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منى الشمري لـ »األنباء«:
لسنا في زمن النجوم

فالبطولة للقصة املبهرة

سماح جمال

الدراما  الروائيــة وكاتبة  أعربت 
منى الشمري لـ»األنباء« عن سعادتها 
للنجــاح الكبير الــذي حققه عملها 
الرمضاني »ال موسيقى في األحمدي« 
الذي حصد أعلى نسبة مشاهدة في 
الســباق الرمضاني بقولها: سعيدة 
وأتوجس من ثقل املســؤولية، ألن 
النجاح بقدر حالوته مخيف ودائما 
مطالبة أن يكون العمل القادم أقوى 
وعن سر جناح مسلسلها »ال موسيقى 
في األحمدي« قالت: قربه من وجدان 
املشاهدين، مشكلة الدراما التي ال تنجح 
أنها مستعارة، مفتعلة وغير حقيقية، 
وبعضها نصوص مت تكويتها لذا ال 
تالمــس الواقع حدثا ولهجة، فهي ال 
تعبر عن البيت الكويتي وال تشبهنا.
وأكــدت على وجود اختالف بني 
الرواية ونصهــا الدرامي وهذا أمر 
بديهي فــاألدب أرحب واحلرية فيه 
أكبــر وخيال القارئ هو املخرج في 
الرواية، لكن في العمل الدرامي املخرج 
هو الراوي فهو الذي يقرر كيف يقول 
احلكاية بشكلها البصري الذي يقدمه 
املخرج محمد دحام الشمري بشكل 
ثري ومبهر ومتعة كبيرة في كل مرة.
وحول نشــاطها الدرامي، قالت: 
أفكار ومشاريع منها  لدي مجموعة 
عمل اليت كوميــدي، فكرته جديدة 
متاما، وأمتنى أن اقدم شــيئا يذكر 
الراحل  الكبير  الفنان  بأعمال  الناس 
عبداحلسني عبدالرضا التي تظل خالدة 
املوقف  اعتمدت على كوميديا  ألنها 
التي تطرح هموم الناس دون ابتذال 
أو اسفاف وفي نفس الوقت حملت 

السخرية الالذعة من الواقع املر.
وعن حال الرقابــة على األعمال 
الفنية، قالت: رقابة النصوص تخلفت 
كثيرا عن فترة العصر الذهبي للفن 
الكويتي، فقد شاهدت في عطلة العيد 
مســرحيات »باي باي لندن، سيف 

العرب، ســوق املناخ، درب الزلق«، 
واجزم أن هذه األعمال لو قدمت في 
أيامنا هذه ملا أجيزت ولتم منعها رقابيا.
وتابعت قائلة: شــخصيا منع لي 
رقيب املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، والذي هو اجلهة التنويرية 
ثقافيا في البلد، هذا ما يفترض إال انه 
منع لي نصا مسرحيا كنت سأشارك 
به في مهرجان املســرح الكوميدي 
رغم انه يحمل حسا وطنيا عاليا، لكن 
استيعاب املفاهيم بني السطور ليس 

سهال على البعض )...(! 
ومن ناحيــة اصداراتها األدبية، 
قالــت انها تعكف حاليــا على كتابة 
رواية جديدة لم يتــم التطرق إليها 
في األدب أو الدراما. وأكملت قائلة: 
أمتنى أن جتــد الرواية بعد االنتهاء 
منها طريقها للشاشــة يوما ما رغم 

موضوعها احلساس.

وأوضحت الكاتبة منى الشمري 
أنهــا تكتب فيلما ســينمائيا أيضا 
والفكــرة جديــدة إال ان اإلنتــاج 
السينمائي في الكويت غير مشجع، 
لكنها استطردت: أكتب ما أحب وما 
أشعر معه بحالة شغف، بغض النظر 
عما إذا كان سينفذ أم ال، ولدي عمل 
الراحل  للفنان  في األدراج كتبتــه 
عبداحلسني عبدالرضا وكان قد تابع 
وقرأ معــي احللقات األولى وحالت 
وفاته دون اكمال املشروع، وقد يظل 
العمل في األدراج لسنوات، وهذا امر 
ال يســبب لي إحباطا، ففعل الكتابة 

بحد ذاته ممتع.
وعن استمرارها مع املخرج محمد 
دحام الشمري، قالت: التوافق الفكري 
والتناغم الفني مع املخرج محمد دحام 
الشمري يجعالنا نقدم أفضل األعمال 
وأجمل النتائج، وهذا محفز الستمرار 

التعاون املثمر بيننا، ثمة رؤية مشتركة 
تنطلق من العمق واملخزون الثقافي 
لكل منا، ومحمد دحام قامة إخراجية 

