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اجلمعة ٢٣ اغسطس ٢٠١٩ فنـون

إلهام الفضالة وهيا الشعيبي وداود حسني في مسرحية »عودة ريا وسكينة«إلهام الفضالة تقبل حفيدتها الهام

انطالق عروض »سيركو« في »مسرح التحرير«
بشار جاسم

امــس عروض  انطلقت 
مسرحية األطفال »سيركو« 
مبشــاركة فريــق »البــا« 
االســتعراضي وذلــك على 
خشبة مســرح »التحرير« 
مبنطقــة كيفــان وهي من 
تأليف فجر صباح وإخراج 
عبداهلل لويس ومن متثيل 
عبير احمد وعيســى ذياب 
وعبــداهلل لويــس وروان 
العلي وليالي دهراب واحمد 
بن حســن وغــرور صفر 
العميري وخالد  وشــمالن 
البلوشي  الصراف وسارة 

وعلي السدرة وآخرون.
أحداث املسرحية تدور 
حــول »ســترونغ« املتمرد 
الــذي يــؤدي شــخصيته 
وصديقتــه »بيــال« ليالــي 
دهــراب، وهمــا راقصــان 
فــي الســيرك الــذي تعود 
ملكيتــه للســيد »لويس« 
عبداهلل الويــس، ويحاول 
هذا الثنائي التمرد على باقي 

مسرحية حتمل العديد من القيم التربوية

عبير احمد  في املسرحية

هل تنافس
هيفاء وهبي
في رمضان 

2020؟

للمــرة األولــى، غنــت الفنانــة هيفاء 
وهبــي في ظل غياب مديــر أعمالها محمد 
الوزيري الذي تقدم باستقالته على موقع 
»تويتر«، منهيا أربع سنوات من التعاون 
معها ومتخليا عن إدارة أعمالها بعد سلسلة 
من االنتقادات التي واجهت هيفاء وأدت إلى 
هذا القرار الذي اتخذه الوزيري، واعدا بأنه 

سيظل إلى جانبها.
وكان واضحا من خالل احلفل الذي أحيته 
هيفاء في مهرجان غوتنبرغ الثقافي بالسويد 
أنها متحمسة جدا إلحياء احلفالت، ما فسر 

بأنه رد على االنتقادات التي واجهتها بسبب 
غيابها عن املهرجانات واحلفالت، فاجلمهور 
كان ينتظرها بشغف في السويد، وقدمت 

باقة متنوعة من اجمل أعمالها الغنائية.
في الســياق، يبــدو أن وهبــي تدرس 
مشــروع مسلســل عربي هذه املرة، حيث 
وصلها العرض، حســب موقــع »نواعم«، 
من القاهرة لكنه ليس دراما مصرية بل هو 
مسلسل خاص مبوسم الدراما الرمضانية 
الــذي غابت عنــه وهبي هــذا العام وآخر 

أعمالها كان »لعنة كارما« في عام ٢٠١8.

الفضالة:  »إلهام« خذت قلبي.. وسعيدة بلقب »اليدة«
عبداحلميد اخلطيب

عبـــرت النجمـة الهــــام الفضالـة 
لـ »األنباء« عن سعادتها البالغة لقدوم 
حفيدتهــا االولــى »إلهام« مــن ابنتها 
الكبرى منى العتيبي. وقالت: أشكر رب 
العاملن على كل النعم التي مّن علي بها، 
وال أخفي سعادتي الشديدة بحفيدتي 
الغالية التي مبجرد قدومها الى الدنيا 
»أخذت قلبي وروحي وعقلي«، مضيفة: 
لم أكن أعرف ما هو شــعور ان تكون 
االم »يدة«، لكن اآلن أستطيع ان اقول 
انه شعور مختلف وال يوصف بكلمات، 
وأحمداهلل على سالمة ابنتي، وان شاء 
اهلل تراها هي ووالدها عروسا جميلة 

وحتقق كل ما تتمناه في حياتها.
وكانت الفضالة قــد اعلنت اخلبر 
السعيد عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ونشرت صورة لها وهي حتمل حفيدتها 

علــى ذراعها وتقــوم بتقبيلها، لكنها 
حرصت علــى إخفاء مالمــح وجهها. 
وعلقت: »احلمد هلل الذي بنعمته تتم 
الصاحلــات.. رزقنــي اهلل بفرحــة ال 
يصفها أي كالم«، كاشــفة عن ان اسم 
حفيدتها على اسمها، بقولها: »رزقني 
اهلل بــأول حفيدة )إلهام( فاحلمد هلل 
حمدا يليــق بجالله على أجمل عطايا 
الرحمن وعلى سالمة ابنتي وحفيدتي 

وأنا في أفضل حال«.

»عودة ريا وسكينة«
في ســياق آخر، وعن مسرحيتها 
»عودة ريا وسكينة«، قالت الفضالة في 
تصريحها لـ »األنباء«: عرضنا املسرحية 
ملدة يومن ضمن مهرجان صيفي ثقافي 
١4 على مسرح عبداحلسن عبدالرضا 
بالساملية، وسعدنا باجلمهور الغفير 

الذي حضر املسرحية.

