
 24  فنون  السبت   ٥  فبراير   ٢٠١١   

 عبدالحميد الخطيب
  لم يكـــن احلفـــل األول ملهرجان «زين 
الليالي..ليالي فبراير» عاديا، خصوصا انه 
شهد حماسا واثارة شديدين من اجلماهير 
الغفيرة التي توافدت على مســـرح صالة 
التزلج مبكرا ملشاركة جنوم الغناء العربي 
إبداعاتهم، كذلك لألسماء املشاركة فيه والتي 
حتظى بحب كبير على مســـتوى الوطن 
العربي وهم: راغب عالمة وأصالة نصري 
وعبد الفتاح اجلريني ومنى امرشا والذين 
قدموا أفضـــل أغنياتهم والتـــي يحفظها 

اجلمهور الكويتي عن ظهر قلب.
  كانت البداية مع املطرب املغربي الشاب 
عبدالفتاح اجلريني في اطاللته األولى على 
اجلمهور الكويتي، حيث اعتلى املســـرح 
الســـاعة التاسعة والنصف بعد ان قدمته 
املذيعة األنيقة حصة اللوغاني ورحب به 
احلضور ليصدح بأجمل أغانيه التي عرفه بها 
اجلمهور وذلك مبصاحبة الفرقة املوسيقية 
بقيادة املايسترو خالد فؤاد واستهل وصلته 
بأغنية «يا خسارتك في الليالي» ثم اتبعها 
بـ «أشوف فيك يوم» و«بنت اللذين»، اللتني 
ألهبتا حماس اجلمهور، وانتقل اجلريني بعد 
ذلك من األجواء احلماسية إلى الرومانسية 
وقدم «من غير سالم» أعقبها بأغنيات «ثالث 
كلمـــات، كل يوم بناديك، كلمة عادية، أبو 
خد عنابي، أوقات ملا بيوحشني»، باإلضافة 
إلى أغنية «ياالشـــباني» وهي من التراث 
املغربـــي، ليختتم اجلريني فقراته بإعادة 
أغنية «يا خسارتك في الليالي» التي حياه 

عليها اجلمهور.

  أول مرة

  لم يدم االنتظار طويال ففي متام الساعة 
احلادية عشـــرة كان اجلمهور على موعد 
مع الفراشـــة املغربية صاحبـــة اإلطاللة 
احللوة والصوت العذب منى أمرشا التي 
تشـــارك هي األخرى ألول مرة في «ليالي 
فبرايـــر» وقدمها املذيع اإلماراتي ســـعيد 
املعمري من قناة أبوظبي االمارات، ولكن 
قبل اعتالء امرشا املسرح قدم فريق «زين» 
أغنية وطنية بعنـــوان «نذرا علي» إهداء 
من الشـــركة للشـــعب الكويتي مبناسبة 

االحتفاالت باألعيـــاد الوطنية، لتطل بعد 
ذلك أمرشا بفستانها األبيض واألسود األنيق 
وابتسامتها العريضة لتعبر في كلمات عذبة 
عن حبها للكويت وأهلها ومن ثم شـــدت 
بأغنية «هنوني» التي رفرفت معها األعالم 
وحظيت بترحيب اجلمهور، ثم أهدت امرشا 
اجلمهور الكويتي أغنيـــة وطنية خاصة 

الكويت»، وبعدها قدمت  بعنوان «حبيت 
«ياميا» واتبعتها باالغنية املغربية «سيد 
حبيبي» التي تفاعل معها احلضور بشكل 
كبير تلتها بأغنية خليجية بعنوان «تعال» 
اللبنانية وهي  باللهجة  واتبعتها باخرى 
«بدك مليون سنة»، ثم «سنة أولى حب» 
وكان مسك اخلتام مع أغنية راشد املاجد 

«غرقان».
  ومن جديد أطلت املذيعة حصة اللوغاني 
على املسرح لتعلن عن الفقرة التي انتظرها 
اجلمهور الكويتي بترقب وشغف والتي كان 
بطلها السوبر ستار اللبناني راغب عالمة والذي 
استقبله اجلمهور بحفاوة كبيرة، خصوصا ان 
هذه هي املرة األولى التي يشارك فيها عالمة 
مبهرجان «ليالي فبرايـــر»، وقد بدأ وصلته 
بأغنية «ميهمنيش»، ثم عبر عن عشقه للكويت 
بكلمات جميلة واصفا اياها بأنها منارة احلب 
واألمان والسالم، وقدم األغنية اخلليجية «سّر 
حبـــك» التي تفاعل معها اجلمهور، وبدا على 
عالمة االنسجام فشدا من ألبومه اجلديد بأغنية 
«سنني رايحة وسنني جاية» واتبعها بأغنيات 
«مش بالكالم، نسيني الدنيا، بتفل بس قلبي 
معك بيضل»، ليشعلل بعد ذلك املسرح بأغنية 
القدمية «قلبي عشقها» التي اشتاق لها اجلمهور، 
ثم قدم «جني جني» و«يابويا أنا قلبي داب» 
ليختتم فقرته بأغنية «أنت احلب الكبير» مودعا 

جمهوره على أمل مالقاتهم مستقبال.

