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سعاد عبداهللا حتضر «احلفيد»

مفرح الشمري

لّبت الفنانة القديرة سعاد عبداهللا 
دعوة ســيدة املسرح العربي سميحة 
أيــوب حلضــور عــرض مســرحية 
«احلفيد» التي تعرض حاليا باملسرح 
القومــي وذلك لتواجدهــا في القاهرة 
بإجازة قصيرة، وذلك حسبما ذكرته 

لـ «األنباء».
ومســرحية «احلفيد» مأخوذة من 
رواية األديب الكبير عبداحلميد جودة 
السحار، وســبق ان مت تقدميها خالل 

فيلم «احلفيد»، وهذه املرة متت إعادتها 
في شــكل عرض مســرحي كوميدي، 
يناقش العــادات والتقاليد األســرية 

بشكل كوميدي.
املسرحية من بطولة لوسي، وعابد 
عناني، وتامر فرج، وعادل عفر، ومحمد 
مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف 
املنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، 
ومحمــود عبدالرازق، ونشــوى علي 
عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري 
ســعد، ومجموعة كبيرة من الفنانني 

ومن إخراج يوسف املنصور.

تلبية لدعوة سميحة أيوب «سيدة املسرح العربي»

سعاد عبداهللا تتوسط سميحة أيوب ولوسي وفريق عمل مسرحية «احلفيد» في املسرح القومي

املال والعامري.. ليلة «عدنّية» ال ُتنسى
مفرح الشمري 

فــي ليلــة ال تنســى، اجتمــع فيها 
الطــرب العدني األصيــل مبركز جابر 
األحمد الثقافي من خالل «ليالي عدن» 
التي يقيمها املركز على خشبة مسرح 
الراحل الشيخ جابر العلي وأبدع فيها 
الفنانان خالد املال واالماراتي عبداملنعم 
العامري اللذان بثا احلماس في اجلمهور 
الغفير الذي اكتظت به خشبة املسرح 
من اجلنســني، افتتحت الليلة الثالثة 
مــن «ليالي عــدن» املطــرب اإلماراتي 
عبداملنعم العامري الذي عبر من خالل 
كلمات مرجتلة عن ســعادته بوجوده 
في هــذه الليالي بصحبة مطرب كبير 
بحجم الفنان خالد املال، ليغني العامري 
بعدها أغنية «جفاني» الذي ردد كلماتها 
معه اجلمهور الغفير، وأتبعها بأغنيته 

املشهورة «تريد الهوى» الذي «شربك» 
عليها اجلمهــور كثيرا جلمالية حلنها 
وكلماتهــا، وبعدهــا غنى «أســايرها» 
و«قالتلي بعد العصر» و«بني احملبني» 
التي أشعلت الليلة بشكل ال يوصف.

وبعد انتهــاء العامري من وصلته، 
ترك امليكرفون للمطرب الشعبي القدير 
خالد املال الذي انطلق بأغنية «يامنيتي» 
ثم أحلقهــا بأغنية «بتبع قلبي»، التي 
ردد كلماتها معه عشاق الطرب اليمني 
واجلمهور املتعطش لهذا اللون العريق. 
«بو حنان» جمع في وصلته الغنائية 
بني العدني واليماني واألغاني الكويتية 
القدميــة التــي مازالت إلــى اليوم في 
ذاكــرة اجلماهير، التي بدورها طالبته 
بغنائها إلى جانب املواويل التي متيز 
بها «بوحنان»، والتي حتمل بني طياتها 

رسائل جميلة.

احتضنها مسرح «جابر العلي» في «جابر الثقافي»

«األنباء» مع خالد املال في كواليس احلفل

أصالة اختارت «القلوب الساهية».. ورحمة «جنمة تبرق»
دالل العياف

وســط إقبــال جماهيــري 
النظيــر، وبحضور  منقطــع 
الفنانة هدى حسني، أقيم مساء 
امــس االول حفل «ليلة عمر» 
في ارض املعارض مبشــرف، 
الفنانتــان أصالــة  وأحيتــه 
ورحمة رياض، واللتان قدمتا 
اجمل أعمالهما الغنائية وأبدعتا 
بسلطنتهما بني أروقة املسرح.

