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«فرحان نسيب زعالن».. أعادت الضحكة والبهجة من جديد
ياسر العيلة

تعرض حاليا على مسرح طارق 
العلي مبيدان حولي وبنجاح كبير 
املســرحية الكوميديــة «فرحــان 
نسيب زعالن» للنجم طارق العلي، 
واملسرحية من تأليف أحمد فارس 
ومن إخراج علي العلي وإشراف عام 
عيســى العلوي، تدور أحداثها في 
إطــار اجتماعي كوميدي من خالل 
عدد من القضايا التي تهم كل بيت 
كويتي من خالل عائلتني، عائلة فرحان 
(طارق العلي) وزوجته شهد سلمان 
وابناه أمير مطر وفيصل الســعد، 
والعائلــة األخرى هي عائلة زعالن 
(خالد العجيرب) وابناه غادة الزدجالي 
ومحمد املنصوري، وتدور املشاكل 
بني فرحان وزعالن على الرغم من 
ان فرحان هــو زوج اخت زعالن 
(شهد ســلمان) وابن فرحان (أمير 
مطر) هو زوج بنــت زعالن (غادة 
الزدجالي)، لكن توجد حالة عداء وكره 
بني فرحان وزعالن بسبب تسبُّب 
زعالن في خسارة فرحان في مشروع 
جتاري جمعهما معا، مما انعكس ذلك 
بالسلب على العائلتني، ويكون االبناء 
هم الضحايا، حيث يعاني سرحان 
وشيخة من تصرفات والديهما مما 
يؤثر على حياتهما الزوجية التي تدب 
فيها اخلالفات لهذا السبب، ولم تطل 
اخلالفات االبناء فقط بل طالت فرحان 
وزوجته، كما تتناول املسرحية العديد 
من القضايا االخرى التي تهم املجتمع 
الكويتي مثل تضرر اصحاب املشاريع 
الصغيرة مــن جائحة كورونا التي 
تسببت في تكبدهم خسائر كبيرة من 
خالل شخصية صاحب احد املطاعم 
(شهاب حاجية)، كما سلطت املسرحية 

الضوء على ظاهرة الفاشنســتات 
بشكل كوميدي من خالل شخصية 
«شوزي» التي قدمها الفنان محمد 
الكبير  الوزير، واستمتع احلضور 
الذي حضر العرض الذي امتد الكثر 
من ثالث ســاعات بوجبة كوميدية 
ومتعة بصرية كبيرة ادارها من خلف 
الستار املخرج املوهوب علي العلي 
في اولى جتاربه االخراجية مع النجم 

طارق العلي.
وكعادته دائمــا، قدم لنا امللحن 
الفرحان مجموعة  واملوزع عــادل 
من االغاني واملوســيقى اخلاصة 
باملسرحية بشــكل رائع وعصري 
يكشف عن حالة التطور املوسيقي 
التي يعيشها الفرحان دائما ومواكبته 
لكل ما هــو جديد، وايضا ال نغفل 
الــدور الكبير الــذي بذله مهندس 
الديكور قاســم الشليان الذي ابهر 
احلضور بتصميمات مشاهد العمل، 

للنظر خالل  الالفتــة  ومن االمور 
العرض ان اغلب احلضور كان من 
العوائل، بينما غاب االطفال بسبب 
تعليمات وزارة الصحة والتي تعاملت 
معها ادارة مركز «فروغي» بكل دقة، 
ومت تطبيق كل الشروط التي وضعتها 
وزارة الصحة من السماح بدخول 
املطعمني فقــط والتباعد والتعقيم، 
واشرف على ذلك مدير ادارة االنتاج 

بـ «فروغي» رائد حسن.
عن اداء الفنانني الذين كان لديهم 
شوق ووله كبيران ملواجهة اجلمهور 
بعد غياب طويل، فشــاهدناهم في 
افضل حاالتهم، طارق العلي كعادته 
حركة من النشاط مأل ارجاء املسرح 

برشــاقته وخفة دمه والتي تعالت 
معها ضحكات اجلمهور الكبير الذي 
حضر العرض، وكانت هناك حالة من 
التناغم الرائع بينه وبينه جنوم العمل، 
سواء خالد العجيرب او شهد سلمان 
او امير مطــر او غادة الزدجالي او 
شهاب جوهر، ويحسب له انه اعطى 
الشباب مساحة كبيرة ليقدموا افضل 
ما لديهم، اما النجم خالد العجيرب 
فهو فنان له ثقله على املســرح وله 
قاعدة جماهيرية كبيرة تعودت على 
ادائه التمثيلي وافيهاته وليدة اللحظة 
والتي رسم من خاللها البسمة على 
وجوه احلضور، وقدم النجم شهاب 
حاجية شخصيتني االولى صاحب 

