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الل���ي صايرة مطربة 22 املمثلة 
هاالي���ام قاعدة تفتر على مكاتب 
املنتجني لعل وعسى انهم ياخذونها 
في اعمالهم الياية النه طلتها مثل 
ما تقول »حل���وة« بالتلفزيون.. 

خير ان شاء اهلل!

املمثلة غدير صفر من املمثالت 
اللواتي ميتلكن طاقة فنية كبيرة 
ب���س عيبها الوحي���د تطنيش 
مواعي���ده���ا مع الصحافة دون 
االعت���ذار لهم.. االلتزام من صفات 

الفنان يا غدير!

فرارة تطنيش
القائمون على برنامج »برود 
 fm كاست« اللي يبث على كويت
شكلهم مو عارفني فكرة برنامجهم 
واال شلون يتحچون على مطرب 
طول احللقة ويحطون اغاني غيره.. 

افيدونا افادكم اهلل!

برود كاست

محمد الرشودعبداألمير التركيسعد الفرج

مشهد من مسرحية »سيف العرب«

مونيا الكويتية

مروى

لطيفة

جانب من حضور حفل العشاء

هاني رمزي

هيفاء وهبي

أحمد الوسمي
في ع���ام 1983 قدم���ت فرقة 
الش���عبي املسرحية  املس���رح 
السياسية »صبوحة« من تأليف 
صالح البدري وبطولة مجموعة 
من الفنانني منهم: ابراهيم الصالل، 
احم���د الصالح، داود حس���ني، 
وآخرون، وهي أول مس���رحية 
عربية خليجي���ة كويتية تقدم 
عروضها على مسرح شكسبير 
العاملي في لندن، بعد س���نوات 
من عرضها في الكويت، وحينها 
اضطر الفنان احمد العدس���اني 
لتحم���ل نفق���ات أكث���ر من 40 
عضوا من فريق عملها للس���فر 
العرض  الى لندن لتق���دمي هذا 
املسرحي الكويتي الذي توافرت 
فيه كل مقومات العمل الناجح، 
الكبير سبقته  لكن هذا االجناز 
جناح���ات عديدة في املس���رح 
جتعلنا نتوقف طويال للبحث عن 
االسباب احلقيقية لغياب املسرح 
السياسي في الكويت في الفترة 
االخيرة رغ���م توافر الكثير من 
املقوم���ات التي جتعله ينتعش 
من جديد وأهمها سقف احلرية 
الذي تتمتع به الكويت مسرحيا، 
وكذلك احلال السياسية في الوقت 
اللذين  العام  الراهن واالحتقان 
يعطيان فرصة لوالدة عشرات 
النصوص املس���رحية التي من 
املمكن أن تصاغ بطريقة وأسلوب 
املس���رح السياس���ي احملترف 
كما هو احلال في س���بعينيات 
الق���رن املاضي،  وثمانيني���ات 
عندم���ا قدمت محليا عش���رات 
املس���رحيات منها على س���بيل 
الذك���ر ال احلصر »بني صامت« 
1975، دقت الساعة، هذا سيفوه، 
حامي الديار، »حاميها حراميها« 

مخروش«، وهذه املس���رحيات 
حتدثت عن حالة سياسية واحدة 
متثلت في محنة االحتالل وفرحة 
التحرير، وبالتالي اختزلت حاالت 
معينة بتناولها لتجارب خاصة، 
وال ننكر انه أعقبتها بعض االعمال 
املس���رحية لكنها تظل تنحصر 
في ظل مسرحيات العيد ومنها 
مسرحية »حب في الفلوجة« التي 

قدمت في االلفية الثانية.
إذن نح���ن أمام مجموعة من 
التي تؤك���د وجود  املعطي���ات 
مجموعة من املقومات التي جتعل 
املس���رح السياسي منتعشا من 
جدي���د وه���ي االرض اخلصبة 
سياس���يا، والعناص���ر اجليدة 
املتمثلة بالفنانني، ودور املسارح 
املقبول���ة نوعا م���ا، لكن تظل 
املعضل���ة احلقيقي���ة في غياب 
الكاتب املسرحي الناضج فكريا 
وعقليا وثقافي���ا، فعندما نذكر 
أب���رز املس���رحيات التي قدمت 
في السبعينيات والثمانينيات 
يقفز أمامنا مباشرة اسم الكتاب 
التركي وأيضا سعد  عبداالمير 
الفرج ومحمد الرشود وغيرهم، 

