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سام لـ «األنباء»: ال نريد إثارة اجلدل بنقاب إميي.. 
و«عادي» تكسر حاجز نصف مليون مشاهدة

دعاء خطاب
@doua_khattab

ليــس مهما أن تكون عاديا، املهم 
هو ان تتسق مع ذاتك، حتبها وتؤمن 
بهــا وال تتغيــر إلرضــاء اآلخرين، 
بهــذه الكلمات وصــف الفنان طالل 
ســام أغنيته «عــادي»، التي احتفل 
بإطالقها في حفل خاص أقامته شركته 
الفني، اســتمتع  «باملخبة» لالنتاج 
خاللــه احلضور مبشــاهدة األغنية 
وكواليــس التصويــر قبــل طرحها 
رسميا عبرمنصة «يوتيوب»، بتواجد 
عدد محدود من أصدقاء سام ومحبيه 
ومشــاهير السوشــيال ميديا وأهل 

الصحافة واإلعالم.
املولود األول

فــي البدايــة عبــر الفنــان طالل 
سام عن حماســه وسعادته إلطالق 
اولى اغنياته العربية «عادي» التي 
اعتبرها مبنزلة مولوده األول وقال 
خالل حديثــه لـ«األنباء»: «ان فكرة 
االغنية ليســت رومانسية بالشكل 
التقليدي، فأنا ال احب ان اغني للحب»، 
وتوجه رسالة لكل شخص بأن يكون 
نفسه وال يسعى ألن يتغير إلرضاء 
غيــره، وتدور فكــرة الفيديو كليب 
حول شــاب يعاني مــن رفض فتاة 
ألنها ترى أنه ليس بنفس مستواها 
ويرد بدوره عليها«عادي»، وواصل 
سام: أحب الغناء باالجنليزية وكانت 
هناك اغنية تعبر عن قصة عشــتها 
باسم on my way، لذلك اعتبر اغنية 
«عادي» حتديا لنفســي اوال كما ان 
املغنية الســعودية اميي روكو التي 
تشاركني بها تنتهج نفس هذه املدرسة 
فهي حتــب ما تقدمه وتؤمن به وقد 

شــاركت معي في الكتابة ايضا هي 
وخالد الصراف.

اثارة اجلدل
وعــن ظهور وغنــاء اميي روكو 
فــي الكليب وهــي منتقبــة، واذا ما 
كان ذلك بهدف اثــارة اجلدل، أجاب 
ســام اميي بلوقر سعودية ومغنية 
وكاتبــة وممثلة كوميديــة معروفة 
ولها جمهورهــا ومحبوها، وقدمت 
عدة اعمال غنائيا ســابقا وال اعتقد 

أن ظهورها ســيثير جــدال بالعكس 
هي شــخصية مميزة ومختلفة وقد 
التقت افكارنا وقررنا معا ان يجمعنا 
هذا العمل الذي أمتنى ان ينال اعجاب 
اجلمهور، وواصل سام قائال:«كما اننا 
ونظرا لتداعيات كورونا قد استعنا 
بدوبليــرة لتظهر معي في املشــاهد 
التي جتمعني بإميــي وهي بدورها 
صورت مشاهدها في دبي، وسنلتقي 
هناك بعد ١٠ ايام للترويج لألغنية. 
ويبني سام ان هناك نية إلطالق ميني 

ألبوم الفترة القادمة لكن بعد حتسس 
ردود افعال اجلمهور وبناء اسم يليق 
مبطرب شاب مثله، فضال عن اطالق 

ألبوم آخر باإلجنليزية.
دعم ورسالة

بدوره، قال الكاتب خالد الصراف 
لـ«األنباء»، كانت فكرة طالل أن نقدم 
شيئا مختلفا يبعث ملن يستمع اليه 
بالطاقــة االيجابية وحتمل رســالة 
بــأن يتقبل االنســان جميع املواقف 
والظروف التي مير بها وال يســمح 
لها بالتأثير عليه وهي من كلماتي انا 
وطالل واميي، وبرأيي انه عمل ضخم 
يتقارب مع الكليبات الغربية واتوقع 
لــه جناحا ضخمــا، ومــن ناحيتها 
هنأت شــهد العميري املطرب طالل 
سام بنجاح االغنية وابدت اعجابها 
بالفيديــو كليب واملالبس والديكور 
وقالت: حرصت على تواجدي وتقدمي 
الدعم لصديقي طالل ولدي ثقة بأن ما 
يقدمه جديد ومختلف وسينال اعجاب 
اجلمهور، كما اعجبتني فكرة عرض 
كواليس التصوير كثيرا وجعلتني 
اكثر حماســا ملشــاهدة الكليب كما 
ان جميع عناصــر النجاح مجتمعة 

