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بثينة ..الطاقة
إعالنات
مسرحيات العيد
المتأمل العــالنــات مسرحيات
ع ـيــد ال ـف ـطــر الـ ـمـ ـب ــارك ،يـصــاب
ب ـ ـخ ـ ـي ـ ـبـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
ً
المتواضع «ج ــدا» الــذي تظهر
بـ ـ ــه ت ـ ـلـ ــك االع ـ ـ ـ ــالن ـ ـ ـ ــات ،وسـ ــط
ال ــوجـ ـب ــة الــرم ـضــان ـيــة وح ـتــى
اعالناتها العالية الجودة.
وك ــأنـ ـن ــا ام ـ ـ ــام اصـ ـ ـ ــوات ن ـشــاز
وســط شــدو المبدعين ..كــل ما
هــو مـطـلــوب ان تعيد قنواتنا
التلفزيونية النظر في مستوى
عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن االعـ ـ ـ ــالنـ ـ ـ ــات النـ ـه ــا
باهتة ..وهامشية ..ومزعجة.

تعاون ..وحصاد
الـتـعــاون المشترك بين النجم خالد
أم ـ ـي ـ ــن والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج الـ ـ ـش ـ ــاب ح ـس ـيــن
دشـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ــؤس ـ ــس ل ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـش ـت ــرك
ع ــال ــي ال ـم ـس ـتــوى ،ومـ ــا ن ـت ـم ـنــاه هــو
استمرارية هــذا التعاون النــه يجمع
ب ـيــن مـنـطـقـتـيــن ه ـمــا ال ـن ـضــج الـفـنــي
العالي ..وروح التجديد ..ومــا احوج
ال ـســاحــة الـفـنـيــة لــالعـتـمــاد عـلــى تلك
المعادالت ،بالذات النضج الذي يمثل
ً
رهانا الختصار التجارب.

يف امليزان

تمتلك الـفـنــانــة بثينة الــرئـيـســي طاقة
فـ ـنـ ـي ــة «مـ ــده ـ ـشـ ــة» م ـ ــن ي ـت ــأم ـل ـه ــا فــي
مـسـلـســل «ال ــدي ــرف ــة» يـكـتـشــف نــوعـيــة
ً
ال ـ ـل ـ ـيـ ــاقـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا واي ـ ـض ـ ــا
الحضور الفني العالي ،والــذوبــان في
ال ـش ـخ ـص ـيــة ..وه ــي تـجـســد شخصية
ال ـف ـتــاة ..الـعــاشـقــة ..والـمـعـشــوقــة ..عبر
رومــانـسـيــة ثــريــة بالمضامين ..بثينة
لـيـســت م ـجــرد مـمـثـلــة لـتـكـمـلــة ال ـعــدد..
ب ــل ان ـهــا ب ــداي ــة االع ـ ـ ــداد ..والـ ـح ــروف..
والتميز.

الصالل ..يتجدد
رغم صعوبة تركيبة الشخصية التي يقدمها
النجم القدير إبراهيم الـصــالل ،فــي مسلسل
«الـعــاصـفــة» اال انــه يــدهـشـنــا بـهــذا التجديد
فــي االخ ـت ـي ــارات وتـ ـج ــاوز شـخـصـيــة الــرجــل
الـ ـطـ ـي ــب ..الـ ــى م ـن ـط ـقــة اض ــافـ ـي ــة «وص ـع ـبــة»
فــي تـجــربـتــه الـفـنـيــة ال ـعــري ـضــة ..وه ـكــذا هو
ش ـ ــأن ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ..ال ـت ـج ــدي ــد ره ــانـ ـه ــم ال ــدائ ــم
لالستمرارية.

معقولة!

