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)مقطوعــة  البوشــيه  ٭ 
موسيقية( من أحلان محمود 
الكويتــي )رؤيــة مشــعل 
حســن( مــن األربعينيات 

برؤية معاصرة.
 ٭ أغنية يا ناس دلوني من 
كلمات فهد راشــد بورسلي 
ومن أحلان محمود الكويتي 
من خمسينيات القرن الـ٢٠.
٭ أغنيــة علــى خــدي من 
كلمات عبداحملسن الرفاعي 
ومن أحلان عبداهلل الفضالة 
من ستينيات القرن الـ ٢٠ .
٭ أغنية يا نور عيني، من 
كلمات عبداحملسن الرفاعي 
ومن أحلان ســعود الراشد 
من ستينيات القرن الـ ٢٠ .

٭ أغنية يا من يبشــرني، 
من كلمــات بدر بورســلي 
ومن أحلان خالد الزايد من 

سبعينيات القرن الـ ٢٠ .
٭ أغنيــة رد الزيــارة، من 
كلمــات خليفــة العبــداهلل 
الصباح ومن أحلان عبدالرب 
ادريس من سبعينيات القرن 

الـ ٢٠ .
٭ أغنية رحلتي، من كلمات 
عبداللطيــف البنــاي ومن 
أحلــان راشــد اخلضر من 

ثمانينيات القرن الـ ٢٠ .
٭ أغنية وياله، من كلمات 
ومــن  احلديبــي  مبــارك 
أحلــان عبداهلل رميثان من 

ثمانينيات القرن الـ ٢٠ .
٭ أغنيــة مر يــا حلو، من 
كلمات ســاهر ومــن أحلان 
راشد اخلضر من تسعينيات 

القرن الـ ٢٠

من القرن الـ١9.
٭ أغنية قف بالطواف، وهي 
من الشــعر احلجازي ومن 
أحلــان عبــداهلل الفرج من 

مطلع القرن الـ ١9.
٭ أغنية شــدوا الضعاين، 
مــن كلمات حمــد املغلوث، 
وهــي من التراث القدمي من 

عشرينيات القرن الـ ٢٠.
٭ أغنية البارحة ساهر من 
كلمــات عبداهلل بن راشــد 
العليــوة وهي مــن التراث 
القدمي من ثالثينيات القرن 

الـ ٢٠ .
٭ أغنية يالدانه لدانه، من 
كلمات فهد اخلشرم وهي من 
التراث القدمي من اريعينيات 

القرن الـ ٢٠ .

الكويتية احلديثة مثل راشد 
اخلضر، وهي جتربة سعى 
املركز من خاللها إلى تسليط 
الضوء على بعض اإلبداعات 
التراث  الكويتية، وتقــدمي 
الغنائــي الثري في شــكله 
النقــي مــن دون تأثيرات، 
بحيث تصــل النغمات إلى 
آذان املســتمعن بأقــل قدر 
مــن احلواجــز ويســتمتع 
اجلمهور بجمال املوسيقى 
والغناء حيث تضمنت هذه 
االحتفالية ١4 أغنية كويتية 
من القــرون املاضية، وهي 

كالتالي: 
٭ أغنية يا ذا احلمام من 
كلمــات محمد بن لعبون 
وهي من التراث البحري 

طارق بشير، فكانت جتربة 
غير مسبوقة في املوسيقى 
العربيــة املعاصــرة، حيث 
الفرقــة اجلمهور  واجهــت 
من دون ميكروفونات سواء 
للعازفــن أو املطربن، وقد 
حققــت قبــوال جماهيريــا 
دفعهــا لتكرارها مــع باقة 
من األغنيات الكويتية التي 
متثل تاريخا للفن الغنائي 
بتطور مراحله منذ دندنات 
البحارة الكويتين في القرن 
التاسع عشر، مرورا باجليل 
املؤسس لألحلان الكويتية 
الكويتــي  أمثــال محمــود 
وعبــداهلل فضالة، وصوال 
إلــى جيــل مــن امللحنــن 
الذين شكلوا موجة األغنية 