وأضافت قائلة: سنعرض املسرحية 
في سبتمبر املقبل مبدينة الرياض في 
العربية الســعودية الشقيقة  اململكة 
وذلــك لتقــدمي عــروض جديــدة بعد 
النجــاح الــذي حققنــاه فــي املنطقة 
الشــرقية بالدمام، فــي عيد األضحى، 
ونتمنى ان نكون دائما عند حسن ظن 
اجلمهور بنا، مشددة على ان العروض 
شهدت اقباال كبيرا سواء في عروض 
عيــد الفطــر او األضحى، مســتدركة: 
الناس حتب االعمال الهادفة املتكاملة 
العناصر، وهذا يتوافر في املسرحية، 
ما انعكس على اآلراء التي تثني على 
القصة واالخراج واداء املمثلن، موجهة 
الشكر لطاقم املسرحية كله على اجلهود 
التي يبذلونها للظهور في افضل صورة 

ترضي طموح اجلمهور.
وتدور احداث »عودة ريا وسكينة« 
فــي الكويــت، معتمــدة علــى حكاية 

أشــهر ســفاحتن مصريتن في بداية 
القرن العشرين، وهما األختان »ريا«، 
و»سكينة«، حيث جتسد الفضالة دور 
»سكينة«، في حن تؤدي هيا الشعيبي 
دور »ريا«، واملسرحية من تأليف هيا 
الشــعيبي وإخــراج ثامر الشــعيبي، 
متثيل: داود حسن وإلهام الفضالة وهيا 
الشعيبي وخالد البريكي وعلي الفرحان 
وعبــداهلل احلمادي وعبدالرحمن فهد 

وإشراف عام هاني الطباخ.
جديــر بالذكــر ان النجمــة إلهــام 
الفضالة قد أقامت مارس املاضي، حفال 
عائليا صغيرا البنتها وزوجها بحضور 
الفنانة هيا الشعيبي، وكشفت خالل 
احلفــل عن جنس اجلنــن وأن ابنتها 
حامل في بنت، وطالبت هيا زوج ابنة 
إلهام بتســمية الطفلة باسم »الهام«، 
وبالفعــل أعلن رغبتــه في إطالق هذا 
االسم على طفلته، وهو ما حدث بالفعل.

أكدت لـ »األنباء« بأن »عودة ريا وسكينة« ستعرض في سبتمبر بالرياض

أفراد املجموعة والتقرب من 
مالــك الســيرك وينجحان 
في اكتســاب ثقتــه قبل أن 
ينقلــب ويقــوم بطردهما 
بعدمــا اســتغل متردهمــا 

علــى بقيــة األعضــاء، مما 
يضطرهمــا للعــودة مــن 
جديد الى أحضان الفريق، 
الذي تقوده عبير أحمد ذات 
الشخصية القيادية، ويتحد 

اجلميع لشراء السيرك بعد 
خسارة صاحبه.

تواصــل  املســرحية 
عروضها حتى غدا »السبت« 
وهي من املســرحيات التي 

حتمل بن طياتها العديد من 
القيم التربوية التي يجب ان 
يتحلى بها أطفالنا ملواجهة 
احلياة وحتقيق أمانيهم مهما 

كانت الصعوبات.

املزروعي بضيافة تلفزيون الكويت اليوم

البرنامج يبث الساعة ١:٢٠ ظهرا وهو 
من البرامــج التوثيقيــة املهمة لرجال 
الكويــت، حيث تســتضيف اإلعالمية 
القديرة أمل عبــداهلل في كل حلقة من 
هذا البرنامج شخصية من الشخصيات 
الكويتية في كل املجاالت، للحديث عن 
احملطات والبصمات واإلســهامات إلى 
جانب التطرق إلى النواحي االجتماعية 
واإلنســانية بحياة تلك الشــخصيات، 
والبرنامج من تقدمي وإعداد أمل عبداهلل، 
وتشــاركها في اإلعداد رهام الصقعبي 

ويتصدى إلخراجه محمد باش.

امل عبداهلل عبدالرحمن املزروعي

عبر حلقة جديدة 
من برنامجها احلواري 
األسبوعي »رجال من 
الكويت« تســتضيف 
القديــرة  اإلعالميــة 
اليوم  أمــل عبــداهلل 
»اجلمعة« عبدالرحمن 
املزروعــي  يوســف 
وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعيــة والعمل 
األســبق، ذلك الرجل 
الــذي ال ميكــن ألي 
شخص أن ينسى دوره 

بالعمل الدؤوب ملصلحة الوطن واملواطن، 
حيث ستســلط اإلعالمية القديرة أمل 
عبداهلل الضوء على مسيرته الطويلة، 
ودوره في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وإنشاء املراكز الشبابية واملقاهي 
الشعبية وحملة التشجير التي قام بها 

وغيرها من اإلجنازات التي قام بها.
استضافة شــخصية وطنية بحجم 
العــم »بو يوســف« يحســب ألســرة 
البرنامــج ولشاشــة تلفزيون الكويت 
حتى يتعرف اجليل احلالي على إجنازاته 

وإسهاماته في بناء الوطن.

