
 الخميس الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 
  ١٨  نوفمبر ٢٠١٠ 

 مطرب خليجي «ربح» محبة  12 
الناس هاأليام منزعج من بعض 
زمالئه في الســـاحة الغنائية 
اللي قاعدين يروجون العتزاله 
بســـبب ضغـــوط عائلية.. 

  اهللا يعينك! 

 ممثلـــة «عبـــرت» عن 
ســـعادتها باملشـــاركة في 
األعمال اخلليجية ألن وال 
منتـــج في الديـــرة طلبها 
بسّبة طلباتها التعجيزية.. 
  بوطبيع ما ييوز من طبعه!

 طلبات  اعتزال 
الكويت   برامج تلفزيون 
في العيد غاب عنها التشويق 
القنوات  ان  والتنويع مـــع 
احمللية األخرى استطاعت ان 
جتذب املشاهدين لبرامجها.. 

وين اخللل يا جماعة!

 تشويق

 كوميديا «عم شحاته» تتغّلب على األعطال الفنية في «بيت المرحوم»
 عبدالحميد الخطيب

  لم يكن عم شحاتة (حسن حسني) يتوقع أن حالة 
الرعب التي يعيشها في منزل زوجته كان وراءها أبناؤها 
من أزواجها الســــابقني، فمن خالل رغبته في االرتباط 
باملرأة التــــي أحبها وبني خوفه مــــن ان يحجز مكانه 
بني االمــــوات دارت قصة مثيرة في مســــرحية الرعب 
الكوميديــــة «بيت املرحوم» والتي بدأت عروضها على 
مسرح نادي القادسية مساء امس األول وسط حضور 

جماهيري كبير.
  بدأت أحداث املســــرحية بإعالن األم جناة (انتصار 
الشراح) رغبتها في الزواج من أحد األشخاص ما أثار 
حفيظة ابنها األكبر صابر (عادل املسلم) والذي جمع 
إخوته مشعل الشــــايع وعبداهللا بهمن ونواف النجم 
وخالهم محمد العجيمي ليوقفوا هذا الزواج العتقادهم 
ان عم شحاتة غير جدير بوالدتهم، لكن مع تصميم األم 
يقع الزواج فيلجأون إلى حيل مختلفة إلرعابه ويوهمونه 
بأن البيت مسكون بأرواح ازواج امهم السابقني لكنهم 
يكتشفون في النهاية ان هذا الرجل طيب وال يضغن في 

نفسه الشر لهم، وال لوالدتهم فيباركون له زواجه.

  أجهزة الصوت

  رغم االستعدادات الكبيرة في املسرح اال ان بعض 
العيوب التقنية كانت حاضرة في أول ايام العرض ومنها 
اجهزة الصوت والتي تسببت في عدم سماع جانب من 
اجلمهور ملا يقوله املمثلون خصوصا في اجلزء األول 

من املســــرحية، ما اضطر البعض الى املغادرة مبكرا، 
لكن مت تالفي هذا اخلطأ في اجلزء الثاني للعرض حيث 

كان الصوت واضحا.

  أول ظهور

  ولو تطرقنا الى مشــــاركة الفنان حسن حسني في 
املسرحية فسنجد انها لم تكن عادية، فقد كان اول ظهور 
له على املسارح الكويتية محل ترحيب واعجاب شديدين 
حيث ضجت الصالة بتصفيق وتهليل اســــتمرا لعدة 
دقائق مبجرد ظهوره، كما جذب اجلمهور حتى النهاية 
بأسلوبه الكوميدي املعروف وتغلب بخبرته على العيب 
التقني عندما اقترب من الفنان محمد العجيمي الذي خرب 
ميكرفونه ليســــاعده في أن يكمل دوره ويصل صوته 
للجمهور، وال ننسى اجادة انتصار الشراح التي تقمصت 
شخصية االم والزوجة بكل إتقان واالوالد عادل املسلم 
ومشعل الشايع وعبداهللا بهمن ونواف النجم والذين 
كانوا ملح العمل، حيــــث قدموا جميعا كوميديا راقية 
ممتزجة بالرعب وبعيدة عن االبتذال لغرض الضحك بل 
مت توظيفها حسب املوقف واالشخاص واملكان والزمان 
بطريقة محترمة اضفت على املسرحية جوا من السكون 

السيما ان اجلمهور كان اغلبه من العائالت.
  اجلدير بالذكر ان املسرحية مستمرة في عروضها حتى 
انتهاء فترة اجازة عيد االضحى املبارك وقد عرضت في 
عيد الفطر املاضي في قطر مع نفس األبطال باستثناء 

الفنان حسن حسني.