أميرة عزام
@amira3zzam

نظم مركز الشيخ جابر 
األحمــد الثقافــي على مدى 
يومن »األربعاء واخلميس« 
للمرة الثانية حفل »من غير 
ميكروفون« والذي خصص 
لألغنيــة الكويتية في ١٠٠ 
عام وذلك من خالل الفرقة 
املوســيقية للمركز بقيادة 
املايسترو د.محمد باقر وأداء 
الكورال على خشبة مسرح 
الشيخ جابر العلي وذلك بعد 
متيز فريق الكورال في احلفل 
األول لهــذه الفعاليــة التي 
أقيمت في شــهر أغسطس 
املاضــي مبشــاركة املطرب 

كورال الفرقة املوسيقية أبدعوا وأمتعوا اجلمهوراملايسترو د.محمد باقر

14 أغنية كويتية في مائة عام أداها »الكورال« بنجاح
خالل حفل »من غير ميكروفون 2« مبركز »جابر الثقافي« 

فريق العمل
 تشــكلت فرقة مركز 
جابــر املوســيقية لهــذا 

العرض من: 
مدير املوسيقى د.أحمد ٭ 

الصاحلي
 قائد الفرقة: د.محمد باقر٭ 
 مــدرب الكــورال: بــدر ٭ 

نوري
 املديــر اإلداري: قصــي ٭ 

الدعيج
 تدوين: طارق كمال٭ 

 توزيع: 
خالد نوري٭ 
مشعل حسن٭ 
كمان٭ 

أحمد حمزة٭ 
أسامة البياتي٭ 
د.بدر كمال٭ 
جابر سبت٭ 
حمد العدواني٭ 
د.سمير محمد٭ 
عبدالرحمن شاكر٭ 
عبدالوهاب القطان٭ 
علي عبداهلل٭ 
د.فيروزا كاديروفا٭ 
فيصل العبيدي٭ 

 تشيلو: 
شادي عفيفي٭ 
طارق كمال٭ 

 فيوال:
خالد نوري٭ 

محمد الزنكي٭ 
محمود سعيد٭ 
د.يوسف املنصور٭ 

 كونترباص: د.بشير بركات
قانون: سامر إبراهيم
عود: محمد احلمدان

كالرينت: مشعل حسن
ناي: علي سعدون

إيقاع:
عبداحلميد الصقر٭ 
فتحي الصقر٭ 

كورال:
خليفة العميري٭ 
زبيدة أبل٭ 
سعود الكبان٭ 

شرين شكري٭ 
صفية عباس٭ 
ضحى عبدالكرمي٭ 
عبداهلل خيراهلل٭ 
عبداهلل الساملي٭ 
عبداهلل املطيري٭ 
عبداهلل الفضلي٭ 
فاطمة بودستور٭ 
فاطمة اخلضر٭ 
والء الصراف٭ 
محمد اسدي٭ 
مساعد التتان٭ 
نور احللفاوي٭ 

انهم جميعا يغنون مع نوال 
ويعزفون اللحن ونوال تغني 
بكل بســاطة وبــدون تكلف 
باللبس واملكياج وصورناها 
بيومن ألنهم كانوا متفاهمن 
ومنســجمن مــع بعض بكل 
أريحية وغنوا جميعا األغنية 
بــدون حلــن وعزفــوا على 
الغيتارات وصورتها على طول 
لتعرض قبل األغنية بالكليب.. 
الني كنت اشوفهم باالستديو 
يغنون مع بعض بكل بساطة 
فحبيت أنقل هاألجواء للشاشة 
الني حبيتها وحبيت اجلمهور 
انه يشوفها ويعيشها وراح 
يشوفون نوال بشكل مختلف 

