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في آخر حفالت مهرجان هال فبراير الغنائية

الجسمي »عالي مستواه«.. و»مشاعر« شيرين أشعلت صالة التزلج
و الجمهور يطالب هند البحرينية بأغنيات »نقازي«

آخر اطاللة له فيها على خشبة 
مسرح فبراير أيضا، لتختتم 
وصلته����ا الغنائية بأغنيتي 

»مشاعر، وآه ياليل«.
ليفاجأ بع����د ذلك اجلمهور 
بانطفاء أضواء املسرح بالكامل، 
ويبدأ صوت في اس����تعراض 
مسيرة الفنان حسني اجلسمي 
أربعة عش����ر عاما، بدأت  منذ 
مبش����اركته في حف����ل افتتاح 
مهرجان »هال فبراير«، ليأتي 
اليوم ليختتم فعالياته، ليدخل 
بعدها اجلس����مي على إضاءة 
بيضاء للمسرح وسط تصفيق 
كبي����ر وترحيب من اجلمهور، 
ورح����ب النج����م االماراتي في 
البداية بالفرقة املوسيقية بقيادة 
املايسترو وليد، واستهل وصلته 
بأغنية »بحر الشوق« وتالها 
ب�»رع����اك اهلل« و»6 الصبح« 
و»دان على الدانة«، التي جعلت 
حضور احلفل في حماس شديد، 
حيث كانوا يغنون ويتمايلون 
على كراسيهم، فلم توجه الرقابة 
أي مالحظ����ات للجمهور الذي 
كان حريصا على االس����تمتاع 
باحلفل بقدر كبير ولم تكن هناك 
أي جتاوزات، وقدم اجلس����مي 
أيضا أغنيات »فقدتك، يا أغالهم، 
مرني، عالي مستواه«، ليقدم 
بعدها واحدة من أجمل أغنيات 
فيروز كما اعتاد منه اجلمهور 
هي: »عودك رن����ان« وأعقبها 
مباشرة ب�»اهلل ياخذك منهم«، 
وزاد احلماس عن تقدمي اجلسمي 
أغنيات »يحب سجانه، أما براوة، 
إنت اللي رحلت«، ليعلن بعدها 
عن حتيته للجنود املتواجدين 
في اليمن الذين يعملون على 
محاربة اإلرهاب هناك، ومن ثم 
قدم أغنية من الكلمات الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان 
»أسود اجلزيرة«، ليشدو بعدها 
مبوال »ما أكبر غالهم«، واتبعه 
باغنية »بشرة خير« التي وبعد 
انتهائه من غنائها أعادها مرة 
جديدة، ليغني أيضا »سألوني 
الناس« و»اهلل ما يسوا«، وختم 
التي  حسني اجلسمي وصلته 
استمرت حتى الساعة الرابعة 
والنصف من فجر اليوم التالي 

بأغنية »أنا كويتي«.

لها كثيرا، و»اندمجت« وهي 
غنت: »مش بتاعت الكالم ده« 
والت���ي متايلت عليها كثيرا، 
ممسكة بفستانها وهي تدور 
به، ما اش���عل األج���واء في 
التزلج، لتوجه حتية  صالة 
للفنان حسني اجلسمي الذي 
يشاركها احلفل بغنائها بدون 
موسيقى ألغنية »6 الصبح 

وبشرة خير«.
كما قدمت شيرين أغنيات: 
»قال صعبان عليه، عني ونني، 
كت����ر خيري، ج����رح تاني«، 
التي توقفت بعدها اليصال 
رسالة من الفنان فضل شاكر 
جلمهور الكويت، مؤكدة أنها 
تتوقف أمام املشاعر اإلنسانية 
وال تتوق����ف عند االنتماءات 
الديني����ة أو  السياس����ية أو 
غيرها، وقال����ت ان ما يهمها 
الذي  هو االحس����اس بالفن 
يق����دم، وقدمت لفضل اغنية 
»نسيت أنساك« والتي رددها 
معها اجلمهور بجانب اغنية 
»يا غاي����ب« ليعلنوا له عدم 
نسيانه على الرغم من ابتعاده 
لسنوات طويلة اآلن، وكانت 