بالعربي ..متميز

حتى اللحظة ال يمكن استيعاب ما يقدم من فقرات
لـيــس لـهــا اي عــالقــة مــع ال ـكــوم ـيــديــا ..وال ـت ـطــور..
ض ـمــن الـمـسـلـســل الـتـلـفــزيــونــي «بــالنــي زمــانــي»
ويبدو ان زماننا هو الــذي بالنا ..والـســؤال الذي
نوجهه لـقـيــادات التلفزيون .كيف يمكن اج ــازه..
ودع ــم ه ـكــذا اع ـمــال ت ـجــاوزهــا ال ــزم ــان ..وتسخر
مــن الجميع ..ونـتـســاءل ..معقولة فــي عــام ..2019
نشاهد هكذا مسلسالت بحجة الكوميديا!؟

يمكن اختصار كل المفردات التي يمكن ان تكتب
عــن بــرنــامــج «بــال ـعــربــي ..مــع غــالــب» بــانــه عمل
متميز.
في جميع مفرداته ،االعــداد العميق ،والتقديم..
والـ ـ ـح ـ ــوارات ..واالخـ ـ ـ ــراج ..وم ــع كــل ه ــذا وذاك..
الــوقــت الذهبي الــذي يجعل المشاهد يشاهد..
ً
ويستمع ويتأمل ..بعيدا عن هجوم المسلسالت
الدرامية.
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وجهة نظر
عبدالستار ناجي

فيصل العميري ..يذهب بعيدًا

أغاني

كتب عبدالستار ناجي

ً
يذهب بعيدا ،هكذا هو الفنان فيصل العميري،
وي ـبــدو ان ـنــا فــي هــذا ال ـعــام  ،أم ــام ن ـقــالت كبرى
في مسيرته وتجربته ،استهلها في نهاية العام
ال ـمــاضــي ،ومـطـلــع ال ـعــام ال ـحــالــي مــع مسرحية
«مـيــالد غــريــب» وانـجــاز عمل سينمائي مرتقب
ً
م ــع الـ ـمـ ـخ ــرج ح ـمــد الـ ـ ـص ـ ــراف ،واي ـ ـضـ ــا الـنـقـلــة
ال ـم ـحــوريــة ،م ــع ت ـجــرب ـتــه ف ــي مـسـلـســل «اف ـ ــراج
مشروط» تأليف عبدالمحسن الروضان واخراج
عيسى ذياب وانتاج عبدالله بوشهري.
وسط اجواء من الغموض تجرى احداث مسلسل
«اف ــراج مـشــروط» تتقاطع خاللها مجموعة من
الشخصيات واالحــداث في اطار درامــي متسارع
ومحبوك ،وهنا يجد العميري ضالته المنشودة،
ع ـب ــر ش ـخ ـص ـي ـتــه فـ ــي ال ـم ـس ـل ـســل الـ ـت ــي تـعـيــش
مجموعة مــن االزم ـنــة والـمـحـطــات والمتغيرات،
وه ـ ــذا م ــا ن ــرص ــده ،رغـ ــم ان ـنــا النـ ـ ــزال ف ــي بــدايــة
العشرية الثانية من شهر رمضان المبارك.
فيصل الـعـمـيــري ،فــي «اف ــراج م ـشــروط» كما في
جـمـلــة اع ـمــالــه ال ـســاب ـقــة ،وم ـن ـهــا ع ـلــى الصعيد
ً
ال ـمـح ـلــي «سـ ــاق ال ـبــام ـبــو» وخ ـل ـي ـج ـيــا «عـنــدمــا
ً
ي ـك ـت ـمــل الـ ـقـ ـم ــر» وعـ ــرب ـ ـيـ ــا «ع ـ ـمـ ــر» و«عـ ـنـ ـت ــره»
وغ ـيــرهــا ..فــإنــه يــذهــب إل ــى مـنـطـقــة خـصـبــة من
التحليل العميق.
ت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــل ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات واح ـ ـ ــداث ـ ـ ـي ـ ـ ــات
ال ـش ـخ ـص ـيــات ،واس ـت ـح ـضــار ذكـ ــي واح ـت ــراف ــي،
لجميع لحظات وتجليات االداء والـتـعــامــل مع
الشخصية.
فيصل العميري ،فــي «اف ــراج مـشــروط» كما هو

في�صل العمريي يف «اإفراج م�رشوط»
في جملة تجارب ،ال يمثل ..بل يعيش ويتقمص
ويــذوب في الشخصية ،بل يجعلها تذهب إليه
ً
فتكون جزءا منه وهو جزء منها.
هنالك كيميائية نادرة ،يستخدمها هذا الفنان،
وهو يقف أمام الكاميرا ،ليمنح قدراته وامكاناته
وت ـجــرب ـتــه ال ـع ــري ـض ــة ،ل ـل ـت ـع ـبـيــر ع ــن م ـكــونــات
الـشـخـصـيــة وارهــاصــات ـهــا ،ول ـي ـحــول شخصية
«ع ـبــدالــرح ـمــن س ــال ــم» إلـ ــى شـخـصـيــة حقيقية
تعيش وتنبض وتتفاعل.
ع ـبــر ت ـلــك ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة وت ـفــاعــالت ـهــا بــأســرنــا..
يـشـغـلـنــا ..يـســرقـنــا مــن بـقـيــة الـشـخـصـيــات رغــم
مكانتهم وحضورهم ..ولياقتهم.

سني  xجيم

مرام :تجاوزت األزمة ..وأحضر
«لخطوات الشيطان»
أكدت الفنانة مرام البلوشي ،انها تجاوزت العارض
الـصـحــي ،الــذي تعرضت لــه خــالل االي ــام الماضية،
واثـنــا تصوير المشاهد االخ ـيــرة لمسلسل «دفعة
ً
ال ـقــاهــرة» وهــي تـحـضــر حــالـيــا لعملها المسرحي
الجديد «خطوات الشيطان».
***
الحمد لله  -تجاوزت األزمة الصحية ،حيث تعرضت
الزمــة قلبية نتيجة االجهاد في القاهرة ،حيث كنا
نصور مسلسل «دفعة القاهرة» للكاتبة هبة مشاري
حمادة واخراج علي العلي وانتاج باسم عبداالمير.
وسعيدة بالنجاح الذي يحصده العمل خالل الدورة
الرمضانية ،وهــو يـعــرض مــن خــالل قـنــاة «ام .بــي .
سي».
***
ً
احضر حاليا لمسرحية الرعب الكوميدية ،خطوات
الشيطان تأليف وانتاج وبطولة الفنان عبدالعزيز
المسلم ،واخــراج عبدالله عبدالعزيز المسلم ،وفي
ً
الـعـمــل أي ـضــا انـتـصــار ال ـشــراح ومـحـمــد الشعيبي،
وع ـ ـ ــدد اخ ـ ــر مـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ،والـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة س ـت ـقــدم
ً
عروضها اعتبارا من اول أيــام عيد الفطر المبارك،
على مسرح النادي العربي الرياضي.
***
ً
ارص ــد عـ ــددا مــن األع ـم ــال الــدرام ـيــة ،وس ـع ـيــدة بما
ً
تحققه الدراما الكويتية ونجومها وايضا االنتشار
الـكـبـيــر لـتـلــك االع ـمــال ،عـبــر عــدد ب ــارز مــن الـقـنــوات
الفضائية الكويتية والخليجية.
***
ً
ً
أقـ ــرأ حــال ـيــا عـ ــددا مــن ال ـن ـصــوص ال ـجــديــدة ،بــدايــة
الموسم الجديد ،ومن السابق الوانه االعالن عنها.
وفي الختام اجد التهنئة برمضان ..رغم اننا النزال
في النصف األول من رمضان المبارك.

مرام

مع جنوم «اإفراج م�رشوط»
فــي «اف ـ ــراج م ـشــروط» م ـبــاراة عــالـيــة الـمـسـتــوى
فــي التمثيل ،تجمع مجموعة مــن الـكـبــار ،وفــي
مقدمتهم سعد الفرج وخالد أمين واحمد ايراج
وعبدالمحسن القفاص وهبة الــدري ..ورغم ذلك
ً
ً
ً
يظل فيصل العميري حاضرا ..ومتجليا ..متألقا.
ً
وحينما نـقــول إن الـعـمـيــري يــذهــب بـعـيــدا ،فإنه
يذهب إلــى مناطق جديدة في فـضــاءات حرفته،
يستحضر كــل تـجــاربــه ،ويــدخــل شخصيته في
المسلسل تحت ميكروسكوب يكتشف خالياها.
ومسامها ..ليجعلها تنبض ..وتعيش ..وتتنفس.
فـيـصــل ال ـع ـم ـيــري فــي «افـ ـ ــراج مـ ـش ــروط» يخلق
ً
عالقة تكاملية مع المخرج عيسى ذياب وايضا

عدسة مدير التصوير محمد سليمان ،ليحول
حضوره الى حالة استثنائية.
يـعـلــم ن ـقــاط قــوت ـهــا وض ـع ـف ـهــا ..وي ـعــي لـحـظــات
ً
المواجهة والتراجع ،خصوصا ،وهو يتحرك في
محور شخصية خالد أمين المتفجرة سلطة..
ً
وطموحا.
فيصل العميري ،من تلك النوعية من الفنانين،
الذين ال يلعبون اوراقـهــم منذ المشاهد األولــى
ليدخل دائرة التكرار ،بل يظل يدهشنا بحلوله..
ومقدرته على تفكيك الشخصية وفــك شفراتها
ورموزها.
ً
دالته كذلك ..فإنه يذهب بعيدا وهنالك المزيد.

رغ��م أهمية ومكانة شهر رم�ض��ان ال�م�ب��ارك ،اال ان
االغنية وقفت ومنذ زمن بعيد عن تقديم نتاجات
رفيعة المستوى ،تخلد هذا الشهر وتحتفي به.
وحينما ي�ط��ل ال�ش�ه��ر ال�ف�ض�ي��ل ،ف��اب��د م��ن ص��وت
محمد عبدالمطلب في «رم�ض��ان جانا» و«مرحب
ش�ه��ر ال �ص��وم» ل�ع�ب��دال�ع��زي��ز م�ح�م��ود و«ال ��راج ��ل دا
هايجنني» ل�ص�ب��اح «وح ��وي ي��ا وح ��وي» للمطرب
القديم أحمد عبدالقادر.
وهذه األغاني وغيرها على الصعيد المحلي تعود
إل��ى االرب�ع�ي�ن�ي��ات وال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات ..ول��رب�م��ا مطلع
الستينيات من القرن الماضي ..ولماذا توقف صناع
االغنية عن الكتابة والتلحين والغناء لرمضان.
بل لماذا توقفت تلك المفردات والمعاني وااللحان
التي تذهب إلى الخلود في ذاكرة ووجدان المستمع
والمشاهد؟!
ً
سنويا يتم انتاج العشرات من المسلسات االذاعية
وال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،ف��ي ج�م�ي��ع ال�ف�ض��ائ�ي��ات ال�ع��رب�ي��ة..
والمحلية.
فلماذا ال يتم االلتفات ال��ى تجديد اغاني رمضان،
وتقديم وجبة جديدة ،لجيل جديد ،ومرحلة جديدة
من تاريخ االغنية والمستمع.
ً
ً
ن�ع�ل��م ج �ي ��دا ب ��ان رم �ض ��ان ال �ي ��وم ي�خ�ت�ل��ف ش�ك��ا
ً
وم� �ض� �م ��ون ��ا ع� ��ن رم � �ض� ��ان االم� � � ��س ،وه � �ك� ��ذا ه��و
ال �م �س �ت �م��ع وال �م �ش��اه��د ال �ع ��رب ��ي ،ف �ل �م��اذا ال نفكر
بالمرحلة ومضامينها ،لتقديم نتاجات غنائية تليق
بالمرحلة ..واحتياجاتها.
انها أسئلة للذين يعنيهم األمر.
وعلى المحبة نلتقي

