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اخلميس ٢٢ اغسطس ٢٠١٩ فنـون

فيصل البحيري وفرقته قدموا 7 مقطوعات عاملية.. والثامنة »فوق البيعة«!
أميرة عزام

@amira3zzam 

حتت رعاية وزير اإلعالم 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشــباب محمــد اجلبــري 
وبتنظيــم املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
للعــام الرابــع عشــر علــى 
انطلقــت فعاليات  التوالي، 
مهرجان صيفي ثقافي على 
مسرح عبداحلسني عبدالرضا 
بالساملية مساء أول من امس 
الفنان  الثالثاء بتقدمي ليلة 
الشــاب فيصــل  الكويتــي 
البحيــري بحضــور األمني 
الوطنــي  العــام للمجلــس 
العبداجلليل واألمني  كامــل 
العام املساعد لقطاع الثقافة 
د.عيسى األنصاري ولفيف 

من املثقفني واملهتمني. 
وعلــى هامش املهرجان، 
العــام كامــل  قــال األمــني 
العبداجلليــل ان املهرجــان 
يتضمن ٤٨ نشــاطا بحجم 

الوطني.
بدوره، قــال قائد الفرقة 
الفنان فيصل البحيري:  إن 
اجلديد هــذه الليلة انني لم 
مير علي أن يجتمع البيانو 
والعود بحفــل واحد، فهذه 
التوليفة العذبة الغربي ثم 
آلــة الكمان  الشــرقي حتى 

واملعاصــرة جميعهــا مــن 
الفنــان  توزيــع وخلطــة 
الكويتي عبدالعزيز شبكوه 
فــي جميع األعمــال التي مت 
تقدميهــا اليوم، وهي أعمال 
عامليــة معروفــة مت تغيير 
توزيعها املوســيقي، ماعدا 
العملــني العربيني املدمجني 

ســعيد مبشــاركة أصدقائه 
املقربني جدا منه في الفرقة 
من الكويت وهم عازفا اإليقاع 
حسني اخللف وبرهان الشطي 
الكمان عبدالوهاب  وعازف 
القطــان ومن مصــر عازف 
التشــيللو محمــد أبوعوف 
ومن ســلطنة عمــان عازف 

العود يوسف اللويهي.
العملني،  وبالســؤال عن 
قال الفنان العماني يوســف 
اللويهي ان املقطوعة االولى 
بعنــوان »هاجر« على اســم 
خطيبته هي من إيقاع الفالس 
الراقص املعروف عامليا والذي 
يحبــه كثيرا، أمــا املقطوعة 
الثانية فقد اســماها حواس 
وإيقاعها ملفوف مت استبداله 
خالل الليلة باإليقاع اخلليجي 
املوازي له مع إضافة توزيعات 
للتشيالو والبيانو والكمان.

وقام عريف حفل االفتتاح 
اإلعالمي ســعود احلسيني 
باستعراض لسيرة البحيري 
وأعماله املوسيقية ودراسته 
التي  ومشاركاته واجلوائز 

تتحــول مــن الغربــي إلــى 
الشــرقي لم حتدث مسبقا، 
وأعتبر نفســي مبتدئا ألن 
املوسيقى بحر، وطموحي ان 
انشر املوسيقى الكالسيكية 
مثلمــا حــدث الليلــة حتى 
يتقبلهــا اجلمهــور، فهــذا 
احلفل باملوســيقى العاملية 

فهمــا مــن تأليــف الفنــان 
العماني يوسف اللويهي

وعن فرقته املشاركة معه، 
أضاف البحيري انه مبجرد 
ان يكــون بحفــل االفتتــاح 
وعلى خشــبة مســرح اسم 
فنان حلم مبقابلته فإنه قد 
حاز شــرفا كبيــرا، كما انه 

حصل عليها، وذلك قبل ان 
يقوم األمني العام للمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب كامــل العبداجلليل 
فيصــل  الفنــان  بتكــرمي 
البحيــري بحضــور األمني 
العام املساعد لقطاع الثقافة 
د.عيسى األنصاري واألمني 
العــام املســاعد للشــؤون 
االداريــة واملاليــة د.تهاني 
العدوانــي  فــي املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 

واآلداب.
وقد قدم البحيري خالل 
احلفل املقطوعات املوسيقية 
العامليــة قاد فاذر وســكرت 
جــاردن وجيــم اوف ثرون 
ورينز اوف جاســتامير ثم 
املقطوعتني العربيتني هاجر 
وحواس ثم العاملية سبانش 
دانس. واخلتامية الثامنة التي 
لم تكن ببرنامج احلفل كانت 
ارجتاليــة لم يكــن معدا لها 
مسبقا وكانت »فوق البيعة« 
حسب كالم قائد الفرقة فيصل 

البحيري للجمهور.