وخير من يعتني بنصوصي.
أما مــن ناحية ارتبــاط الكتاب 
باألبطال فقد أيدت الشمري ما أسمته 
الكتابة احلــرة، قائلة: أفضل الكتابة 
احلرة دون التقيد بفكرة كتابة عمل 
لنجم أو جنمة معينة، وارى أن قصة 
العمل واملوضوع يفرضان االبطال، 
أما تأطير العمل السم معني فهذا يحد 
من خيال وحرية الكاتب في النص، 
وال اهتم قبل الكتابة باختيار ابطال 
عملي فهم ســيفرضون أنفســهم، 
أراهم بني الســطور أو بعد االنتهاء 
من الكتابة تبدأ الترشيحات بالعثور 
عليهم واستعراضهم، وما مينحني 
حرية كبيرة بعيدا عن ضغوط األسماء 
أنني ليست لدي عالقات وصداقات 
في الوسط الفني، فأنا روائية أنتمي 
لألدب أكثر من الفن وجنومه، وبرأيي 
أننا لســنا في زمن النجوم، بل في 
زمن القصة املبهرة، وشــخصيا انا 
أفضل البطوالت اجلماعية، واملتابع ملا 
يعرض على النت من أعمال اسبانية 
واميركية يرى انها حتقق أكبر نسب 
مشاهدة في اخلليج بينما جمهورنا ال 
يعرف ابطالها من قبل مثل مسلسل 
»الكاسا دي بابيل« وغيرها من أعمال، 
ما يؤكد أن النجم هو النص أوال ثم 
املخرج وبعده اإلنتاج وأخيرا الكاست 
في مكانه الصح، هذا ســر جناح أي 

عمل النص أوال.
وعــن اختيارها لتقــدمي أعمال 
متتاليــة تدور في حقــب تاريخية 
وتراثية، قالت انها أكثر ثراء وعمقا 
من األعمــال املعاصرة، وهي أعمال 
يصدق فيها احلب في زمن غير مادي 
ويعشقها الكبار ألنها تثير نستولوجيا 
احلنني للماضي ويحبها اجليل احلالي 
والصغار ألنهم يشاهدون أياما خالدة 

لم يعيشوها.

قالت إن الدراما املستعارة مفتعلة وغير حقيقية وال تشبهنا

منع لي نص مسرحي يحمل حسًا وطنيًا عاليًا..
واستيعاب املفاهيم بني السطور ليس سهالً على البعض
محمد دحام قامة إخراجية وخير من يعتني بنصوصي 

جناح »ال موسيقى في األحمدي« ثقّل املسؤولية

منى الشمري مع املخرج محمد دحام الشمري في كواليس مسلسل »ال موسيقى في األحمدي«

»خطوات الشيطان« تعود إلى الكويت

نانسي عجرم
تتعرض للسرقة

شكران مرجتى: أمتنى املوت!

عبداحلميد اخلطيب

أنهــت املســرحية الكويتيــة »خطوات 
الشــيطان« عروضها التي قدمت خالل عيد 
األضحى املبارك على خشــبة مســرح قطر 
الوطنــي في الدوحة، بنجــاح الفت وإقبال 
جماهيري فاق التوقعات، وعبر مؤلف وجنم 
املســرحية الفنان القدير عبدالعزيز املسلم 
عن ســعادته بلقاء اجلمهور القطري احملب 
للفن املســرحي، موجها الشــكر جلميع من 
ساهم في النجاح الذي حصدوه، وأعلن ان 
فريق العمل ســيعود الى الكويت استعدادا 
لتقدمي عروض جديــدة أكتوبر املقبل على 
مســرح كيفان، مشيرا إلى أن شباك احلجز 

سيفتح خالل أيام.
وكشف املسلم أن املسرحية ستقوم بجولة 
في دول اخلليج، ومنها عروض في االحساء 
والشرقية والرياض ومناطق أخرى باململكة 
العربية السعودية، الفتا الى انه سيعلن عن 

جدول العــروض القادمة بعد انتهاء جميع 
التراخيص.

وتــدور أحــداث »خطــوات الشــيطان« 
حول صراع اإلنسان مع الشيطان من خالل 
قصة أســرة تتعرض للعديــد من املواقف، 
مــع تناول بعض القضايــا املهمة التي يتم 
تقدميها بأسلوب كوميدي ممزوج بالرعب، 
كما تنبه املسرحية الى أن دروب الشياطني 
ســتقود من يسلكها إلى احلســرة والندم. 
واملسرحية من تأليف عبدالعزيز املسلم عن 
قصة الكاتب محمد الكندري، وإخراج عبداهلل 
عبدالعزيز املسلم، وإعداد وكلمات األغاني 
للشاعر سامي العلي، كما كتب الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة كلمات بعض األغاني أيضا، 
وبطولة: عبدالعزيز املسلم، انتصار الشراح، 
مرام، فوز الشطي، محمد الشعيبي، عبداهلل 
املســلم، مشعل الشايع، وعدد من الفنانني، 
وتدور أحداث املسرحية حول صراع اإلنسان 
مع الشيطان مع تناول بعض القضايا اآلنية.