حفــل «ليلة عمر» للمنتج 
عبدالعزيــز الذيــدي جعلنــا 
نشعر وكاننا نطير في سماء 
الطــرب والفن اجلميل، حيث 
كان التنظيم على اكمل وجه، 
وال ننسى جهود رجال األمن 
والداخليــة اجلبــارة وأيضا 
والشــباب  االعــالم  كــوادر 
املنظمــني، فقد كان كل شــيء 

يسير بدقة.
ووسط تفاعل كبير وأجواء 
ساحرة أذهلت اجلمهور الغفير 
من مختلف الفئــات العمرية 
واجلنسيات، أطلت على املسرح 
الفنانة اجلميلة ســليلة بالد 
الرافديــن رحمة رياض وهي 
ترتدي فستانها الالمع وكأنها 
«جنمــة تبــرق»، وبصوتهــا 
العذب امتعتنا، وأرضت جميع 
األذواق، وبدأت وصلتها بأغنية 
«وعــد مني وعد»، ثم شــدت 
للفنانة القديرة فيروز «نسم 
علينا الهوى»، ومن الفلكلور 
العراقي األصيل غنت «مرينا 
بيكم حمد»، وأتبعتها بأغنية 
«كون نصير»، ثم «من يقول 
الدنيــا توقــف علــى واحد»، 

االصيل، ولقوة صوتها الذي 
جمع ما بني احلنية والعذوبة، 
ورحبت أصالة في البداية كثيرا 
باحلضور، وعبــرت بكلمات 
لطيفــة عــن حبهــا للكويت 
وجمهورها فيها، والذي وصفته 
للفــن والطــرب  بأنــه ذواق 
االصيل، كمــا رحبت بوجود 
الفنانة القديرة هدى حســني 
بني احلضور، وكذلك عبرت عن 
سعادتها بتواجد زوجها معها 
في احلفل وبحبها له بأسلوبها 
اجلميل الــذي اعتدنــاه منها 
وبطريقتها القريبة الى القلب.

مــن مجموعــة مختــارة مــن 
اغنياتهــم ســواء املعاصرون 
ام القدمــاء أو حتى الفنانون 
الشــباب الذيــن كانــت لهــم 
أغنيات رائعة، واختارت أغنية 
«القلوب الســاهية» للقيثارة 
نــوال لتقدمها في هذا احلفل، 
وأيضا كانت «أم الدنيا» مصر 
حاضرة بعراقة فنها وطربها 
مــن خالل أغنية «بنت أكابر» 
التــي قدمتها أصالــة وتفاعل 
معها احلضور بشــكل كبير، 
ليسدل الستار على هذه الليلة 

املمتعة اجلميلة.

ومع تعالي الصفقات ومثل 
ما نقولها بالكويتي «الشربكة»، 
شدت أصالة «يا مجنون مش 
انا ليلــى»، ثم قدمــت أغنية 
«عقوبــة»، وتلتهــا بأغنيــة 
«ســواها قلبي»، وبكل حنية 
غنت موال وأحلقتــه بأغنية 
«حنني وحنيته مو معقولة».

وتوقفت أصالة ثواني عن 
الغناء لتكشف للجمهور كيف 
كانت في كل حفل حتييه تختار 
أغنيــة لفنانــني لهــم قيمتهم 
الطربية والفنية، مشيرة الى 
أنها حتب شخصيا ان تختار 

وسط أجواء ساحرة في حفل «ليلة عمر» بأرض املعارض مبشرف

رحمة رياض خالل احلفلأصالة بإطاللة جميلة على املسرح  (محمد هاشم - ريليش كومار)

وأحلقتها بأغنية عراقية حديثة 
وهي «اهللا يسهلك»، وبعدها 
قدمت «اقهر بروحي»، ورفرفت 
في سماء «ام الدنيا» لتسترق 
قلوب اجلميع بالفن والطرب 
األصيل وقدمت أغنية للفنانة 
الشــجي  صاحبــة الصــوت 
شيرين عبدالوهاب وهي مقدمة 

مسلسل «خمسة ونص».
وجــاءت وصلــة الفنانــة 
أصالــة التي مبجــرد دخولها 
املسرح كاد اجلمهور ان ينهار 
من كثرة التصفيق والتهليل لها 
حبا وتقديرا لفخامة صوتها 

ملشاهدة الڤيديو

هند كامل «سيدة الفن العراقي» في الكويت
مفرح الشمري

بعد ٣١ عاما، وطئــت قدما الفنانة العراقية القديرة 
هند كامل «سيدة الفن العراقي» أرض الكويت التي لم 
تستطع دخولها في األول من أغسطس عام ١٩٩٠ بسبب 
عدم وجود طيران بعد انتهائها من تصوير عمل عراقي 
في تلك الفترة ألنها كانت تقيم في الكويت لتفاجأ بالغزو 
الصدامي عليها في اليوم الثاني لتجبر على املكوث في 
العــراق وقلبها معلق بالكويت وأهلها بســبب إقامتها 
بينهم بعد زواجها من املخرج القدير فيصل الياسري.

