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يواصل ترويض األسود واألفيال في نادي القادسية الرياضي

عبدالعزيز املسلم: اإلقبال اجلماهيري 
على »جنوب أفريقيا« يثلج الصدر

عبدالحميد الخطيب

يواصل الفنان القدير عبدالعزيز 
املســلم والفنانــة هيا الشــعيبي 
وحشد من جنوم املسرح ترويض 
األسود واألفيال وذلك ضمن احداث 
مســرحية »جنوب أفريقيا« التي 
تعــرض حاليا على مســرح نادي 
القادسية الرياضي وسط حضور 

جماهيري كبير. من جهته، اعتبر 
املســلم أن »جنــوب افريقيا« هي 
حالة جديدة في املســرح الكويتي 
ألنها تربط بني الكوميديا والرعب 
واملشاكل االجتماعية واالقتصادية 
التي تهم الشــارع، مشــيرا الى ان 
الكوميديا هي اكبــر عنصر مؤثر 

في هذا العرض.
وتعد هذه املسرحية األكثر تكلفة 

إنتاجية في مسيرة مسرح السالم 
نظرا لكّم اخلدع والتقنيات الفنية 
وحجــم الديكور وأبــراج اإلضاءة 
واألزياء وغيرها، واستطاع املسلم 
خاللها أن يدمج الكوميديا بالرعب 
ويســقط علــى كــم مــن القضايا 
االجتماعية واالقتصادية التي تهم 

الشارع.
ولفت عبدالعزيز املسلم الى ان 

املسرحية مازالت تقدم عروضها في 
الكويت وهي مستمرة طوال األيام 
املقبلة مادام هناك اقبال جماهيري 
باستمرار، ومن املتوقع ان تتواصل 
العروض حتى عيد األضحى املقبل، 
كاشفا عن وجود كم كبير من اخلدع 
واحليوانات في املسرحية وهو ما 
دفعه الى توســعة خشبة املسرح 
على حساب بعض املقاعد األمامية، 

ألن املعاجلــة الدراميــة للعــرض 
تتطلب ذلك، ملمحا الى ان احلشود 
اجلماهيرية التي مازالت تتدفق على 
نادي القادسية الرياضي ملشاهدة 
املسرحية تثلج الصدر، مشيرا الى 
ان مسرحية »جنوب افريقيا« تنبذ 
العنصرية وتدعو الى وحدة الصف 
وتنمية الشعور الوطني جتاه البلد، 
متمنيا ان تظل اعماله حتظى بقبول 

اجلمهور في الكويت ودول اخلليج.
يذكــر أن مســرحية »جنــوب 
أفريقيا« تواصل عروضها بنجاح 
كبير على مســرح نادي القادسية 
الرياضي، وهي من تأليف وإخراج 
وبطولــة عبدالعزيز املســلم، إلى 
جانب كل من هيا الشعيبي، أحالم 
حسن، شهاب حاجية، سعيد املال، 
عبداهلل الباروني، عبداهلل املسلم، 

هاني الطبــاخ، باإلضافة إلى عدد 
من خريجي املعهد العالي للفنون 
املسرحية )قسم التمثيل(، املوسيقى 
التصويرية مشــعل املانع، كلمات 
األشــعار للشــيخ دعيج اخلليفة، 
األحلان للموسيقار عادل الفرحان، 
والفرقة االستعراضية من مجموعة 
السالم اإلعالمية مبشــاركة فرقة 

نيويورك األميركية.

املسلم اثناء العرض بنادي القادسية مشهد من »جنوب افريقيا«عبدالعزيز املسلم واحالم حسن في املسرحية

انهــا ترفع  ممثلة تفكــر 
دعــوى قضائية ضد منتج 
عملها الرمضاني ألنه مطنش 
اتصاالتها بخصوص حقوقها 
املادية اخلاصة في هالعمل 
انه كان يواعدها  واملصيبة 
اثناء التصوير ويعطيها طاف 

مثل ما تقول.. اهلل يعينج!

الزمالء  ممثل زعالن مــن 
انتقدوا  اللــي  الصحافيني 
الرمضاني ووصفهم  عمله 
انهم مــا يفهمــون معنى 
النقد الصحيح ويحس اللي 
يكتبونه ظلم بحقه ومبشواره 
في الساحـــــة الفنيـــة..
الواثق ما تهزه االنتقادات!

مقدمة برامج متضايقة من 
مسؤولينها في الدوام بسبة 
انهم ما يسندون لها برامج 
تلفزيونية وتفكر انها تقدم 
استقالتها علشان تشتغل في 
قناة ثانية علشان جمهورها 

ما ينسونها على قولتها..
خير ان شاء اهلل!