الطير«  الطير طار  1985، »حط 
1971، »عائلة بوصعرور« 1973، 
»ممثل الشعب« 1985، مضارب 
بني نفط، وغيرها من املسرحيات 
التي كانت مرآة عاكسة لالوضاع 
الديرة  السياسية التي تعيشها 
في تلك احلقبة الزمنية وكانت 
حتظى مبتابعة وإرشاد من قبل 
اجلهات احلكومية واملعنية وأيضا 
انتقادات  اجلمهور، ألنها قدمت 
الذعة وإسقاطات مباشرة على 
الواقع املعاش بأسلوب محترف 
بعيدا عن املس���اس باالشخاص 
والتاريخ، وإذا ما واجهت احداها 
بعض الضغوط���ات، فقد كانت 
العقالنية هي املنفذ للخروج من 

أي أزمة. 

تجارب ناجحة

وبعد التحرير مباشرة قدمت 
مجموعة من التجارب الناجحة 
كانت نتاجا لتجربة الغزو املريرة 
فقدم الفنان عبداحلسني عبدالرضا 
رائعته »سيف العرب«، وأيضا 
الفنان احمد جوهر قدم مسرحتي 
»مخروش طاح بكروش، وطاح 

وهؤالء انس���حبوا من الكتابة في 
املسرح السياسي طواعية وليس 
قسرا، رمبا تفرغ االخيران لالعمال 
الشاملة  التلفزيونية واملسرحية 
في حني ان التركي قدم مسلس���ل 
»االعتراف« الذي ُمنع من العرض 
ليعلن بعدها توقف قلمه املسرحي 
والتف���رغ للكتابة ف���ي الصحف. 
والس���ؤال الذي يطرح نفسه ملاذا 
لم تنجب الساحة الفنية الكويتية 
كّتابا جددا يكملون املسيرة؟ ملاذا 
يوجد جيل قدمي فقط؟ ملاذا ال تقوم 
الفرق االهلية وهي املعنية باألمر 
بعمل ورش تدريبية لصقل مواهب 
جتيد احلرفة في الكتابة املسرحية 
وتغرس فيها أساسيات كتابة النص 
السياسي حتى يعود هذا املسرح 
من جديد بأسلوب مقنن ومحترف 
بعيد كل البعد عن النعرات الطائفية 
واحلزبية؟ وال ننكر أنه في السنوات 
االخيرة توسمت الدراما التلفزيونية 
بوالدة مجموعة من الكّتاب اجلدد 
مثل عبدالعزيز احلشاش، الذي ميلك 
حسا عاليا في الغموض واجلرمية 
وهو مشروع كاتب جيد لو مترس 
قليال في كتابة املس���رح، أيضا 

الكاتب أمي���ن احلبيل الذي قدم 
مجموعة من املسرحيات مع الفنان 
الطارق العلي لم تخل من احملاور 

السياسية الكثيرة.

وجهة نظر

وقد يفسر البعض ان غياب 
املس���رح السياس���ي يعود الى 
انتكاس���ته، م���ا يعتب���ر وجهة 
نظ���ر خاطئة ألنه ل���م يتراجع 
إمنا اختفى وتوقفت روحه بعد 
محنة االحتالل، لكن لنعترف ان 
احلكومة واملجل���س واحلركات 
السياسية والفنانني ساهموا في 
هذا التراجع بعد ان غاب الدافع 
الرئيس���ي لاللتفات للمس���رح 
الى  السياسي كمتنفس حقيقي 
درج���ة أصبح م���ن يريد مجرد 
التفكي���ر في تقدمي مس���رحية 
سياسية أصبح يخشى ان يسقط 
السيف املصلت على رقبته. وهذا 
جعل املنتجني يعيش���ون رعبا 
آخر بس���بب قضية اخلوف من 
اخلس���ارة املادية وبالتالي الكل 
ابتعد. رمب���ا توجد نقطة مهمة 
وحساسة سبق ان أشار لها الفنان 
عبداحلس���ني عبدالرضا في أحد 
لقاءاته عندما س���ئل عن سبب 
ابتعاده عن املس���رح وأجاب أن 
تراجع احلركة املسرحية بصورة 
عامة سببه غياب الدعم احلكومي، 
حيث كان جمهور املسرح سابقا 
جمهورا راقيا والفنانون يعملون 
ألف حس���اب لهذا اجلمهور، ما 
البعض اشارة واضحة  اعتبره 
وصريحة الى ان احلكومة ميكن 
أن تلعب دورا فاعال في حتقيق 
رغبة الفنانني في إنشاء مسرح 
وطني حتى يق���دم االبداع دون 