 أبناء انتصار الشراح يعارضون زواجها في نادي القادسية

 (كرم ذياب) حسن حسني مع محمد العجيمي 

 مشهد من مسرحية «بيت املرحوم» جمهور كبير  

 أصالة ضيفة نيشان في «أبشر»
 الوسيمي أعلن إلغاء عضويتها من نقابة الموسيقيين

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  وصلت الى بيروت الفنانة أصالة نصري 
لتحل ضيفة على برنامج «أبشر» مع نيشان، 
وايضا لتصوير كليبني من ألبومها األخير 
«قانونك كيف»، أصالة نفت كونها عضوا في 
نقابة املوسيقيني املصريني، ما يعني ان ما 
أكده املوســـيقار منير الوسيمي نقيب املهن 
املوسيقية صحيح عن جتميد عضويتها في 
نقابة املهن املوسيقية حتى حتضر الى مقر 
النقابة وتوضح موقفها جتاه ما هو منسوب 
إليها من سب نقابة املوسيقيني الذي اعتبره 
إهانـــة ملصر كلها وكذلـــك التجاوز في حق 

موســـيقار كبير مثل حلمي بكر وهو رمز، 
واصفا هذا األمر بغير املمكن ألنها ليســـت 
عضوا في النقابة، ويتوقع ان يثير نيشان مع 
الفنانة هذا املوضوع، خاصة ان الوسمي قال 
انه مت إيقاف إحدى حفالتها في مصر، حيث 

تعطي النقابة تصاريح الغناء في مصر.
  ولم يعرف ما اذا كان نيشان سيثير مع 
أصالة موضوع قـــرار طليقها امين الذهبي 
تصوير مسلسل تلفزيوني يتكلم عن سيرة 
حياته وأسراره مع طليقته، وكان الذهبي أعلن 
عن ذلك األمر، وقال انه سيتم استخدام أسماء 

مستعارة حتى ال تتم مالحقته قانونيا.

 نيشان مع أصالة 

 بيروت ـ ندى مفرج سعيد
  توجهت جنمة «ســــتاراك» مايا نعمة الى قبرص لتتزوج مدنيا من املوزع املوسيقي وليد عبداملسيح بعد 

قصة حب دامت لسنتني. ورغم دخولها القفص الذهبي فهي ستستمر في التحضير أللبومها املقبل وجلولة فنية. 
وكان لـ «األنباء» دردشة خفيفة لرصد مشاعرها في هذة التجربة إلى التفاصيل:

  انت ابنة الـ ٢٣ عاما أال جتدين انه من املبكر ان تتزوجي؟
  عندما يلتقي اإلنســــان بنصفه اآلخر ملاذا يجب أن ينتظر لالرتباط، فأنا عشــــت حرب يوليو بكل تفاصيلها بحكم 
كوننا نعيش في اجلنوب، وما تعلمته خالل هذه الفترة العصيبة ان املوت قد يسرقنا من احلياة في أي حلظة، لذلك 

يجب أن نعيش ونستغل كل حلظة حب وفرح في احلياة.
  من رافقك حلضور الزفاف في قبرص؟

  أهلنا، اي والدتي ووالدة وليد وأبي ووالده إضافة الى بعض األقارب املقربني، وأيضا حضر شــــقيقي وهو يدرس 
الطب في روســــيا، أما شــــقيقي طبيب التجميل في أميركا فلن يتمكن من احلضور الرتباطات عملية، وأسعى حلمل 
ابنة خالتي معي لتشــــهد على زفافي، لكن املشــــكلة التي نواجهها هي ارتباط الكثير من املقربني منا بالعمل ويتعذر 

على العديد منهم السفر حاليا.
ــن تاريخ  ــال بعيدا جدا ع ــت االحتف ــيأتي توقي ــن ملاذا س   لك

الزواج؟
  تنتظرني خالل الفترة املقبلة جملة انشــــغاالت عملية 
مكثفة، منهــــا تصوير أغنية «حبيبــــي» بطريقة الڤيديو 
كليب وذلك بعدســــة املخرج اللبناني نبيل محشي الذي 

صور كليبات لبيونســــي وريانا، وهــــو يتواجد اليوم في 
لبنان. وأيضا أحضــــر جلولة فنية كبيرة حيث تتنقل بني 

سينغافورا وموسكو ودبي ومصر.
  كيف ومتى مت لقاؤك بوليد؟

  تعرفت على وليد منذ ســــنتني عندما وزع لــــي أغنية «ورقة بيضاء» وقد 
جمعنا احلب منذ ذلك اليوم.
  ما الذي جذبك في شخصه؟

  كل شيء جذبني فيه، وكما يقولون جاء رأسي على رأسه. فنحن موسيقيان نعيش «هايبر» 
مبعنى أننا نعيش في حركة دائمة.

