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انغام عال غانم

ممثلة »ودها« تش���ارك 
الياي  املنتج���ن عمله  احد 
بس املنتج طلب منها طلبات 
غريب���ة وعجيبة علش���ان 
يعطيها ال���دور اللي تبيه.. 

صچ منتج بوربع!

طلبات
ممثل���ة »عبرت« عن س���عادتها 
إلش���ادة مخرج خليجي بأدائها في 
مسلسلها األخير بس ملا طلبت انها 
تكون من ضمن املشاركن في عمله 
اليديد صاحبنا رفض ألنها ويهها بيبي 

فيس مثل ما يقول.. اهلل يعينچ!

رفض
ممثل����ة هاأليام قاع����دة تلف 
و»تدور« على املنتجن لعل وعسى 
ان يساعدوها في استكمال تصوير 
مسلسلها اللي تصدت إلنتاجه بس 
ما عندها فلوس علشان تكمله.. 

انتي وين واإلنتاج وين!

مساعدة

»المكيد« فكرة حلوة عابها النص الضعيف
في أول العروض الرسمية لمهرجان أيام المسرح للشباب السابع

مفرح الشمري
ام���س األول  انطلق مس���اء 
على خشبة مسرح الدسمة اول 
العروض الرسمية ملهرجان ايام 
املس���رح للشباب الس���ابع عبر 
مسرحية »املكيد« لفرقة مسرح 
اخلليج العربي من تأليف يوسف 
الس���ريع واخراج ناصر الدوب 
وبطولة يوس���ف البغلي ومنال 
ب���در وأريج  اجل���اراهلل وميثم 
العط���ار ومجموع���ة كبيرة من 

شباب الفرقة.
أحداث املسرحية تستحضر 
الثقافي���ة بصورة  املوروث���ات 
مباشرة عن طريق »املكيد« وهو 
املكان الذي عرف في الكويت قدميا 
إلقامة حفالت »الزار« وذلك من 
خالل استخدام العديد من الفنون 
التراثية وآالتها مثل  الش���عبية 
»الطنب���ورة« وف���ن »القادري« 
اللذين س���اعدا على أن يتعرف 
الواعد على  الشباب املس���رحي 
ماضيهم الثقاف���ي خصوصا ان 
هذه املوروثات منعت في الكويت 
وهذا االمر يحسب للمؤلف يوسف 
الذي يخوض جتربة  الس���ريع 

احلوار فلم نر مسرحية بسبب 
عدم وجود حوارات كافية.

وم���ن جانبها قال���ت الناقدة 
الزميلة ليلى احمد ان الفن ال يصح 
اال بعمل جماعي وامتدحت املمثلن 
اال انها اشارت الى ان املؤلف لم 
يتعمق بشرح املكيد رغم التوفيق 
الكبير للديكور وتساءلت عن شكل 

اجلن الظاهري.

فخ النص

أما املخرج هاني النصار فقال: 
نحن نقيم العمل بقدر ما نتحدث 
عنه وبالنسبة لي فقد استمتعت 
بالغناء وكانت عناصر املسرحية 
جيدة لك���ن املخرج لم يوفق في 
توظيفها وقد وقع في فخ النص 
وبس���بب املجاميع جعل خشبة 

املسرح تضيق على املمثلن.
ب���دوره حيا الفن���ان القدير 
منصور املنصور جهود الشباب 
الذين اعادوا مسرح اخلليج الى 
اعماله التراثية اجلادة وان كنت 
قد متنيت مشاهدة دراما اكثر من 
الغناء وشكر فوزي التميمي على 

دعمه للفرقة.

وتابع مخرج املسرحية ناصر 
الدوب قائ���ال: لقد أحببت النص 
وفكرته وأقمنا ورش���ة عمل مع 
املؤلف ف���كان كل م���ن التأليف 
واإلخراج جماعي���ا وقد أضفت 
بعض الفانتازيا في العالقة بن 

االنس واجلن.
ب���دوره قال حمد أش���كناني: 
اشكر فرقة اخلليج التي اتاحت لي 
الفرصة للمشاركة في هذا العمل 
الذي اجتهدنا فيه ونتمنى ان نكون 

عند حسن ظنكم.
اما منال اجلاراهلل فقالت: لقد 
كان دوري في تلك املسرحية مبثابة 
التحدي الكبير لي ولقد شعرت 
بالسعادة من ردة فعل اجلمهور 
واشكر املخرج وبقية فريق عمل 
املسرحية الذين تعاونوا الى ان 

