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مقابلة

حضور خليجي
سينمائي متميز
في مهرجان أبوظبي

ساهر :النجومية ال تعني
القيام بجميع املهام الفنية
كتب عبدالستار ناجي

{

ال يمكن أن
أحمل كلماتي
وأدور بها
على الفنانني

{

الشاعر الغنائي ساهر يمثل نموذجًا منفردًا من الحرفة الفنية ،شاعر غنائي متمكن من حرفته ومنتج
صقلته األي��ام والتجارب وان�س��ان ع��ذب ش��ذي حساس مشبع باالحاسيس الفياضة ،ابتسامته تسبقه
ومعانيه الكبيرة تمثل حالة من الخصوبة ،كلما التقيته اقتربت من ذلك الرصيد الضخم من االحاسيس
واالمكانيات الكبيرة في مجال حرفته كشاعر ..ومنتج ..وفنان.
أس��أل��ه ع��ن عمله األخ�ي��ر «ك��ان��ي وم��ان��ي»« :ك��ان��ي وم��ان��ي» يمثل مرحلة ج��دي��دة م��ن ب��رام��ج امل�ن��وع��ات لقد
حرصنا ان نضع به خالصة تجربتنا كفريق عمل من كتاب وفنانني ومحترفني ،وكان الفريق في حالة
من التحدي ،من اجل تقديم تجربة تليق بمكانتنا كأفراد وايضا من أجل
ً
عمل تلفزيوني منوع ذي امكانيات فنية عالية الجودة ،وهذا ما تم فعال،
وانا سعيد بردة الفعل االيجابي التي حصدها العمل ،الذي كان قريبا
من املشاهدين خالل شهر رمضان املاضي.
● ساهر ..ملا هو بعيد عن األغنية ونجومها؟
■ أنا لست بعيدا عن االغنية ونجومها وال يمكن ان أحمل كلماتي وادور
بها على الفنانني انا اكبر من ذلك بكثير احترم من يتصل بي ،ويتواصل
معي واحمل له كل جديد من انتاجي .ومثل هذا التواصل قائم مع عدد
من الفنانني ويستطرد الشاعر الفنان ساهر :هناك مفهوم خطأ بودي
الحديث عنه ،ان النجومية ال تعني القيام بجميع املهام الفنية زمان كان
املطرب يستعني بالشاعر الغنائي وامللحن وغيرهم ،واليوم املطرب بات
يكتب اغانيه ويصيغ ألحانه ويوزعها وينتجها ،معتقدًا أنه يستطيع
القيام بجميع املهام ،وه��و أم��ر مغلوط انعكست نتائجه على مستوى
األغنية من حيث الكلمة واللحن وايضا الغناء ،حيث يقضي املطرب جل
وقته بني االتجاهات الفنية ،متناسيًا دوره األصلي والحقيقي.
● كيف ترى فريقك وبالذات الثنائي حسن البالم وعبدالناصر درويش؟
■ فريق رائ��ع ،عبدالناصر دروي��ش فنان ذو امكانيات كبيرة ،ك��ل يوم
ي��ؤك��د أن��ه ف�ن��ان مقتدر وك��وم�ي��دي��ان م��ن ال �ط��راز األول ،وه�ك��ذا ه��و األم��ر
بالنسبة للفنان حسن البالم ،باالضافة الى حرفته وقيادته في املتابعة
لجميع التفاصيل الفنية ،وهي جوانب كلها تتوافر في بعض الفنانني،
ويستطرد:
لدينا عدد من املشاريع الجديدة ،التي يتم التحضير لها حاليًا ،وهي في
طريقها للمسات النهائية ،انها عمل درامي جديد شكال ومضمونًا.
وعن العروض الحصرية يقول:أنا مع ان تقدم أعمالي في اكبر مساحة
من الفضائيات ،وهذا ال يمنع من ان العروض الحصرية متى ما اقترنت بالدعم املادي املتميز ،والرعاية
االعالنية واالعالمية ،إن كل ذلك من شأنه املساهمة في انتشار العمل وفريقه ،وهذا ما حصل مع تجربتنا
األخيرة مع «كاني وماني» حيث حصد العمل كل معاني النجاح واالنتشار بفضل الدعم والرعاية اللذين
حظيا بهما.
وفي املحطة األخيرة يقول الفنان ساهر:
حنيني الى االغنية ال يتوقف ..وفي رصيدي كم من املفاجآت.