هنــد كامل ـ مع حفظ األلقاب ـ وصلت للكويت بعد 
هذا الغياب الطويل للمشاركة في عمل درامي يحمل اسم 
«بالغ نهائي» من تأليف عبداحملسن الروضان واخراج 
سلطان خسروه وبطولة نخبة من الفنانني اخلليجيني 
منهم عبدالعزيز احلداد وعلي الســبع وســحر حسني 
وتركي اليوســف ورســول الصغير وآخــرون، والذي 
يواصل تصويره حاليا ليكون جاهزا للعرض في الفترة 
املقبلة، وهو مسلسل حقبوي تبدأ أحداثه في منتصف 
الســبعينيات حتى الثمانينات حول املجتمع الكويتي 

والنهضة التي حدثت فيه مبختلف املجاالت.
الفنانة العراقية القديرة هند كامل عبرت عن سعادتها 
لـ«األنبــاء» بوجودهــا في الكويت بعد هذه الســنوات 
الطويلة قائلة: ســعيدة جدا أن أكون في الكويت البلد 
الذي له ذكريات جميلة في قلبي ألنني أقمت فيها سنوات 
طويلة وشهدت انطالقتي الفنية من خالل مشاركتي في 
األعمال الدرامية واشهرها مسلسل «زوجة بالكمبيوتر» 
مــع الراحل غامن الصالح والفنانة القديرة حياة الفهد، 
هذا املسلســل الذي قدمت فيه شخصيات مركبة نالت 
استحســان اجلمهور الكويتي واخلليجي وغيرها من 
األعمال، وللكويت وأهلها مكانه كبيرة في قلبي وأمتنى 
من خالل مشــاركتي في «بالغ نهائــي» ان ينال دوري 
فيه اعجابهم، شاكرة فريق العمل بقيادة املخرج سلطان 
خســروه واجلهة املنتجة حلرصهم على مشاركتي في 
العمل الذي أعتبره شكال جديدا في الدراما اخلليجية.

«مسافر زاده اخليال»

وعــن مذكراتها بكتابها«مســافر زاده اخليال»، الذي 
أطلقته في العاصمــة األردنية ٦ اجلاري، والذي عكفت 

على كتابته اكثر من ٣ سنوات وغطى ٤ عقود عاشتها في 
الفن قالت: هو أشبه بسجل فني أكثر منه سردا لسيرتي 
الذاتية. دونت فيه كل شيء، فهو مبثابة موسوعة في ٦٥٠ 
صفحة لم أعتمد فيها على الصور واحلوارات بل جلأت 
الى الرواية الصحافية ألعكس سمة متكاملة لذلك العصر 
الذي عشــته من بيئته ومالبســه إلى الذوق واملستوى 
الفكري واملادي لشــخوص ذلك العصــر اجلميل، وهنا 
البد أن أشكر مجلس االعمال العراقي الذي تعاونت معه 
إلطالق هذه املذكرات من خالل برنامجهم «اإلبداع الثقافي».

يذكــر ان «بّزونــة» الفن العراقي هنــد كامل عرفها 
اجلمهور من خالل متثيلية «رائحة القهوة» التي حصدت 
عنه جائزة افضل ممثلة في مهرجان تلفزيون اخلليج 
الذي أقيم في الكويت عام ١٩٨٢، واصبح الناس ينادونها 
بـ«البّزونة»، تلك العبارة التي التصقت بعقل املشاهد 
وهو يتابع هذا العمل بعد أن كان يرددها عليها زميلها 

قاسم املالك عندما يخاطبها في العمل بـ«بّزونتي».
هند كامل «سيدة الفن العراقي» منحتها حاليا حكومة 
دبي اإلقامة الذهبية لعطاءاتها الكبيرة في الفن العراقي 

واخلليجي والعربي.

بعد ٣١ عاماً .. وللمشاركة في مسلسل «بالغ نهائي»

مكسيم خليل يحسم اجلدل
دمشق - هدى العبود

بعد نشر معلومات وتفاصيل خاصة 
عن مسلسل جديد يجري اإلعداد له في 
تركيا من بطولة مكسيم خليل، خرج 
املمثل السوري عن صمته، وكتب نافيا 
أن يكون العمل اجلديد رواية لسيرة 
الرئيس السوري الراحل حافظ األسد، 
مؤكدا أن كل املعلومات يجب أن تخرج 
عن الكاتب سامر رضوان أو عن شركة 
اإلنتــاج وكل ما عدا ذلــك يعد أخبارا 

مغلوطة.
وكان مكســيم  قــد زار تركيا قبل 
شهر وتعرف إلى فريق عمل املسلسل 
وأعجب بالفكرة التي قدمها الكاتب سامر 
رضوان، وهي ليست املرة األولى التي 
يتعــاون فيها الكاتــب واملمثل معا أو 
ضمن مسلسل واحد، بل كان تعاونهما 
األول من خالل مسلســل «الوالدة من 
اخلاصــرة» الــذي حقق أعلى نســبة 
مشــاهدة، وحتول إلى واحد من أرقى 
اإلنتاجات السورية، وكان من إخراج 
رشا شــربتجي آنذاك وبطولة سلوم 

حداد وعابد فهد ومكسيم خليل.


