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فنـوناالثنني ٢٤ مايو ٢٠٢١

النصار لـ «األنباء»: «Good night» حققت جناحًا كبيرًا
ياسر العيلة

ضمن فعاليات مهرجان الشارقة 
القرائــي للطفل، الذي تنظمه هيئة 
الشــارقة للكتاب بدولــة اإلمارات 
العربية، مت عرض مسرحية األطفال 
الكويتية «Good night» ملدة ثالثة أيام 
متتالية وسط إقبال جماهيري كبير. 
«األنباء» هاتفت مخرج املسرحية 
شــمالن النصــار ليحدثنا عن هذه 
املشــاركة فقال: «Good night» أول 
مســرحية أطفــال كويتية تعرض 
خارج الكويت بعد جائحة كورونا، 
واحلمد هللا كانت العروض ناجحة 
جــدا، واملمثلــون كانوا مشــتاقني 
للمسرح بعد غياب سنتني، فشعور 
الفنانني بعد أول عرض ال يوصف، 
شعور عاطفي بعد مشاهدتهم تفاعل 

اجلمهور معهم.
وعن كيفية تقدميهم العروض في 
ظل جائحة كورونا، قال: احلقيقة ان 
هيئة الشارقة للكتاب كانت حريصة 
على عودة احلياة الى مسرح الطفل 
بعد غياب كبير مع االلتزام الشديد 
على تطبيق االشتراطات الصحية 
واإلجراءات االحترازية والتباعد بني 
اجلمهور وبطريقة ترتيب وتنظيم 

احترافي مبعنى الكلمة.
وحــول التغيــرات التي حدثت 
في املسرحية على مستوى املمثلني 
املشاركني فيها، أوضح: هناك أسماء 
شــاركت في هــذه العــروض بدال 
من بعض الفنانني الذين شــاركوا 
فــي العروض التــي قدمت من قبل 
بســبب ظروف خاصــة بهم حالت 
دون تواجدهم معنا، والنجوم الذين 
شــاركوا معنا في عروض الشارقة 
جميعهــم تفوقــوا على أنفســهم، 
ووضح مدى اشتياقهم للمسرح بعد 

غياب، وجميعنا استبشــرنا خيراً 
من اإلقبال اجلماهيري الذي حظيت 
به املسرحية هنا في الشارقة، وان 
عودة مسرح الطفل في الكويت من 
جديد ستشهد مثل هذا اإلقبال واكثر.
وحــرص النصار علــى توجيه 
كلمات شكر من خالل «األنباء» الى 
عــدد من األســماء التي يــرى أنهم 
شركاء في هذا النجاح الكبير الذي 
حققته املسرحية، بدأه بالشكر حلنان 
البلوشي من هيئة الشارقة للكتاب 
علــى اجلهود اجلبــارة التي قامت 
بها لنجاح املســرحية بهذا الشكل 
الكبير وفي ظل الظروف االستثنائية 
التي نعيشها حاليا بسبب جائحة 
كورونا، مضيفا: كما أشــكر النجم 

حسن البالم على دعمه للمسرحية 
من خالل شركة «هاف فرمي»، والشكر 
موصول لوالدي املخرج هاني النصار 
على تشــجيعه الدائم لي، وأشــكر 

شركة «تياترو برودكشن».
وعن جتربته في العمل مع املخرج 
املتميز خالد الرفاعي، قال شمالن: 
عملــي مع املخــرج خالــد الرفاعي 
وشــركته كانــت مرحلــة جديــدة 
بالنســبة لي، وخطــوة بعيدة عن 
املسرح، الفتا الى انه سبق أن أخرج 
إعالنــا للجامعة الدولية األمريكية 
لــدى  (AIU) والقــى استحســانا 
الكثيرين ومن بينهم املخرج خالد 
الرفاعي، واردف: الرفاعي ضمني الى 
شركته «all over» وأسند لي مهمة 

