
 24  فنون  الثالثاء  ١  مارس  ٢٠١١   
 رومانسي في «ظل البحر» وموسيقي يواجه الكثير من المشاكل بـ «سماء ثانية»

  إيراج ينفي مطاردة فنانة له للزواج منها: 
لست روبرت دينيرو الكويت! 

 عبدالحميد الخطيب
  في ظل ما يشهده الوسط الفني من انتاجات كبيرة 
وبزوغ وجوه وأفول أخرى، مـــازال الفنان املتألق 
احمد ايراج يثبت من خـــالل أعماله الفنية انه لم 
يتواجـــد من أجل التواجد وإمنـــا لتقدمي فن راق 
ورسالة واعية يضع من خاللها بصمته بعيدا عن 
اإلســــفاف واالبتذال اللذين شابا بعض األعمال 

الدراميــة.
  وفي هذا السياق أشار ايراج في حوار مع 
«األنباء» الى انه شارك في الفيلم السينمائي 
االماراتي «ظل البحـــر» مع املخرج نواف 
اجلناحي والكاتب محمد حسن احمد والذي 
سيعرض الفترة املقبلة بعد انتهاء عملية 
املونتاج، وهو فيلم روائي طويل يشارك 
فيه مع نخبة من جنوم االمارت، حيث 
مت تصويـــره من خالل طاقم فني من 
كندا، وذلـــك لتقدمي جتربة خليجية 

واعية بتقنية أجنبية.
  وأضاف ايراج قائال: كما شاركت 
في مسلسل «سماء ثانية» مع املخرج 
احمد املقلة والكاتب أمني صالح، وهو 
عمل رومانسي فنتازي يضم نخبة 
من النجوم منهم: جاســـم النبهان، 
هيفاء حســـني، عبد احملسن النمر، 
ابتســـام العطاوي، وغيرهم، وصور 
املسلسل بالكامل في البحرين وشخصيتي 
فيه رومانسية، حيث أجسد دور مؤلف موسيقي 
يواجه العديد من العقبات جلهل الناس بأهمية 

مجاله.
  واستطرد: ولدي عمل ثالث وهو «احلب ال يكفي 
احيانا» مع عبدالعزيز الطوالة كمنتج وابنه محمد 
الطوالة كمخرج، والعمل بطولة هدى حسني وزينة 
كرم وحسني املنصور وشهاب حاجية ومها محمد وتدور 
أحداثه في إطار رومانسي ايضا، مشددا على ان اجتاه 
املنتجني الى الرومانسية في أعمالهم ليس لتأثرهم 
باألعمال التركية واملكسيكية كما يقال، خصوصا ان 
مثل هذه االعمال قدمت عربيا في املاضي، ولكن ألن 
الناس وجدت متنفسا في الرومانسية في ظل التوترات 

واالنفعاالت الكثيرة احمليطة بهم في حياتهم.

  فنان موسيقي

  وأكد ايراج ان جميع االعمال الرومانسية التي شارك 
بها ال تغفل اجلوانب املرتبطة باالخالق الشرقية وحتترم 
العادات والتقاليد وقال: لو نظرنا مثال الى شخصيتي في 
«احلب ال يكفي أحيانا» ســـتجدني أقدم املشكالت التي 
يواجهها الفنان املوسيقي في منطقة اخلليج بسبب 
عدم انتباه اجلمهور لهذا النوع من الفنون، كما 

نتناول قضايا مهمة مثل صلة الرحم وغيرها.
  وعن ســـبب اجتاه الفنانني الكويتيـــني الى الدراما 
اخلليجية قال: ألن النجم الكويتي ميتلك قاعدة جماهيرية 
كبيرة تختلف عن باقي فناني اخلليج وهذا الشيء رسخه 
الفنانون الكبار في عقلية املشـــاهد الذي يعلم ان الفن 
اخلليجي ظهر مـــن الكويت، وللعلم أغلب االعمال التي 
ظهرت في اخلليـــج كان وراءها كوادر كويتية، وهذا ال 
ينفي ان هناك جنوما ودراما خليجية، لكن ما أقصده هو 
ان االســـتعانة بالنجم الكويتي هو للفت االنتباه، وهذا 
فرضته الساحة الفنية الكويتية ألنها هوليود اخلليج.