شغلت الفنانة شكران مرجتى رواد مواقع 
التواصل االجتماعــي بتصريحها الصادم 
حول رغبتها املستمرة باملوت، خاصة مع 
اعترافها أنها سبق وفكرت باالنتحار، وقالت 
فــي حديث مصور إنهــا تتمنى املوت ألن 
اهلل أرحــم الراحمني، وألنهــا تريد اللقاء 
بوالدها وبجميع الناس الطيبني، حيث ال 

يوجد أي شر. 
وفيمــا اعترفــت أنهــا ســبق وفكــرت 
باالنتحــار، كان الفتــا ردهــا على ســؤال 
املراســلة التي قاطعتهــا، قائلــة: »واللي 
عاألرض بيحبوكي شــو بتعملي فيهم؟«، 
فأجابتها شكران: »بعد كم يوم بينسوني«!
وردا على السؤال حول من يستحق أن 
متوت ألجله، قالت: »أمي ووطني سورية 

وفلسطني«.

بعد رحلة ناجحة في قطر فترة عيد األضحى

مشهد من مسرحية »خطوات الشيطان« يجمع انتصار الشراح وفوز الشطي وعبدالعزيز املسلم

عبدالعزيز املسلم في عرضه األخير بدولة قطر الشقيقة

التصنع في أعمالنا الفنية.. إلى متى؟!
دالل العياف

املتابع للســاحة الفنية في الوقت 
احلالي، البد ان يشعر بكمية التصنع 
التلفزيونية  في أعمالها وخصوصــا 
منها سواء كانت على شكل أوبريتات 
أو أعمال درامية او حتى أغنية، وهذا 
األمر ليس محصورا في ديرتنا اجلميلة 
ولكن في معظم بلدان الوطن العربي 
جند التصنع في أعمالها التلفزيونية 
وجندها مثلنا »تتحسر« على أعمالها 
السابقة التي كانت فيها التعابير على 
السجية في احلب واألعمال الفنية، لذلك 
جند لها روحا مختلفة ولها »أحجيات« 
فيها خنة غير احلني لدرجة أنا نتمنى 
اننا لو عشــنا في تلك الفترة الزمنية 

الرائعة وأيام احلب العذري الراقي.
زمن احلب اجلميل الصافي لألسف 
الشديد لم نشعر به حاليا في أعمالنا 
الفنية الذي كان فيه تبادل عبارات احلب 
مثل ما نقولها بالكويتي بالعسر، وكانت 
العبــارات تطلع مــن اليوف تعبيرها 
عميق ونزيه وحتى الشرهة بني احملبني 
أول لهــا طابع خاص والغيرة توصل 
للطرف اآلخر بطريقه حلوة وخفيفة 
»بــس« لألســف هاألمور ما نشــوفها 
بأعمالنــا إال ما ندر، الســطور التالية 
تســلط الضــوء على بعــض األعمال 
الدرامية اللي فيها حب جميل وكلمات 
تسعد القلب ونتمناها لو نشوف مثلها 
في أيامنا احلالية لعل وعســى نعيد 

احلب الراقي في حياتنا.

فرسان املناخ
املشهد الذي جمع العمالق الراحل 

شويخه على راسها ويابولها رشود زين 
إليه جاسها(،  ايده  الشباب يقوم يغسل 
وترد انتصار وهي »مفزرة چمومها« 
وتقول: »عالم ابليس مستعجل على الشر 

من اول يوم طايحله شتيمة«.
وترد ام طالل: »زعلتي وال احساسچ 

تأثر بالغنايا ومعانيها احلكيمة!«.

خالتي قماشة
مشــهد الراحــل خالد النفيســي 
واستقالل احمد في مسلسل »خالتي 
قماشــة« من املشاهد التي ال تنسى 
وهــو نوع من مداعبة الزوجة التي 
تكون بســن صغيــر لزوجها الذي 
يكبرها بأعوام كثيرة ومثل ما نقول 
بالكويتي »الشــايب يدلل والشاب 
يعلــل«، وفيــه بالتحديد ملا اربطت 
عوينات النفيسي والعبته غميضه 
متت تغنيله: »عد عد لني العشرة ياهلل 
عد وانا بروح وبنخش بروح وبنخش 
واعرف ويــن ابي ألبــد، دور حتت 
دور فــوق ويني انا يامرزوق«، ليرد 
النفيسي: »يابعد داني وداني ياخلف 
اهلي وجداني واحلني بصيدچ بصيدچ 
والقاچ، ماني مطولها وياچ«، وترد عليه 
استقالل: »ويه ويه باملشمش تلقاني«.

