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أحمد العوضي: كل عمل ينجح قالوا عنه «مبيوق»..!
بشار جاسم

مــن األعمــال الدراميــة 
التي تعــرض حاليا «مالك 
رحمة» الــذي يعرض على 
منصة شــاهد، العمل جذب 
الكثيــر ملتابعتــه لقصتــه 
االجتماعية اجلميلة ولألداء 
امللفت للنظــر الذي تقدمه 
النجمة شجون باإلضافة الى 
مجموعة النجوم املشاركني 
في العمل مثل مرام وحصة 
النبهان وعبداهللا التركماني 
وعبـداللـــه عبدالرضـــــا 

وآخرون.
تدور أحــداث العمل في 
ثمانينيــات القــرن املاضي 
حول رحمة ممرضة تعاني 
من صدمــات واضطرابات 
حتولهــا لســفاحة ترتكب 
سلســلة من جرائــم القتل 
في املشفى الذي تعمل فيه.
العمــل من إنتــاج ايغل 
فيلمــز واملنتــج املنفــذ له 
كيوتل برودكشن ومن تأليف 
أحمــد العوضــي وإخــراج 

محمد سمير.
«األنباء» حاورت مؤلف 

العمل فكان هذا احلوار:

أحمد، قبل «مالك رحمة» 
كلمنا عن أعمالك السابقة؟

٭ بدايتــي كانت في ٢٠٠٨ ملا 
نزلــت أول رواية من تأليفي 
بعنوان «السادية» وهللا احلمد 
جنحت وقتها وتوالت كتابتي 
للروايــات ووصل عددهم ٥، 
أثناء كتابتي للروايات دخلت 
املعهــد وتعمقــت باملســرح 
النوعي أكثر وكتبت وأخرجت 
ومثلت فيه واشــتغلت على 
نفسي وكانت بدايتي احلقيقية 
مــع الفنــان خالــد أمــني في 
مســرحية «علــى الطريــق» 
اللي قمت بكتابتها ومتثيلها 
الفنانــني احالم حســن  مــع 
الكاظمي وموســى  وعصــام 
كاظم وحصلنــا على جوائز 
عديــدة وتوالت مشــاركاتي 
مــع خالد أمــني وبعدها قمت 
بإخــراج أعمالي، واحلمد هللا 
علــى النجــاح الــذي حققته 

بشهادة اجلميع.

طيب نرجع ملسلسل «مالك 

سعيد بعمله «مالك رحمة» مع شجون

النجمة شجون في مسلسل «مالك رحمة» املؤلف أحمد العوضي

محمد سمير: شجون «غوول متثيل»
أكد مخرج مسلسل «مالك رحمة» محمد 
سمير انه سعيد في هذا العمل وهذا النجاح 
الذي يالقيــه وأضاف في اتصال «األنباء» 

عليه قائال:
«مالك رحمة» جتربــة جميلة جدا جدا 
وسعيد بها جدا ألنها التجربة األولى لي في 
اإلخراج وهو مكتوب من ســنتني ونصف 
تقريبا بس كان وقتها غير مفهوم ألنه من 
٨ حلقات والتكلفة اإلنتاجيه كبيرة ملسلسل 
قصير وده كان التحــدي األكبر من األخ 
والفنان العزيز عبداهللا عبدالرضا وألن هو 
فنان ويبحث عن الفن اجليد ما كان عنده 
مشكله باإلنتاج الضخم لكن في املقابل نقدم 
عمال فنيا كبيرا يليق بالفن واجلمهور الكويتي 
واخلليجي وبالنســبة للقصة والسيناريو 
واحلوار للرائع أحمد العوضي أحمد فنان 
موهوب ورائع وعنده خيال خصب ورائع من 
ترابط الشخصيات وسرد احلكاية ووجود كل 
العوامل من الدراما والغموض والرومانسية 
واحلزن ومشاعر مختلفة ومتضاربة لقصة 
نفسية رومانسية، وأحمد مستقبل مؤلف 
رائع وبيننا توافق رائع ورحمة البطلة تقدمها 
الفنانة الرائعة شــجون الهاجري «غووول 
متثيل» فنان ملتزمة بتحب شــغلها جدا، 
تعشق الفن ممثلة من طراز عالي جدا وكان 
احلماس من بينا جميعا والكل حابب العمل 

وحابب الفن الى حابني نقدمه وكل املمثلني 
بدون استثناء، الكل قدم أجمل وأفضل ما 
عنده وباشكرهم جدا وتشرفت بالشغل معاهم 
والعمل كان بالكامل ديكور حتى بعض البيوت 
مت فرشها بالكامل حلقبة الثمانينيات وهي 
احلقبة اجلميلة واألجمل واألزياء والتصميم 
لألستاذة نهي عبدالعزيز املنصور واملوسيقى 
للفنان علي اجلمالي وأمتنى ان يكون عجب 
اجلمهور وأكون قدمت عمال فنيا محترما 

والقادم أفضل إن شاء اهللا».