بأس أو خوف.

مونيا: حبي لربي يصونني خالل أدواري الجريئة
رفضت الفنانة مونيا الكويتية تشبيه 
ادوارها اجلريئة باغراء مارلني مونرو فاتنة 
هوليوود الشهيرة، مؤكدة انها تقدم تلك 
االدوار بعفوية تعتمد على دلعها كأنثى 

وليست بها اي اغراءات او اثارة.
واعربت، في الوقت نفسه، عن سعادتها 
بلقب »انثى الشاش����ة اخلليجية«، لكنها 
اعتبرت ان حبها لربها يس����اعدها خالل 
ادواره����ا اجلريئة. حيث قال����ت: لم اتعد 
حدودي كمسلمة وممثلة حتكمها عادات 
وتقاليد خليجية، وانا حذرة جدا من الولوج 
الى املناطق احملظورة اخالقيا واسالميا، 

انا مسلمة واحب ربي.
وأضاف����ت: قدمت اجلرأة احملكومة في 
مسلسل »شر النفوس« ولم آتي مبا يخدش 
احلياء او يح����ط من قيمت واخالقي، كما 
حاولت بعض وسائل االعالم تهويل االمر 
ب����ل طرحنا منوذجا واقعي����ا عملنا على 

معاجلته دراميا.

لطيفة تقتحم سباق الدراما الرمضانية
.. وتغني لإلماراتيين في عيدهم

مروى: صدري لن يظهر في »بونسواريه«
.. وسأكون »بونبوناية« السوق

أكدت الفنانة مروى ان دور الراقصة الذي 
س���تقدمه في فيلم »بونسواريه« مختلف 
متاما عن دورها في فيلم »حاحا وتفاحة«، 
وان بدل الرقص التي سترتديها في الفيلم 
اجلديد لن يظه���ر فيها »صدرها« بعكس 

أدوارها من قبل.
وأشارت مروى في حوارها مع صحيفة 
»صوت األمة« الى انها على أمت االستعداد 
لتقدمي شخصية الراقصة مائة مرة، وفي 

كل مرة سيكون بشكل مختلف.
وعن املفاج���أة التي جتهزها للجمهور 
قالت: س���أقدم أغنية ع���ن »البط والوز« 
ستقلب السوق وتكسر الدنيا وستجعلني 
»بونبوناية السوق«، مثلما حدث مع أغنية 

»حاحا وتفاحة« وكليب »أمه نعيمة«.

الجطيلي أولم للفائزين في انتخابات »الخليج«
هيفاء وهبي تدعي ضّد األحمدية وثالث مجالت

محجوب رشحها لبطوله »زوجة تفصيل«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
ثالث دعاوى رفعتها الفنانة هيفاء وهبي في وجه ثالث مطبوعات 
بتهمة االس����اءة والق����دح والذم وترويج اخب����ار كاذبة عنها، حيث 
ادعت هيفاء في وجه مجلة »سيدتي« السعودية و»زهرة اخلليج« 
االماراتي����ة لترويجهما اخبارا كاذبة عما قيل عن ابنتها زينب، كما 
رفعت دعوى اخرى امام قاضي التحقيق في قصر العدل ببيروت في 
وجه االعالمية فاطمة فقيه صاحبة ورئيسة حترير مجلة »كواليس« 
ونض����ال االحمدية وذلك على خلفية مقابلة اجرتها املجلة في وقت 
سابق مع نضال وقالت فيها »انا لست عاهرة كهيفا وهبي«، حيث 
استعملت املجلة هذا العنوان كمانشيت على الغالف اخلارجي، هذا 
وقد قدم محامي فقيه تس����جيال بصوت نضال نفسها وهي تتحدث 
في حوارها للمجلة. من جانب آخر، أعلن املخرج عالء محجوب في 
بي����ان وزعه مكتبه االعالمي ان����ه يتمنى ان تكون هيفاء وهبي هي 
الزوجة التي يبحث عنها ضمن قصة فيلم »زوجة تفصيل« والذي 