شكوىانتقادات استقالة

»النعنع« ديو جديد يجمع العتيلي والسوياني
كشف املطرب ماهر العتيلي لـ 
»األنباء« انه سيتم إطالق »ديو« 
خــالل األيام املقبلة مبشــاركة 
املطرب عبدالفتاح الســوياني 
يحمل عنوان »النعنع« كلماته 
تراثية وحلنــه مقتبس. وقال 
العتيلي انه مت تسجيل االغنية 
 Music Sound« فــي اســتوديو
Jordan« لصاحبه الفنان محمد 
القيســي الذي تصدى لهندسة 
الصــوت والتوزيــع واملكــس 
ماســترينج.يذكر ان املطــرب 
ماهر العتيلي اليزال يبحث عن 
كلمات كويتية لتقدميها كأغنية 

»ســينغل« للكويت وشــعبها، 
خاصة انه يتقن اللهجة بحكم 

إقامته في الكويت.

ماهر العتيلي مع عبدالفتاح السوياني اثناء تسجيل األغنية

»لوياك« افتتحت قافلة الفن بحضور جمال سليمان

خلود أبو المجد

أمتــت »لويــاك« املرحلة 
األولــى من مشــروع »قافلة 
الفن« املوجه ملساعدة األطفال 
الالجئني السوريني في مخيم 

الفاعور في البقاع.
و»قافلة الفن« هي عبارة 
عن مركز فني متحرك يتكون 
من ثالث قاطرات تتحول الى 
فصول فنية تقــدم لألطفال 

كل أنواع الفنون لتساعدهم 
على جتاوز أزماتهم النفسية 
التي خلفتها مشاهد احلرب 
املدمرة وحتول أحزانهم الى 
أفراح وإحباطاتهم ومخاوفهم 
الى ابــداع عن طريــق الفن 
واملوســيقى  التشــكيلي 
والفنون املسرحية كالتمثال 

والرقص.
افتتــاح  وحضــر حفــل 
جمــال  الفنــان  املشــروع 

سليمان، حيث أبدى إعجابهم 
بالكرافانات امللونة واملجهزة 
بشكل فني جميل شارك في 
جتهيزها فنانون من الشباب 
والصبايا من الكويت ولبنان 
واألردن والعراق وســورية 
ومصر، كما ساهم الشباب في 
تدريب األطفال على الفنون 
املختلفة خالل أسبوع، وقدم 
األطفال برنامجا فنيا يشمل 
عرضــا مســرحيا وفقــرات 

غنائية وفقرات راقصة وعلقوا 
لوحاتهم التي رسموها.

الفن«  وستستمر »قافلة 
بتقدمي الورش الفنية لألطفال 
ويقدر عدد املستفيدين ١٢٠ 
طفــال حتى نهاية ديســمبر 
املقبــل، بينما تأمل »لوياك« 
من خالل حملتها زيادة عدد 
الورش وعدد املستفيدين من 
األطفال ليبلغــوا ٢5٠ طفال 

حتى نهاية ٢٠١8.

جمال سليمان يشارك في تزيني الكرافاناتجانب من البرنامج الفني

مركز فني 
متحرك يساعد 

األطفال على 
جتاوز أزماتهم 

النفسية

حلمها يتحقق ثانية في بعلبك ويشاركها رامي وبريجيت

ألني حلود لـ »األنباء«: أصبحت انتقائية أكثر.. وال أبالي مبن يحسد أو يثرثر
بيروت - بولين فاضل

الفنانة ألني  كثيرون قد يحسدون 
حلود على اختيارها افتتاح مهرجانات 
بعلبك هذا الصيف إلى جانب كل من رامي 
عياش وبريجيت ياغي. في األساس هو 
ليس وقوفها األول على مدرج بعلبك فهي 
التي اختبرته قبل مع فرقة كركال في العام 

 .2009
ألني، التي تستعد جيدا الستحقاق 
بعلبك، قالت إنها ال تبالي مبن يحسد أو 
يثرثر، فهي العارفة بأن مجال الفن زاخر 

باملعارضني واحلاسدين. 
»األنباء« حــاورت ألني حلود عن 
حتدياتها الكثيرة هــذا الصيف، فإلى 

التفاصيل:

تفتتحني مع رامي عياش 
وبريجيت ياغي مهرجانات 

بعلبك هذا الصيف..هل ميكن 
احلديث عن حلم حتققينه 

بالغناء في بعلبك؟
٭ هو حلم يتحقق للمرة الثانية 
كوني شاركت مع فرقة كركال في 
مسرحية »أوبرا الضيعة« التي 
قدمت في بعلبك في العام ٢٠٠9، 
وقوفي مع رامي وبريجيت على 
خشبة مهرجانات بعلبك يعني 
أن عمــر الفنان ال يهم بقدر ما 
يهم أن تكون املوهبة من النوع 
الــذي يفــرض نفســه ومثلما 
شــرعت بعلبك قلعتها للكثير 
من الفنانني العامليني والعرب 
واللبنانيني، هي اليوم تشرع 
قلعتها لي وهو ما أعتبره إضافة 

كبيرة إلى مسيرتي الفنية.

فنانون كثر عينهم على بعلبك..
٭ )مقاطعــة( صحيح، لذا لن 
تسنح لي هذه الفرصة ثانية، 
فهذه مسؤولية كبرى بالنسبة 

لي.