  وعما يقال ان مشـــاركة بعـــض الفنانني في اخلارج 
تكون بسبب املادة، رد: عن جتربتي الشخصية أنا أعمل 
فـــي اخلارج بنفس أجري في الكويت وفي بعض الدول 
اخلليجية يكون أجـــري اقل، خصوصا أنني أبحث عن 
الدور اجليد والبطوالت التي أستطيع ان أحققها في أي 
مكان، مبعني أنني أطيـــر وراء الدور، واعتقد ان الدور 

اجلميل هو الذي يشتري الفنان.

  توقيت سيئ

  وبسؤاله عن سبب مشـــاركته في اكثر من عمل في 
السنة الواحدة اجاب ايراج: اآلن ومع كثرة الفضائيات 
وتنوع االعمال وزيادة االنتاج اعتقد ان مشاركة الفنان 
في عمل واحد تعرضه للخطر وكأنه يحكم على نفســـه 
باإلعدام، خصوصـــا اذا ما عرض هذا العمل في توقيت 
سيئ أو من دون تســـويق اعالني، لذلك اعتقد انه البد 
على الفنان ان يقدم في املوسم الواحد ثالثة أعمال على 
االقل حتى يكون موجودا بشكل صحيح، ولكن مع تنوع 
«الكركترات» شكال ومضمونا حتى ال يقع فريسة التكرار 

وال يحرق نفسه.
  وحول زواجه، أشـــار الى انه لـــم يخطط حتى اآلن 
له ويتركه للقســـمة والنصيب، وقال عن إشاعة زواجه 
سرا بفنانة من الوســـط الفني كانت تطارده: هذا األمر 
غير صحيح، فلست روبرت دينيرو الكويت، مؤكدا انه 
يفضل أال يرتبط من الوسط الفني وذلك ألنه يعرف ان 
حياة الفنان دائما مشـــغولة، ولذلك يحتاج الى زوجة 
متسك البيت، ولذلك ارتباطه بفنانة سيكون عائقا أمام 
تكوينه ألسرة، مشـــددا على انه يعتز بجميع زميالته 

في الوسط الفني.
  وعن السينما أوضح ايراج انه متفائل خيرا بشأنها، 
وقـــال: هناك اجتهـــاد وإصرار على النجـــاح من خالل 
االنتاجات البسيطة للشباب الكويتي املوهوب واجتاه 
الفنان الرائع طارق العلي الى التعاون مع السينما املصرية 
وجنومها املشهورين، وكذلك املهرجانات اخلليجية التي 
تســـتقطب جنوم الســـينما العامليني وتسهيل احتكاك 
الســـينمائيني اخلليجيني بهم لالستفادة من خبراتهم، 
وهذه العوامل تعطينا مؤشـــرا ان الســـينما الكويتية 

قادمة على الطريق. 

 احمد ايراج مع زينة كرم وحسني املهدي في «احلب ال يكفي أحيانا» ..وفي مشهد من مسلسل «سماء ثانية» مع هيفاء حسني

 هيا الشعيبي: انتظروني
  في «كلثم ياتكم»

 عباءة أصالة تزين حملها 
  بتوأم في أبوظبي

 سليم سالمة: تنازلت عن لحن «ع بالي حبيبي» 
ومسؤول من «روتانا»: كالم سالمة كذب 

وقال: كل ما قيل من قبل سليم 
سالمة وبالل الزين وربيع فران 
١٠٠٪ كذب وهو تشويه لصورة 

لبنان.

 بعدما سبق ومتت قرصنة 
أغنية «كتبتلك» للفنانة دينا 
حايك وأغنيـــة «اغمريني» 
للفنان ملحـــم زين من قبل 
فنانني اســـرائيليني، تطرق 
برنامج «للنشر» مع اإلعالمي 
طوني خليفة ملســـألة سطو 
مغنيـــة اســـرائيلية تدعى 
سيريت حداد على أغنية «ع 
بالي حبيبي» للفنانة اليسا 

بعنوان «افير دافيف».
  البداية كانت بطرح عالمات 
استفهام من خالل تقرير حول 
ما اذا كانت هناك عالقة لشركة 
روتانا ببيع أغنياتها ملؤسسة 
اسرائيلية خاصة أنه مت ادراج 
اسم امللحن سليم سالمة على 

