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الليلة.. انطالق »الكويت املسرحي 20« في »الدسمة«

 مفرح الشمري
@Mefrehs

تنطلق الليلة على خشبة مسرح الدسمة فعاليات 
الدورة الـ ٢٠ ملهرجان الكويت املسرحي والذي ينظمه 
املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب حتت 
رعاية وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد ناصر اجلبري وحضور االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل 
واالمني العام املساعد لشؤون قطاع الفنون د.بدر 
الدويش ومديــر املهرجان فالح املطيري وضيوف 
الكويت من اخلليج والوطن العربي، وذلك من خالل 
عرض »امليعاد« تأليف د.نادية القناعي واخراج ميثم 
بدر والذي سيســلط الضوء على مســيرة احلركة 
املسرحية الكويتية واهميتها في اخلليج والوطن 
العربــي، الى جانب ذلك ســيتضمن حفل االفتتاح 
الذي سيتصدى لتقدميه كل من الفنان القدير داود 
حسني واالعالمية د.نورة عبداهلل لعرض مجموعة 
مــن االفالم الوثائقية املختصرة عن الشــخصيات 
املكرمة وهم الفنانة االعالمية القديرة امل عبداهلل 
والفنان حسن القالف واملخرج رمضان علي ومدير 
االنتــاج عبدالعزيز الهزاع والفنانة هدى حســني 
واالعالمي صالح الغريب والفنان عبدالعزيز املسلم 
والفنان محمد العجيمي والكاتب واملخرج بدر محارب 

والكاتب السعودي فهد ردة احلارثي.
 يشــارك في هذه الدورة 6 عروض مســرحية 
ســتتنافس علــى جوائــز املهرجــان، وعقــب كل 
عرض مســرحي ندوة فكريــة تكاملية، فضال عن 
تنظيم ورشــتني فنيتني وهما ورشــة »فن املكياج 

واخلدع البصرية« وورشــة »منقوشــات جدارية 
في العرض«، والعروض املسرحية تشهد مشاركة 
الفرق االهلية االربع، حيث ستعرض فرقة املسرح 
الكويتــي مســرحية »هاديس«، أما فرقة املســرح 
العربي فتعرض مسرحية »كوميديا بال ألوان«، بينما 
فرقة املسرح الشعبي تعرض مسرحية »صرخة«، 
وفرقة مســرح اخلليج العربي تعرض مســرحية 
»نكون أوال نكون«، وتشارك فرقة مسرح الشباب 
التابعة للهيئة العامة للشباب مبسرحية »سهد«، 
بينما فرقة »تياترو املسرحية« هي الفرقة اخلاصة 
الوحيدة التي تشارك في هذه الدورة، وستعرض 

مسرحية »البارج«.
من جانبه، قال مدير املهرجان فالح املطيري ان 
الدورة اجلديدة ستكون مختلفة نوعا ما عن الدورات 
الســابقة من خالل اختيار ضيوفها، باالضافة الى 
انها ستشهد بثا مباشرا عن طريق اليوتيوب جلميع 
انشــطتها الفنيــة من عروض مســرحية وندوات 
تطبيقية وفكرية، وذلك عبر موقع الهيئة العربية 
للمسرح، متمنيا ان تنال هذه الدورة اعجاب اجلميع.
يذكــر ان جوائــز املهرجان هــي »أفضل عرض 
مسرحي متكامل«، »أفضل مخرج مسرحي«، »أفضل 
مؤلــف«، »أفضل ممثــل دور أول«، »أفضل ممثلة 
دور أول«، »أفضل ممثل وممثلة دور ثان«، »أفضل 
ديكور«، »أفضل إضاءة ومؤثرات صوتية«، »جائزة 
جريدة »األنباء« ألفضل ممثل واعد«، »جائزة جريدة 
»األنبــاء« ألفضل ممثلة واعــدة«، »جائزة الراحل 
منصور املنصور مقدمة من فرقة مســرح اخلليج 
العربي« و»جائزة الراحــل كنعان حمد مقدمة من 

فرقة املسرح العربي«.