ظهرت في تلك الصورة.
بينما الناقد الزميل عبداحملسن 
الشمري فقال: انه لشيء جميل 
ان نرى املؤلف واملخرج يقدمان 
عرضا وألول مرة وهي مغامرة من 
مسرح اخلليج اال ان التعامل مع 
التراث اشكالية ألنه عملية شاقة 
وصعبة كما ان الغناء طغى على 

شخصية »خالتي قماشة«.
ولو تطرقنا للرؤية اإلخراجية 
لناصر ال���دوب فهي جيدة حيث 
استطاع ان يحكم سيطرته على 
املجامي���ع ولكن عاب���ه املبالغة 
في اس���تخدام الغناء طوال وقت 
املسرحية إليصال اجواء »الزار« 
الذين  ما انعكس على احلضور 
اعتقدوا انهم امام عرض مسرحي 
غنائي ألن مساحات احلوار فيه 

ضعيفة جدا.

طقوس خاصة

ف���ي احللقة النقاش���ية التي 
أدارتها املذيعة سودابة علي بعد 
العرض بحض���ور مجموعة من 
الفنانن منهم منصور املنصور 
وعبدالعزيز احلداد واحالم حسن، 
حتدث مؤلف املسرحية يوسف 
السريع قائال: »املكيد« مكان لعزف 
الطنبورة وهي جزء من التراث 
الكويتي لها طقوس خاصة وقلة 
في الكويت تعزفها وقد حاولت 
ان اضع اكثر من ش���خصية في 
املسرحية منها علية القوم الذين 

يترددون عليه.

الكتابة املسرحية للمرة األولى رغم 
التي اخذت على  العيوب  بعض 
نصه، ومنها عدم شرحه الكافي 
ل� »املكيد« وتركيزه على الغناء 
أكثر من احل���وار وغياب العمق 
عندما ناقش ع���ددا من القضايا 
االجتماعية والسياسية واعتبر 
البعض أن الفكرة حلوة، لكن عابها 

النص الضعيف.

ديكور رائع

على صعي���د الديكور، تفوق 
م.محمد الربيعان من خالل تصميم 
يتماشى مع اجواء »املكيد« ومن 
الواضح انه بذل جهدا كبيرا في 
تنفيذه وكان بالفعل أقوى عناصر 
املس���رحية، باإلضافة الى األداء 
الرائع الذي قدمه يوسف البغلي 
خاصة حلظات إخراجه »املرأة« 
التي تسكن في داخله كذلك اداء 
»الينانوة« ميثم بدر واريج العطار 
اللذين لفت���ا االنتباه بحركاتهما 
اجلميلة وتنقالتهما التي اتسمت 
املمثلة  أداء  بالسرعة بينما ذّكر 
بأداء  منال اجل���اراهلل اجلمهور 
الفنانة القدي���رة حياة الفهد في 

أحمد الخلف: »سالم« 
اختزل قضية 50 عامًا في 5 دقائق

ضمن أنشطة املركز االعالمي ملهرجان 
ايام املسرح للشباب السابع أقيمت مساء 
امس األول مبسرح الدسمة ندوة سينمائية 
للمخرج احمد اخللف عن فيلمه »سالم« 
قدمها الناقد الس���ينمائي عماد النويري 
الذي اس���تهل حديثه بتوجيه الشكر الى 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة على 
ادراج نشاط سينمائي في الدورة السابعة 
للمهرجان، مؤك���دا على عمق الصلة بن 
املسرح والسينما التي اعتمدت منذ نشأتها 

على تصوير املسرحيات.
وأش���ار ال���ى انه من خ���الل متابعته 
للتجارب السينمائية الشبابية في الكويت 
وج���د ان املخرج احم���د اخللف قد حقق 
مكانة كبيرة ومميزة، السيما انه أكادميي 
متخصص حاصل على بكالوريوس متثيل 
وإخراج من املعهد العالي للفنون املسرحية 

وماجستير من بريطانيا.
وتطرق النوي���ري الى جتربة اخللف 
في »سالم« وقال: الفيلم يدل على موهبة 
متأصلة في اخللف خصوصا انه استطاع 
من خالله ان يلخص مجموعة من القضايا 
املتعلقة بالصراع الفلسطيني � اإلسرائيلي 
في عمل مدته 5 دقائ���ق لذا فإن تكثيف 
األحداث عكس قدراته كمخرج متمكن من 
أدواته ما جلب له التقدير العالي وحصوله 

على 3 جوائز.
بدوره ق����ال املخرج أحمد اخللف: من أهم 
التحديات التي سعيت لتجاوزها في »سالم« 
هي تشكيل فريق عمل كويتي حيث شاركني 
في صناعة الفيلم نخبة من الزمالء خريجي 

املعهد واستطعنا معا ان نحصد النجاح.