إخراج برنامج «كان يا أطفال» واحدى 
الدعايات اخلاصة باملطاعم، وعقب 
ذلــك تلقيت العديد مــن العروض 
أبرزها كانت دعاية قمت بإخراجها 
خاصة مببادرة وزارة الصحة العامة 
القطرية من غناء الفنانة االء الهندي، 
وهذا دليل على ان العمل مع مخرج 
بحجم خالــد الرفاعي، الذي يعتبر 
مدرســة فــي اإلخراج تخــرج فيها 
الكثير مــن املخرجني البارزين في 
الســاحة الكويتية حاليــا، إضافة 
كبيرة ومحطة مهمة في مشــواري 
وأنــا أعتبره رقمــا صعبا في عالم 
اإلخراج، وان شاء اهللا جتمعني به 

تعاونات جديدة مستقبال.
وحول وجود نية لديه لدخول 
مجال اإلخراج الدرامي، رد: انشغالي 
باملسرح والدعايات بجانب الكليبات 
سبب ابتعادي عن الدراما في الوقت 

احلالي.
واختتــم النصار حديثه بأنه 
يحضر حاليا ملفاجأة كبيرة وغير 
متوقعة سترى النور العام املقبل، 
ولم يكشــف عــن تفاصيلها وان 
كان وعدنا بأن «األنباء» ستكون 
لها الســبق فــي اإلعالن عن هذه 

املفاجأة.
 Good» جدير بالذكر أن مسرحية
Night» من تأليف: محمد الشــريدة 
واخراج: شــمالن النصار وبطولة 
الســبتي، فــرح  الفنانــني: غديــر 
الصــراف، محمــد الرمضان، رهف 
العنزي، االء الهندي، فيصل فريد، 
زينــب كرم، موســى كاظــم، زينة 
الصفار، عبدالوهاب الصفي، ومن 
أحلان: راكان، وتوزيع: براك املطوع، 
وإضاءة: عبــداهللا النصار، ومدير 
ادارة االنتاج: املقداد ابراهيم، ومساعد 
مخرج: فراس السالم ومحمد العواد.

أول مسرحية أطفال كويتية تُعرض خارج الكويت في ظل جائحة «كورونا»

«سيلفي» يجمع جنوم املسرحية جنوم املسرحية بعد العرض مشهد يجمع فرح الصراف ورهف العنزي

خالد الرفاعي مدرسة وأعتبره رقمًا صعبًا في اإلخراج
كل الشكر للبلوشي والبالم والنصار شركاء النجاح

يسرا تكشف أسباب وزنها 
الزائد في «حرب أهلية»

حورية فرغلي: محمد رمضان تخلى عني

القاهرة - خلود أبواملجد

كشفت الفنانة يســرا سبب انتفاخ 
وجههــا في مسلســل «حــرب أهلية»، 
وحقيقــة خضوعهــا لعمليات جتميل، 
وقالت: «أصبت بكورونا منذ أربعة أشهر، 
وكانت شــديدة جداً، ويعود ذلك أيضًا 
ألنني مريضة ربو وأعاني مشــكلة في 
التنفس، بالفعــل كنت في خطر كبير، 
وألنــي أصدق أن الدعــوات تغير القدر 
فكثرة الدعاء من احملبني غيرت القدر».
وتابعــت يســرا، خالل اســتضافتا 
ببرنامج «معكم» الذي تقدمه اإلعالمية 
منى الشاذلي: «أخذت جرعات كورتيزون 
كبيرة وهذا أدى لزيادة وزني، وقد اتضح 
ذلك في احللقات األولى، خصوصا على 
وجهي، وشك البعض أنني قمت بعمليات 
جتميل، وأنــا ال أقوم بعمل فيلر ولكن 
أعمل البوتكس منذ زمن، وفي العموم 
كورونا تأتي لكل شخص بشكل مختلف، 

وأصبت بها في حلقتي مع أبلة فاهيتا، 
فعندما انتهت احللقة وتوجهت لركوب 
سيارتي شعرت بالتعب وقلت لهم إنني 

أصبت بكورونا».
واستكملت: «ســبب تورم خدودي 
في مسلســل «حرب أهليــة» حصولي 
على الكورتيزون بعد إصابتي بكورونا، 
الكورتيزون أظهر وجهي بشكل غريب 
جداً، وكنت بتوجع جداً وملا جوزي كان 
يشــوفني كان يتخض ويخــاف مني. 
وأضافت: «كما أصيب خالد زوجي في 

نفس اليوم».
يذكر أن يســرا شاركت في رمضان 
املاضي مبسلسل «حرب أهلية» بطولة 
باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، 
جميلة عوض، مايان الســيد، رشــدي 
الشامي، محمود حجازي، مروى األزلي، 
برلتني فؤاد، وعــدد آخر من الفنانني، 
والعمــل من تأليف أحمد عادل وإخراج 

سامح عبدالعزيز.