يتضمن 6 عروض مسرحية و»تياترو« الفرقة اخلاصة الوحيدة باملهرجان

الفنان القدير داود حسني واإلعالمية د. نوره عبداهلل يقدمان حفل االفتتاح

االمني العام املساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش مدير املهرجان فالح املطيرياالمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل

 إصدار جديد للغريب
 عن املهرجان

صدر للزميل صالح الغريب كتاب جديد يضاف إلى 
رصيده من التأليف والتوثيق الذي وصل الى )67( كتابا 

أثرى بها املكتبة الفنية الكويتية.
واإلصدار اجلديد يحمل عنوان »الســجل الوثائقي 
ملهرجان الكويت املســرحي« من الدورة األولى 1989م 

وحتى اآلن.
يتضمــــن  و
ــاح واخلتام  االفتت
ــة التحكيــم  وجلن
ميـــــن  ملكر ا و
ئزيـــــن  لفا وا
ومعلومـــــات 
أخــرى وصورا 
ــن  ــة عــ عامــ
كل دورة مــن 
 ، ن جــا ملهر ا
ــم  وســوف يت
اليوم  توزيعه 
ــرح  ــي مس ف

الدســمة.

ً أحالم باللهجة املصرية قريبا

مفرح الشمري

أعلنت فنانة العرب أحالم في برنامج 
»هال إف إم عمان« عن مفاجأة جلمهورها 
في مصر والوطن العربي، تتمثل بغنائها 
باللهجــة املصرية للمــرة األولى، وأنها 

حاليا بالفعــل تقوم بالتحضير 
لـ»ميني ألبوم« جديد باللهجة 

املصرية.
جاء هذا التصريح على 

هامش إحيائها حفلها الغنائي بدار األوبرا 
السلطانية الذي غنت به »أم فاهد« العديد 
من أغانيها احملببة جلمهورها في العاصمة 

العمانية.
وذكــرت الفنانة اإلماراتية أحالم أنها 
تواصلت مع العديد من الشعراء املصريني 

إلجناز الـ »ميني ألبوم« املصري.
وعــن جديدهــا قالــت:  انتهيــت 
من تســجيل جميع أغاني ألبومي 
وسيطرح في ٢4 يناير العام املقبل.

ألبومها اجلديد سيطرح 24 يناير العام املقبل

احالم في دار األوبرا السلطانية

الويس لـ »األنباء«: طموحي للسماء واملسلم شاعر 
مستفز.. وعالقتي بالفنانني قوية والتمثيل »مو ملعبي«

ياسر العيلة

املطرب املتميز عبدالعزيز 
الويس من املطربني الشباب 
الذين خلقوا ألنفسهم لونا 
غنائيا خاصا به مييزه عن 
اآلخرين حصــد من خالله 
حب وإعجاب اجلمهور داخل 
الكويت وخارجها وحتظى 
أعمالــه بنســب مشــاهدة 
عالية فــي مواقع التواصل 
االجتماعي، وبخالف متيزه 
كمطرب متيز ايضا كملحن، 
تعاون في الكثير من األعمال 
الناجحــة مع عدد كبير من 

املطربني واملطربات.
الويس  التقت  »األنباء« 
فكان هذا احلوار الذي بدأه 
بالتحدث عن ســبب غيابه 
إعالميا، قال: أفضل أن يكون 
ظهوري اإلعالمــي مرتبطا 
بوجود عمل جديد لي أحتدث 
عنه ســواء كانت أغنية أو 
حلنــا وهنا يكــون الظهور 
اإلعالمــي مهمــا ومن خالل 
جريدة مهمة مثل »األنباء«.
وعن جديــده في الفترة 
احلالية، قــال: على صعيد 
أغنيــة  عنــدي  األحلــان، 
»أنــا ويــاه« للمطــرب بدر 
الشعيبي، من كلمات سعد 
املسلم وتوزيع علي املتروك 
وأغنيــة مــع الفنــان علي 
كاكولي اســمها »قولوا لها 
مبروك«، من كلمات ســعد 
املســلم ايضا وتوزيع بدر 
كــرم، وعندي عمــل جديد 
مع سعد املســلم ايضا من 
أحلاني وتوزيع علي املتروك 
لم نستقر على االسم النهائي 
لهــا وإن كان اســم »قلبــي 

وينه« هو األقرب لها.
وعن سر التعاون الدائم 
الذي يجمعه بالشاعر سعد 
املســلم، قــال: أحب ســعد 
املسلم ألنه شــاعر مستفز 
ومتشــكل ويجعــل امللحن 
يروح معه من خالل كلماته 
الــى أماكن جديدة لم أذهب 
لها مــن قبل بخــالف انني 
مستمتع بالتعاون مع سعد.

