومن خ����الل مالحظة العرض 
سنجد انه جاء متكامال سواء في 
القصة او الديكور واخلدع املرعبة 
التي استخدمت فيه، وركز بشكل 
اساسي على انتقاد بعض االوضاع 
التي  البشر  السياس����ية وعادات 
تتسبب في ان يعاقبهم اهلل جراءها 
في اآلخرة مثل الرش����وة والكذب 
واملعاكسات في الشوارع واللبس 

غير احملتشم وغيرها.
اجلدير بالذكر ان مسرحية »ليلة 

رعب« من بطولة عبدالعزيز 
املسلم والذي جسد دور 
عب����داهلل العائد للحياة 
وعبدالرحم����ن العق����ل 
صدي����ق عب����داهلل في 
املوت وباس����مة حمادة 

زوج����ة عب����داهلل وأمل 
عباس والدة زوجة املسلم 

التي تسعد لوفاته ودائما تتحدث 
عن س����لبياته باإلضافة الى هبة 
الدري التي تلعب دور ابنة املسلم 
التي تتأثر بوفاة والدها فتنقلب 
حياتها رأسا على عقب، وعبداهلل 
البدر الذي يجسد شخصيتني االولى 
الشيطان والثانية الصديق غير 
الوفي لصديق����ه عبداهلل ويطمع 
الفنان يوسف  في زوجته، ايضا 
احلشاش الذي يلعب دور ابن املسلم 
الذي يبحث فقط عن إرضاء نفسه 
بغض النظر عن رغبات اآلخرين 
والطف����ل ضاري االب����ن األصغر 

لعبداهلل.

مشهد من مسرحية »ليلة رعب« باسمة حمادة وهبة الدري أثناء العرض

رفضت التعليق على شائعة زواجها سرًا

سمية الخشاب راقصة في »شارع الهرم«
القاهرة ـ سعيد محمود

رفضت الفنانة سمية اخلشاب التعليق 
متاما على شائعة زواجها سرا من امللياردير 
السعودي سعود الفرحان. وجاء صمتها 
بالرغم من انتشار الش����ائعة على نطاق 
واسع داخل الوسط الفني خالل األسابيع 
املاضية، وخروجها من نطاق الس����هرات 
واحلفالت وجلسات النميمة للنشر ببعض 

الصحف املستقلة الشهيرة.
وقد تعاق����دت اخلش����اب مؤخرا على 
بطولة فيلم جديد يحمل عنوان »ش����ارع 
الهرم« من تأليف س����يد السبكي وإنتاج 
شركة السبكي لإلنتاج السينمائي »أحمد 
السبكي«، وقال السيناريست سيد السبكي 
في تصريح: انتهيت من كتابة س����يناريو 
فيلم جديد بعنوان »شارع الهرم«، والذي 
ستقوم ببطولته الفنانة سمية اخلشاب، 
ولم نستقر حتى اآلن على مخرج العمل، 
ولكن سيشارك س����مية في بطولة الفيلم 

كل من الفنان عمرو يوس����ف وباسم السمرة وسعد الصغير وإدوارد 
وسليمان عيد. وتابع: تقوم سمية اخلشاب في الفيلم بدور راقصة فنون 

شعبية تتحول لراقصة في شارع الهرم، وهو 
فيلم اجتماعي كوميدي يحتوي على الكثير 
من االستعراضات، ومن املقرر أن نبدأ في 
تصوير الفيلم خالل الشهر املقبل، ونأمل أن 
يتم عرض الفيلم خالل عيد األضحى املبارك. 
من ناحية أخرى، وبعد أن غابت ألسباب 
اضطرارية عن جمهورها في رمضان هذا 
العام، تعاقدت سمية اخلشاب على القيام 
ببطولة مسلسل »شفيقة ومتولي«استعدادا 
لبدء تصوي����ره ودخول ماراثون رمضان 
القادم به، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم 
كمال وإخراج حسني صالح )ثنائي مسلسلي 
الرحايا لنور الشريف وشيخ العرب همام 
ليحيى الفخراني(. وأخذت فكرة املسلسل 
من القصة امللحمية الشهيرة التي سبق ل� 
»السندريال« الراحلة سعاد حسني تقدميها 
في فيلم شهير مت عرضه في النصف الثاني 
من السبعينيات. ومت ترشيح الفنان الشاب 
محمود عبداملغني لتجسيد شخصية متولي 
التي س����بق للفنان األس����مر أحمد زكي جتسيدها في الفيلم وكتب بها 