مطعم متضــرر من جائحة كورونا 
والثانية شخصية خليل ابن ام خليل، 
حيث قدم الكاركترين بشكل احترافي 
اســتحق عليه اعجــاب احلضور، 
ويحسب للفنانة شهد سلمان في اولى 
العلي  جتاربها املسرحية مع طارق 
انها كانت واثقة من نفسها وقدمت 
دورها بأسلوب السهل املمتنع، فظهر 
ادائها عفويا وبسيطا واثبتت انها من 
الوجوه احملببة للجمهور، واعتقد انها 
ستحتل مكانة بارزة في املسرح في 
الفترات املقبلة، وشــكل امير مطر 
وغادة الزدجالي ثنائيا ناجحا، حيث 
جسدا دور الزوجني اللذين يعانيان 
من مشــاكل أهلهما وتدخلهما في 

حياتهما، امير قدم شخصية الزوج 
الرومانسي، ضعيف الشخصية امام 
زوجته وابوه بشكل رائع اثبت من 
خالله انه فنان كوميدي له اسلوبه 
اخلاص وطريقة اداء جتعله من جنوم 
الكوميديا في االيام املقبلة، اما النجمة 
الُعمانية غادة الزدجالي فكانت مفاجأة 
العرض، حضور غير طبيعي، وثقة 
بالنفس، مألت املسرح حركة ونشاطا، 
وعلى الرغم من انها التجربة االولى لها 
في مسرح جماهيري بالكويت اال انها 
قدمت اداء وكأنها متلك خبرة كبيرة، 
ولو استمرت غادة على هذا املستوى 
ستكون جنمة ورقما صعبا بني جنمات 

املسرح الكويتي واخلليجي.
وجسد الفنان عبداهللا البصيري 
شــخصيتني في املسرحية، االولى 
جرسون في مطعم شهاب حاجية، 
والثانية شخصية ام شهاب حاجية 
املرأة االيرانية والتي اجاد البصيري 

في جتسيدها بشكل مذهل استحق 
عليه ثناء اجلمهور.

كما قدم محمد الوزير شخصية 
الفاشينستا «شوزي» بشكل رائع 
وكاركتر مضحك تعالت معه ضحكات 
احلضور، بالفعــل دور الوزير من 
االدوار التي خطفت االنظار في هذا 
الفنان الشاب فيصل  العمل، وقدم 
السعد شخصية الشاب الذي يعاني 
من مشاكل اسرية بسبب والده الذي 
يتدخل في حياته ويرفض عمل ابنه 
«دي جي» في احلفالت او مع الفرق 

املوسيقية.
ومن الوجوه اجلديدة التي لفتت 
النظر فــي هذا العمل الفنان محمد 
املنصــوري والفنان محمد حمادة، 
فاملنصــوري فــي اولــى جتاربه 
الكبار وامام  املسرحية في مسرح 
النجم طارق العلي قدم دور شــاب 
من شــباب هذه االيام املهووسون 
بالشهرة وبتقليد الفنانني االجانب، 
وقدم دوره بشكل طريف، اما محمد 
الثقيل فكان  الوزن  حمادة صاحب 
خفيف احلركة على املسرح وقدم 
شخصية مدير او متعهد احدى الفرق 
املوسيقية بشكل كوميدي، واتوقع 
له مستقبل كبير في عالم الكوميديا.
اجلديــر بالذكر ان مســرحية 
«فرحان نسيب زعالن» من تأليف 
العلي  احمد فارس واخــراج علي 
ومخرج منفذ فهد االحمد واشراف 
ادارة  العلوي ومدير  عام عيســى 
االنتاج رائد حسن ومن بطولة طارق 
العلي وخالد العجيرب وشهاب حاجية 
وشهد سلمان وغادة الزدجالي وامير 
مطر وعبــداهللا البصيري وفيصل 
الوزيــر ومحمد  الســعد ومحمد 

املنصوري ومحمد حمادة.

في إطار اجتماعي كوميدي تُعرض على مسرح ميدان حولي واإلخراج واملوسيقى والديكور شركاء النجاح

الكاتب احمد فارس (أحمد علي)املخرج علي العلي مشهد يجمع طارق العلي وعبداهللا البصيري وشهد سلمان وخالد العجيرب 

عبدالرحمن العقل لـ«األنباء»: 
احلمد هللا أنا بخير وأزمة وعّدت

مفرح الشمري

بعد إصابته بـ«كورونا»، 
القدير  الفنــان  طمــأن 
العقل من  عبدالرحمــن 
خالل «األنباء» جمهوره 
بأنه بخيــر وتعافى من 
اإلصابــة، وحاليا هو في 