وليش ما تشوف العمل اللي 
قالوا انك ماخذ فكرته من 

باب الفضول؟
٭ أنا مو شايف العمل اللي 
يقولون اني سارقه، واللي 
يعرفنــي يدري اني مو من 
محبني مشاهدة املسلسالت 
األجنبية عشان أسرق منها، 
هذا غير ان موضوع وجود 
ممرضة تقتــل مو مقتصر 

على أحد.

هل الفنانة شجون هي 
املرشحة بالبداية وال كان 

في اسم ثاني؟
٭ أثنــاء كتابتي للعمل لم 
يكــن فــي بالــي أي ممثلة 
تقــوم بتأدية الدور، بعدها 
انعرض العمل على أكثر من 
منتج وطبعا كل منتج يقدم 
اقتراحاته لكن ملا صار العمل 
عند شــركة كيوتل وايجل 

فيلمــز مت اختيار شــجون 
وتشرفت فيها كبطلة للعمل 

ألنها إضافة للعمل.

هل تعتمدون بالتسويق 
للعمل برقص شجون على 
أغنية «بانو» لسعاد حسني؟

٭ أبــدا مــا كنــت متعمــدا 
واللي متابع للعمل يعرف 
ان شــخصية رحمــة هــي 
شــخصية تلجــأ للتمثيل 
عشان تفضفض عن همومها 
لذلك راحــت ألغنية «بانو 
بانو» لتشــابه كلماتها مع 

حالتها اخلاصة.

هل «مالك رحمة» أول عمل 
درامي من كتابتك؟

٭ «مــالك رحمــة» هو أول 
نص أقوم فــي كتابته لكن 
بعــده كتبــت نصوصا لم 
يتم عرضهــا بعد وقدم لي 

مسلســل «مواطــن ملعون 
أبــو خيــري» لعبدالعزيز 
النصــار ومت عرضــه على 

إحدى املنصات.

كلمنا عن جتهيزات مسلسل 
مالك رحمة وكواليسه؟

٭ بعد انتهائــي من كتابة 
٨٠٪ من العمل قام الفنان بدر 
الشعيبي مشكورا بترشيح 
املخرج اجلميل محمد سمير 
للتصدي إلخراج هذا العمل 
وفعال عطيته وقتها ٥ حلقات 
واعجــب بالنــص كثيــرا 
وبعدها سلمته باقي احللقات 
الشــخصيات  وترشــيح 
والفنانني وهللا احلمد وّفقنا.

هل صحيح إصابة مرام في 
العمل؟

٭ مرام تعبت شــوي أثناء 
تصويــر العمــل ومت نقلها 
للمستشــفى وقمنا بتعديل 
بعض املشاهد لعدم قدرتها 

على إكمال العمل.

كلمة توجهها لكاست عمل 
مالك رحمة؟

٭ أشكرهم جزيل الشكل على 
إبداعهم وحبهم ونقلهم غير 
العادي للورق، كل الفنانني 
والفنيــني قامــوا بدورهــم 
وأكثر، وعلى رأسهم املخرج 
محمد سمير والنجمة املبدعة 
شجون وعبداهللا عبدالرضا 
كمنتج منفذ وايجل فيلمز ما 
قصروا وال بخلوا في العمل 

نهائيا.

كلمنا عن جديدك بعد «مالك 
رحمة» وجناحه؟

٭ جديدي مسلســل اسمه 
«بيبي» لنعيد التجربة مع 
شــجون واملخــرج املبــدع 
محمد سمير وشركة كيوتيل 

وايجل فيلمز.
اجلدير بالذكر ان املؤلف 
أحمد العوضي حاصل على 
عــدة جوائز وهــي جائزة 
الدولة التشجيعية ألفضل 
ممثل مسرحي وجائزة افضل 
مخرج عربي فــي مهرجان 
الشــباب للعربــي وجائزة 
افضل مخــرج في مهرجان 

الكويت املسرحي.

نانسي ونيكول وهيفاء.. أسدلوا الستار على حفالت «الشمالي»
القاهرة ـ محمد صالح

شــهدت حفــالت نهاية 
املوسم الصيفي بالساحل 
الشمالي الكثير من األحداث 
وحــرص  والفعاليــات 
جنوم الغناء على إرضاء 
جمهورهم الذي رفع الفتة 
كامــل العــدد فــي معظم 
احلفالت رغم ارتفاع أسعار 
التذاكر في معظم احلفالت، 
وشــهدت احلفــالت عودة 
جنمتي لبنان هيفاء وهبي 
ونانسي عجرم للظهور في 