أخيرا نتمنى ان جند أعماال فنيا في 
زمننا احلالي ترسخ في عقول الناس 
مثل أعمالنا الســابقة وعلى الرغم من 
محاوالت الكثير من مخرجني وكتاب 
وممثلني إال ان البعض منهم لم ينجح 
في ذلك لتفكيرهم باملادة أكثر من القيمة 
التي يقدمونها من خالل أعمالهم الفنية 
وهذا التفكير لم يكن دارجا في السابق 

لذلك فهي ناجحة حتى يومنا هذا.

من هؤالء وفي املشــهد هيفــاء تقول 
لبوعدنان: »قرب ميي قرب ميي.. قرب 
ميي ال تخاف« ويرد عليها: »ملا أشوفچ 
وأنا طايف قلبــي يرقع واتدوده، قلبي 

عنده بريك معدوم السفايف«.

أوبريت بعد العسل
أما عن موقف الشريچة في أوبريت 
»بعد العســل« وطبعا مثــل ما نقول: 
»الغيرة ســبايب في فراق احلبايب« 
وأيضا »الشــريچة حتر لو كانت في 
القبــر«، طبعا هذا املثــل ينطبق على 
املشهد الغنائي الذي دار بني القديرتني 
ســعاد عبداهلل وانتصار الشراح في 
غناية من التراث ولكن قالوها بطريقتهم 
اخلاصة وكانت فيها نوع من الغشمرة 
طبعا وهي اللي تقول فيها من احلرة 
ســندريلال الشاشــة ام طــالل: )يامن 
داس العريس يامن داسها ويامن سطر 

الراحل الكبير عبداحلسني عبدالرضا وهيفاء عادل والراحلة عائشة ابراهيم في »العتاوية«

سعاد عبداهلل وانتصار الشراح في أوبريت »بعد العسل« الراحل خالد النفيسي واستقالل أحمد في »خالتي قماشة« الراحل الكبير بوعدنان مع استقالل أحمد في »فرسان املناخ«

عبداحلســني عبدالرضــا والقديــرة 
اســتقالل أحمد في مسرحية فرسان 
املناخ حني قال لها: »نخوة يا حبي الذي 
كل يوم يكبر«، وترد عليه استقالل: »يا 
مناخ الروح ياحبي الكبير«، ويرد عليها 
الراحل بوعدنان ويقولها: »وينچ انتي 
واهلل ال ماشفتچ اخســر، غيبتج عني 

ترجعني فقير«.

العتاوية
أما عن مسلســل العتاوية فأيضا 
هناك مشهد يجمع بني العم بوعدنان 
والقديــرة هيفــاء عادل وهــي ترتدي 
فســتان العرس األبيــض وهو البس 
دشداشــة والغتــرة عالكتــف وقمــة 
البســاطة قاعدين في طــراد وتصور 
املشــهد بقمة الروعــة ولكن هو خالد 
حتى اآلن في قلوبنا وما ننكر تعلمنا 
بعضا من احلب اجلميل في تلك احلقبة 

بعــد أن قامت الفنانــة الكردية ماريا 

هورامي بسرقة فكرة كليب جنوى كرم 

»ملعون أبو العشق« وتقدميها في أغنيتها 

مصورة، أقدمت فنانة تركية على سرقة 

فكرة كليب نانسي عجرم »ماتيجي هنا«.

وفي مقارنة بني كليب التركية ألغنيتها 

اجلديدة »Bi Yere de Yaz«، الذي ظهرت 

فيه كبائعة في سوق اخلضار، يتبني أن 

الفكرة هي نفسها وسبق وأن قدمتها 

نانســي في كليب »ما تيجي هنا«، 

حتــى أن املغنية التركية اعتمدت 

نفس لوكات نانسي. وبعد انتشار 

الڤيديو كليب بشــكل واسع على 

مواقع التواصل االجتماعي، كشف 

اجلمهور التركي في تعليقاته أن فكرة 

الڤيديو كليب مسروقة من كليب نانسي.

يشار إلى أن نانسي عجرم أحيت حفل 

عيــد األضحــى في مركز دبــي التجاري 

العاملــي، بينما أحيــت جنوى كرم حفال 

فــي األردن فــي إطار فعاليــات مهرجان 

الفحيص، التي توجهت إليها بعد إحياء 

حفلها في وادي النصارى بسورية.