ميريام فارس: التمثيل هو األصعب
بيروت - بولني فاضل

قبل سنة ونصف الســنة شاءت الصدف أن 
تكون ميريام فــارس ضيفة رابعة الزيات على 
قنــاة »اجلديد« لتغنــي وتتحدث في أمور فنية 
وشخصية لها عالقة باملاضي واحلاضر واملستقبل، 
ومن جملة األمور التي ســئلت عنها هي رؤيتها 
للموت، فكان ردها أنها ال تخشى املوت وإمنا املرض 
وهــي تنحاز إلى املوت الــذي ال يربك اآلخرين، 
وحينهــا قالت عن املرض: »اهلل ال يجيبه لديار 

حدا ألنه صعب«.
بعد أشهر على هذه املقابلة، شاء القدر أن تختبر 
ميريام املرض مع تقييم وتكتم من جانبها على 
طبيعته ما ضاعف من التكهنات والشائعات التي 
بالغت في توصيفه وصوال حتى إلى االدعاء بأن 
املرض هو مــن النوع اخلبيث واخلطير وليس 

إال سرطان الدم. 
وتعمــدت ميريام، التي كانــت تتمنى لو أن 
الشائعات لم تنتشر ولم يعمد البعض إلى تضخيم 
حالتهــا الصحية واملرضيــة والذهاب بعيدا في 
التحليالت واالفتراضات، في مرحلة معينة عدم 
الرد أو التوضيح لكونها لم تشــأ اإلضاءة على 
املسألة رغم حدة الشائعات، أما حن دخلت فعليا 
مرحلة الشفاء، فقد وجدت نفسها مضطرة لتبرير 
مرحلــة الغياب واحلديث عن جتربة املرض مع 
حتاشي الدخول في تفاصيله ونوعه، لذا ظهرت 
لتقول ما تريد هي قوله باقتضاب مؤكدة أن »ال 
أحد فوق رأسه خيمة« وكل فرد معرض للمرض 
أو لفقدان عزيز أو قريب األمر الذي يســبب له 

بطبيعة احلال الضيق والعذاب، مضيفة أن القدر 
شاء أن تعرف أزمة صحية رغم أن أحدا ال يتوقع 
لنفسه هذه الظروف، وتصف هذه األزمة بالقاسية 
والصعبــة جدا لكن املهــم انها اليوم في مرحلة 
الشفاء واأليام الصعبة باتت وراءها وهي بالتالي 

في حتسن مستمر يوما بعد يوم. 
وميريام، التي اختبرت بقوة معنى األلم، تصلي 
اليوم لشــفاء كل من يقاســي ويتوجع، السيما 
انها زادت إدراكا وقناعة بأن ال شــيء في الدنيا 
يعلــو أهمية على الصحة، وفي مقاربة إيجابية 
ملا اختبرته، ترى أن ما حصل جعلها تلمس عن 
كثب مقدار محبة اجلمهور العربي لها وحرصه 
على عافيتها، معتبرة أن الناس ال تهمهم معرفة 
طبيعة مرضها بقدر مــا يعنيهم االطمئنان إلى 

كونها جتاوزت األيام املؤملة.
وتبدو ميريام فارس، بعد عودتها إلى نشاطها 
الفني وإحياء احلفالت وآخرها مهرجان موازين 
في املغرب، مفعمة بالتفاؤل والطاقة اإليجابية، 
السيما انها عمدت أخيرا إلى االنتقال لدارة جديدة 
وأشــرفت بنفســها على ديكور البيت وطابعه 
الذي غلبت عليه اللمسة املغربية، خصوصا انها 
استقدمت من مراكش بعض األشياء التي كانت 

حتتاجها الكتمال خصوصية املنزل. 
ميريــام املعروفة بعالقتهــا الوطيدة باللون 
املغربي اختــارت برلن لتصوير أغنية مغربية 
جديدة لها تقوم علــى اإليقاعات الريفية، وهي 
تتعاون فيها للمرة الثانية مع الفنان املغربي عبد 
احلفيظ الدوزي، أما بالنسبة لعودتها إلى التمثيل 
بعد جتربة الفوازير وفيلم »سيلينا« ومسلسل 

»اتهام«، فتؤكد انها باتت حتسب للمليون قبل ان 
توافق على أي عرض متثيلي، فرغم أن جتاربها 
كانت جميلة وناجحة، إال أنها انتهت إلى قناعة 
بأن التمثيل غاية فــي الصعوبة ويفوق الغناء 
مجهودا وتعبا، مشــيرة الى أنها تقدر كم يبذل 
املمثلون مــن طاقة خارجية وداخلية إليفاء كل 

مشهد حقه وإقناع املتلقن.