وعن حلظة تكرميه في اجنلترا عقب 
حصول الفيلم على ثالث جوائز قال: لم 
أشعر بلذة النجاح هناك خصوصا أنني 
ذهبت من دون فريق العمل ومبجرد عودتي 
ال���ى الكويت حصدت 7 جوائز هي األهم 
من وجهة نظري، ولع���ل أبرزها حفاوة 
استقبال فريق العمل وأهلي وأصدقائي 
وتكرمي املخرج القدي���ر يعرب بورحمة 
في منزله لصّناع »سالم« وكذلك تكرمي 
نادي الكويت للسينما كأول جهة رسمية 
يتم تكرمينا فيها ثم جاء التقدير من مقر 
العالي للفنون املسرحية،  عملي، املعهد 
يضاف الى ذلك االهتمام الكبير من وسائل 

اإلعالم احمللية.
وأش���ار اخللف الى ان الفيلم القصير 
يعكس حرفية املخرج ومتكنه من أدواته 
وقال عن غياب الدعم الرسمي للسينمائين 
الشباب: ال أعلم األسباب رمبا ليس هناك 
اهتمام بالنشاط السينمائي مقارنة بالفنون 
التشكيلية واملسرحية وأمتنى ان يكون 
هناك دعم لفيلم كويتي على نطاق الدولة 

ميثل الديرة في احملافل الدولية.
وكشف املخرج السينمائي الشاب عن 
مش���اريعه املقبلة حيث ق���ال: لدي فيلم 
بعنوان »ع���روس اخلليج« يتحدث عن 
الكويت ولن يتعدى ال� 3 دقائق وسيتطرق 
لوصف احلالة املجتمعية للديرة من وجهة 
نظر كويتية وس���أتبع فيه أسلوبا فنيا 
أق���رب لألفالم التجريبية أو الرمزية كما 
سأقدم فيلما آخر بعنوان »زفاف عاملي« عن 
قضية عاملية وسأشارك به في املهرجانات 

الدولية.

أول أغنية عن طالق أيمن نور وجميلة
فور االعالن رسميا عن خبر طالق 
امين نور وزوجته جميلة اسماعيل، 
سارع الشاعر الغنائي ناجي ابو النجا 
وامللحن محمد بدر الى اعداد اغنية 
ساخرة احتجاجا على حالة الفوضى 
التي يغيب فيها البسطاء من املصرين 
الذين اكتووا بنيران وسياط الفساد 
كما يقول ابو النجا، االغنية سيغنيها 
احد االصوات النسائية اجلديدة ويتم 

بثها على اليوتيوب.
وتقول كلماتها التي تعبر عن حال 
لسان جميلة اسماعيل »اخر واحد في 
العال���م كله ممكن اقوله بحبك، انت 
كل عذاب الدنيا يهون مهما قسيته، 
وال قلوش م���ن قلبي في يوم ان انا 
حبيته، راضيه بقدري واملقسوم مهما 
يكون، وال هرضى بيوم جتمعني فيه 
اجلنة انا وانت، ان���ا رافضاك ايوه 
هقوله لو هتحدى الدنيا بحالها، قلبي 
روحي مشاعري كياني لساني بكل ما 
فيها مش راح اقولها، وال هتنولها، دا 
آخر واحد في العالم كله ممكن اقوله 

بحبك انت«.
ويرد عليها صوت رجالي لسان 
ح���ال امين نور قائ���ال: »حبك فترة 
وعدت، ال جابت وال ودت، وال عدتي 

تهميني، من فضلك تنسيني«. 

تعتبر األدوار الجريئة رسالتها الفنية

عال غانم: األدوار المالئكية تصيبني بالملل
»عالم الفن« تقاضي أنغام

ردا على ما تردد حول القرار الذي اتخدته 
الفنانة عال غامن بشأن ابتعادها عن األدوار 
اجلريئة وتغييرها مسار اختياراتها الفنية 
بعد النجاح الذي حققته في رمضان خالل 
املسلسالت التي شاركت فيها »العار« و»بابا 
نور« و»احلارة«، قالت عال غامن في تصريح 
ملوقع »الفن أونالين«: ما نشر غير صحيح 
وأنا لم اتراجع ع���ن اختياراتي، وأرفض 
وصفي باملبتذلة ألني أقدم أدوارا جرئية 
تناقش مشاكل يخجل غيري في تقدميها 
والشخصيات التي أقدمها ليست من وحي 

