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مطربة خليجي���ة »هددت« 16
شركة انتاجها بأنها اذا ما طرحت 
ألبومه���ا خالل االي���ام املقبلة 
فسيكون لها حساب آخر معها 
خاص���ة وان ألبومها جاهز من 

فترة طويلة.. اهلل كرمي!

تهديد
ان  ممثل ش���ايف نفس���ه 
مس���تواه »عالي« في التمثيل 
هااليام يفكر انه يدش االنتاج 
علشان يكشف املنتجني الدخالء 
على الس���احة مثل ما يقول.. 

خير ان شاء اهلل!

دخالء
ممثلة تعتقد انها »ملكت« 
أحد املخرج���ني هااليام قاعدة 
تفرض عليه اس���ماء معينة 
للمش���اركة في عمل���ه اليديد 
واملصيبة انه هاملخرج بس يهز 

رأسه.. احلمد هلل والشكر!

فرض

»الدراما الكويتية والواقع« في الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بالخالدية

سعاد عبداهلل: »شاهين« ُظلم .. ورقابة »اإلعالم« تحتاج إلى فكر جديد

عبدالحميد الخطيب 
ال يمكن أن ننكر أن الدراما الكويتية نشطت في السنوات األخيرة 
مقارنة بغيرها من درامات الخليج، السيما أنها تقدم أعماال مختلفة 
ال تقف عند حد معين، مستعرضة الواقع بصدق وشفافية، وقد جاء 
هذا االختالف مع وج���ود أجيال من المبدعين قدموا عصارة فكرهم 
وأدائهم إليصال رسالتهم بكل موضوعية، مع مراعاة المحاذير التي 

تفرضها مجتمعاتنا الشرقية.
وفي هذا السياق ومع طرح سؤالين مهمين هما: هل الدراما الكويتية 
تنقل الواقع؟ وهل هناك سقف محدد لتعامل الممثل والكاتب والمخرج 
والمنتج مع الرقابة؟ دارت حلقة نقاشية مساء أمس االول في ملتقى 
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بالخالدية مع الفنانة القديرة 
سعاد عبداهلل والكاتبة الش���ابة هبة مشاري حمادة لمعرفة رأيهما 

في هذين الجانبين.

مبالغات

في البداية أوضحت عريفة الملتقى موضي الصقير ان هناك اختالفا 
في الرأي لدى المتابعين للدراما الكويتية، وقالت: ان البعض يقول 
ان بها مبالغات وإسفافا وال تمثل الصورة الحقيقية للمجتمع ككل، 
وآخرون يرون انها جزء مهم ومكان يمكن من خالله كشف الحقائق 
والمش���اكل التي يعاني منها الناس، وهناك متسائلون هل المبالغة 
واإلثارة في الدراما جزء من واقع جديد نعيش���ه اآلن ام هو مدخالت 

انتاجية من أجل تحقيق الربح السريع؟
من جانبها قالت الفنانة القديرة سعاد عبداهلل: أنا لست مدافعة 
عن الوس���ط الذي انتمي اليه، لكن اعترض على كلمة اإلس���فاف في 

االعمال الدرامية الكويتية، فنحن منارة للباقين، وال أنكر انه توجد 
لدينا إخفاقات، وقدمنا اعماال دون المس���توي لكن في المقابل قدمنا 
اعماال شكلت اهمية في تاريخ الوطن العربي كله سواء في التلفزيون 
أو المسرح وحتى االذاعة، مشيرة إلى ان الواقع االجتماعي يختلف 
ف���ي التعاطي من كاتب إلى آخر لذل���ك الكاتب عليه عبء كبير لنقل 
الواقع بصورة يتقبلها الناس، وال نغفل دور المخرج الذي يجس���د 

كالم الكاتب بطريقته الخاصة.