باالغنية.
جدير بالذكر أن أغنية عادي حققت 
جناحا كبيرا بعد ساعات من طرحها 
على «يوتيوب»، حيث قاربت النصف 
مليون مشاهدة، وتأتي األغنية التي مت 
تصويرها على طريقة «ڤيديو كليب»، 
بالتعاون مع املغنية السعودية اميي 
روكــو واالغنيــة من انتاج شــركة 
«باملخبة» كلمات وأحلان طالل سام 
وشارك بالكتابة خالد الصراف واميي 
روكو، توزيع مكس وماسترينغ محمد 

خسروه وإخراج حسني حمادي.

طرح أغنيته العربية األولى من إنتاج «باملخبة»

طالل سام قبيل حلظات من إطالق االغنية رسميا

سام مع شهد العميري (محمد هاشم) .. ومع الكاتب خالد الصرافالزميلة دعاء خطاب مع طالل سام 

ملشاهدة الڤيديو

سام: استعنا بدوبلير في املشاهد التي جمعتني 
بإميي.. و«ميني ألبوم» خطتي القادمة

الصراف: فكرة األغنية رومانسية بشكل «غير عادي»
العميري: جميع عناصر النجاح مجتمعة بالكليب

فهد العليوة.. 
م اهللا أجرك عظَّ

تتقدم «فنون األنباء» بأحر التعازي 
واملواساة إلى الكاتب فهد العليوة لوفاة 
جدتــه لولــوة عبدالكرمي احلســينان، 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته 
ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

سوسن ميخائيل ضد املشاهد اجلريئة
دمشق - هدى العبود

قالت الفنانة الســورية سوسن 
ميخائيل إن الفنان باسل خياط بات 
يكرر أدواره، منتقدة دوره في بطولة 
مسلســل «حرب أهليــة»، ورأت أن 
الدراما املصرية تفوقت على الدراما 
السورية حاليا، وقالت إن الفنانة كندة 
علوش جنحت في الدراما املصرية، 
ورأت أن قصي خولي وتيم حســن 
أبدعا، الفتــة الــى أن الفنان خولي 
أبدع في مسلســل «٢٠٢٠»، منتقدة 
الدراما املشــتركة فيكون من بطولة 

فنان سوري وفنانة لبنانية.
وأشارت سوسن، في لقاء إذاعي، 
أنها تابعت مسلســل «على صفيح 
ســاخن» فــي رمضــان، الفتــة إلى 
أن أمل بوشوشــة فنانــة موهوبة، 
منتقدة عدم اختيار فنانة ســورية 
لهذا الدور، وأضافت أن هناك الكثير 
من الفنانات السوريات اجلميالت، 
وكشفت عن أنها تضطر للمشاركة 
في أعمال دراميــة غير مقتنعة بها 

ألنها بحاجة للعمل.

وأبدت سوسن إعجابها مبسلسل 
«قيد مجهول»، الفتة الى أن الشاشات 
العربيــة هي من تتحكم في طبيعة 
األعمال الدرامية، وقالت إنها حتلم بأن 
تصبح في السبعني من عمرها لتؤدي 

أدوار األم كالفنانة منى واصف.
وعن مشاركتها في مسلسل «باب 
احلارة» اجلزء العاشر وكذلك احلادي 
عشــر، قالت إن الــدور صغير وأنه 
مهما كان الدور فاألجر واحد، مؤكدة 
أنها ضد املشاهد اجلريئة في الدراما 
السورية، وأضافت أنه عرض عليها 

في السينما دور جريء ورفضته.
وأكدت تعرضها للتنمر بســبب 
صورة نشرتها على صفحتها، وقالت 
إنهــا ال تعلــق على ذلــك، وانتقدت 
التطاول على القامات كالسيدة فيروز 

والفنانة سامية اجلزائري.
يشار إلى أن سوسن شاركت في 
املوســم املاضي في مسلســل «باب 
احلــارة ١١» ومسلســلي «رد قلبي» 
و«ســنة ثانيــة زواج» والعمــالن 
الســباق  مــن  األخيــران خرجــا 

الرمضاني.