مصر.
«األنبــاء» رصدت هذه 
احلفالت التي أشعلت فيها 
املطربــة نانســي عجــرم 
املسرح الروماني في مارينا 
بالساحل الشمالي بأغانيها 
اخلفيفة واســتعراضاتها 
جلمهورهــا  ومداعبتهــا 
لطلباتهــم  واســتجابت 
بغناء مجموعة من أغاني 

عدد من النجوم منهم أكرم 
حســني الــذي قــدم معها 
أغنية «لو كنت» وحمدي 
امليرغني وزوجته إســراء 
عبدالفتــاح وحمــو بيكا، 
وتراوحــت أســعار تذاكر 
احلفــل بــني ٧٥٠ و٢٥٠٠ 

جنيه.
وأحيا أحمد سعد حفًال 
لــه في الســاحل  جديــداً 
الشــمالي علــى شــاطئ 
كريســتال بيتش وانضم 
لــه فــي احلفــل مطربــو 
املهرجانات حمو بيكا وعمر 
كمــال، وفريــق كايروكي 
الذين أحيوا حفال مبدينة 
العلمني على مسرح ميزيك 
أرينــا فال اليــوم اجلمعة 

التالي حلفلهم مع سعد.
ولألسبوع الثالث على 
التوالي يلتقي محمد حماقي 
مع جمهوره بـ«غزالة باي» 
ليختتم موســمه الغنائي 
الصيفي بالساحل الشمالي.

مطربــات الزمــن اجلميل 
مثل شادية وصباح وليلى 
مــراد، وظهــرت بإطاللــة 
رائعة لفتت أنظار اجلميع 
وشــاركها في احلفل بهاء 
سلطان بعد غياب فترة عن 

املسرح.
الفنانــة  واندمجــت 
اللبنانية نيكول سابا مع 
جمهورها بفستان جريء 
والفت للنظر وبـ«نيولوك» 
مبهر جعــل احلضور في 
مدينة العلمني يتجاوبون 
مع أغانيها، خاصة أن احلفل 
امتأل بجمهور كامل العدد 
مــن مختلف اجلنســيات 
العربية وبعض األجانب.

كما أحيت هيفاء وهبي 
حفال غنائيا كبيرا في مدينة 
العلمني اجلديدة، وقدمت 
مجموعة من أشهر أغانيها 
على مدار ساعتني، وقدمت 
اإلعالمية بوســي شــلبي 
احلفل الذي كان بحضور  نانسي على املسرح

غدًا.. التميمي إلى «أميركا» للعالج
مفرح الشمري

@Mefrehs
الديــرة غــدا  يغــادر 
الوكيــل املســاعد لقطاع 
التلفزيون األسبق فوزي 
التميمي ملواصلة عالجه 
فــي احــد املستشــفيات 
األميركية مبدينة بوسطن 
بعد العارض الصحي الذي 
أصابــه ويعاني منه منذ 
فترة طويلة ليقرر األطباء 
املشرفون على حالته في 
الكويت ســفره للخارج 

الستكمال العالج.
«بويوســف» فــوزي 
التميمي من الشخصيات 

التــي عملــت فــي وزارة اإلعــالم فــي 
الســبعينيات، وحتديــدا خــالل حقبة 
اإلعالمي القدير محمد السنعوسي، عندما 
كان مســؤوال في التلفزيــون بوظيفة 
باحث قانوني، ومن ثم رئيسا للبرامج 
الثقافية، وبعدها مراقبا للتنســيق في 
التلفزيون وذلك عام ١٩٧٨، وحقق العديد 
من اإلجنازات لإلعالم الكويتي الذي كان 
واليزال رائدا في املنطقة بفضل اهللا ثم 
بفضل الشخصيات التي عملت به ولم 

يكن هدفها الكرسي بل اإلجناز.
فــوزي التميميـ  مع حفظ األلقابـ  

بذل جهودا كبيرة في الدفاع عن شاشة 
الكويت التي يعتبرها األولى في الوطن 
العربــي، ويتمنــى أن يراها دائما هكذا 
من خالل البرامج واألفكار التي تقدمها، 
وحتى بعدما تقاعد عــن العمل التزال 
هذه األمنية موجــودة لديه ألن «قلبه 
على الكويت وإعالمها املرئي واملسموع».

«األنباء» تتمنى الشفاء التام لإلعالمي 
القدير فوزي التميمي في رحلته العالجية 
ليعود إلى وطنه وأهله ومحبيه ساملا 
معافى بإذنه تعالى.. وما تشــوف شر 

يا «بويوسف».

مكافآت هيئة حترير «من املسرح العاملي» 
موقوفة بحجج غريبة!

