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 احتضنته «مسرح الدراما» في دار األوبرا الكويتية 

 ريهام عبداحلكيم 
  في حفل «كلثوميات».. 

  طرب أصيل 

 مفرح الشمري
@ Mefrehs  

  
  احتضنــت خشــبة «مســرح الدراما» 
مبركز جابر األحمد الثقافي «دار االوبرا» 
ليلة مصرية من «الطرب االصيل» عنوانها 
«كلثوميــات» أحيتهــا املطربــة ريهــام 
عبداحلكيــم التــي تغنــت بأجمــل أغاني 
كوكب الشرق التي غنتها في األربعينيات 
واخلمسينيات والستينيات، وذلك مع الفرقة 
املوسيقية التي كانت بقيادة املايسترو عماد 
عاشور وسط حضور جماهيري «سّميع» 

من الدرجة االولى.
  ليلة «كلثوميات» كانت مبنزلة الهدية 
التي قدمها مركز جابر األحمد الثقافي لعشاق 
أغاني كوكب الشرق لتنظيف مسامعهم من 
الذي يسمعونه حاليا في الساحة الغنائية 
من بعض مطربيها الذين ال يحترمون ذائقة 

املتلقي.
  انطلق حفل «كلثوميات» وسط تنظيم 
جيــد مــن قبــل العاملني في مركــز جابر 
االحمد الثقافي، بظهــور مطربته الراقية 
ريهام عبداحلكيم التي عبرت عن سعادتها 
بوجودها في الكويت للمرة االولى ومتنت 

أن ينــال احلفل إعجاب اجلمهور الكويتي 
«السّميع»، حسب وصفها، لتغني بعد ذلك 
اغنية «رق احلبيب» الذي كتبها الشــاعر 
الراحــل احمد رامي في عام ١٩٤١ وتصدى 
ألحلانها الراحل محمد القصبجي وغنتها 
ريهــام بــأداء جميل ســيطرت فيــه على 
أحاســيس احلاضرين الذين متايلوا على 
حلنها اجلميل، مستذكرين في ذلك إبداعات 

كوكب الشرق التي ال تقدر بأي ثمن.
  وبعد ذلك قدمت املطربة الراقية ريهام 
عبداحلكيم أغنية «حانة األقدار» التي كتبها 
الراحل طاهر أبو فاشا في عام ١٩٥٥ وحلنها 

الراحل محمد املوجي، ورغم صعوبة غناء 
هذه األغنية ألنها حتمل شــكال جديدا في 
الغناء اال ان املطربة ريهام عبداحلكيم أدتها 
بشكل جميل مع كورال الفرقة نالت عليه 
استحسان احلضور الذي صفق لها كثيرا 

في نهاية اي «كوبليه» من االغنية.
  ولم تتوقف املطربة ريهام عبداحلكيم 
التــي أثبتت وجودها في أول إطاللة على 
اجلمهــور الكويتي عن إبداعاتها الغنائية 
وقدراتها اجلميلة في توصيل أغاني كوكب 
الشــرق بطريقة جيدة ودون مبالغة الى 
عشــاقها خصوصا عندمــا تغنت بأغنية 

«حبيبي يسعد أوقاته» التي كتبها الراحل 
بيرم التونســي عام ١٩٤٣ وحلنها الراحل 
زكريا احمد والتي اختتمت فيها الوصلة 

من احلفل «الكلثومي».
  وبعد استراحة قصيرة عادت املطربة 
ريهام عبداحلكيم الى خشبة املسرح لتغني 
«هجرتك» التي كتبها الشاعر الراحل احمد 
رامــي وحلنها الراحل رياض الســنباطي 
وأحلقتها بأغنية «أمل حياتي» التي كتبها 
الراحل احمد شفيق كامل عام ١٩٦٥ وحلنها 
املوسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وسط 
جتاوب كبير من اجلماهير املتعطشة ملثل 

هذه االغاني التي ال تتكرر، لتختتم ريهام 
عبداحلكيم احلفل بقصيدة «األطالل» التي 
كتبها الراحل إبراهيم ناجي عام ١٩٦٦ وحلنها 
الراحل رياض السنباطي، حيث غنتها ريهام 
بإحساس جميل تفاعل معه احلضور بشكل 

ال يوصف.
  يذكــر ان مركز جابر االحمــد الثقافي 
سيواصل تقدمي «كلثوميات» في اول خميس 
مــن كل شــهر من خالل أصــوات مختارة 
بدقة من فنانات دار االوبرا مبصر وبقيادة 
املايسترو عماد عاشور وفرقته املوسيقية 

املكونة من ٢٠ عازفا. 

 جانب من اجلمهور   (احمد علي) 

 أثارت النجمة نيللي كرمي جدال واسعا 
بعد تصريحاتها عن الرجال خالل مشاركتها 
في مهرجان اجلونة السينمائي. وأشارت 
في لقاء مع برنامج «تويتر بوت»، إلى أن 
«أغلب السيدات يتزوجن من أجل اإلجناب»، 
الفتــة إلــى أن «الرجالــة الذيــن يحملون 
مواصفات الرجولــة بدأوا ينقرضون مثل 

الديناصورات».
  وتفاعــل اجلمهــور بشــكل واســع مع 
تصريحاتهــا على «تويتر» والسوشــيال 
ميديا، وانقسمت التعليقات بني من وافقها 
الرأي ومــن انتقد حديثهــا، معتبرا أنه ال 
يســمح لفنانة بحجم نيللي كرمي احلديث 

بهذه الطريقة عن الرجال. 

 نيللي كرمي تهاجم الرجال! 

 رشا سالم تترك 
  «سوالف ضحى» 
  وتنضم إلى «الديوان» 

 بشار جاسم 
  

  بعد تقدميها للعديد من احللقات لبرنامج «ســوالف ضحى» 
على تلفزيون الشــاهد انضمت املذيعة احملامية رشــا سالم الى 
طاقم برنامج «الديوان» املتجدد والذي يضم العديد من الفقرات 
اجلديدة في موسمه اجلديد، حيث تقدم فقرة بعنوان «مع رشا».

  وعن هذه الفقرة تقول رشا: الفكرة او الفقرة بشكل عام تتحدث 
عن املرأة وأيضا نحارب العنصرية والتمييز بني املرأة واملطالبة 
باملساواة والعدل وأيضا نحارب كل شي ميس بالوحدة الوطنية 

وبشكل عام هي فقرة اجتماعية سياسية.
  وعن خروجها من برنامج «سوالف ضحى» قالت: سعيدة جدا 
مبشاركي بـ «سوالف ضحى» لكن وجدت نفسي في برنامج 
«الديوان» من خالل فقرتي التي تبث كل يوم اثنني وأربعاء 

من الساعة ١٢ بعد منتصف الليل وملدة نصف ساعة. 

 احلكمي يغني تتر «الطوفان» 
 صرح املطرب الســعودي إبراهيم احلكمي 
بأنــه انتهى مؤخــرا من تســجيل أغنية التتر 
للمسلســل املصري اجلديد «الطوفان»، والذي 
ســيعرض قريبا على شاشــة dmc، معربا عن 
سعادته بالتعاون في أغنية املسلسل مع عمرو 
مصطفى في التلحني، واملوزع املوسيقي أحمد 
املوجي، وأيضا الشاعر أمين بهجت قمر، والذي 
تعاون معه من قبل في أغنيتي املقدمة والنهاية 
ملسلسل «جبل احلالل» للفنان الراحل محمود 

عبدالعزيز.
  ومتنى احلكمي، في تصريحات صحافية له 
أن حتقق األغنية واملسلسل اجلديد ككل النجاح 
املأمول من صناعه على املستوى اجلماهيري، كما 
حققت أغنيتا «هموم جبلني» و«ماشية شمال» 
في «جبل احلالل» أصداء مميزة في مصر والعالم 
العربي، وانتشــرت بقوة من قبــل، معتبرا أنه 
فنان محظوظ ألنه قدم أغنيتي مسلســل «جبل 
احلالل»، وأكد أنه يعتــز كثيرا بنجاحه ورضا 

اجلمهور عن غنائه باللهجة املصرية. وقال: «أنا 
ابن بلد وأعشــق مصر وزياراتي مســتمرة لها، 
وأمتنى أن تكون أغنية مسلسل «الطوفان»، وكل 
أعمالــي الغنائية في مصر ال تقل عن مســتوى 
«هموم جبلني» و«ماشية شمال»، ويشرفني أن 
أثبت جناحي في مصر بأعمال أخرى، وبجانب 
اللهجة املصرية غنيت أيضا باللهجة اللبنانية 
واملغربية، الختراق احمللية والوجود والتقارب 
مع اجلمهور العربي، وأعتقد أنه من ضمن الثقافة 
الفنية حاليا الغناء باللهجات العربية املختلفة 

واأللوان الغنائية املتنوعة.
  ومسلسل «الطوفان»، من إخراج خيري بشارة، 
عن رواية فيلم «الطوفان» للكاتب بشير الديك، 
وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإنتاج شركة فنون 
مصر رميون مقــار ومحمد محمود عبدالعزيز، 
وبطولــة: ماجد املصري، وفتحــي عبدالوهاب، 
وأحمد زاهر، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وروجينا، 

وآينت عامر، وهنا شيحة، وعبير صبري. 