شهادة ميالده مع النجومية وقتها.

الجوهرة: منتجو الخليج يحاربون الفنانات المحجبات
أم. بي. س����ي: اتهمت الفنانة اجلوهرة � بطلة مسلس����ل »ش����ر النفوس 3« الذي 
عرض على »MBC1« خالل شهر رمضان املاضي – غالبية املنتجني في الساحة الفنية 
اخلليجية مبحاربة الفنانة احملجبة، وقالت ان احلجاب ساهم بشكل كبير في حتجيم 
مشاركتها وحصرها في ادوار بعينها غير انها رفضت في الوقت نفسه التخلي عنه 

مهما كانت املغريات.
وش����ددت على ان حب اجلمهور لها جاء نتيجة التزامها باحلجاب وعدم السعي 
خلف الشهرة على حس����اب القيم والعادات والتقاليد اخلليجية، قائلة: حتى ان لم 
يقتنع بعض املنتجني بحجابي، فانني لن اتخلى عنه الرضائهم واذا حدث س����أفقد 
احترامي لنفسي وس����أفقد احترام اجلمهور، ملمحة الى ان نظرة املجتمع اخلليجي 
ملهن����ة التمثيل بدأت تأخذ منحنى اكثر ايجابية خاصة ان التمثيل مثل اي مهنة لها 
وجهان احدهما ايجابي واالخر سلبي. واضافت: فيما مضى كانت النظرة سلبية ولكن 
مبرور الوقت جتاوزنا مرحلة االنتقاد ملهنة التمثيل واصبحت هناك نظرة موضوعية 

وعن نفسي ارى ان حب الناس هو املكسب احلقيقي من هذه املهنة.
وحول ردود فعل اجلمهور جتاه ش����خصية لطيفة التي قدمتها في اجلزء الثالث 
من مسلسل »شر النفوس« قالت: الشخصية شكلت مفاجأة لكل من تابع العمل وهذا 
ما ملس����ته من خالل احتكاكي باجلمهور الذي اعتاد على لطيفة الفتاة الهادئة الى ان 

جاءت الصدمة بظهور الوجه االخر لهذه الفتاة.
واضافت: ال شك ان »شر النفوس 3« يعد نقلة كبيرة في مشواري الفني خاصة 

انها املرة األولى التي اجسد فيها شخصية بهذه االبعاد الدرامية.
وتابعت اجلوهرة: بعد »شر النفوس« ستكون اطاللتي دراميا بحساب وسأنتقي 
اعمالي بدقة في ظل رغبتي في التنوع، فقد زهدت االطار الذي وضعني فيه اجلمهور 
للفتاة املس����كينة الهادئة. واش����ارت الى انها تدين بالفضل للفنان نايف الراشد في 
س����طوع جنمها، وارجعت قلة مش����اركتها الدرامية – مقارنة بزميالتها في الوسط 
الفني – الى حرصها على انتقاء ما يناسبها، وقالت: كنت اتلقى عروضا اقل ما يقال 
عنها انها »تافهة« لذا كنت ارفض بش����دة، اض����ف الى ذلك حرصي على الظهور في 

عمل واحد فقط كل عام.

سمية اخلشاب

اجلوهرة

النجم  
عبدالعزيز المسلم 

)محمد ماهر(عبدالرحمن العقل وعبداهلل البدر في املسرحية