قصة رائعة

وع���ن الرقابة قالت ام طالل: كفنانين ال نواجه رقابة واحدة فقط 
لك���ن لدينا رقابات كثيرة من عدة مص���ادر فمنها العام واالجتماعي 
والسياسي وغيرها، كما أننا نعمل ضمن أطر وضعتها رقابة المصنفات 
الفنية في وزارة االعالم، والتي تحتاج إلى وجود فكر جديد يتعامل 
مع االشياء بمنطقية، وأتذكر انني قدمت إلى رقابة المملكة السعودية 
فكرة عمل درامي عن امرأة توقف دورها في الحياة عندما وصلت إلى 
سن الخمسين، حيث تزوج ابناؤها وكل انصرف إلى حياته ارتبطت 
عاطفيا برجل وأرادت ان تتزوجه وتكمل معه ما بقي من عمرها، لكنها 
فوجئت باعتراض اوالدها، حيث قوبلت فكرة العمل بترحيب واشادة 
شديدين في المملكة ووصفوا قصته بالرائعة، خصوصا ان زواج هذه 
الم���رأة فيه درء للفتنة، وقدمت نفس الفكرة لدولة أخرى بدون ذكر 

اسماء فقالوا عنها »ما يصير تهد عيالها وتروح وراء زوجها«.
وردا عل���ى إحدى المتحدثات التي عبرت عن إعجابها بمسلس���ل 
»ش���اهين« قالت ام طالل: أنا فخورة به���ذا العمل على الرغم من انه 
ظلم وحورب وفس���ره البعض على »كيفه���م«، خصوصا في فكرة 

»المخلص« الذي كانت تدعو له ام شاهين، لكن يظل »شاهين« مثاال 
للس���كون الذي تعاني منه الشعوب والس���كوت على الظلم بسبب 
انتظارها للمخلص، وقد كرمت عن المسلس���ل في الجزائر ويحظى 

بنسبة مشاهدة كبيرة في المغرب العربي.

هجوم

بدورها تحدثت الكاتبة هبة مش���اري حمادة قائلة: لقد قررت أال 
أقف في موضع الدفاع عن نفس���ي، خصوصا بع���د الكم الكبير من 
الهجوم الذي واجهته في ش���هر رمضان الماضي، مع عرض مسلسل 
»زوارة خميس« وسأش���رح الوضع العام والذي يمثل وجهة نظري 
الخاصة، فنحن نتعامل مع مش���اهد لدية ثقافة عالية وكم كبير من 
الخي���ارات التلفزيونية، لذلك اعتقد ان���ه يجب أال يقف التعاطي مع 
المشاهد عند حد معين، وأش���عر بان الكاتب مهمته هي التأثير في 
الناس ال تغييرهم وان يطرق أبوابا مس���كوت عنها، ولذلك وضعت 
قدمي في »زوارة خميس« بمناطق محظورة وهي المنطقة الزوجية 

حيث ناقشتها في عمل واحد من اكثر من جانب.
وأضافت: لقد مارست في المسلسل التنكر الدرامي وقدمت الفكرة وأنا 
أضع نصب عيني عدة اشياء منها احترام العادات والتقاليد المجتمعية 
ومدى التنوير الذي يعيشه الناس أثناء المشاهدة، وتساءلت هل سيقرأ 
المشاهدون النص برؤية واحدة ام ستختلف رؤاهم عما أريده؟ وقد 
تفاوتت اآلراء لالجابة عن هذا السؤال، خصوصا ان المشاهد العربي 

والخليجي مؤهالن ذهنيا لقراءة النص بأشكال مختلفة.
واضافت: أعتقد ان الكاتب المبدع ال يندس وراء حواراته ويجب 
ان يبحث عن التعايش مع كل كبي���رة وصغيرة في قصته ليصنع 

قواميس واقعية لشخصياته، مشددة على ان »زوارة خميس« قضية 
انسانية ومن حقها ككاتبة ان تفلسف ما بين السطور وان تتكلم عن 

إيقاع وسيرورة القصة عما تريد.

بي بي

وتابعت: من المؤلم ان تكون عندنا حاليا ثقافة »البي بي« والتي 
أثرت بشكل كبير في ثقافة الناس، فبكبسة زر من هاتف أصبح من 
الس���هل تصدير أي كالم مبني على منطق ش���خصي وبه الكثير من 

المغالطات المرفوضة.
واش���ارت الى ان الدراما عبارة عن حالة مبالغة يمنطقها الكاتب 
بالصورة التي يراها مناسبة حتى يستأثر بعقول المشاهدين، لذلك 
واجهت صعوبة في اختيار لحظات انتهاء الحلقات حتى أجعل المشاهد 
في حيرة من أمره وأتركه في تخميناته حتى الحلقة المقبلة وعلى 
سبيل المثال مشهد االسانسير الذي انتهت به احدى الحلقات وضع 
عدة خيارات أمام الناس وتركهم يفكرون حتى الحلقة المقبلة، اعتقد 
أنني عندما أقدم قضية يجب ان أضعها في قالب مرئي مستفز حتى 

يتابعني الناس.
وعن الرقاب���ة قالت هبة: ككاتبة ليس لدي مش���كلة مع الرقابة، 
ألنها تتعامل عادة مع المنتجين، لكن اعتقد ان الرقابة الوحيدة التي 
إش���ارتها خضراء هي الذاتية، فقد كان المشاهد في السابق يضحك 
للطرفة واالحداث وال يبحث عن خباياها، لذلك كنا نقف وراء النص 
بصالبة ونقدم ما نريد دون خوف، أما اآلن فالمش���اهد بعد االنفتاح 
الثقاف���ي العالمي أصبح ينتظر العمل للبحث عن الهفوات وما تحت 

األسطر.

حمادة:  هبة 
عن  أداف�ع  ل�ن 
ووضعت  نفسي.. 
قدم���ي ف�ي 
 »زوارة خميس« 
بمن�اط����ق 
ة ر محظ����و

الكاتبة هبة مشاري حمادة جانب من حضور امللتقىالفنانة القديرة سعاد عبداهلل

بكر لنانسي: حملك الثاني سيجعل القطار يسبقك
تلغي حفلها بالمغرب إلصابتها بوعكة صحية

اثرها املطربة املستشفى ببيروت، وتتطلب 
منها فترة نقاهة 51 يوما كاملة«.

ولم يشر بيان الشركة الى تفاصيل عن 
أس����باب تلك الوعكة الصحية، ولكنه أكد 
ان احلفل ال����ذي كان مقررا ضمن تظاهرة 
»ليالي الشرق« املخصصة لالحتفاء بكوكب 
الشرق أم كلثوم والفنان املغربية املعتزلة 
عزيزة جالل في املغرب، مت تأجيله الى 27 
نوفمبر املقب����ل. وأكد املنظمون ان عجرم 
ستقيم سلسلة من اللقاءات االعالمية فور 
وصولها الى املغرب، لتوضيح ما أثير عن 
عدم حضورها املغرب، وما تعرضت له من 
حمالت اعالمية بسبب الدعوى القضائية 

املرفوعة ضدها.
وكان جيجي المارا � مدير أعمال نانسي 
عجرم � قد نفى كل ما تردد عن وجود قضايا 
مرفوعة ضدها في احملاكم املغربية، تطالبها 
بدفع مبل����غ 104 آالف دوالر، وصرح بأن 
املطربة اللبنانية بدأت في اتخاذ االجراءات 
القضائية ضد شركة تنظيم حفالت مغربية، 

ألنها تنشر أخبارا كاذبة.

احلفالت، مطالب����ة بتعويض عن الضرر 
الناجم عن الغاء حفل فني تعاقدت نانسي 
عليه عام 2007، وفسر البعض غياب نانسي 
عن احلفل وعدم قدومها للمغرب باخلوف من 
املالحقة القضائية، وزاد من حدة الشائعات 
غياب املطربة اللبنانية عن املغرب طيلة 3 

سنوات منذ الغاء احلفل.
جاء ذلك بينما تناقلت عدة مواقع على 
االنترنت خبر حمل نانسي عجرم، وقالت 
ان نانسي ألغت كل حفالتها للفترة املقبلة، 
وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية � نتيجة 
احلمل � أدخلتها املستشفى، ونصحها طبيبها 
بالراحة، فقررت إيقاف عشرات من احلفالت 
التي كان مقررا احياؤها ما بني قطر ومصر 
ولبنان واالردن واملغرب وتونس والبحرين 