  طرب أصيل

  أما الوصلة الغنائية األخيرة فقد بدا اجلمهور 
وكأنه متعطش للفن والطرب األصيل، فعلى 
الرغم من ظروفها الصحيـــة هذا العام نظرا 
حلملها تصدت املطربة السورية أصالة نصري 
لهذه الفقرة ملشـــاركة أهـــل الكويت أعيادهم 
الوطنية، ففي الســـاعة الثالثة إال ربعا وبعد 
كلمات رقيقة من املذيعة فاطمة بوحمد صعدت 
أصالة وسط تصفيق شديد من احلضور وبدأت 
وصلتها مبجموعة من األغنيات املنتقاة ومنها 
«شفت محبوبي غيرك، سواها قلبي، قانون 
كيفك، ما إذن، ال تخاف من الزمان» وأتبعتها 
بــ «أنســـاها ما اقدر» ثم «ما دفنت احلزن يا 
قلبي» ثم بأغنية «قد احلروف» الطربية و«شوق 
وعتب» واعقبتها بأغنية «إلى متى» التي رددها 
معها احلضور، وأخيرا فاجأت أصالها جمهورها 
بأغنيتـــني األولى «قالوا ترى» للفنان الكبير 
عبادي جوهر، وفي لفتة إنســـانية منها الى 
جمهورية مصر العربية والتي وصفتها بأنها 
أمهـــا الثانية التي ربتها واحتضنتها شـــدت 
أصالة بأغنية «حبايب مصر» وسط جتاوب 

كبير من اجلمهور.

 شاركهما الجريني وأمرشا في الحفل األول لمهرجان «زين الليالي.. ليالي فبراير»

 راغب عالمة كشف «سرّ حبه» للكويت.. وأصالة غنّت لـ«حبايب مصر» 

 عبدالفتاح اجلريني  منى أمرشا 

 > قبل صعــــود الفنان اللبناني 
راغب عالمة الى املسرح قال لـ«األنباء» 
في الكواليــــس: بالفعل كنت أمتنى 
لقاء جمهوري الكويتي وهاهو احللم 

حتقق.
  > الفنانون واجلمهور أشادوا جميعا 

باملسرح واإلبهار البصري فيه.
  > تلفزيون الوطن كان متواجدا في 
جميع جنبات صالة التزلج لتغطية 

احلفل على أكمل وجه.

  > صعد طفل الى املسرح أثناء وصلة 
ــط تصفيق  أصالة نصري فقبلته وس

من اجلمهور.
  > الزمالء ياسر العيلة وعبداهللا 
الطــــراروة ومحمد عاطــــف واحمد 
اخلليفــــي كانوا خليــــة نحل حيث 
تواجدوا قبل بداية احلفل بوقت كبير 
وذللوا جميع العقبات أمام الصحافة 
احمللية والعربية التي أتت لتغطية 

املهرجان. 

 من أجواء الحفل 

 أصالة رفضت الغناء على كرسي!

 مفرح الشمري
  بشكل مفاجئ، رفضت املطربة السورية اصالة الغناء على كرسي 
بعد ان مت جتهيزه لها قبل وصلتها الغنائية التي انطلقت في الـ ٢٫٤٥ 
فجرا وطلبت من املنظمني اســـتخراجه من املسرح وذلك حتى ال يقال 
انها تقلد املطربة احالم حينما اكملت وصلتها الغنائية العام املاضي 
على كرســـي بســـبب حملها. وغنت اصالة واقفة حتى الـ ٤٫١٥ فجرا 
مـــن دون اي اجهاد يظهر عليها وحرصت من خالل وصلتها الغنائية 
على تقدمي التحية للمطرب السعودي الكبير عبادي اجلوهر وحياها 
اجلمهور على ذلك بعد ان ذكرت لهم انها ســـتغني اغنية «قالوا ترى» 

التي شاركها احلضور في ترديد كلماتها اجلميلة.

  منى أمرشا «هي وهاي وهية»!

  تضايقت املطربة منى امرشـــا من عدم استكمال االغنية العراقية 
«هي وهاي وهية» التي ذكر مطلعهـــا «مرحبا بهاخلطار نّور بجيته 
الدار.. آه يا احلى جية»، وهاج اجلمهور معها، لكن املايســـترو خالد 
فؤاد اشار اليها بعدم استكمالها فغنت للمرة الثانية اغنيتها «يا مية 

حبيته» بشكل باهت مع انها غنتها في املرة االولى بتألق!

  أطفال ألبوم «زين الكويت»

  كانت مفاجأة احلفل االول اطاللة اطفال البوم «زين الكويت» الذي 
انتجته الشركة مبناســـبة االعياد الوطنية، وتصدى الحلانه امللحن 
الكبيـــر انور عبداهللا وكتب كلماته عدد من الشـــعراء املميزين حيث 
غنت شـــهد االنصاري وملوك مع مجموعة من االطفال في اول اطاللة 

لهما على خشبة مسرح «ليالي فبراير». 

 حرصت على تقديم التحية لعبادي الجوهر