  وحول ما إذا كان شــــكل وليد هو الذي جذبها جتيب مايــــا نعمة: لقد تخطيت هذه املرحلة فالنضوج 
واالحتــــرام هو الذي جمعنا قبل كل شــــيء، وهذه أهم الصفات التي أبحــــث عنها. وحول مقولة ان الفن 
يتعارض مع الزواج تقول مايا: رمبا هذا ينطبق على فنان يرتبط بشــــخص من غير مجاله الفني. لكن 
إذا عمل االثنان في املجال عينه فهذا يسهل على كل منهما تفهم اآلخر. ولقد جسدنا في كليب «مشتاقة» 

عالقتنا احلقيقية.
  أين ستستقران بعد الزواج؟

  في منزلنا الذي اشتريناه في املنصورية، وهي شقة دوبلكس.
  ماذا عن ألبومك اجلديد؟

  لقد أسســــت انا ووليد شركة حتمل اســــم New wave productions وتعنى بجميع األعمال الفنية 
اخلاصة باملوســــيقى والڤيديو كليب وتسجيلها وقد مت إنشــــاء االستديو في منطقة أدونيس في 
جونية وكان يفترض أن تركز الشــــركة على أعمالي لكن استقبل االستديو أيضا كال من الفنانني 

ريان وإيوان ومجيد الرمح حيث سجلوا أغاني لهم.
  وتعمل الشــــركة على إجناز ألبومي األول الذي ســــيتضمن أغنيات بالعربية واإلجنليزية 
والروسية، وتخطط الشركة لتصوير األغنيات الـ ١٨ من األلبوم وستجمعها في فيلم خاص، 
وســــيوزع األلبوم محليا عربيا وعامليا وعلى الـ iTunes وسيتضمن قرصني مدمجني، األول 
يحتوي على أغنيات باللهجة اللبنانية واملصرية، والثاني على أغنيات باللغة اإلجنليزية 
والروســــية مع أغنيات دويتــــو متعددة مع Belime وهو فنان لبناني موهوب ســــيطرح 
ألبومــــه باللغة اإلجنليزية قريبا من إنتاج New Wave Productions كما ســــيضم األلبوم 

 .CJ Sary دويتو مع

 مايا نعمة: الحرب علمتني
   استغالل لحظات الحب

 سالف فواخرجي.. إحدى عشيقات «درويش» بعد أن تزوجت الموزع الموسيقي وليد عبد المسيح في قبرص 
 القاهرة ـ سعيد محمود

  وقع االختيار على الفنانة ســــالف 
فواخرجي لتجسيد دور حبيبة الشاعر 
الكبير الراحل محمود درويش وذلك 
ضمن أحداث مسلســــل «في حضرة 
الغياب»، حيث ستقوم سوالف بدور 
احدى عشــــيقات درويش خالل فترة 
تواجده في فلسطني، ألن الشاعر قد مر 

بأكثر من جتربة حب خالل حياته.
الغياب»    مسلســــل «في حضــــرة 
سيتناول قصة حياة الشاعر محمود 
درويش، وهو من تأليف الكاتب محمد 
بكري ومن اخراج جندة اسماعيل انزور 
ابراهيم بدور  الفنان فراس  وسيقوم 
درويش في املسلسل، وقد صرح املخرج 
جندة انزور انه سيبدأ تصوير العمل 
بعد غد بإحدى القرى الريفية في سورية 
حيث ســــيتم تصوير مرحلة طفولة 
درويش وهي املشــــاهد التي ستضم 
ســــوزان جنم الدين التي جتسد دور 
والدته وتيسير ادريس في دور والده، 

 سالف فواخرجيوأسعد فضة يجسد اجلد. 

 غادة عبدالرازق «جرسونيرة»
 القاهرة ـ سعيد محمود

  وقعــــت الفنانة غادة عبدالرازق عقــــد فيلم جديد بعنوان 
«اجلرسونيرة»، انتاج محمد حسن رمزي، وتقدم فيه دور سيدة 

جميلة ذات نفوذ، ومرشح الخراجه هاني جرجس فوزي.
  وقال املنتج محمد حســــن رمزي انه وقع مع الفنانة غادة 
عبدالرازق البطولة النســــائية للفيلم، في حني رشح الفنان 

خالد النبوي لدور «السفير»، حسب صحيفة «الدستور».
  وتابع: على الرغم من موافقة الفنان خالد النبوي على 
دور «السفير» بشكل مبدئي، فإنه يفضل ان يقوم بدور 

آخر في الفيلم وهو دور «احلرامي».
  وأكد رمــــزي انه في حال متســــك النبوي بدور 
«احلرامي»، فســــيتم ترشــــيح خالــــد صالح لدور 
«الســــفير»، رغم انه مرشح لدور آخر في احداث 

الفيلم، النه يراه فنانا قديرا ولديه موهبة فذة.
  فيلم «اجلرســــونيرة» تدور احداثه حول 
ثالث شخصيات وعالقتها بعضهما بالبعض: 
االول سفير مهم، والثانية سيدة جميلة لها 
نفوذ، والثالث رجل حرامي، ومن املقرر ان 
يقوم رمزي بتوقيع عقد اخراج الفيلم مع 
املخرج هاني جرجس فوزي خالل االيام 
القليلة املقبلة، يذكر ان آخر اعمال الفنانة 
غادة عبدالرازق كان مسلسل «زهرة 
وازواجها اخلمسة»، الذي قدمت في 
رمضان ٢٠١٠، تأليف مصطفى محرم، 
واخراج محمد النقلي، وشاركها 

في بطولته حسن يوسف ومحمد 
لطفي وباســــم ياخور واحمد 

السعدني. 