من خالل افتتاح مهرجان صيفي ثقافي 14 مبسرح »عبداحلسني عبدالرضا«
العبداجلليل مرحبا برئيس قسم الفن الزميل مفرح الشمري األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل مكرما املوسيقي فيصل البحيري بحضور مسؤولي املجلس الوطني

)احمد علي( جانب من فقرات الفرقة املوسيقية بقيادة عازف البيانو فيصل البحيري 

عريف احلفل اإلعالمي سعود احلسيني

مكثف كما يحتوي على 3٤ 
ورشة عمل للصغار والكبار 
متخصصــة ومنوعة  تلبي 
احتياجات وأذواق املجتمع 
فــي العطالت فــي املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب، فقــد اخذنــا علــى 
عاتقنا التنوع في األنشطة 
ضمن فريق عمل متكامل مع 
األمناء املســاعدين، واشكر 
جهودهم املتواصلة من اجل 
ان تكون النشاطات في تزايد 
وتنوع، الفتا الى مهرجانات 
أخرى ستقدم خالل هذا العام.
مــن جانبه، قــال االمني 
العام املساعد لقطاع الثقافة 
عيسى االنصاري ان اجلديد 
بهذا املهرجان وجود أوروبي 
لليونــان وإيطاليــا وعربي 
لتونــس واألردن ومصــر، 
كما ان الصيحــات الثقافية 
واملســرحية املقدمة جديدة 
مما يعد دعما للحركة الفنية 
في الكويت، شــاكرا جريدة 
»األنبــاء« علــى تواجدهــا 
بجميــع فعاليــات املجلس 

ملشاهدة الڤيديو

ً حال شيحة في الدراما اخلليجية قريبا

سعد  رمضان .. »شو محسودين«

الفنانة  تتواجــد حاليــا 
حال شــيحة في كندا، حيث 
تقضــي إجازتهــا الصيفية 
هناك برفقة أبنائها، وقررت 
وقف نشاطها الفني إلى حني 
عودتها، التي ستكون مع بدء 
العام الدراسي اجلديد، على 
أن تستأنف مزاولة نشاطها 

بعد ذلك.
وذكرت مصادر مقربة من 
حال، حســب موقع »روتانا 
نت«، أنها عرض عليها مؤخرا 
املشــاركة في أحــد األعمال 
اخلليجيــة، وهو مسلســل 
إماراتــي خليجــي،  درامــي 
وقالت املصــادر انها أعطت 
موافقة مبدئية على خوض 
التجربة، وستجسد شخصية 
فتاة مصرية جتمعها الظروف 
بأبطال العمل خالل أحداثه.

وانتشرت مؤخرا شائعات 
تفيد زواج حال شــيحة من 
الفنان محمد رمضان، الذي 
شــاركته بطولة مسلســله 
األخير »زلزال«، والذي نافسا 

به في املاراثون الرمضاني املاضي، إال أن حال اعتبرت هذا الكالم شيئا مضحكا بالنسبة 
إليها، فيما نفى رمضان األمر برمته. يذكر أن مشــاركة الفنانة حال شــيحة في مسلسل 
»زلــزال« يعــد عودة لها للفن بعــد غياب واعتزال دام ألكثر مــن ١6 عاما، حيث ارتدت 
احلجاب ومن بعده اعتزلت الفن وارتدت »النقاب« وتزوجت وأجنبت أبناءها، ومؤخرا 

عادت إلى الفن مرة أخرى.

بيروت - بولني فاضل

يردد الفنان سعد رمضان 
في مجالسه أنه لو لم يكن 
فنانا لتزوج منذ زمن طويل 
وأصبــح أبــا ألطفــال كثر 
أولهم »سوزان« و»محمد« 
تيمنا باسمي والديه. وعلى 
الصعيد الفني، يستعد سعد 
لطرح أغنية جديدة منفردة 
تنتمــي إلــى لــون أغنيته 
السابقة »شو محسودين« 
انتشــارا  والتــي حققــت 

وجناحا ملفتني.
الشــاب  الفنان  ويبــدو 
بــرواج  مســبقا  متفائــال 
غنائــي جديــدة، الســيما 
أنه أســمعه إلى الكثيرين، 
وكان الفتــا إجماعهــم على 
امتــالك األغنية كل عناصر 
النجاح واالنتشار، واألغنية 
من إنتاج شــركة »روتانا« 
وستمهد لصدور ألبوم كامل 

للفنان النجم.

بيروت - بولني فاضل

جتزم الفنانة اليســا بأن حديثها اليوم عن 
مرحلة املرض والعالج التي عرفتها ال تســبب 
لهــا الضيق على اإلطالق لكونها جتربة ومرت 
وبالتالي اإلتيان على ذكرها ســواء في ســرها 
أو فــي العلــن ال يحزنها أو يزعجهــا، وتقول: 
»املرض صار ورائي، واحلمد هلل إني تخطيته 
وشــهدت على محبة الناس حتــى خارج اطار 
العالم العربي، وأنا ســعيدة لكوني ومن باب 
جتربتي استطعت توعية الكثيرات على أهمية 

الكشف املبكر للمرض«. 
وأكدت اليسا أنها لطاملا كانت من النوع 
احلريص على إجراء الفحوصات الدورية 
ومــن هنا كانــت دعوتها لكل النســاء في 
األربعينيات بشكل خاص إلجراء ما يلزم 
من فحص ذاتي وفحص لدى الطبيب من 

أجل الكشف املبكر على سرطان الثدي 
وعالجه وهو في مراحله األولى. 