جميل القحطاني عضوًا في الرابطة 
العاملية للثقافة والفنون

أصــدرت الرابطــة العامليــة للثقافــة 
والفنون عضوية عاملية للفنان واملخرج 
الســعودي د.جميل القحطاني بناء على 
جهوده ومتيزه في املســرح وفن الدراما 
بتميز واقتدار في شتى مجاالت التمثيل. في 
هذا الصدد، أهدى الفنان جميل القحطاني 
هذه العضوية املهمة في مسيرته الفنية 
إلى وطنه ووالديه وجمهوره العزيز على 
قلبه، شــاكرا األمني العــام للرابطة همام 
الدين احلسيني على منحه هذه العضوية 
التي حتمله مزيدا من املسؤولية الكبيرة 

على تقدمي األفضل دائما.

مفرح الشمري

اجلهــد الــذي يبذلــه منتســبو املرســم 
احلر فــي املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب إلبراز احلركة التشكيلية في الكويت 
يستحقون عليه الشكر والثناء، وذلك حتى 
تكــون ريــادة الفنون بجميــع مجاالتها في 

اخلليج للكويت.
منتسبو املرسم احلر همهم األول واألخير 
تقدمي أعمال فنية يشار لها بالبنان، خصوصا 
انهــم فنانون وفنانات كبار، وجدوا في هذا 
املبنى الذي اطلق عليه «املرســم احلر» منذ 
عــام ١٩٦٠ «راحتهم» إلجناز أعمالهم الفنية 
والتجهيز ملعارضهم وإقامة ورش فنية حملبي 

الرسم بأنواعه من اجليل احلالي.
هؤالء املبدعون لم ينقطعوا عن الرســم 
حتى في ظل األوضاع التي نعيشها في جائحة 
كورونا، فقد جســدوا هذه الفترة من خالل 
معارض شخصية افتراضية مت الترويج لها 
من خالل حساباتهم الشخصية في «السوشيال 

ميديا»، إميانا منهم بأن الفنان أيا كان مجاله 
ال يستطيع التوقف، والبد من توثيق ما مير 
عليــه وعلى غيره، وذلك الســتمرار احلياة 
بحلوها ومرهــا، وهذا إن دل فإنه يدل على 
إحساسهم الفني الكبير مبشاركة أبناء شعبهم 

والشعوب األخرى مبا يعانونه.
منتسبو املرسم احلر «عساكم على القوة» 
على ما بذلتموه مــن جهد في ظل األوضاع 
التي نعيشها، وهذا يعني انهم بحاجة أكثر 
إلى االهتمام من قبل املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب خصوصا ونحن مقبلون 
على اكسبو٢٠٢١ الذي سيقام في دبي أكتوبر 
املقبل؛ إلبراز حركتنا التشــكيلية الكويتية 
بشــكل أوســع من خالل إبداعاتهــم الفنية، 
فلذلك املطلوب من املسؤولني تهيئة األجواء 
املناســبة لهم، وإبعادهم عن التوتر والقلق 
ليمارســوا عملهم بحب، فالفنان بأي مجال 
وفــي أي بلد إذا وجد األجواء املناســبة قدم 
األفضل وأبدع فيه لرفع اســم بالده عاليا.. 

ومنا للمسؤولني.

رامي عياش: «كورونا» كسرتنا
بيروت - بولني فاضل

«كورونــا كســرتنا 
اليــوم نلملــم  ونحــن 
أنفســنا» الــكالم لرامي 
عيــاش وفيــه تفســير 
الفني  لكثافــة نشــاطه 
إلــى  ســعيا  احلالــي 
تعويــض ما فــات، لذا 
املــدى  فــي  ينتظــره 
القريب في مصر مسلسل 
درامي مع شركة مزيكا 
ومسلسل في لبنان مع 
شركة الصباح لإلنتاج 
التحضير  فــي مــوازاة 
لفكرة ديو غنائي وطرح 
ألبوم كامل كان يفترض 
أن يبصــر النور قبل ٧ 
أشــهر، لكــن هــل هــذا 
يعني أنه يعيش اليوم 
هاجــس جنــاح جديده 
مــن األغنيات بعد طول 
انقطاع عن اإلصدارات؟ 

