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«بيارق» يجمع داود حسني ومالك للمرة األولى
أحمد الفضلي

انتهت الفنانة مــالك الكويتية 
من تسجيل أولى جتاربها االذاعية 
واملتمثل بالعمل االذاعي التوعوي 
«بيارق» الــذي يجمعهــا بكوكبة 
من جنوم الدراما والكوميديا على 
مستوى الكويت واخلليج في جتربة 
هي االولى ملالك في االعمال االذاعية 
بعــد مشــوار طويل فــي االعمال 
التلفزيونية واملســرحية شاركت 
من خالله كبار الساحة الفنية في 

الكويت ودول اخلليج. 
من جانبها، أعربت مالك عن بالغ 
سعادتها بالتجربة االذاعية االولى 
والتي خــالف أنها التجربة االولى 
تعد ايضا أولى جتاربي الفنية مع 
الفنان القدير داود حسني الذي عملت 
ســنوات طويلة في الوسط الفني 
ولم يجمعنــا اي عمل الى ان اتت 
الفرصة من خالل «بيارق»، مشيرة 
الى ان العمل مع بوحسني متعة ألي 
فنان واضافة كبيرة ملشواري حيث 
ميتلك قدرات فنية رائعة يتعلم منها 
جميع الفنانني املشاركني في العمل. 
وعن نوعية العمل، ذكرت مالك 

من خــالل حديثهــا لـ«األنباء» ان 
«بيارق» عمل توعوي يأتي ضمن 
ســعي اذاعــة الكويت إلــى تقدمي 
اعمــال دراميــة واجتماعية هادفة 
تخدم املستمع الكويتي والعربي. 

والعمــل من تأليــف الكاتب أحمد 
الرفاعــي واخراج وضحة الســني 
ويشهد مشاركة كوكبة من الناس 
من ابرزهم خالف داود حسني كل من 
عبدالناصر الزاير ويوسف احلشاش 

وحســني الرفاعي ومحمد الشطي 
وعبداحملسن العمر وابرار املفيدي، 
موضحــة ان العمل قد يرى النور 
في االيام القادمة عبر اثير محطة 

البرنامج العام.

الفنانة مالك الفنان القدير داود حسني

والء الصراف: لدي رسالة هادفة.. ودوري أني أخدم ديرتي

عبداحلميد اخلطيب

أكدت الفنانة الشابة والء الصراف 
انها تهتم بالفن بصفة عامة وليس 
الطرب فقــط، وقالــت: الفنان لديه 
رسالة هادفة وال بد ان يوصلها إلى 
الناس، ومن خالل الفن نناقش قضايا 
املجتمــع، ودوري كفنانة اني أخدم 
ديرتي، وشي حلو أن أقدم كمطربة 
ألوانا غنائية متنوعة، فالفنان ال بد 
ان يكون شــامال، مؤكــدة انها حتب 
الطرب الكويتي والعربي، كاشفة عن 
انها تغني غربي وأيضا بلغات أخرى 
مثل الهندية واإلســبانية والتركية، 
ملمحة الــى ان لديها مواهب أخرى 

مخفية.
وتابعــت: أحب كل ألوان الغناء، 
وكل فترة أتقمص لونا وأغوص فيه 
لكــي أعطي األغنية حقها، الفتة الى 
انهــا تعزف علــى البيانو، ألنه كان 
مشروعا أساسيا في دراستها باملعهد 
العالي للفنون املوسيقية، وتسعى 
الى تعلم العزف على آلة «التشيللو»، 
مشددة على ان إنتاج ألبوم كامل في 
هذه األيام أصبح صعبا. وأوضحت: 
األغنية الواحــدة تأخذ وقتا طويال 
ومجهودا كبيــرا إلى ان يتم اختيار 
الكلمات واللحن واألصوات، فما بالنا 
بألبــوم فيه أكثر من أغنية، ناهيكم 
على ان طرح أغنية منفردة من وقت 
إلى آخــر يجعل هنــاك تنويع لدى 
املطرب ومواكبــة للتطور في عالم 

األغنية.

وحول سبب اختفاء شقيقها املطرب 
الشاب فيصل الصراف لفترة طويلة عن 
الوسط الفني، قالت: فيصل اختفى النه 
كان يدرس الدكتوراه وانتهى منها، ومنذ 
فترة قليلة طرح أول أغنية «سينغل» 
بعــد انقطــاع دام ٧ ســنوات تقريبا، 
مؤكدة ان أسرتها جميعا تعشق الطرب 
واملوسيقى. واستطردت: الفن يسري 
في الدم عندنا، وأكثر إنسان دعمني في 
مشواري الفني هي أمي، فمنذ صغري 
شربت معها األغاني الكويتية القدمية 
وأغاني أم كلثوم وفيروز وعبدالوهاب، 
وايضا معي أخي األصغر خالد يدرس 
مبعهد املوســيقى وهو مغن وملحن، 

