
 18  فنون  السبت  ١٩  فبراير  ٢٠١١   

 وعد تتغنى بالكويت 

 سعيد املعمري  فاطمة بوحمد 

الليالـــي» اشـــتعلت الصالة 
تصفيقا له وفي مبادرة جميلة 
منه قدم أغنية وطنية جديدة 
للكويت حملت عنوان «روعة 
يالكويـــت» وســـط حالة من 
التفاعل اجلماهيري وقدم بعد 
ذلك أغنية «ما صدقت نتالقى» 
كتعبير عن حالته وهو يالقي 
جمهوره الكويتي للمرة االولى 
والتي أثبت من خاللها أنه «غول» 
على املسرح خصوصا انه أجاد 
التنقـــل بني طبقـــات صوته، 
ومـــن ثم قدم اللـــون العراقي 
من خـــالل أغنيـــة «امليجانا» 
الرومانسية  واتبعها بأغنيته 
«بني ايديـــا»، وانتقل بعد ذلك 
املهندس الـــى اللون اخلليجي 
من خالل أغنية «على راسي» 
والتي اتبعها مبوال «أطيب طعم 
بوستك» وأتبعه بأغنية «غاب 
القمر»، ثم «اشاعه» وعاد الى 
الرومانسية من خالل «أذكريني» 
و«آخر كالمي» ليقدم أجمل ما 
ميلك «واحشني موت» والتي 
غناها اجلمهـــور أكثر منه ثم 
«يروحله فدوة» وغنى للفنانة 
الراحلة ربـــاب «كل خميس» 
بعد ذلك لبى طلبات اجلمهور 
التي تفاعل  وغنى «حمودي» 
معها احلضور بصورة الفتة ثم 
صدح مبوال «ودني لك» أعقبه 
بأغنية «مال للنجوم أوطان» 
قبل أن يقدم «قوم درجني» من 
الفلكلور العراقي قبل أن ينهي 
وصلته وهو يغني مرة اخرى 

للكويت «روعة يالكويت». 

اللون اخلليجي مع اغنية «سكر 
زيادة» واتبعتها بـ «ماروم» ومن 
ثم عـــادت لتغني من الفلكلور 
«أمي نامـــت» قبـــل أن تختم 
وصلتها كمـــا بدأتها بأغنيتها 

الوطنية «برمت املعمورة».

  كويت السالم

  مرة أخرى عاد املذيع االماراتي 
ســـعيد املعمري وقدم الفنانة 

بشكل جيد، ثم قدمت «أحبه» 
لتعرج الى اللون اللبناني من 
خالل اغنية «غصب عني» لتغني 
بعد ذلك «ثلج ونار» واحلقتها 
بأغنية «صدفة» والتي ألهبت بها 
حماس احلضور، ولم تكتف يارا 
بذلك بل واصلت حالة التناغم 
التي خلقتها مع جمهورها وغنت 
لهم «بســـك جتي حارتنا» من 
الى  اللبناني لتنتقل  الفلكلور 

والنصف عاد املعمري مرة أخرى 
اللبنانية  الفنانة  وقدم وصلة 
يارا والتي أطلت على املسرح 
وهي ترتدي فستانا أزرق وقدمت 
اهداء للكويت عبارة عن أغنية 
لبنانيـــة وطنية حملت اســـم 
انتقلت  «برمت املعمورة»، ثم 
للون اخلليجي من خالل أغنية 
«تعال» والتي غنتها مناصفة 
مع اجلمهور الذي تفاعل معها 

اعتلى املذيع االماراتي ســـعيد 
املعمري خشـــبة مسرح «زين 
الشابة  الليالي» وقدم املطربة 
التـــي غنت  شـــيخة املعتوق 
«كويت املاضي» مع مجموعة 
من االطفال وهي من ألبوم شركة 
«زين» مبناسبة االعياد الوطنية 
وقد لقيت االغنية تفاعال كبيرا 

من اجلمهور احلاضر.
  ومع حلول احلادية عشرة 

الصاعدة شـــيخة العسالوي 
لتغني «للديرة» «كويت السالم» 
البناي  من كلمات عبداللطيف 
واحلان انور عبداهللا وهي ايضا 

من البوم شركة «زين».
الواحدة بعد    ومع حلـــول 
منتصف الليـــل اطلت املذيعة 
حصة اللوغاني، لتقدم وصلة 
الفنان ماجـــد املهندس والذي 
مبجرد اعتالئه مســـرح «زين 

وغنت لصـــوت االرض الفنان 
طالل مداح «ما دام معاي القمر» 
اعقبتها بأغنية «يابعد روحي» 
و«وجهة نظر» والتي أظهرت 
من خاللها امكاناتها الصوتية 
لتختم وصلتها بأغنية «وطني 

حبيبي».