وبسيط.
الفنانــة  وعــن مشــاركة 
فرح الصراف بالكليب يقول: 
استعنت بالفنانة فرح الصراف 
ألنهــا كفنانة أداؤهــا جميل 
ومعبــرة خصوصــا انــي ملا 

mbc تُبث اليوم حصرياً على شاشة الـ

أحمد اخللف: راح تشوفون نوال بشكل 
مختلف في أغنية »قضى عمري«

اطلع من جــو غناء نوال مع 
أصدقائهــا حبيــت ان تكون 
فــرح هــي املمثلــة واملعبرة 
للسيناريو وهي مثل الباور 
اللــي ارتكز عليه للمشــاهد 
التمثيليــة وبعد االنتهاء من 
التصوير واملونتاج حســينا 
بروح فرح ومشــاهدها كذلك 
استعنا براقصات الباليه من 

قبل االوبرا التركية.
وعــن موعد بــث االغنية 
يقــول: األغنيــة ســتبث كما 
وصلني يوم االحد على شاشة 

الـ ام بي سي كعرض اول.
يذكــر أن أغنيــة »قضــى 
عمري« من توزيع: مشــاري 
اليتيم وشارك في تصويرها 
امللحن مشعل العروج وامللحن 
إسماعيل تونش بالك، والفنانة 
آيتاج دوغان ومشاري اليتيم 
وحنن العروج والفنانة فرح 

الصراف.

بشار جاسم

ينتظر املخرج املميز أحمد 
اخللف ردود فعل املشاهدين 
بفــارغ الصبر لكليــب نوال 
الكويتية قضى عمري املتوقع 
بثه اليوم األحد على شاشــة 
العرب mbc، حيث إن اخللف 
له تعاونات سابقة مع القيثارة 
نوال الكويتية بأغنية عاطفية، 
الروائي  الفيلم  وغنت أغنية 
كان رفيجي عام ٢٠١4، وصور 
لها أنشودة دع األيام مع الفنان 
عبداهلل الرويشــد ومشــعل 
العــروج ومؤخرا مت تصوير 
عمل وطني لها سيرى النور 

الحقا.
»األنبــاء« هاتفت اخللف 
وهــو مبقر تصويــر األغنية 
بأسطنبول، حيث قال: انتهيت 
من تصوير قضى عمري لنوال 
الكويتية وهي من كلمات قوس 
وأحلان ياســر بوعلــي وانا 
سعيد جدا بالتعامل مع نوال 
وخصوصا في هذي األغنية 
التي أحبهــا الناس من خالل 
أيام قليلــة، حيث صورناها 
بأسطنبول وهذا ليس التعاون 
االول بيننا، حيث سبق لي ان 
أخرجت لها العديد من األعمال 
منها أغنية فيلم كان رفيجي 
التي حققت النجاح الكبير.. 
والعديد من األعمال وبالبداية 
أحب ان أقول اني سعيد بهذه 
الثقــة من قبــل الفنانة نوال 
وسعيد جدا بالسيناريو اللي 
كتبته وحبته نوال وطبقته 
وهالشي يعطيني دافعا اكبر 
خصوصا ان الكليب من إنتاج 
نوال وهو االنتاج االول لها.

ويضيف: اول ما ســمعت 
األغنيــة حبيت يكــون فيها 
جــو مختلــف لنوال وشــي 
جديد كليا عليها والصعوبة 
الكبيرة أني أقدم شــي جديد 
لنوال بعــد هالتاريخ الفني 
الطويــل والكليبات الكثيرة 
وخصوصا بالسيناريو اللي 
كتبته لها واهــي حبته وانا 
بالسيناريو والفكرة نفسها 
حبيت ان تغني نوال محاطة 
العازفــن منهم  بأصدقائهــا 
االخــوة األتــراك والصديــق 
العــروج  مشــعل  العزيــز 
خصوصــا أنهــا ليســت من 
احلانة لكني حبيت ان يشارك 
بالكليب مع ابنتهم حنن وهو 
الظهــور االول حلنن بكليب 
رسمي لنوال وحبيت يكون 
املخرج أحمد اخللف و»سيلفي« مع نوال وزوجها مشعل العروج وابنتها حننياجلو جو أسري ومن الفكرة 