وكل منا له لون خاص به.
ولفتت والء إلى ان آخر عمل قدمته 
كملحنــة كان لصالــح وزارة اإلعــالم 
مــع بداية جائحة كورونــا وهو عمل 
غنائي موجه إلــى الصفوف األمامية 
والتضحيــات التي يقومــون بها، من 
أحلانها وكلمات الشاعر محمد الشريدة 
وغناء جاســم بن ثاني وتوزيع براك 
املطوع ومكس منتظر الزايد، مشيرة 
خالل اســتضافتها في برنامج «ليالي 
الكويــت»، الى انها تعتز مبشــاركتها 
مع الفنان القدير «شادي اخلليج» في 
أوبريــت «مذكرات بحار» الذي عرض 
فــي مركز جابر الثقافــي. وقالت: كان 
«مذكرات بحار» من أروع احلفالت التي 
شاركت فيها، وقد جمعني بالفنان القدير 
الفنان «شادي اخلليج» وهو مدرسة 
فنية كبيرة، وتشرفت بأني أكون معه 

في عمل غنائي واحد.

حتب الطرب الكويتي والعربي وتغني غربي وبلغات أخرى

أسرتي جميعًا تعشق الطرب.. وأكثر إنسان دعمني أميتشرفت مبشاركة «شادي اخلليج» في أوبريت «مذكرات بحار»

شجون تبحث عن براءتها في «هروب»
دالل العياف

«مسلسل هروب، ال يصنف في خانة 
الدراما االجتماعية بقدر ما يوصف بالعمل 
التشــويقي جدا، كما أن أحداثه ســريعة 
اإليقــاع»، هكــذا تعّرف النجمة شــجون 
الهاجري عن مسلسلها اجلديد «هروب» 
الذي يعرض على «شاهد VIP»، وهو من 
عروض «شــاهد األولى»، تأليف د.حنني 

عمر وإخراج محمد جمعة.
ويسلط العمل الضوء على رحلة ميرا 
(شــجون الهاجري) التي حتــاول إثبات 
براءتها من جرمية لم ترتكبها، فتبدأ مسيرة 
شاقة بحثا عن املستفيدين من توريطها 
وفك ألغاز احلكاية، لتعود القصة وترصد 
احلياة الهادئة إلى حدود امللل التي عاشتها 
«ميرا» مع زوجها جاسم (محمد العلوي) 
رجل األعمال الناجــح وصاحب املنصب 
الرفيع، والذي يظهر لها الكثير من احلب 
لكنه في الوقت نفســه أناني وانتهازي، 
يكبح طموحاتها وحريتها ويستغل حبها 
ورضوخها، بعد أن انتشــلها من حياتها 
الصاخبة، وجعل منها سيدة منزل محدودة 
الوجــود واحلقوق، وحتــاول «ميرا» أن 
تستعيد حياتها، وأن تثبت براءتها من جرم 
لم ترتكبه، برفقة شخصيات بعضها يقدم 
لها املساعدة، وبعضها اآلخر يسعى إلى 
توريطها أكثر فأكثر، ومنهم باسم مغنية، 
بديع أبوشقرا، جيسي عبده، كارول عبود، 

ومبشاركة قحطان القحطاني وآخرين.

وتشرح شجون أكثر عن األحداث التي 
متر بها الشخصية، فتقول: هروب «ميرا»، 
لم يكن بســبب مشــكلة حصلت لها، بل 
هو هروب أي إنســان يوضع في موقف 
يعجز فيه عن التفكير والتقدير، وتستمر 
رحلة الهروب هذه على امتداد ١٠ حلقات، 
مؤكدة أنها ســعيدة بهــذا العمل رغم أن 
طبيعته أصعب من الدراما املعتادة، كما 
أشادت بالتناغم احلاصل بني فريق املمثلني، 
السيما محمد العلوي وباسم مغنية وبديع 
أبوشقرا، وتتوقف عند العمل مع املخرج 
محمد جمعة، فتقول: صرنا أصدقاء منذ 
لقائنا األول قبل نحو عامني، في جورجيا، 
اليوم نلتقي في لبنان لتصوير هذا العمل، 
وأصبحنــا نفهم عقليــة بعضنا البعض 

أكثر من السابق.