به؟ قال: احلمــد هلل، وكما 
ذكرت لك ان ذلك لم يأت بني 
ليلة وضحاها وإمنا جاء بعد 

تعب كثير.
رغم ان استايلك الغنائي 
أكثره رومانسي وهادئ إال 
انــك حتقــق جناحــا كبيرا 
علــى مســتوى احلفــالت 
التجارية، فهل ذلك يحملك 
مسؤولية جتاه جمهورك؟ 
قال: أكيد يحملني مسؤولية، 
ومسؤولية كبيرة بعد، وأنا 
أقــول لك شــيئا: املوضوع 
ليــس تقدميك للون غنائي 
معــني، ولكن املوضوع انك 
كيف تستمر وجتدد في هذا 
اللون الذي اخترته لنفسك، 

وهنا تكمن الصعوبة.
يعجبنــي إصرارك على 
االستمرارية كمطرب بالرغم 
من عدم وجود شركات إنتاج، 
فماذا تقول للمطربني الشباب 
احملبطني من عدم وجود دعم 

او جهات إنتاج؟

ورحم اهلل امــرأ عرف قدر 
نفسه. وأضاف: ومن يدري 
مســتقبال رمبا يحدث ذلك 
مع مخرج شــاطر يكتشف 
فيني شيء، لكن بشكل عام 
أنــا أحس اننــي مازلت في 
بدايتي في الفن بشكل عام 
ومن األفضل أن أركز حاليا 

على الشيء الذي أحبه.
وعن طموحــه في عالم 
الغناء، قــال: ال يوجد لدي 
سقف، حتى ال أحجم طموحي 
ألن طموحي للســماء وأهم 
خطــوة في هــذا الطرح ان 
يكون تأثيري على اجلمهور 
ملموســا، وكما ذكرت أنت 
اننــي اســتطعت ان أحقق 
باللــون املختلف  النجــاح 
الذي أقدمه، فهذا يعني انني 
أثرت بجمهوري بهذا اللون 
وقدمت لهم من خالل أعمالي 
املواضيــع التي تؤثر فيهم 
وأطمح ألن يزيد هذا التأثير 
بشكل أكبر في الفترة املقبلة.

أقول لكل مطرب منهم.. 
ال تنتظر الفرصة من أحد، 
اصنع واخلق فرصك بنفسك، 
وأنــا مؤمن بأن كل شــيء 
سيأتي في الوقت املناسب 
وفي الوقت الصح بإذن اهلل.

وعن سبب عالقته القوية 
مع جنــوم التمثيل بخالف 
جنوم الغناء واملوســيقى، 
قــال ضاحكا: كلهــم ربعي 
وكلهم حبايبي وتربطني بهم 
عالقات قوية ليست عالقة 
شــغل فقط وإمنــا عالقات 
أخوية وســفر وجتمعات، 
فهذا الشــيء الذي يجعلني 
قريبا منهم نستشير بعضا 
ونأخذ آراء بعض في أعمالنا.
وعن سبب عدم اجتاهه 
للتمثيل، خاصــة انه على 
عالقة قويــة بالفنانني كما 
ذكر، قــال: تلقيت عروضا 
لكنــي ال أجــد نفســي فــي 
التمثيل، فهو ليس مكاني وال 
ملعبي ولست متمكنا منه، 

يُفضّل أن يكون ظهوره اإلعالمي مرتبطاً بوجود أعمال جديدة له

الشاعر سعد املسلماملطرب عبدالعزيز الويس مع املطرب واملمثل بدر الشعيبي

وردا علــى ســؤالي له: 
هل تعلم ان سعد املسلم لم 
يكن متحمسا لك في البداية 
كمطــرب ولــم يتوقــع لك 
االستمرارية إلى ان اخترت 
لنفسك لونا غنائيا مييزك 
وهنا اعتــرف بأنك مطرب 

ناجح؟
فقــال: طبيعــي ألنه من 
املستحيل انني عندما أقدم 
شيئا أحاول من خالله إرضاء 
الكل فهذا شيء صعب وأنا 
أرى أنه في البدايات طبيعي 
ان الفنــان ال يجــد نفســه 
بسرعة ويحتاج الن يجرب 
هذا اللون وغيره من األلوان 
الغنائية إلى ان يجد نفسه 
واحلمد هلل وجدت نفســي 
وهلل احلمد ان سعد رضي 

عني هو اآلخر.
وردا علــى ســؤال: هــل 
ان  نقــول  ان  نســتطيع 
عبدالعزيــز الويــس خلق 
لنفســه لونا غنائيا خاصا 

نصيحتي لشباب املطربني .. اصنعوا واخلقوا فرصكم بأنفسكم