  ألبوم «زين»

  وقبل بداية الوصلة الثانية 

 عبدالحميد الخطيب
  في ليلة مليئة باالحساس 
والرومانسية وكان حب الكويت 
عنوانا لها غصت صالة التزلج 
في احلفل قبل االخير من مهرجان 
الليالي.. ليالي فبراير»  «زين 
مبحبي ثالثة من جنوم الفن في 
الوطن العربي وهم: وعد، يارا، 
ماجد املهندس والذين نشروا 
الفرح بني جمهورهم معبرين 
عن سعادتهم مبشاركة الكويت 

اعيادها الوطنية.

  فستان أبيض

  انطلق احلفـــل اجلماهيري 
الساهر باطاللة مميزة للمذيعة 
فاطمة بوحمـــد والتي رحبت 
باملايسترو خالد فؤاد ثم قدمت 
املطربة الســـعودية وعد ومن 
ثم أطلـــت وعد على جمهورها 
وهي ترتدي فستانا يحمل علمي 
الكويت والســـعودية وغنت 
«وطني حبيبـــي» للكويت مع 
اجلمهور الذي تفاعل معها برفع 
اعالم الديـــرة، بعد ذلك قامت 
بخلع العلمني وأظهرت فستانها 
االبيض لتغنـــي «يا أحالهم» 
وسط اندماج تام من اجلمهور، 
أعقبتها بـ «مقدر ألومك» و«لو 
كان له في احملبة»، ثم انتقلت الى 
غناء الفلكلور الكويتي من خالل 
اغنيـــة «انا بتبع قلبي» والتي 
تفاعل احلضور معها بشكل الفت 
وهو االمـــر الذي دفع وعد الى 
النزول والغناء مع اجلمهور، 
ثم قدمت اغنية «هذا اللي باقي» 

 في الليلة قبل األخيرة من «زين الليالي».. سيمفونية في حب الكويت
 

 المهندس «غول» على المسرح 
  ويارا مع جمهورها «ثلج ونار»

  ووعد «يا أحالهم» 

 حصة اللوغاني 

 ماجد املهندس  املطربة الراحلة رباب 

 ما سر غناء ماجد المهندس 
  «كل خميس» للراحلة رباب؟

 مفرح الشمري
  لفتة جميلة قام بها املطرب ماجد املهندس 
عندما تغنى بأغنية الراحلة رباب «كل خميس» 
ـ التي طرحتها في الثمانينيات ـ في حفلته 
مســـاء أمس األول على خشـــبة مسرح هال 
فبراير ولكن السؤال ملاذا اختار هذه األغنية 

وملاذا رباب بالذات؟!
  املهندس أجاب عن هذا السؤال قائال: 

  الفنانة الكبيرة رباب رغم رحيلها اال انها 
باقية في أرواحنا من خالل أغانيها اجلميلة 
وكانت جتمعني بها عالقة طيبة حيث عبرت 
عن اعجابها بأغنيتي «واحشني موت» لدرجة 
انها سجلت األغنية بصوتها كرسالة صوتية 
لتلفونها وذلك ألن كلمات هذه األغنية هزتها 
من الداخل وهذا الكالم صرحت به في احدى 

حلقات برنامـــج «جنوم اخلليج» الذي كان 
يقدمه املطرب االماراتي عبداهللا باخلير على 
شاشـــة «جنوم تي ڤي» حيث قالت لي في 
تلك احللقة انها طول عمرها «تبچي الناس 
بأغانيها وهســـه اجه منو يبچيها» وغنت 
«واحشـــني موت» بصوتها على الهواء في 
ذلـــك البرنامج األمر الذي أثـــر فيني كثيرا 
خصوصا انني احـــب صوت رباب من قبل 
ما التقي بها ولذلك كنت حريصا على احياء 
ذكراهـــا في حفلتي فغنيت لها أغنيتها «كل 
خميس» خصوصا انها من األغاني اجلميلة 
التي اعشـــق ان اسمعها من الفنانة الراحلة 
رباب وهللا احلمد جتاوب جمهور احلفل معها 
وردد كلماتها معي وهذا أقل شيء أقدمه ملطربة 

كبيرة بحجم رباب، اهللا يرحمها.