شجون وليليان منري في املسلسل

شجون الهاجري وكارول عبود في «هروب»

نور: أصبت باكتئاب بعد الوالدة

هند صبري: نعيش في عالم ذكوري بلقيس عن التمثيل: 
مستعدة وعندي طاقة كبيرة

بيروت - بولني فاضل

كشفت الفنانة اللبنانية نور، عن شعورها 
بعد إجنابها لطفلني وكيف تغيرت شخصيتها 
بعد الزواج واألمومة، وقالت: «أنا اتغيرت 
كتير من بعد اخللفة والشغل، وكنت بتكسف 
جدا جدا بس بدأت أتعود وأكون أجرأ، وأول 
سنة أمومة كانت صعبة، وكان عندي اكتئاب 
بسبب املسؤولية واحلبسة ومفيش اجازة 
من املسؤولية هو مش فيلم نخلصه ونرتاح، 

دا طفل مسؤول منك ٢٤ ساعة».
وواصلت نور خــالل لقائها مع الفنانة 
إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: 
«وبعــد كدا اتعلمت وامترنــت، وملا خلفت 
تاني كنت فاهمة كل حاجة، ومكنتش بحب 
أسيب ابني حلد وال ماما وال أي حد، ومرة 
صعبت عليا نفســي أوي ومكنش فيه حد 

بيساعدني واتبهدلت كتير».
وأضافت: «مبحبش أعرض أطفالي على 
السوشيال ميديا، هو مش عيب بس بحس 
أنهم صغيرين على الشهرة، وأنا عايزاهم 

مشهورين عشــان حاجة هما عملوها مش 
عشان أهلهم، وأنا والسوشيال ميديا مش 
أصحــاب أوي، وابني ليو بيحب الشــهرة 
وعشان كدا مش بفتحله السكة دي وبراقب 

كل حاجة بيعملها».
واختتمت نور، قائلة: «ليو ابني شبهي 
جدا، هو صريح ومــش بيخبي أي حاجة، 
ومش بيعرف يجامــل، وأنا كدا، امنا بنتي 
واخده من باباها جدا، وبتتكسف وخجولة، 
ومــش بتحــب الشــهرة وال حتــب تبــان، 
وبتشــتغل بضمير وبتوصل للي عايزاه، 
وأنــا بربي ابني زي ما بابا رباني، وبعلمه 
يعتمد على نفسه وياخد قراراته بس بردو 

الزم ياخد رأيي األول».
أما عن حياتها الشخصية، فأكدت الفنانة 
نور أنها ســت بيت عادية، وأثناء وجودها 
في املنزل ال تقف أمام املرايا لوضع املكياج، 
ولفتت إلى أنها بعد دخول جنلها املدرســة 
كانت تقــوم بتوصيله للســيارة اخلاصة 
باملدرسة، دون وضع أي ميك أب، وباملالبس 

املنزلية.

القاهرة - خلود أبواملجد

كشفت الفنانة هند صبري عن كواليس 
مسلسلها اجلديد «البحث عن عال» املقرر 
عرضه فبراير املقبل، وسبب قيامها بدور 
املنتــج التنفيــذي للعمل، وقالــت: «أكيد 
ســعيدة إنني اجتهت لهذا االجتاه، خاصة 
أنه طبيعي جدا في العالم، وجميع املمثالت 
الشهيرات في هوليوود، معظمهن منتجات 
منفــذات وكلمتهن مســموعة وليس فقط 

مجرد اقتراحات».
وأشــارت صبري، في تصريحات لها، 
إلى أن الدراما العربية حتتاج الى قصص 
نســاء أو قصص ترويها النساء، بطريقة 

حتمل حقيقة وليس جتميال، مضيفة: «نحن 
في عالم ذكوري حتــى في مهنة التمثيل، 
وداميــا بقولها ليس ذنب الفنانني الرجال 
زمالئي الذين أكن لهم كل االحترام، املهنة 
مثلها مثل كل املهن فيها اختالفات جذرية 
بني املرأة والرجل ونسعى الى التقليل من 

هذه االختالفات».
وفي الســياق ذاته، صرحــت هند بأن 
مسلسل «البحث عن عال» ليس جزءا ثانيا 
من مسلســل «عايزة أجتوز» الذي عرض 
عــام ٢٠١٠، مثلما ظــن البعض، مؤكدة أن 
العمل ســيتناول نفس شــخصية «عال»، 
لكــن في عالم آخر مختلف متاما عن عالم 

«عايزة أجتوز».

حتدثت الفنانة بلقيس عن تفاصيل أغنيتها اجلديدة 
«صابرة»، أحدث إصداراتها الفنية باللهجة املغربية 
بعد تصدرها تريند «يوتيوب» عقب طرحها واقترابها 
من حتقيق ٥ ماليني مشاهدة حتى اآلن، وقالت بلقيس: 
«األغنية كانت متســجلة بدايــة عام ٢٠٢١ ولم أتوقع 
جناحهــا خاصة النجاح العاملي في فرنســا وإيطاليا 

وبلجيكا».
 Top» وتابعــت بلقيــس في تصريحــات لبرنامج
Trending»: «أركز على قضايا املجتمع في أعمالي وفكرة 
الكليب واقعية». وبســؤالها عــن رغبتها في دخول 
عالم التمثيل، أجابت: «الفكرة موجودة، وأنا جاهزة، 

نفسي أمثل، وعندي طاقة كبيرة جدا في التمثيل».


