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 خالد المطيري: بعد نجاح «هدا هدا».. «مالي مزاج» 

ويشعرون بالتعب واجلهد اللي 
نقدمه، وأيضا يســـاعدون على 
الفنانون  أما  النجاح والوصول 

الشباب فنراعيهم حبا فيهم.
ــة ظهورك  ــبب قل ــد ما س   خال
اإلعالمي رغم كل هذه النجاحات؟

  صراحة أنا ما كنت حاب اني 
اتكلم في البداية ولم أحقق شيئا 
من النجاح ما عندي شيء أقوله 
ألني لألســـف في ناس موجودة 
بالســـاحة اإلعالمية ومعروفني 
بأعمالهم ال تستحق وهناك أيضا 
أشـــخاص محد يعرفهم ولديهم 
أعمال الكل يشهد لها وبنجاحها 
ولكن بعـــد األعمال التي قدمتها 
قـــررت ان أتواجد في الســـاحة 
للتكلـــم واحلديث عـــن أعمالي 

وأعّرف الناس فيني.
  ما األغنية اللي حسيت انك اللي 

كاتبها؟
  أغنية الفنانة الراحلة ذكرى 
«ما فيني شـــي» للشاعر األمير 

تركي.
ــي متنيت انك  ــا األغنية الت   وم

تكون انت اللي كاتبها؟
  «هذا تالـــي تقديرك» للفنان 
عبداملجيد عبداهللا وهي من كلمات 

عبداهللا بودله.
ــفت انك    وما األغنية التي حتس

كتبتها؟
  أغنيـــة «تاني مـــرة» للفنان 
بشار الشـــطي ألني أشعر باني 
استطيع ان أقدم األكثر وال قصور 

في بشار.
ــاعر الغنائي اللي  ــو الش   من ه

حتس ان أفكاره تعجبك؟
  أكيد وبال شك األمير تركي بن 
عبداحملســـن ألنه صاحب أفكار 
جديـــدة وغريبـــة ويصنع من 
الالفكرة فكرة جديدة ومختلفة 
وأنا صراحة أمتنى ان أصل الى ما 

وصل اليه من خيال وتفكير.
  كلمنا عن جتربتك في األناشيد 

اإلسالمية؟
  تعاملت مع املنشد فهد الكندري 
من خالل «تباشـــير» في شـــهر 
رمضان ونشيدة احلج وأنا أول 
من يدخل عالم اإلنشاد من خالل 
هذا النوع من الكتابات واحلمد هللا 
القت جناحا كبيرا وباهرا والتعامل 
مع فهد الكندري كان في منتهى 

الرقي واألدب.
  ما سر تعاملك مع امللحن محمد 
وماجد  ــداهللا  عب ــواف  ون ــه  بودل

املخيني؟
  حب من اهللا سبحانه وأرى 
اني اتفـــق معهم كثيرا في الفكر 
باالضافـــة الى روحهـــم الطيبة 
وتعاملهم الراقي ومعاملتهم أيضا 
بأن جنعل الساحة الغنائية أكثر 
تألقا وازدهارا في أعمال جميلة 

تستحق التقدير.
  كلمة أخيرة؟

  أشكركم على هذا اللقاء األكثر 
من رائع وإن شاء اهللا أكون عند 
حسن ظن اجلميع وان نقدم ما 
هو جديد ومميز يليق مبستوى 
الســـاحة الغنائيـــة الكويتيـــة 
واخلليجية وشكرا من القلب الى 

كل من ساعدني ووقف معي. 

من اهللا سبحانه وتعالى.
ــط الفني  ــدت الوس ــف وج   كي

والتعامل فيه؟
  لألمانة لقد تعبت لكي أصنع 
اسما يليق مبستوى الشعراء في 
الكويت واخلليج، أنا شخصيا لم 
أسع للفن ولكن الفن اللي سعى لي 
ووجدت من خالل الوسط الفني 
أسماء جديدة ولها كل االحترام 
والتقدير ووجـــدت معهم روح 
االخوة والعائلـــة الواحدة على 
الرغم من بعض االضطهادات من 
بعض الفنانني وامللحنني والشعراء 
وهذا موجود في كل مكان، لكن أنا 
شخصيا أحب ان أكسب وما أخسر 
لذلك يكون التعامل اجليل فيه رقي 
واحترام وأدب، واهللا مسخر لي 

الناس اللي حتبني.
  وما املشاكل التي واجهتك؟

  لم أجد أي مشاكل ولكن املشكلة 
التي اشعر بها رمبا تكون إيجابية 
وهـــي وجود أســـماء كبيرة من 
الشعراء في الساحة وهذا يجعلني 
أكثر حذرا في كتابة أي أغنية لكي 

أقدم األفضل واجلديد دائما.
ــرة اللي  ــي الكثي ــم األغان   رغ

قدمتها أين وجدت النجاح؟
  من بعد الفنان بشار الشطي، 
طلبني للمشاركة في أغنية «ثاني 
مـــرة»، بدأت أشـــعر باالنطالقة 
احلقيقية في هذا املجال، ورغم 
األغاني اللي قدمتها والقت أيضا 
جناحـــا كبيرا اال انني شـــعرت 
بالنجـــاح مع أغنيـــة «هدا هدا» 
للفنان القدير نبيل شعيل وهي من 

أحلان املبدع ماجد املخيني الذي 
شرفت كثيرا بالتعامل معه.