رشحها لبطولته وكتب السيناريو واحلوار له بنفسه.

بشار جاسم
اقام املؤلف وعضو مس����رح اخلليج جاس����م اجلطيلي حفل عشاء مبناسبة فوز قائمة 
محمد الرشود بانتخابات »اخلليج« حيث حازت القائمة نفسها على اربعة مقاعد في مجلس 

االدارة من اصل خمسة.
وق����د حضر احلفل العديد من اهل الفن واالعالم منهم ف����وزي التميمي والفنان القدير 
منصور املنصور وحسني املنصور ود.فهد السليم وبدر محارب ومحمد خالد وعبدالعزيز 
احلداد وضيف اهلل زيد واملخرج عبداهلل العابر وعماد العكاري والعديد من الشخصيات 
باالضافة الى الفائزين في االنتخابات نفسها. وعن هذا احلفل قال ميثم بدر: انا سعيد جدا 
بفوز قائمتنا بأربعة مقاعد من اصل خمس����ة وكل الشكر الخوي املؤلف جاسم اجلطيلي 

على هذا احلفل املميز وهذا ليس غريبا على جاسم.

هاني رمزي يعترف باإليحاءات 
الجنسية في إعالناته!

أعرب الفنان هاني رمزي عن ندمه 
الشديد للظهور في حملة اعالنية 
بسبب احتواء احلملة على ايحاءات 
جنس����ية، وقال رمزي في مقابلة 
مع برنام����ج »كش ملك« على قناة 
»احلياة« الفضائية انه نادم بشدة 
على الظهور في حملة اعالنية للمنتج 
جمال مروان، بسبب احتواء احلملة 
على ايحاءات جنسية، مشيرا الى انه 
لم يكن يعرف مضمون احلملة التي 
قدمها مع مروان، ولم يتقاض عليها 
اي أجر ألنه صديقه، مش����ددا على 
انه عندما شاهد االعالن فوجئ بانه 

مليء بااليحاءات اجلنسية وصعق 
لهذا األمر املخجل للغاية. وش����دد 
رمزي على انه ال يجيد تقدمي املشاهد 
الساخنة او اإلفيهات القبيحة، ألنها 
»ال تليق به«، نافيا احتواء فيلمه 
األخير على »ايحاءات جنس����ية« 
جلذب اجلمه����ور، خاصة انه ضد 
تقدمي اي عمل فني يحتوي على قدر 
التي تخدش  من املشاهد اإلباحية 
احلياء العام، وأوضح انه ليس ضد 
تقدمي اإلفيهات، لكنه ضد ان يقدم 
اي إفيه يجرح مشاعر املشاهد او 

جاسم اجلطيليالذوق العام.

»صبوحة«.. أول عرض عربي يقدم على مسرح شكسبير

غاب الكاتب فغاب المسرح السياسي

التونسية  الفنانة  كشفت 
أنها حتض����ر حاليا  لطيف����ة 
للمشاركة في مسلسل درامي 
سيعرض خالل شهر رمضان 
املقب����ل، رافضة اإلفصاح عن 
تفاصيل العمل، واعتبرت ان 
دخول املطربني للتمثيل ليس 
جدي����دا، واحلك����م يبقى في 
النهاية للمش����اهد الذي يقيم 
العمل، فيبقى الصالح ويترك 
الس����باق من يحكم على أدائه 

بالفشل.
وم����ن جانب آخ����ر اعلنت 
لطيفة انها تستعد إلصدار اغنية 
ستهديها للشعب االماراتي في 

عيده الوطني املقبل.