البعض من الفنانني الشباب 
يرى أنه يستحق أيضا هذه 

الفرصة، ماذا تقولني؟
٭ لــكل انســان احلريــة فــي 
التفكير كما يشاء، لكن السؤال 
يجب أن يوجه إلى القيمني على 
مهرجانات بعلبك الذين يعود 
إليهم االختيار والقرار، من حق 
كل فنان أن يحلم ببعلبك أو أن 
يشعر بأنه أهل للوقوف على 
هذه اخلشبة، لكن شخصيا ال 
أشغل نفســي بالتفكير فيمن 
يحق له أو ال يحق له بل يعنيني 
فقــط القيام بواجبي كي أكون 

احلمد هلل الكيميــاء موجودة 
بيننا وسنكون معا على املسرح 

في أكثر من أغنية مشتركة.

سينال كل منكم حقه بشكل 
متوازن؟

٭ أكيد، ال أحد يلغي اآلخر أو 
يأخذ مكانه ونحن نكمل بعضنا 

في هذا احلفل.

تقدمني من جديد مع املمثل 
بديع أبو شقرا مسرحية »بنت 
اجلبل« ضمن مهرجان »أعياد 
بيروت«.. ماذا يعني لك األمر؟

٭ بيــروت تســتقطب صيفا 
الســياح واملغتربني وبالتالي 
هذه فرصة متاحة ملن لم تتسن 
له مشاهدة املسرحية، السيما 
أنهــا عرضت قبل في املوســم 
الشــتوي، مســرحية »بنــت 
اجلبل« عمل خالد وهي تنتمي 
إلى األعمــال الغنائية الكبيرة 
التي ال متوت أبدا كمسرحيات 

»برودواي«.

ملاذا تغيبني نفسك عن 
التلفزيون؟

٭ أنا غائبة منذ العام ٢٠١5 
ألن العروض التي أتلقاها ليست 
كما أشتهي وأرغب، ال أحتدث 
مــن منطلق الغرور ولكن بعد 
ثالث عشــرة ســنة من العمل 
فــي الفــن أصبحــت انتقائية 
أكثــر وكل دور ميكن أن أكرر 
فيه نفســي أرفضه، لست من 
النوع الذي يقيم حسابا للمال 
والشهرة وإرضاء املنتجني قبل 
املوافقــة على أي عمل، ال أفكر 
بهذه الطريقة ويعنيني أن أغرم 

على قدر هذا االستحقاق.

أي فنانني ستكرمون بأصواتكم 
في بعلبك؟

٭ كل العمالقة الذين مروا على 
بعلبك مغنني ومؤلفني وملحنني، 
يعنــي كل الذين صنعوا مجد 

بعلبك.

وماذا عن السيدة فيروز؟
٭ الريبتوار الغنائي كبير جدا 
وال بــد أن تكــون هناك حصة 

للسيدة فيروز.

هل ميكن احلديث عن تناغم 
وانسجام بينك وبني كل من 

رامي وبريجيت؟
٭ مستحيل العمل مع شخص ال 
انسجام أو كيمياء معه، السيما 
أن الغناء نابع من اإلحساس، 

بالعمل ككل للمشاركة فيه وإال 
األفضــل أن أكــون صادقة مع 
نفسي ومع املنتج وأعتذر عن 

املوافقة.

ماذا تابعت من أعمال في شهر 
رمضان؟

٭ تابعــت يوميــا مسلســل 
»الهيبــة« وفرحــت كثيرا به، 

عمل كامل متكامل. 

فاجأت البعض عندما قلت إنك 
ترشحني املمثلة نادين نسيب 

جنيم لتجسيد شخصية 
والدتك الفنانة الراحلة سلوى 

القطريب، السيما أن والدك في 
طور كتابة قصة حياتها.. لم 
لست من ستجسد شخصية 

سلوى؟
٭ ال أدري من قرر من ستجسد 
شخصية سلوى، أوال أنا ال أشبه 
والدتي في طولها وشكلها، ثم 
أنا قلــت إن والدي متنى وهو 
يضع أفكار املسلسل أن تلعب 
نادين دور سلوى كونها األقرب 
إليها لناحية الشــكل ومتألقة 
فــي األداء، وأنا وافقته الرأي، 
خصوصا أنني معجبة جدا بأداء 
نادين، وفي أي حال املوضوع 
اليزال في طور الكتابة ونحن 
لم نقرر شيئا بعد حتى نادين 

لم نتحدث معها في األمر.

ماذا سيكون دورك في 
املسلسل؟

٭ دوري سيكون في السيناريو 
ورمبا أيضا في اإلخراج، على 
صعيــد التمثيل قــد تكون لي 

إطاللة في مشهد وحيد.

حلود في مسرحية »بنت اجلبل«

»بنت اجلبل« عمل 
خالد ال ميوت 

أبداً كمسرحيات 
»برودواي«

لست من النوع 
الذي يقيم حسابًا 

للمال والشهرة 
وإرضاء املنتجني قبل 
املوافقة على أي عمل