القاهرة - محمد صالح

بعد عودتها من الواليات املتحدة 
األميركية، أطلت حورية فرغلي على 
جمهورها لتكشــف عــن العديد من 
املفاجآت واألســرار للمــرة األولى، 
حيث عبرت عن حزنها الشديد لتخلي 
عدد كبير من أصدقائها الذين كانوا 
يتظاهرون بحبها عنهــا في أزمتها 
الصحية األخيرة وعلى رأسهم الفنان 
محمد رمضان الذي أكدت أنه لم يكلف 
نفسه حتى أن يرفع سماعة الهاتف كي 
يطمئن على صحتها، بل كان يرفض 
ترشــيحها في أي عمــل فني يؤدي 
بطولته رغم أنها ساعدته كثيرا في 
بداية حياته الفنية، حيث شاركت في 
بطولة فيلمي «عبده موته» و«قلب 

األسد» بدون أجر كي تساعده.
وأضافــت حورية خــالل لقائها 
ببرنامــج «هوليوود الشــرق»: «ال 
أعــرف إن كان هذا الكالم حقيقيا أم 
ال، حيث أبلغني به أكثر من شخص، 
ولكــن يكفي أنه لم يســأل عني أبدا 
حتى بعــد عودتي من رحلة العالج 

في أميركا لم يتصل ليقول حمدا هللا 
على السالمة»، مشيرة الى أن مسلسل 
«ســاحرة اجلنوب» كان نحسا رغم 
أنــه جنح جناحا كبيــرا، لكن مفتي 
السعودية طالب مبنع عرضه وبالفعل 

حذف من منصة «شــاهد» وكان من 
املفترض أن يصور جزء ثان منه ولكن 
أوقف املشــروع، وأضافت: «حياتي 
اتبهدلت بعد هذا املسلسل، فأصبت 
باملــرض ولم يعــرض علي أي عمل 

فني، وخســرت أناسا كثيرين كنت 
أظن أنهم يحبونني لكن ظهروا على 

حقيقتهم».
من ناحية أخرى، أكدت حورية أنها 
ستركز في الفترة املقبلة على التمثيل 
ألنه يعوضها عن كل ما فقدته، وقالت: 
«عمري جتاوز األربعني وال زوج لي 
وقد حرمت من نعمة األمومة لألبد، 
وال شــيء ســيعوضني عن كل ذلك 
سوى التمثيل الذي أعشقه وأعيش 
مــن خالله مواقف حرمــت منها في 
الواقع مثل األمومة، فقد جسدت مشهد 
احلرمــان من األمومة في مسلســل 
«حكايــات بنات» بعد يوم واحد من 
معرفتي أنني لن أستطيع أن أصبح 
أمًا في احلقيقة، لذلك جاء هذا املشهد 
طبيعيا وصادقا جدا ألنني كنت أشعر 

بكل حرف فيه». 
وكانت حورية قد أجرت ٤ عمليات 
في أميركا لنقل غضروف من القفص 
الصدري إلى األنــف، وتبقى عملية 
بسيطة جتريها في أغسطس املقبل 
حتى تتخلص من آثار اإلصابة بنحو 

شبه كامل.

الهيئة الدولية للمسرح
تنعى «صانع الفرح» سمير غامن

وشم لقاء اخلميسي يثير اجلدل

بلقيس وسيف نبيل يحتفالن بـ ١٠ ماليني

الزميل مفرح الشمري رئيسًا للجنة 
تقييم األعمال اإلعالمية والفنية

نعت الهيئة الدولية للمسرح الفنان العربي 
الكبير ســمير غامن، الذي توفي بعد إصابته 
بڤيروس كورونا. وقال رئيس الهيئة الدولية 
للمسرح محمد سيف األفخم: «ببالغ احلزن 
واألســى تلقينا في الهيئة الدولية للمسرح 
نبأ وفاة الفنان الكبير وصانع الفرح سمير 
غامن، الذي عشق املسرح منذ بداياته في ثالثي 
أضواء املسرح، ووضع بصمته املتميزة على 
السينما العربية في مئات األعمال التي قدمها».