جدوى. وكانت ش���يرين في 
قمة »الس���لطنة« والسعادة، 
وقدمت جميع اغاني مسلسلها 
»طريقي« ورددها معها اجلميع 
التزلج، خصوصا  في صالة 
ان اجلمهور يحفظها عن ظهر 
قلب، وطلبوا منها غناء أغنية 
»كده« التي تتسم بكثير من 
احلزن، و»سلطنت« شيرين 
وقامت بإحساسها العالي بغناء 
»على مني املالمة«، واتبعتها 
بأغنية »القل���ب يحب مرة« 
الكبي���رة املعتزلة  للفنان���ة 

شادية.
وألن أغنية »على بالي« لها 
النصيب األكبر دائما وعادة ما 
يطلب اجلمهور منها تقدميها، 
فما أن بدأت الفرقة املوسيقية 
بعزف مقدمتها حتى حتركت 
شيرين على خشبة املسرح 
وس���ط تصفي���ق وترحيب 
احلضور، لتجلس على األرض 
وتغني األغنية بإحساس كبير، 
وداعبت اجلمهور بسؤاله عن 
قصة شعرها اجلديدة والتي 
أكدت أنها قامت بها خصيصا 
الكوي���ت، فصفقوا  جلمهور 

املايسترو  املوسيقية بقيادة 
سعيد كمال، وقدمت بكلمات 
جميلة الفنانة شيرين والتي 
أشعلت املسرح حماسا منذ 
التي أطلت  اللحظة األول���ى 
فيها، فداعبت شيرين اجلمهور 
باستعراضها لفستانها األصفر 
بالدوران به كما الطفلة على 
املسرح، لتبدأ فقرتها بأغنية 
املقدمة ملسلسلها »طريقي« 
التي ردده���ا معها احلضور، 
ومن ث���م رحبت بهم، مؤكدة 
أنها تس���عد كثيرا بالوقوف 
والتواجد على خشبة مسرح 
مهرجان »هال فبراير«، وقالت: 
»جمهور الكويت األكثر تفاعال 
وجماال في احلفالت«، واكملت 
شيرين مع اغنية »مش عايزة 
غيرك ان���ت« ومتايلت عليها 
أكثر من  ودارت بفس���تانها 
مرة وسط تصفيق احلضور 
وإعجابه���م به���ا، فكان���وا 
يشجعوها كلما فعلت ذلك، 
على خالف توجيهات الرقابة 
التي كانت تقف حتت املسرح 
متام���ا محاول���ني توجيهها 
لع���دم التح���رك لك���ن دون 
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ختامها مسك، هذا أقل ما 
ميكن أن توص���ف به الليلة 
األخيرة من حفالت مهرجان 
اقيمت  التي  »هال فبراي���ر«، 
مس���اء أمس األول واجتمع 
فيها هند البحرينية وشيرين 
عبدالوهاب وحسني اجلسمي، 
حيث امتألت صالة التزلج عن 
آخرها باجلمهور الذي جاء من 
كل حدب وصوب حلضور هذه 