  وما هو جديدك؟
  هناك تعامالت كثيرة مع الفنان 
نبيل شعيل وأصيل وأحالم وهي 
في طور التجهيز، ومن جديدي 
تعاملي مع الفنانة اللبنانية الني 
خلف فـــي أول عمل خليجي لها 
من خالل أغنية «مالي مزاج» من 
أحلان ماجـــد املخيني باالضافة 
القدير محمد  التعاون مـــع  الى 
بودله ونواف عبـــداهللا وطبعا 
أمتنى التعاون مع أسماء كثيرة 
مثل القديرة نوال وراشد املاجد 
وعبداملجيد عبداهللا ألني متأكد 
ان التعامل معهم فيه احســـاس 

جميل.
  خالد من هم الشعراء اللي حتس 

انهم يعجبونك في كتابتهم؟
  هناك أســـماء كثيـــرة ومن 
أبرزها الشهيد فايق عبداجلليل 
وعبداللطيـــف البناي وعبداهللا 

بودله.
ــني أغاني  ــرى الفرق ب   كيف ت

األلبوم وأغاني املناسبات؟
  أغاني األلبوم لها صدى جميل 
وما توكل عيش وأغاني املناسبات 
اخلاصة يكون فيها «رزقة حلوة» 
رغم انني ال انظر للمادة نهائيا 
ولكن هناك تقديرا كبيرا من خالل 

هذه املشاركات.
بني  الفرق  ــوف  تش ــلون    وش

الفنانني الكبار والشباب؟
الكبـــار يقدرون    الفنانـــون 
الشاعر ماديا من غير ما يسألون 

 خالد كلمنا عن بدايتك؟
  أوال أحب ان أوجه حتية شكر 
وعرفان لـ «األنباء» على هذا اللقاء 
فقد كنـــت محتاجا اليه للظهور 
الى الساحة اإلعالمية والكشف 
عن اجلديد، والشكر موصول الى 
كل من وقف معي وساندني حتى 
الى هذه املرحلة بفضل  وصلت 
من اهللا سبحانه، أما عن بدايتي 
فكانت مع الفنان بشـــار الشطي 
من خالل ألبومه في ٢٠٠٧، كذلك 

٢٠٠٩، حيـــث شـــاركت معه في 
أغنية «ثانـــي مرة» و«أقوى من 
أول» فكانت من هنا االنطالقة الى 
عالم الشعر الغنائي ومن بعدها 
تعاملت مع كثير من الفنانني مثل 
أصيل أبوبكر سالم ونبيل شعيل 
وفواز مرزوق ومساعد البلوشي 
ومرام وهند وأحمد برهان ومحمد 
املوسى وعلي عبداهللا وبدر نوري 
وفيصـــل الصراف، أنـــا اجتهد 
واحاول تقدمي األفضل والتوفيق 

 أكد لـ «األنباء»  أنه لم يسع إلى الفن

 خالد املطيري مع بلبل اخلليج نبيل شعيل  .. ومع أصيل أبوبكر 

 مروان وغدي وأسامة الرحباني

 مصطفى اخلاني 

 «دون كيشوت» أول عمل مسرحي 
  ألبناء منصور الرحباني بعد رحيله 

 الكاميرا تصور «النمس» وأصالة 
  في جزر ميامي

 يستعد املمثل السوري 
مصطفى اخلاني، املعروف 
بدور «النمس»، للسفر الى 
جزر ميامي للمشاركة في 
برنامج الواقع اجلديد الذي 
يجمع عددا مـــن الفنانني 
العـــرب ومنهـــم اصالة 
نصري، فارس كرم، تامر 
حسني، عمرو دياب، أحمد 
البرنامج  الســـقا، ويقوم 
على تصوير حياة الفنانني 
املشاركني على منت السفينة 
املتوجهة الى جزر ميامي 

ملدة ١٥ يوما. 

  بيروت - ندى مفرج سعيد
   باشر أوالد الراحل منصور الرحباني التحضير ملسرحيتهم االولى 
بعد رحيل والدهم منصور والتي ستعرض على مسرح بيبلوس ضمن 
«مهرجانــــات بيبلوس الدولية» في املوســــم املقبل، حيث أكمل االخوة 
الثالثة اسامة وغدي ومروان التحضير لتقدمي مسرحية «دون كيشوت» 
التي كتب نصها وأشعارها غدي الرحباني، والفكرة والرؤية واملوسيقى 
ألســــامة، وستقدم الفنانة هبة طوجي دور البطولة من خالل شخصية 
دولســــينيا والفنان رفيق علي احمد من خالل شخصية دون كيشوت، 
وســــيلعب املمثل بيار شماسيان دور الشخصية الكوميدية.  ويشارك 
في العمل املسرحي ايضا عدد من املمثلني امثال علي اسعد حداد، يوسف 
حداد، زياد ســــعيد، نزيه يوسف، مايا ميني، وبطرس حنا. كما ستكون 
هنالك اطالالت صوتية للفرســــان األربعة: سيمون عبيد، نادر خوري، 
جيلبير جلغ وايلي خياط. وقد حتمل املســــرحية عنوان «دون اســــعد 
كيشــــوت»، وهي انتاج مشترك بني جلنة مهرجانات بيبلوس والثالثي 

األشقاء: مروان، غدي واسامة. 

 خالد السويدان
  استطاع الشاعر خالد املطيري أن يثبت نفسه في الشعر الغنائي فأصبح من 
األسـماء البارزة في هذا املجال، حيث حقق جناحات واضحة من خالل تعاونه 

مع عدد كبير من أملع املطربني الكبار والشباب.
  «األنباء» التقت املطيري حيث حتدث  عن بدايته احلقيقية في مجال الشعر  
مؤكدا أنه يعشقه ويشعر بأنه جزء ال يتجـزأ من شخصيته باالضافة الى جتربته 
الرائعة في عالم الشعر الوطني واألناشيــد الدينية التي انتشرت بشكل كبير 

في اآلونة األخيرة، فإلى تفاصيل احلوار:


