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احلريبي: مقولة «اجلمهور عاوز كده».. غلط
عبداحلميد اخلطيب

«أحــب الطــرب األصيل 
وأســتمتع به»، هذا ما أكده 
الفنان أحمد احلريبي، مشيرا 
الى ان اهم مقومات األغنية 
لكي تستمر وتخلد في تاريخ 
الكويتــي ان تكــون  الفــن 
كلماتها راقية وحتمل معاني 
واضحة، بجانب اللحن املميز 
«املتعــوب عليه» لكي تصل 
الكلمــة بطريقــة صحيحة، 
اضافــة الــى الصــوت الذي 
يكمــل النجاح. وقــال: لكي 
تســتمر األغنيــة «ال يصح 
اال الصحيح» على مستوى 
الكلمــة واللحــن والصوت، 
لذلك أغاني املاضي مستمرة 
وتظل جميلة ولها قيمة فنية 

عالية.
وعن لــون األغنية ومن 
أم  املطــرب  فيــه  يتحكــم 
اجلمهور؟ أوضــح: ال بد ان 
يكون الفنان واثقا من نفسه، 

النــاس للمطــرب  يســمع 
بشخصيته وأسلوبه الغنائي 
اخلاص به، وال أعني هنا ان 

تناسب الذوق العام.
وحــول األغنية الوطنية 
قــال  الكويــت»،  «عشــق 
احلريبي، اثناء استضافته في 
برنامج «الليلة» الذي تقدمه 
االعالمية د.نــورة عبداهللا، 
عبر شاشة تلفزيون الكويت: 
هذه األغنية من كلمات الشاعر 
علي املعتــوق وأحلان «ابن 
الكويت»، وتشرفت بغنائي 
لها، وأفتخر بها مدى احلياة 
الوطــن،  ألنهــا عــن حــب 
مضيفا: فنانونا الكبار مثل 
صالح احلريبي وعبدالكرمي 
عبدالقــادر ويوســف املهنا 
وغيرهــم مــن الــرواد هــم 
مــدارس لنا، تعلمنــا منهم 
الغنــاء للوطــن، ومــا زلنا 
نــردد أغنياتهــم الوطنيــة، 
فكلهــم أبدعــوا، مؤكــدا ان 
كلمات األغنية الوطنية تكون 
دائمــا نابعة من القلب و«ما 
فيها مجاملــة»، لذلك تصل 
الى الناس بصدق وإحساس.

نفرض األغنية «غصب»، لكن 
نحاول ان نقدم األغنيات التي 
تناســبنا وفي نفس الوقت 

أكد أن الفنان ال بد أن يكون واثقاً من نفسه ويقدم ما يشعر به

ويعرف كيف يختار، ويقدم ما 
يشعر به، ومقولة «اجلمهور 
عاوز كــده» غلط، فال بد ان 

منــذ تكوينــه الناعم هــو يضرب ، 
يضرب بطن أمه بكل ثقة وبكل «بجاحة» وأنفة

فلم يضرب؟
هل ينادي باحلرية أم أنه غاضب من 

هذا الكبت؟!
ال تفكروا في اإلجابة

ليست كل األسئلة تستحق عناء اإلجابة
وليضرب كيما أراد

فلن يخرج
إال حني يحدد جسد أمه ذلك

يا لهذا اإلنسان الذي يصرخ منذ والدته
ملاذا ال يغني؟

ملاذا ال يضحك؟
لم كل هذا الصراخ؟

مسكني هذا اإلنسان!
يعلمونه الكالم واملشي! 

لينطلق بشــراهة احملرومني ثم يأمرونه 
بالصمت واجللوس. فيبدأ بحركة االستنساخ 
البشرية فيتكور على نفسه وينكمش، إلى أن 
تبهت روحه وتفلت منه األفكار ويعتصر قلبه

ألم ال يعرفه، ثم يبدأ يفقد شعور األلم كلما 
اكتمل االستنساخ!

يسير وفق طريقهم الذي حددوه يهرول 
للنجاح الذي قال عنه الناس إنه النجاح ويتفادى 
الفشل! ورمبا يبكي وينهار وما الفشل سوى 

معيار ابتدعه إنسان آخر!
انطلق أيها اإلنسان، انطلق لدواخلك ودع 

عنك أرصفة اخلارج.