فترة نقاهة.
قائال:  العقل  وأضاف 
أزمــة وعّدت،  احلمد هللا 
وأشعر حاليا بتحسن كبير 
الكورونا  بعدما «طقتني» 
و«هدت» حيلي اســبوعا 
كامال، ولكن حجرت نفسي 
في البيت بعد ان اكتشفت 
ذلك من خالل املسحة التي 
ايجابية  اجريتها وجاءت 
ومن ساعتها حجرت نفسي 

وعائلتي قبل مشاركتي في مسرحية «املهمة 
الصعبة» التي عرضت في العيد حفاظا على 

سالمة اآلخرين.
وبخصوص وضعه الصحي حاليا قال: 
احلمد هللا حاسة الشم والتذوق رجعت بفضل 
اهللا وأمتنى من اجلميع احلفاظ على ارواحهم 
واتباعهم االشتراطات الصحية للوقاية من 
هذا الوباء الذي ال اعرف كيف اصابني وكيف 

وصل لي ألنني من االشخاص امللتزمني 
جدا ولكن قدر اهللا وما شاء فعل.

وشــكر الفنان القديــر عبدالرحمن 
العقـــل من خالل «األنباء» كل من سأل 
عنه طيلـة حجره في املنزل متمنيا للجميع 
الصحة والعافية واصال شكره لـ«األنباء» 
على متابعتها ألحوال الفنانني في الوسط 

الفني.

بعد إصابته بـ«كورونا»

هبة الدري: صار فيني انهيار عصبي بـ «شبح األوبرا»
بشار جاسم

عبــرت الفنانة هبــة الدري عن 
سعادتها بإعادة عرض مسرحية «شبح 
األوبرا» للمرة الثالثة وبنجاح أيضا 
جماهيري كبير، حيث تعرض حاليا 
على مسرح عبداحلسني عبدالرضا 

مبنطقة الساملية.
سعادة هبة كانت ناقصة ألنها كانت 
«متضايقة وحزينة»، ألن هذه املسرحية 
تذكرها بالراحل مشاري البالم، حسب 

قولها لـ «األنباء».
وتابعت قائلــة: «هالعيد مر علي 
بشــكل صعب وكان عيد ثقيل جدا 
بفقــدان صديقــي وأخــي وبطل 
البالم،  الفنان مشاري  مســرحيتنا 
ألن اجلرح مابــرا للحني وملا قررنا 
اعادة مسرحية «شبح االوبرا» كان 
املوضوع جدا صعب، وأتذكر قبل كم 
يوم وخصوصا بالعرض األول صار 

فيني انهيار عصبي».
وتضيف: مو بس انا، فريق العمل 

كله ممثلني وحتى الباك ســتيج ملا 
عرضنا صورة الراحل بنهاية العرض 
اجلميع انهار وكأنه حلم، ألنه حاسة 
موجود بكل مــكان وروحه احللوة 
بالكالوس واملوضوع كان جدا مؤلم 
على اجلميع، لكن فرحتنا بتصفيق 
اجلمهور له بحرارة ودعواتهم له خففت 

علينا لوعة الفراق.
وعن تغيير األزياء البريطانية الى 
الكويتية تقول: لألمانة حتى اجلمهور 
اللــي كان حاضر من قبل كان يقول 

ليش غيرتو األزياء وكانوا مستغربني 
لكن هذا االقتراح كان من قبل الفنان 
الراحل مشاري البالم في آخر اجتماع 
لنا مع املخرج محمد احلملي واهو اللي 

اقترح هالشي واحلملي قال له مت.
«شبح االوبرا» من بطولة الفنان 
الراحل مشــاري البالم، هبة الدري، 
محمد احلملي، أحمــد إيراج، حمد 
العماني، شــيماء ســليمان، سعود 
بوعبيد، وعصام الكاظمي، ومن تأليف 

وإخراج محمد احلملي.

بعد عرض صورة الفنان الراحل مشاري البالم

هبة الدري مع الراحل مشاري البالم في الشخصيات البريطانية مبسرحية «شبح األوبرا» حتية من الفنانني لدى ظهور صورة الراحل مشاري البالم في العرض اجلديد للمسرحية

العلي جنم كالعادة والعجيرب حالة خاصة وحاجية وسلمان السهل املمتنع
الزدجالي مفاجأة ومطر مختلف والبصيري ُمذهل والوزير خطف األنظار

جورج وسوف ألول مرة في جدة
لألســبوع اخلامــس 
التوالــي تســتمر  علــى 
شركة بنش مارك مبفاجأة 
جمهور جدة باستقطاب 
أملع جنوم العالم العربي، 
وهذا األسبوع وبعد طول 
انتظــار ســلطان الطرب 
ألول  وســوف  جــورج 
مرة فــي اململكة العربية 
السعودية بدعم من الهيئة 
العامــة للترفيــه، ضمن 
حفالت صيف جدة  التي 
 Jeddah Super تقام فــي
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لم يكن استقبال جورج 