فرح الصراف في »قضى عمري«جانب من تصوير األغنية

 QR ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام
أو  

 
أو 

 
كود أو 

»معهد املسرح« يحتفي بـ »إسماعيل« الليلة

يقيم املعهــد العالي للفنون املســرحية 
الليلــة أمســية خاصة بعنــوان »قريبا من 
هنا« وفــاء للروائي الراحل إســماعيل فهد 
إســماعيل، وذلك على خشــبة مسرح حمد 
الرجيب في املعهد املســرحي، وســيتحدث 
خالله عدد من احلضور بينهم عميد املعهد 
د.علي العنزي الذي حرص على إقامة تلك 

األمســية تكرميا وتقديرا للراحل إسماعيل 
وبصماتــه ومســيرته الطويلة في مجاالت 

الكتابة الروائية.
وسيتم خالل األمسية تقدمي شهادات من 
عدد من املتخصصن والفنانن الذين جرت 
دعوتهم للحضور، إلى جانب عدد من طلبة 

املعهد املسرحي.

الراحل اسماعيل فهد اسماعيل العميد د. علي العنزي

»همساتي« جديدها في معرض الكتاب املقبل

هند البلوشي من بعد »مستفز«.. 
»ماكو« و»املتزوجون«!

تســتعد الفنانة هند البلوشي لطرح أغنية سنغل جديدة بعنوان »ماكو« أحلان 
وتوزيع وماسترنغ محمد الشطي، سترى النور خالل الساعات القليلة القادمة، 
من بعد جتربتها االخيرة »مستفز« التي أثارت من خاللها جدال كبيرا محققة 
ردود أفعال متفاوتة حركت من خاللها نبض الشارع اخلليجي والعربي، 
ولكن هذه املرة ســيكون جو االغنية اجلديدة »ماكو« مختلفا متاما عن 
الســابق، وأحبت البلوشي ان تقدمها بوقت مميز وطريقة مغايرة عن 

»مستفز«. 
من جانب آخر، تشــارك البلوشــي في معرض الكتاب املقبل من 
خالل كتابها اجلديد »همساتي« الذي يحتوي على خواطر وعبارات 
كثيرة وجميلة حتكي حاالت اجتماعية مختلفة خصوصا ان الكتابة 
ليست بشــيء جديد على هند، كما أنها ستعود أيضا مع إصدارها 
االول وهو مجموعتهــا القصصية التي كانت بعنوان »الهروب من 
الظل« والتي قدمتها منذ سنتني تقريبا، حيث القت إقباال جماهيريا 
ملفتا واستحسانا كبيرا ولم يحالف هند احلظ خلطة طرح »الهروب 
مــن الظل« في جزئها الثاني ملا مرت به من وعكة صحية في الفترة 

املاضية ما جعلها تؤجل الكثير من املشاريع الفنية.
وبالنســبة لالعمال التلفزيونية تشارك الفنانة هند البلوشي مع 
الفنان د.طارق العلي في بطولة املسلســل االجتماعي ذي احللقات 
املتصلة املنفصلة »املتزوجون« وهو من تأليف عبدالعزيز احلشاش 
وإخراج نعمان حسني، وستظهر من خالله بعدة »كاركترات« من حيث 
»اللوك« وطبيعة الشخصية. ولفتت البلوشي في تصريح خاص إلى 
ان في هذا العمل ستكون أدوارها مختلفة عن كل ما قدمته في السابق 
واختارت املسلسل بعناية ليعيد التعاون بينها وبني العلي من جديد.