سيقتلونك ليزرعوا أنفسهم
بقلم: نوف الشمري

«بيت العمر» .. رسائل هادفة وكوميديا موقف
مفرح الشمري

تواصــل إذاعــة الكويت 
تسجيل مسلسالتها اإلذاعية 
التــي حتمــل بــني طياتهــا 
الهادفــة والتــي  الرســائل 
تناقش عددا من املوضوعات 
االجتماعية التي حتدث بني 

أثير إذاعة البرنامج العام على 
.FM موجة ٨٩٫٥

املسلســل مــن تأليــف 
محمــد عبدالعزيز الكندري 
أبــرار املفيــدي،  وإخــراج 
وبطولــة نخبة مميــزة من 
الفنانني، منهم حسني املفيدي 
ومنى شداد وكفاح الرجيب 

املبنية على املوقف، وذلك من 
خالل قصة (أم ســعد) التي 
اســتطاعت بعد عناء طويل 
شــراء منــزل أحالمها وفور 
ســكنها في منزلهــا تعيش 
مواقف يوميــة ال تخلو من 
عناصر التشويق مع أسرتها 

وجيرانها.

ووضحة السني وفهد العامر 
ويوســف املطــر وآخرون، 
والعمــل يتطرق إلى العديد 
مــن املواضيــع االجتماعية 
التــي حتاكي بعض األســر 
في قالب درامي ال يخلو من 
التشويق واإلثارة، باإلضافة 
إلى بعض املواقف الكوميدية 

يُبث في سبتمبر عبر أثير إذاعة البرنامج العام

العوائل وأبنائهم بأســلوب 
جميــل ومهذب، ومــن هذه 
املسلســالت «بيــت العمر» 
الذي مت تسجيله ظهر امس 
في اســتديو صقر الرشــود 
للدراما لبثه يوميا في شهر 
سبتمبر املقبل ما عدا يومي 
اجلمعة والسبت، وذلك عبر 

«األنباء» ترصد أنشطة «القاهرة التجريبي ٢٩»
وّجــه القائمون على «مهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ٢٩» 
الدعوة لـ«األنباء» لتكون في قلب احلدث 
كي ترصد أنشطة املهرجان التي تنطلق غدا 
اخلميس ١ سبتمبر وتستمر حتى الثامن 
من الشهر نفسه، حتت رعاية وزيرة الثقافة 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.نيفني 
الكيالني، وحتمل اســم املســرحي العاملي 
الراحل بيتر بروك، وذلك من خالل الزميل 
مفرح الشمري رئيس قسم الفنون املتواجد 
هناك لنقل الصــورة الكاملة لهذه الدورة 
والتي تتضمن العديد من العروض املسرحية 
والنــدوات الفكرية والــورش التدريبية، 
وتشــارك الكويــت ممثلة بفرقة املســرح 
الشعبي في املسابقة الرسمية للمهرجان من 
خالل عرضهم املسرحي «الطابور السادس» 
الفائز باجلائزة الكبرى مبهرجان الكويت 

املسرحي في دورته الـ٢١.

ينطلق غداً و«الطابور السادس» ميثل الكويت في مسابقته الرسمية

مشهد من مسرحية «الطابور السادس» لفرقة املسرح الشعبي

الزميل مفرح الشمري

نادين: احلياة بال رجل ال أفتخر بها

دمشق ـ هدى العبود

كشفت الفنانة السورية نادين حتسني 
بك عــن الصعوبات التــي تتبع االنفصال 
الزوجــي من تنظيم وفهم الشــكل اجلديد 
للحياة وصوال الى موازنة األمور احلياتية 
اجلديدة، مشيرة الى أنها ال تفتخر بحياة ال 
يوجد بها رجل، خصوصا ان املرأة بحاجة 
لوجــود رجل بجانبها ولــو كانت ناجحة 

ومستقلة ماديا.
وقالت فــي تصريحــات صحافيــة انها 

عانت من اختيارهــا ألدوار بريئة في كثير 
من املسلسالت، مؤكدة عدم جرأة املخرجني 
ليروها بطريقة مختلفة وان كال من املخرجني 
رشا شــربتجي واملثنى صبح كانت لديهما 
اجلــرأة والنظــرة املختلفــة. وحتدثت عن 
نشــأتها فــي بيئة مختلفة مــن حيث الدين 
بــني والديها، فقالت كانــت أمي تأخذني إلى 
الكنيسة وتخبرني أنني مسلمة لكنها كانت 
تقول لي هذا بيت اهللا يحق لكل انسان دخوله، 
الفتــة الى توجه الدينني ملفهوم حب الناس 
واحترامهم وحب رب العاملني واخلوف منه.