anaji_kuwait@hotmail.com

ماليني 6« :توتات» ..بطولة
نسائية مطلقة
كتب مشاري حامد

اكــدت الفنانة ماليين لـ «النهار» بان
م ـس ـل ـســل « 6تـ ــوتـ ــات» ال ـ ــذي ي ـعــرض
حــال ـيــا ع ـلــى ق ـن ــاة دج ـل ــة الـفـضــائـيــة
ي ـع ـت ـبــر م ـم ـيــزا ك ـ ــون ال ـب ـطــولــة فـيـهــا
تعتبر نسائية مطلقة وان العمل تدور
بين الفانتازيا والــواقــع ويتطرق الى
ال ـق ـضــايــا وال ـ ـظـ ــروف ال ـتــي تعيشها
الـ ـ ـع ـ ــراق فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي و مــن
ضمنها المشاكل التي تواجه النساء.
وقــالــت اي ـضــا :يـتــم ال ـت ـطــرق ال ــى هــذه
المواضيع بطريقة كوميدية وعبارة
عن اسكتشات وليست حلقات متصلة
بــل منفصلة وك ــل حـلـقــة تختلف عن
االخ ـ ــرى وي ـتــم ط ــرح مــوضــوع معين
واخذت فيه عدة ادوار مختلفة وقد تم
تـصــويــر مـشــاهــد الـعـمــل فــي محافطة
اربـ ـي ــل واس ـت ـط ـع ـنــا ان ن ـن ـجــزه خــالل
فترة قياسية.
واضـ ــافـ ــت ايـ ـض ــا ق ــائـ ـل ــة :ن ـت ـم ـنــى ان
يكون العمل فريد من نوعه خاصة ان
مايميزه عــن غـيــره عــدم وجــود ممثل
بــل المشاركين كلهم فنانات وسيتم
عــرضــه ع ـلــى ق ـنــاة دج ـلــة الـفـضــائـيــة
الـتــي انـتـجــت الـعـمــل وهــو مــن اخــراج
رواء جواد ويشارك فيه كل من نسمة
وتمارا جمال واماني عالء وشاهندا
وشهد علي وعدد من الفنانات.
وبسؤالها عن سبب االنقطاع خالل
الفترة االخيرة قالت  :سبب االنقطاع
هــو انـنــي لــم اش ــارك فــي اي عمل منذ
سـنـتـيــن ل ـعــدة ظ ـ ــروف وم ـن ـهــا ظــرف
عائلي وهو حاجة ابنائي لي ويجب
ان ات ــواج ــد م ـع ـهــم ف ــي ل ـنــدن خــاصــة

ماليني
ان ابـنـتــي ال ـك ـبــرى ت ــدرس الــدك ـتــوراه
مــا يـسـتـعــدي ال ــى ان اك ــون مــوجــودة
معها خالل هذه الفترة وخالل الفترة
ال ـمــاض ـيــة عــرضــت ع ـلــي اعـ ـم ــال لكي
اشــارك بها فــي الـعــراق ولكن البعض
يحصر تلك المشاركات خــالل موسم
مـعـيــن وه ــو شـهــر رم ـضــان واليــوجــد
منتج يعمل لفترة اخرى من السنة.
وع ــن مـشــاركــاتـهــا فــي اع ـمــال درام ـيــة
خليجية اجابت قائلة  :اذا تم عرض

عـلــي دور او شخصية ت ـخــدم اسمي
فـمــن االك ـيــد ان اوافـ ــق لـلـمـشــاركــة في
م ـس ـل ـســل خ ـل ـي ـجــي وحـ ـت ــى ال ـعــرب ـيــة
وس ـ ـبـ ــق ان ش ـ ــارك ـ ــت م ـ ــع ال ـف ـنــان ـيــن
الـ ـسـ ـع ــوديـ ـي ــن ب ـش ـيــر غ ـن ـيــم واس ـع ــد
الــزهــرانــي فــي مسلسل «هندستاني»
بجزئيه االول والـثــانــي خــاصــة انني
احـ ــب االع ـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة الـخـلـيـجـيــة
وبالعكس اكــون جــدا سعيدة في تلك
التجربة ان تمت.