يجيب رامي: «لم أعش يوما هذا الهاجس، 
فقط يعنيني أن أفعل ما ميليه علي ضميري 
وواجبي، وبالتالي صنع أغنيات مدروسة، 
أنا مقتنع ومعجب بها، أما الباقي فعلى اهللا، 
فــي الوقت عينه يدرك رامــي أنه صاحب 
بصمة فــي أغنياتــه وأن كثيرين حاولوا 
ويحاولون تقدمي أغنيات تشبه «يا مسهر 
عيني» «قلبي مال» «يا ســكاكر الســكر» 
وغيرها، الســيما جلهة املقسوم وتوليفة 
اإليقاع، علما أن عياش مييل إلى تســمية 

ما يقدمه برقص الهوامن.
ويؤكد رامي ان تركيزه األول واألخير 
هو علــى الغناء لكن مــن اجلميل تغليف 
الغناء مبواهب أخرى ميكن ان تساعد على 
املسرح وفي األداء والتلحني. ويلفت إلى أن 
األغنية هي كالطفل الذي يجب العناية بكل 
تفاصيلــه، قائال: إنه ليس من النوع الذي 
ينجز أغنيته ويضعها جانبا أو في األدراج 
وإمنا هو يتبدل مع الفصول ويعاصر كل 
ما هو جديد وهذا يتطلب منه وقتا وجهدا.

ياسمني صبري: «األمان أعلى منزلة من احلب»
القاهرة - خلود أبواملجد

أطلقت الفنانة ياسمني صبري عدة تغريدات 
عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» عن 
اإلميان وصفاء القلب وسبل حتقيق السالم 
الداخلــي، وكلهــا مــن اقتباســات املتصوف 

املعروف جالل الدين الرومي.
وبدأت ياسمني صبري التغريدات باقتباس 
حول سبل تقوية اإلميان يقول: «إذا أردت ان 
تقوي إميانك فيجب أن تكون لينًا في داخلك.. 
ألنه لكي يشتد إميانك ويصبح صلبا كالصخرة 

يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة».
ولم تذكر ياسمني أن االقتباس من إبداعات 
الشاعر الصوفي جالل الدين الرومي، وواصلت 
نشــر اقتباســات أخرى، تقول: «سالم على 
الطيبني، الذين إذا رأوا جدار روحك يريد أن 

ينقض أقاموه».
وأضافت في تغريدة تالية: «إن كان نورك 
ينبــع من قلبك فإنك لــن تضل الطريق أبدا، 
وإن جمالــك احلقيقي جمال روحك.. أما تلك 
القسمات ستذبل يوما.. بينما الروح تتوهج 

لألبد».
ونســبت ياســمني التغريدة األخيرة إلى 

قائلها شمس التبريزي، ويقول فيها: «واألمان.. 
أعلــى منزلة من احلب.. فال تقترب أبدا حني 

تنبهر، اقترب فقط حني تطمئن».
يذكر أن ياسمني صبري أعلنت بنهاية العام 
املاضي اهتمامها الشديد بعلوم الطاقة وكشفت 
عن بدء دراســة أكادميية فــي مجال تطوير 
الذات، واعترفت في تصريحات على هامش 
مشاركتها مبهرجان اجلونة في دورته املاضية، 
بأنها وقعت في بعض األخطاء ولكنها تتعلم 
منها وأكدت أنها بدأت في دراسة تطوير الذات 
منذ خمس سنوات وتأثرت جدا باملوضوع ما 
دفعها لدراســة علم السيكولوجي وهو علم 
ذو صلة مبا سبقه، وبعدها انتقلت للدراسة 
الرســمية للمجــال الذي أهتم بــه ثم دخلت 
اجلامعة وأدرس «أونالين» خاصة في وقت 
كورونا في جامعة هارفارد الستثمار وقتي.
وقالت ياســمني صبري، إن زواجها حقق 
لها التوازن في جزء كبير من احلياة، مشيرة 
إلى أن زوجها رجل األعمال أحمد أبو هشيمة 
كان سببا في هذا التوازن، ألنه «اليق عليها» 
فهو شخص طموح وفيه نقاط كثيرة تشبه 
شخصيتها، فمثال هي منغلقة جدا وهو شخص 

«يعرف الدنيا كلها».