«البا» الصيفي يختتم أنشطته بعرض مسرحي أبطاله األطفال
حتــت شــعار «كوكــب 
 ،«(Green Universe) أخضر
احتفلت «أكادمييــة لوياك 
للفنــون - البــا» باختتام 
مخيمها الصيفي النموذجي 
لألطفــال، مبعرض لوحات 
ومسرحية غنائية راقصة، 
عبــر مــن خاللهــا األطفال 
املشــاركون عــن مواهبهم 
وهواياتهم وعما اكتسبوه من 
مهارات ومعارف استثنائية.

املسرحية اختزلت جهود 
املدربــني احملترفــني علــى 
مدى شــهر كامل، سواء في 
مجال املوســيقى والرقص 
والدراما أو في مجال الفنون 
التشكيلية واحلرف اليدوية 
إلــى عالم اليوغــا واللياقة 
البدنية والتايكواندو والطبخ 
والزراعة والتوعية البيئية.
املخيــم أتــاح لألطفــال 
ســنة،  و١٣   ٥ عمــر  بــني 
املشاركة بأنشطة تثقيفية 
وترفيهية فريدة، سواء في 
مقر األكادميية في املدرسة 
أو فــي حديقــة  القبليــة، 
الشهيد، ما ساهم في اكتشاف 
طاقاتهم وتعزيــز ثقافتهم 
وإدراكهــم وتنميــة ثقتهم 
بأنفســهم. كما شكل حافزا 
نحو اختبار جتربة حياتية 
متكاملة، من التعلم واملتعة 
واملــرح، لعبت دورا حيويا 
في بناء شخصية األطفال.

وعلى خشبة مسرح صمم 
بســواعد األطفال وملساتهم 
املبتكرة، تألق مســرح البا 
بعرض مسرحي مميز، جّسد 
وعي األطفال والتزامهم جتاه 
بيئة الكويت، سواء من خالل 
املسرحية التي تطرح املشاكل 
البيئية واحللول البسيطة 
التي بإمكان األطفال املشاركة 
بهــا، أو األغنية التي حاكت 

منطلــق  ومــن  اليدويــة. 
إميانها بضرورة بناء جيل 
واع يتحلــى باملســؤولية 
البيئيــة، حرصــت «البــا» 
من خــالل مخيمها الصيفي 
على مواصلة التوعية حول 
القضايــا البيئيــة امللحــة، 
األطفــال  أن  خصوصــا 

يعتبرون صناع التغيير.

األرض، أو العرض الراقص 
الــذي دعــا للحفــاظ علــى 
املنظومــة البيئية وحماية 
مواردهــا، ال ســيما في ظل 

حتديات التغير املناخي. 
وهذا العــام، كان ديكور 
املسرحية من صنع األطفال 
نفســهم ونتــاج حصــص 
الفنون التشكيلية واحلرف 

سالفة معمار.. تنتقم من زوجها!
تبــدأ الفنانــة ســالفة معمار 
التحضيــرات األولــى ملسلســل 
جديد مأخوذ عن املسلسل التركي 
الشهير «اخلائن»، على أن تسافر 
إلى تركيا خالل بداية الشهر املقبل 

لبدء تصوير العمل.
ومن األســماء القريبة للقيام 
بدور البطولة أمامها، حسب موقع 
«نواعــم»، قيس الشــيخ جنيب 
ليؤدي دور الزوج اخلائن ضمن 
األحداث التي تدور حول الطبيبة 
«آسيا» التي تعيش حياة هادئة 
مــع زوجهــا، حتى تكتشــف أنه 
متــزوج قبل عامــني فتبدأ رحلة 

انتقامها منه.
على صعيد آخر، اعتذرت سالفة 
عــن أكثر من عمــل درامي خالل 
الفترة املقبلة، منها مسلسل «زقاق 
اجلن» الرتباطها بالعمل اجلديد.