مفرح الشمري

كشــف الكاتب واملخرج املســرحي بدر 
محارب، من خالل تغريدة كتبها على حسابه 
في موقع تويتر، ان املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب يحرم هيئة حترير سلسلة 
«من املسرح العاملي» التي يصدرها املجلس 
من مكافآتهم الســنوية بحجة عدم وجود 
تقارير، مع أن جميع األعضاء قدموا التقارير، 
موضحا انــه كتب بنفســه ٣٠ تقريرا عن 
بروڤات نصوص مترجمة ودراســات (من 

عام ٢٠٢٠ إلى نهاية السنة املالية ٢٠٢١).
وطالب الكاتب واملخرج املســرحي بدر 
محارب باالنصاف في هذه املشكلة، خصوصا 
ان مديرة حترير السلسلة أبلغته بأن املكافآت 
موقوفــة ولن تصرف بســبب عدم وجود 
تقارير وعدم وجود موافقات من عميد املعهد 

العالي للفنون املسرحية للسماح لألساتذة 
بالعمل في الهيئة وعدم وجود موافقة من 
التأمينات بالنســبة لألعضــاء املتقاعدين 

معتبرا ذلك تبريرات وحجج غريبة!
بدورنا، نتمنى من املسؤولني في املجلس 
الوطني للثقافة والفنــون واآلداب صرف 
مكافآت هيئة حترير سلسلة «من املسرح 
العاملي»، مع انهم اجنزو اعمالهم على اكمل 
وجــه، خصوصا ان هناك قرارا صادرا من 
قبــل املجلس بأســمائهم للعمــل في هيئة 
التحرير، لذلك ال داعي لوجود موافقات من 
عميد املعهد للفنون املسرحية بخصوص 
االساتذه والدكاترة الذين يعملون في الهيئة، 
وال داعي أيضا لوجود موافقة من التأمينات 
لألعضاء املتقاعدين، ألن هذا األمر املفروض 
ان يطلــب منهم قبل اصــدار القرار وليس 

بعده.. أفيدونا أفادكم اهللا!

الكاتب واملخرج املسرحي بدر محارب

 «البريئة».. كارمن بصيبص
بيروت - بولني فاضل

بتملّص من الشيب الطبيعي واملضاف إليه في الشعر 
تظهر املمثلة كارمن بصيبص في شخصية «ليل» التي 
جتســدها في مسلسل «البريئة» املؤلف من ٨ حلقات 
ستعرض في شهر سبتمبر على منصة شاهد. ويبدأ 

املسلســل الذي أخرجه رامي حنا بخروج ليلى من 
السجن بعد ٨ ســنوات قضتها تنفيذا حلكم في 
جرمية لم ترتكبها، فيكون هدفها بعد مرحلة السجن 
اكتشاف منفذ اجلرمية احلقيقي وسط أجواء من 
الفترة  الغموض والتشويق. كارمن تستعد هذه 
للدخول مجددا في شخصية ثريا في مسلسل 

«عروس بيروت» الذي يبــدأ تصوير جزئه 
الثالث في األسابيع املقبلة.

وجوه جديدة في «الكبير أوي»

القاهرة ـ محمد صالح

يعقــد الفنــان أحمد مكــي واملخرج أحمد 
اجلندي جلسات مكثفة لوضع الرتوش النهائية 
للجزء الســادس من مسلسل «الكبير أوي»، 
ومتت مراجعة وتعديالت السيناريو وإضافة 
بعض التفاصيل، ويتم حاليا ترشيح املشاركني 
بالعمل، وتردد أنه مت ترشيح الفنانة السمراء 

أســماء أبو اليزيد بدال من دنيا ســمير غامن، 
كما مت االتصال بباقي طاقم العمل في األجزاء 
اخلمسة للتأكد من مشاركتهم أو ترشيح بدالء. 
مكي واجلنــدي قررا ضم عــدد كبير من 
النجوم اجلدد الذين لم يشاركوا في األجزاء 
السابقة، وجتري حاليا مقابالت مع عدد من 
املوهوبــني اجلدد الختيار مــن يصلح منهم 

لالنضمام إلى اجلزء السادس.

رحمة» ليش ٨ حلقات؟
٭ ما كنت محدد عدد حلقات 
معينــة كنت قايــل متى ما 
أشعر بأن القصة هني الزم 
تنتهي راح أنهيها ألني ضد 
املط باألحداث ملجرد زيادة 

عدد احللقات.

لكن يقولون ان الفكرة 
مسروقة من عمل أجنبي؟

الــكالم  ٭ ســمعت هــذا 
وضحكت وما اســتغربت 
ألن احنــا ولألســف أي 
عمــل ينجــح أو يالقــي 
بعــض االهتمام أول كلمة 
نقولها (العمل مبيوق) أنا 
العمل هــذا كاتبه من عام 
٢٠١٨ وبدر الشعيبي وهيا 
عبدالسالم شهود على هذا 
ألني هم أول من ناقشتهم 
بالنــص من أول مــا كان 

مجرد فكرة.