اخليال بل واقعية.
واضافت: أعتبر األدوار اجلريئة رسالتي 
الفنية، وليس عيبا أن يتم تصنيفي كممثلة 
إثارة فهن���اك ممثالت ناجحات في االثارة 

وغيرهن ف���ي التراجيدي���ا وأخريات في 
الكوميديا وهذا ما يس���ري علي أنا أيضا، 
وسبق ان قدمت أدوارا مالئكية ايضا مثل 
»عبده مواسم« و»مهمة صعبة« ولكن ال 
ميكنني أن أقدم هذه األدوار لفترة طويلة 
ألنها تصبني باململ وجتعلني مثل موظفي 

احلكومة.
وزادت: أمتنى العمل مع املخرجة إيناس 
الدغيدي في الفترة القادمة ألنها مخرجة من 
طراز خاص تقدم قضايا حساسة، وعلى 
الرغم من الهجوم الذي تتعرض له في كل 
أفالمها إال انه بعد فترة من عرضها يتراجع 
منتقديها عن مواقفه���م، وكان هناك عدد 
من األعمال ستجمعنا ولكن فجأه يتوقف 

سير العمل.

بيروت ـ ندي مفرج سعيد
ادعت شركة »عالم الفن« على الفنانة انغام خالل احملكمة 
االقتصادية في مص���ر، وطالبتها بدفع مبلغ مليون ونصف 
املليون جنيه، واتهمت الش���ركة الفنانة بأنها أخلت بشروط 
العقد املبرم بينهما، والذي ينص على تقدميها ثالثة ألبومات 
معهم، ولكنها قدمت ألبومن فقط من خالل الشركة، بحسب 

مجلة »أخبار النجوم«.
وقد طالبت الشركة أنغام بدفع قيمة الشرط اجلزائي في 
العقد بينهما وتبلغ 500 ألف جنيه، باإلضافة ملبلغ تعويض 
عن األضرار املادية التي تعرض���ت لها من عدم تقدمي أنغام 

لأللبوم الثالث ويبلغ مليون جنيه. 
يذكر ان انغام كانت غادرت ل� »روتانا« لتنضم الى شركة 
»ذا بيسمنت ريكوردس« في اغسطس املاضي حيث اصدرت 
اول ميني البوم حمل عنوان »محدش يحاسبني«. كما انضمت 
الى جلنة حتكيم برنامج »جن���م اخلليج« الى جانب كل من 
سلطان الرومانسية عبداهلل الرويشد والفنان االماراتي فايز 

السعيد.

)سعود سالم(مشهد من مسرحية »املكيد«

أمين نور

جميلة إسماعيل

روال سعد: سجلت أغنية »ايه ده« 
قبل قرار المحكمة بشهر.. وهيفاء مش في دماغي أصاًل

برغم كل املشكالت التي اثيرت بشأن اغنية »ايه ده ايه 
ده« التي تتنازع عليها هيفاء وهبي وروال سعد، وبرغم 
ان هن���اك قرارا من القضاء اللبناني بأحقية هيفاء وهبي 
في االغنية فإن روال اص���رت على طرح االغنية مؤخرا، 
وهي االغنية التي كتبها وحلنها عزيز الشافعي، وتعرض 
حاليا على احملطات الغنائية، واش���ارت روال س���عد في 
حديثها لصحيفة الدس���تور املصرية قائلة: هناك احدى 
الفنانات بتقول ان االغنية دي بتاعتها، ومازال املوضوع 
في احملكمة، وانا بقول لو في تشابه بن اغنيتي واغنيتها 
تبقى مشكلتها مع املوزع وامللحن مش معي انا شخصيا، 
وعموما انا احترم القانون وسوف اخضع له لكنني انتظر 

حتى ظهور احلق.
وعند س���ؤالها ملاذا تصرين على وصف هيفاء وهبي 
بإحدى الفنانات؟ قالت: الني مش عايزة اتكلم عنها خالص، 
وهي مش ف���ي دماغي اصال، وعموما انا معملتش حاجة 
غلط ولس���ه في كالم تاني هتقول���ه احملكمة، وكل واحد 
هيأخذ حقه وتابعت: انا س���جلت االغنية وصورتها قبل 
احلكم بكتير، وهناك وس���ائل اعالم شاهدة انني سجلت 
االغنية وصورتها قبل شهر كامل من صدور هذا احلكم، 
وعلى فكرة احملامي بتاع���ي طلب مني اني متكلمش في 

هيفاء وهبياملوضوع ده خالص حتى تنتهي القضية. روال سعد

)سعود سالم(املخرج أحمد اخللف مع الناقد عماد النويري أثناء الندوة