وأضاف: «نشــعر اليوم باحلــزن لفقدنا 
الكبير لقامــة فنية غيرت شــكل الكوميديا 

العربية تاركا أثرا ال ميكن لأليام أن متحيه، 
لقد قدم سمير غامن اكثر من ٣٠٠ عمل مسرحي 
وسينمائي ارتبط بها اجلمهور حتى اللحظة».

وتابع: «سنفتقد الضحكات التي رسمها 
سمير غامن على وجوهنا، كما سنفتقد عطاءه 
الغزير، مؤكدين أن أدواره القوية وإرثه الفني 

ستبقى خالدة في ذاكرة محبيه».
  وتوجه األفخم باسمه وباسم الهيئة الدولية 
للمسرح ألسرة الفقيد بأحر التعازي، داعيا 
اهللا أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده 

اهللا برحمته، ويسكنه فسيح جناته.

أثارت الفنانة لقاء اخلميسي الكثير من 
اجلدل على مواقع التواصل االجتماعي بعدما 
شــاركت جمهورها بصــورة جديدة، عبر 
حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث 
ظهــرت في الصورة بظهرها وقد وشــمت 
أســدا عليه، وعلقت على الصورة برسالة 

غامضة قالت فيها: «احلقيقة مثل األســد، 
ليس عليــك الدفاع عنهــا.. دعها تضيع.. 
وسوف تدافع عن نفسها»، وتلقت العديد 
مــن التعليقات على الصورة ما بني منتقد 
للوشم على ظهرها وبني رافض له في حني 

أبدى البعض الثالث إعجابه به.

احتفلــت الفنانة بلقيس والفنان ســيف 
نبيل بتحقيق الديــو الغنائي الذي جمعهما 
في كليب «ممكن» باللهجة العراقية، أكثر من 
١٠ ماليني مشاهدة على «يوتيوب»، ونشرت 
عبر حسابها في «انستغرام» صورة جمعتها 
بنبيــل معلقة بقولها: «لقــد فعلناها». وكان 
الثنائي طرح األغنيــة ١٣ اجلاري، من أحلان 
سيف نبيل، وكلمات سيف الفارس وتوزيع 
عمر صباغ، وتولى إخراج الكليب دان حداد، 

وتضمن العمل مشاهد طغت عليها الرومانسية 
واحلب، بصوت بلقيس ونبيل، وتفاعل اجلمهور 
مع الكلمات واللحن، وأثنوا على جمال الديو 
املتميز بإحساسهما العالي وحرفيتهما بالغناء 
والكيمياء القوية بينهما. بدوره، أثنى سيف 
على جهود بلقيس  إلجناح الديو اجلديد، واصفا 
اياهــا بالراقية والتعــاون معها كان أكثر من 
رائع، وقد اعتبر هذا العمل من أجمل األعمال 

املشتركة التي نفذها خالل مسيرته الفنية.

مت اختيار الزميل رئيس قسم الفن مفرح 
الشمري رئيسا للجنة تقييم االعمال االعالمية 
والفنية باملؤمتر الدولي لالعالم العربي والفنون 
واآلداب الثامن الذي سيقام في تونس بالتعاون 
مع احتــاد االعالميني العرب وجمعية رحاب 
االسرة والطفل التونسية، وذلك خالل الفترة 
من ٢٦-٣٠ يونيو املقبل، حيث سيسلط الضوء 
في املؤمتر على محورين هما التضامن العربي 
مع فلســطني بعد االعتداءات الوحشية التي 
قام بهــا الكيان الصهيوني على اخواننا في 
فلسطني، واحملور الثاني خطورة السوشيال 
ميديا وحرب االشاعات، وستتم مناقشة هذين 
احملورين بوجود شخصيات اعالمية وسياسية 

مرموقة في الوطن العربي.
كما سيتم تكرمي عدد من املبدعني العرب 
الذين قدموا اعماال درامية في املوسم الرمضاني 
في االذاعة والتلفزيون، وذلك في ختام املؤمتر 
الذي سيعقد وسط اشــتراطات الوقاية من 
جائحة كورونا املتبعة في العاصمة التونسية.

سيف نبيل بلقيس

في مؤمتر تونس الدولي الثامن