الليلة املمتعة.
بدأ احلفل متأخرا عن املوعد 
املقرر له بساعة تقريبا، وسط 
تس���اؤالت من اجلمهور عن 
السبب، حلماس���هم الشديد 
ورغبتهم في االستماع لفنانيهم 
املفضلني الذين ينتظرونهم، 
لكن دون جدوى، إلى أن أطلت 
املذيعة فاطمة دش���تي على 
خشبة املسرح لترحب بالفرقة 
املوس���يقية الت���ي صاحبت 
الفنان���ة هن���د البحريني���ة 
وكان���ت بقيادة املايس���ترو 
مدحت خميس، وظهرت هند 
على املسرح مرتدية »جمب 
س���وت« ذهبي الل���ون أظهر 
طولها وانتقده البعض، لتحيي 
اجلمهور بصوت كاد أن يكون 
مسموعا قبل أن تبدأ الغناء 
بأغنية »هال باللي يراضيني« 
وتلتها بأغنيات »من اآلخر، 
النبي، س���ما  يلي حتب���ون 
أنا، كذاب،  تانية، اش���معنى 
ملح احلياة، مريض احملبة، 
ماني على كيفك«، فاتس���مت 
الغنائية بالتفاوت  وصلتها 
بني األغاني الفرحة واحلزينة 
التي انتقدها عليها اجلمهور، 
مؤكدين أنهم كانوا يفضلون 
اختيارها ألغاني »نقازي« أكثر 
من التي قامت بتقدميها، هذا 
بخالف هندسة الصوت السيئة 
التي صاحبتها، فكان صوتها 
غير واضح في املسرح لعدد 
من اجلمهور، واختتمت فقرتها 
الغنائية بأغنية »فصيلة دمي 

الكويت«.
وتالها دخول املذيعة رشا 
اخلطيب ملسرح »هال فبراير« 
شيرين عبدالوهابلترحب باجلمهور وبالفرقة 

جانب من احلضور من ذوي االحتياجات اخلاصة

حضور كبير في احلفل اخلتامي لـ »هال فبراير«

هند البحرينية 

اجلسمي بعد زيارة أطفال بيت عبداهلل: 
رسالتي اإلنسانية تسير بالتوازي مع جناحاتي الفنية

كان الفنان حسني اجلسمي في اليوم السابق حلفله 
قد وجه دعوة ألهل الصحافة واإلعالميني للتواجد 
ــرطان،  ــه في مركز بيت عبداهلل ألطفال الس برفقت
خصوصا انه لم يتسن له التقاء وسائل االعالم لدى 
ــاركة في »هال فبراير«،  وصوله الى الكويت للمش
ليؤكد اجلسمي أن رسالته االنسانية ال تقل أهمية عن 
الفنية، فهو يحب استثمار جناحاته وحب اجلمهور 
له في مثل هذه األعمال اخليرية التي يحب تسليط 
الضوء عليها من خالل وجوده فيها، مؤكدا أن بيت 
عبداهلل واحد من أهم تلك املشروعات التي يحب تقدمي 
الدعم لها. وأكد حسني اجلسمي لـ »األنباء« أنه ممنت 
ــعيد بوجوده في حفل ختام مهرجان »هال  جدا وس
فبراير« الذي يعد واحدا من أهم املهرجانات الغنائية 
في الشرق األوسط، ملا يتسم به اجلمهور الكويتي من 
تذوق عال للفن، مشيرا الى انه بصدد التحضير لعدد 
من األغنيات التي ستطرح في الفترة املقبلة، وكان 

قد طرح منذ أيام أغنيته اجلديدة »وحشتي دنيتي« 
وهي باللهجة املصرية التي أكد أنه يحب الغناء بها، 
وهي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين وأحلان وليد 
سعد وتوزيع طارق عبداجلابر، لكنه حلداثتها فلن 
يتمكن من غنائها في حفل »هال فبراير«، مؤكدا أن 
ــينغل« التي يقوم بطرحها من  فكرة األغنيات »الس
فترة للثانية يحبها ألنها جتعله ال يغيب عن اجلمهور 
ــذا ال مينع أنه يفكر جديا في  أوقاتا كثيرة، لكن ه

طرح ألبوم في الفترة املقبلة.
كما أكد اجلسمي على احترامه لشركة »روتانا« 
سواء كان فردا من عائلتها أو ال، لكنها ستظل بيته 
ــذي يحبه ويكن لكل فرد متواجد فيه كل تقدير،  ال
مضيفا أنه يحضر في الفترة املقبلة عددا من األغنيات 
ــيطرحها بطريقة »السينغل« في مناسبات  التي س
ــهر رمضان املقبل مقدمة  مختلفة، كما لديه في ش

مسلسل غنائية يقدمها باللهجة املصرية.
رشا اخلطيب تألقت أثناء تقدميها لفقرة شيرين