وأقرت بأن اللحظة التي 
علمت فيهــا بإصابتها 

الثــدي  بســرطان 
كانــت األصعــب 
فــي كل مراحــل 
املرض والعالج 
ألن كلمة سرطان 
ال تــزال تثيــر 
الريبــة للوهلة 
األولــى رغم ان 
احلديث عن هذا 
املرض في العالم 
العربي ما عاد من 
»التابوهات« بل 
أصبح من األمور 

الطبيعيــة واملألوفــة. وتعترف بأنها شــعرت 
بالضعف في أوقات معينة لكنها لم تستلم ولم 
تالزم املنزل في مرحلة العالج بل حاولت تقوية 
نفسها بالعمل وبأشخاص من حولها لذا حلظات 
الضعف كانت قليلة نسبيا.  وتشير اليسا، التي 
حتيط نفسها دوما بأشخاص إيجابيني، إال أنها 
تنأى بنفســها عن 
الســلبيني لكونها 

إيجابية بطبعها ومقتنعة بأن اإلنســان يأتي 
احلياة مرة واحدة وتكفيه مشاكلها كي ال يختار 
من حوله ســوى أصحاب الطاقــة اإليجابية، 
وجتزم بأن الفن لم يسرقها من الزواج واحلياة 
العائلية وبالتالي هي ليســت نادمة على عدم 
الزواج لقناعتها بأن الناس ال يخلقون جميعا 
للزواج واإلجناب، وبالتالي ثمة أهداف كثيرة 
ميكن ان تنجزها الواحدة في احلياة غير العائلة 
واألوالد، وتقــول: »ال عقدة نقص لدي لناحية 
األمومة علما بأني قبل سنوات كنت أحب فكرة 
أن أصبح أما، حاليا أرى ان الطريق التي سلكتها 
كانت صائبة ولوالها ملا بلغت ما بلغته اليوم، 

لذا أحمد اهلل على كل شيء«.
على اخلط الفني، تنتظر اليسا ان تنتهي 
من حفالتها وإجازتها الصيفية لتبدأ ورشــة 
انهــاء ألبومها اجلديد والتركيــز على عملية 
التوزيع املوسيقي، علما بأن ٨٠% من أغنياته 
باتت جاهزة لكنها ليست أكيدة بعد ما إذا كان 
طرحه ســيتم قبل حلول العام اجلديد. وعن 
كليبها األخير »اكرهني« وخلوه من أي قضية 
اجتماعيــة خالفا ملا حدث حني اضاءت على 
العنف ضد النســاء في كليب »يا مرايتي« 
وقضيــة االنتحار في كليــب »عكس اللي 
شايفينها« فضال عن جتربتها الشخصية مع 
املرض في كليب »إلى كل اللي بحبوني«، 
تلفت اليسا الى أنها شاءت هذه املرة عدم 
البكاء على االطالل والعودة في الكليب 
إلى اللون الرومانسي الذي عرفت وملعت 
فيه، وبالتالي القول إنها تخطت مرحلة 

املرض وعادت إلى قواعدها ساملة. 
اجلدير بالذكر أن هذا احلوار هو 
آخر حوار صحافي مع املطربة إليسا 
قبل إعالنها اعتزال الغناء من خالل 

حسابها في »تويتر«.

مايا دياب تعتذر
وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب اعتذارا خاصا جلمهورها 
في تغريدة عبر حســابها الشخصي بـ »تويتر«، وقالت في 
تغريدتها: »ســامحوني بغيب عن التويتر ألن ما كتير بحب 
احلكي، بس رح شــد حالي وما بقى غيب عيب، شكرا على 
آراءكــم بأغنيتي اجلديدة »يا با يا با« وناطرة بعد كل واحد 

شو أكتر شي حب بالغنية والكليب«.
واألغنية من كلمات مؤمن راجح، وأحلان وتوزيع مودي 
منير، وإخراج كريســتيل يونس، وحققت اكثر من مليون 

و200 ألف مشاهدة على »يوتيوب«.
يذكر أن مايا دياب، أحيت مؤخرا حفال غنائيا كبيرا بالساحل 
الشمالي في مصر حضره حشد هائل من جمهورها وقدمت 
فيه باقة متنوعة من أغانيها التي جتمع ما بني القدمي واحلديث.

إليسا: ال عقدة نقص لدي
في آخر حوار صحافي معها قبل إعالنها اعتزال الغناء