وهولندا.
لكن الشركة املنظمة حلفل نانسي االخير، 
أكدت � في بيان لها � ان نانسي عجرم ألغت 
حفلها الفني، الذي كان منتظرا ان حتييه 
يوم اجلمعة املاضي مبدينة الدار البيضاء، 
بسبب »ظروف صحية طارئة دخلت على 

وكاالت: شدد املوسيقار املصري حلمي 
بكر على متس����كه باملطالبة مبنع الفنانة 
السورية أصالة نصري من الغناء في مصر 
بعد التحقيق معها بس����بب سبه وقذفه، 
مشيرا إلى أنه ال يحب سماع صوت الفنانة 
التونس����ية لطيفة حتى ال يرتفع الضغط 
لديه، وفي املقابل، أعرب عن أمله في التعاون 
مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، إال أنه 
رأى أن حملها للمرة الثانية سيجعل قطار 
الفن يسبقها، الفتا في الوقت نفسه إلى أنه 
ضد انتشار احلجاب في شوارع القاهرة، ألن 

االلتزام في القلب وليس على الرأس.
وأشار بكر في مقابلة مع برنامج »بدون 
رقابة« على »ال بي سي«: أصالة أخطأت في 
حقي عندما سخرت مني، وأرادت أن تشركني 
معه����ا كموديل في إحدى أغانيها، وأطالب 
بالتحقيق معها ومنعها من الغناء في مصر، 
كما حدث مع فريد األطرش، ملمحا الى أنه 
ال يحب س����ماع صوت الفنانة التونسية 
لطيفة، ألنه يرفع ضغطه، مضيفا: لطيفة 

ليست فنانة، وال أؤمن مبوهبتها.
ورأى أن أنغام وش����يرين عبدالوهاب 
تتربع����ان على قمة الطرب في مصر، لكن 
أنغام يعيبها ظهور مشاكلها العائلية على 
الساحة الفنية، الفتا إلى أنه سبق التعاون 
معها، وأن����ه يأمل مس����تقبال في التلحني 

لشيرين.
من جانب آخر أثار إلغاء نانسي عجرم 
حفال في املغرب جدال واسعا، حيث تردد 
انها تخشى مالحقة قضائية مغربية، بينما 
اعلنت الشركة املنظمة حلفلها اجلديد ان 
االلغ����اء جاء نتيجة وعكة صحية طارئة، 
ولكن مواقع على االنترنت تناقلت ان سبب 

تلك الوعكة حمل جديد لنانسي.
وذكرت صحيفة االحتاد االماراتية ان 
جدال واس����عا أثاره إلغاء حفل نانسي في 
املغرب، وقيل ان ذل����ك يعود خلوفها من 
دعوى قضائية رفعتها ضدها شركة لتنظيم 

دومينيك حوراني: كشف 
أجزاء من جسدي ليس عريًا

نفت املطربة اللبنانية دومينيك حوراني ان تكون مالبسها 
في كليبها اجلدي���د »معقول.. مش معقول« مبتذلة، مؤكدة ان 
اظهار اجزاء من اجلس���د ليس عري���ا، ولكن العري هو تركيز 

الكاميرا على اجزاء اجلسم بشكل يتعمد االبتذال.
ورفضت وصف الكليب بأنه أهان الرجال، مؤكدة انه بعكس 
ذلك، فقد واجهت في الكليب خيانة الرجل بطريقة ذكية، متثلت 
في السهر في املالهي الليلية إلثارة غيرته، وفيما يتعلق بحياتها 
الزوجية نفت ان تكون تعرضت للخيانة في حياتها الواقعية، 
وقالت: هذه رس���الة مب���ا تتعرض له املرأة م���ن ظلم من قبل 

الرجل، ليس أكثر.

نانسي

دومينيك حوراني

حلمي بكر

)فريال حماد(