أغنية سيريت.
  وصرح امللحن سليم سالمة 
الذي حل ضيفا في االستديو 
بأنه وقع على التنازل عن هذا 
املصنف الغنائي واستغالله 
ونشـــره دون الرجوع اليه، 
معتبرا انـــه تضرر من هذه 
املسألة وسيتعامل بطريقة 
مختلفة مع «روتانا». وطلب 
سالمة من شركة روتانا تعديل 
عقد التنازل. وأعرب سالمة 
عن انزعاجه من وجود اسمه 
على االنترنت الى جانب اسم 
مغنية اسرائيلية مؤكدا أنه 
يوافق على أن تنتقل األغنية 
الـــى أي بلد فـــي العالم اال 

اسرائيل.

  ومبداخلة مع مسؤول من 
«روتانا» أوضح أن الشـــركة 
لم تعـــط أي تنازل ألي احد، 
مؤكدا أن أغنية إليسا سرقت، 

 ديو بين يارا و«نجم الخليج»
   لقاء أجر مغٍر

 رجاء الجداوي تجري عملية 
جراحية بعينها

 ديانا حداد: هذا هو رأيي
   في أهل الفن اللبنانيين والعرب

 كشفت الفنانة هيا الشـــعيبي أنها حتضر لعمل كوميدي جديد 
وهو مسلسل على حسب قولها «حرميي»، بطولته نسائية، ويضم 
مجموعة من املمثالت، منهن انتصار الشـــراح، وسعاد علي، مؤكدة 
أنها لم حتسم اختيار اسم مسلسلها اجلديد، وأنها قد تسميه «كلثم 

ياتكم» أو «كلثم والدنيا».
  ورفضت الفنانة الشـــعيبي، حســـب موقع «أم بي سي نت» أن 
حتكـــم على أعمالها، حيث قالت: أنا ال أحكم على أعمالي. الناس هم 
مـــن يحكمون، وأعتقد أن لها صدى إيجابيا بينهم، لذا أتوقع أن لي 
قبوال عند الناس، معربة عن فرحتها مبحاوالت الفنان طارق العلي 
الســـينمائية، مســـتدلة على جناح التجربة اخلليجية السينمائية 
بأنها وصلت إلى مصر هوليوود العرب، حيث سيعرض فيلمه في 
القاهرة، كما أن من احملتمل عرضه في تونس واملغرب، مشيرة إلى 

أن هذا يسجل في تاريخ الفن الكويتي.

 ظهرت الفنانة الســــورية أصالة نصري خالل حفل أقيم مؤخرا في 
أبوظبي بعباءة مميزة أظهــــرت حملها بتوأم، ومن املتوقع والدتها في 
نهاية شــــهر مايو املقبل. وكانت أصالة قد صرحت في لقاءات صحافية 
سابقة بأنها حامل بتوأم ذكر، وأنها تنوي تسمية أحدهما «علي»، فيما 
لم تختر اسم الثاني إلى اآلن.وشاركت أصالة في حفل إلى جانب صابر 
الرباعي، وسعود أبو سلطان في حفل أقيم اخلميس املاضي على مسرح 

شاطئ الراحة في أبوظبي مبناسبة ختام مسابقة «أمير الشعراء».
  وتضمنــــت احللقة األخيرة من البرنامج «أوبريتا» غنائيا جمع بني 
أصالة نصري وصابر الرباعي وســــعود أبو ســــلطان، مبصاحبة فرقة 
أورنينا السورية، وكتب كلمات «األوبريت» الشاعر اإلماراتي عبدالكرمي 

معتوق، الذي سبق ان فاز بلقب أمير الشعراء في الدورة األولى. 

 يبدو ان الفنانة يارا 
على ابواب االســـتعداد 
لتقدم دويتو مع الفنان 
اليمني فؤاد عبدالواحد 
احلائز أخيرا على لقب 
«جنم اخلليج»، واألغنية، 
حسب «النشرة» حتمل 
عنوان «ايه احبك»، وهي 
التواق،  من كلمات رمي 
وأحلان فايز الســـعيد، 
ومن جملـــة ما تردد ان 
الفنانة يارا ستتقاضى 
مبلغـــا مغريـــا مقابل 
موافقتهـــا علـــى تقدمي 

الدويتو. 

الفنانـــة  أجـــرت    
رجاء اجلـــداوي، عملية 
جراحية بعينها اليسرى 
إلزالـــة «املياه البيضاء» 
مبستشفى العيون الدولي. 
وكانت رجاء أجرت نفس 
العملية األسبوع املاضي 
ومت  اليمنـــى  بعينهـــا 
شـــفاؤها منها وخرجت 
العملية  في نفس يـــوم 
من املستشفى لسهولتها 
واستكملت مراحل العالج 

داخل منزلها.
  من ناحية أخرى تنظر 
رجاء استكمال مشاهدها 
في مسلسلي «سمارة» مع 

النجمة غادة عبد الرازق ولوسي، ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج 
محمد النقلي، و«جوز ماما» مع هالة صدقي ومن تأليف وائل شريف 

وإخراج أسد فوالدكار.
  اجلدير بالذكر أن آخر أعمال رجاء اجلداوي هو فيلم «يانا ياهو» 
مع الفنان نضال الشـــافعي ورمي البارودي ولطفي لبيب وعبداهللا 
مشرف وســـعيد طرابيك، ومن تأليف أحمد حجازي وإخراج تامر 

بسيوني.

 أكـــدت الفنانة ديانا 
حـــداد ان بلبل اخلليج 
نبيل شعيل فنان رائع 
واستاذ كبير وقالت انها 
معجبة بإنسانيته وفنه 
على الســـواء، جاء ذلك 
في حوار لها مع مجلة 
«قمر»، حيث سئلت عن 
رأيها في بعض الفنانني 
والفنانات العرب، فجاءت 
اجاباتها كالتالي: فارس 
كرم: جنم مميز، أغانيه 
حلـــوة ولديـــه جرأته 
التي تليق به.  بالغناء 
اما وائل جسار فهو رائع 
وظلم كثيرا في بداياته 

لكن اهللا عز وجل عوضه بنجاحـــات عديدة. وقالت عن جنوى 
كرم بتجنن «بالروح بالدم»، أيضا ألبوم نوال الزغبي جميل جدا 
وأهنئها عليه. ونانسي عجرم لم اختلف معها، نانسي حبيبتي 
و«شيخ الشباب» بتطير العقل وأنا أهنئها على الكليب واحلمل 
على السواء. وقالت عن شيرين عبد الوهاب صوتها يطربني فيه 
شجن غريب عجيب عبارة عن معجونة تعرف كيف تشكلها. وراشد 
املاجد شـــو ما غنى بيطلع منو بيجنن. اما حسني اجلسمي فهو 
كتلة احساس، ذكي جدا يعرف من أين تؤكل الكتف حتى بتقدميه 

تيترات الدراما مثل «بعد الفراق» و«أهل كايرو» كان رائعا.

 هيا الشعيبي

 أصالة ويظهر عليها احلمل أثناء احلفل 

 إليسا وفي االطار سليم سالمة 

 يارا

 رجاء اجلداوي 

 ديانا حداد 

 أحمد إيراج

 السعودية ريم عبداهللا 
تشن حملة

   على الصحافة الصفراء 
 فتحت الفنانة السعودية رمي 
عبداهللا النار على من سمتهم 
«صحافيي الصحف الصفراء»، 
واصفـــة إياهم بـ «الســـوس» 
الذي ينخر فـــي جدار اإلعالم 

الصادق.
  وذكرت رمي على صفحتها في 
«فيس بوك» كثيرا من املواقف 
التي تعرضت لها، وكانت فيها 
ضحيـــة لهـــؤالء الصحافيني 
الذين ذكرت بعضهم باالسم. 
وقالت: كلنا أمل في اهللا ثم في 
وزارة الثقافة واإلعالم، أن تقف 
لهؤالء املستصحافيني، لبتر هذه 
الشـــوائب التي تشوه صورة 
اإلعالم الشريف.وتفاعل مع رمي 
أكثر من ٥٠٠ عضو من أعضاء 
صفحتها الذين شـــاركوها في 
وضع احللول للقضاء على هذه 

الظاهرة.

 

 رمي عبداهللا