وسوف لدى وصوله الى مطار جدة اعتياديا، 
حيــث جتمهر املعجبون حول حرم املطار 
الستقباله والترحيب به، وكان في استقباله 
أيضا وفد من املنظمني على رأسهم السيد 
حسنني، حيث أعرب جورج وسوف على 
أن سعادته ال توصف لتواجده في اململكة 
ألول مــرة وقد غمره اســتقبال احلشــود 
 Benchmark واملعجبــني، وشــكر شــركة
املنظمــة وهيئة الترفيه الســعودية على 
رأســها معالي املستشار تركي آل الشيخ، 

لدعوته للمشاركة بحفالت صيف جدة.
جورج وســوف في جــدة وألول مرة، 
حتت تشدد كبير والتزام بإجراءات السالمة 

من قبل شــركة بنش مارك، يرأسها محمد 
زكي حسنني، حفاظا على سالمة اجلمهور.
 بدوره، شــكر ســلطان الطرب جورج 
وسوف اجلمهور، عقب وقوفه على املسرح، 
ومســاهم من القلب قائال إن هذا اجلمهور 
الذي يحبه ويستمع إلى أغانيه من سنني 
وألول مرة يراه ويحتفل معه، وشكر اململكة 
العربية السعودية، وصرح بأنه أول مرة 
يغني في اململكة وشــكر احلضور جزيال، 
كما شــكر كبير هيئة الترفيه على اللفتة 
الكرميــة ومتنى أن تتكــرر دائما، موجها 
معايدة الى جميع احلضور مبناسبة عيد 

األضحى.

مزيد املعوشرجي: «باك تو كويت» احتل املركز الثاني 
كأكثر مشاهدة على «نتفلكس»

ياسر العيلة

أعرب الكاتب واملنتج مزيد 
املعوشــرجي عــن ســعادته 
بالنجــاح الذي يحققــه فيلمه 
السينمائي «باك تو كويت» الذي 
انتجه قبل اربعة اعوام وحصوله 
على املركز الثاني كأكثر مشاهدة 
في الكويت عبر اعمال شــبكة 
«نتفلكــس» فــي الكويت على 
مدار ثمانية ايــام متتالية من 
قبل وخالل ايام عيد االضحى. 
وعن ســبب هذا النجاح، قال: 
الفيلم ُعرض للمرة االولى عام 

٢٠١٧ واستمر عرضه في دور العرض السينمائي 
في الكويت وقتها ملدة ٨ اسابيع، وهذا شيء جميل 
لفيلم كويتي، وقامت شــركة السينما الكويتية 
بإعادة عرضه في شهر رمضان من العام نفسه 
مرة اخرى بناء علــى رغبة اجلمهور. وأضاف: 
كما حقق الفيلم مشــاهدات عالية وقت عرضه 
في تلفزيون الكويت عام ٢٠١٨، كما حقق ايضا 

مليون مشاهدة عبر اليوتيوب 
خالل ١٠ ايام.

وأشار املعوشرجي ان حتقيق 
الفيلم هذه املكانة في «نتفلكس» 
يعني ان هنــاك جمهور جديد 
يشاهد الفيلم عبر هذه املنصة 
العاملية، مشيرا ان هذا النجاح 
يعني ان النص هو  الفائز وهو 
اهم شيء في املنظومة، والدليل 
ان هناك اعمال سينمائية كثيرة 

ضمــت عــددا مــن جنوم 
الكوميديا في الكويت لم 
تترك اثرا عند املشــاهد 
ألن نصوص هذه االعمال 
ضعيفة. وعن امكانية تقدميه جزء ثان 
مــن فيلم «باك تو كويــت»، قال: ممكن 
او نقــدم فكرة اخرى محلية كوميدية، 
وكشف عن حتضيره لفيلم سينمائي 
جديد يتناول املواقف الكوميدية التي 
حدثت وقــت احلظر الكلي واجلزئي 

في الكويت بسبب جائحة كورونا.

على مدار ثمانية أيام متتالية على مستوى الكويت

الكاتب واملنتج مزيد املعوشرجي

ملشاهدة الڤيديو

ضمــت عــددا مــن جنوم 
الكوميديا في الكويت لم 
تترك اثرا عند املشــاهد 
ألن نصوص هذه االعمال 
ضعيفة. وعن امكانية تقدميه جزء ثان 
مــن فيلم «باك تو كويــت»، قال: ممكن 