يتميز مهرجان الشرق األوسط الدولي األول ،بمشاركة
جميع دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث يعرض
للكويت فيلم «ب��س يا بحر» للمخرج خالد الصديق،
وت ��دور أح��داث��ه قبل ال�ن�ف��ط ،م��ن خ��الل مساعد غ��واص
يبحث عن اللؤلؤ ولكن إحدى أسماك القرش تجرحه،
فيصاب بالشلل فيواصل ابنه عمل أبيه واإلنفاق على
األسرة ،كما يأمل العثور على اللؤلؤ الذي يوفر نفقات
زواج ��ه م��ن حبيبته ،وأث �ن��اء رح�ل��ة االب��ن ي�ق��رر وال��ده��ا
ت��زوي�ج�ه��ا م��ن اح ��د األث ��ري ��اء ،ك�م��ا ي�ل�ق��ى م�ص��رع��ه في
البحر .وش��ارك��ت البحرين بفيلم الحاجز «وه��و أول
فيلم بحريني روائ ��ي ط��وي��ل للمخرج وامل�ن�ت��ج بسام
ال � � ��دوادي ،وت � ��دور أح ��داث ��ه ح ��ول ال �ش��اب��ني ال�ص��دي�ق��ني
حسن ومصطفى اللذين يعانيان م��ن ع��دم التواصل،
بني األجيال ،والد حسن يشعر بالعجز أمام ابنه الذي
يكتفي بتصويره بكاميرا الفيديو ،ووال ��د مصطفى
يطرده من املنزل ألنه ال يطيعه ،ويقع حسن في الحب
ول �ك �ن��ه ي �ت��ردد ف��ي ال� � ��زواج وي �غ��وي م�ص�ط�ف��ى ج��ارت��ه
ويحاول قتلها فيحكم عليه بالسجن ،يموت والد حسن
وبينما ي�ص��ور ب�ك��ام�ي��رات��ه م��ن ش��رف��ة امل �ن��زل فيسجل
جريمة قتل تقع ف��ي املبنى امل��واج��ه ،وي �ط��ارد القاتلة
ال�غ��ام�ض��ة ،ف �ت �ح��اول ق�ت�ل��ه ون� ��راه ف��ي ال�ل�ق�ط��ة األخ �ي��رة
يصرخ في الشوارع .وجاءت مشاركة السعودية بعدد
من األف��الم القصيرة مثل طريقة صعبة ،طفلة السماء
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ،ال�ج��ري�م��ة امل��رك�ب��ة ،ليلة ال �ب��در ،وف��ارس
األندلس طارق بن زياد .كما شاركت قطر بفيلم قصير
وهو خيوط تحت الرمال.

الشاعر الغنائي ساهر (تصوير :عبداللطيف قعدان)

«كاني وماني»
يمثل مرحلة
جديدة
من برامج
املنوعات

دارين حدشيتي لـ «راهنلا»:

موجة «الفن الحالي» لن تدوم طويالً

بيروت « -النهار»
ع�ف��وي��ة وح��اس �م��ة ،ت �ق��دم ال �ف��ن ك��رس��ال��ة ح�ل�م��ت ب�ه��ا منذ
صغرها ،وعملت جاهدة على ايصالها بكل صدق ،ومن
دون ان تضطر للتنازل في ه��ذا املوضوع لتصبح نجمة
مدللة في شركات االن�ت��اج ،وه��ي بالتالي تؤكد ان شركة
«ليا برودكشن» التي تتعامل معها ،تعتبر مثاال للتعامل
ال�ص��ادق مع الفنان وفقا المكاناته الصوتية ،وليس من
خالل مواصفاته الخارجية.
دارين حدشيتي ،هو االسم الذي برعت صاحبته بفرض
نفسها عبر امكانيات صوتية مميزة ،دخلت من خاللها
ال��ى ال�ق�ل��وب ،ونجحت ف��ي ف��رض اسمها محليًا وعربيًا،
ل �ت �ك��ون م �ث��اال ل�ل�ف�ن��ان��ة امل �ل �ت��زم��ة ب��رس��ال��ة ف�ن�ي��ة ص��ادق��ة،
ومدعومة من شركة ب��ارزة دعمت مسيرتها ووقفت الى
جانبها ،فكانا معا رم��زا للتعامل ال �ص��ادق ،ف��ي الوسط
ال�ف�ن��ي ال �ح��ال��ي ال� ��ذي ت �س��وده ال �خ��الف��ات وت�س�ط�ي��ر عليه
الغايات واملنافع الشخصية.
وفي دردشة صريحة ،عبرت دارين ل� « النهار» عن كل ما
يجول في خاطرها ،وكان معها هذا الحوار:
● هل كنت خارج لبنان؟
■ نعم انا عائدة من االردن ،حيث احييت عدة حفالت،
سأحيي سهرات عيد الفطر السعيد في لبنان ،رغم ان
ال��وض��ع األم�ن��ي فيه يضر كثيرا ب��رس��ال��ة ال�ف��ن ،اضافة
الى ان لدي عدة لقاءات مع محطات فضائية للمناسبة
نفسها.
● وغير ذلك؟
■ غير ذلك كنت ايضا في سورية حيث شاركت في عدة
م�ه��رج��ان��ات ،ال��ى ج��ان��ب ال�ن�ج��م راغ ��ب ع��الم��ة وت�ح��دي�دًا
في حلب.
● وغنائيًا؟
■ أن �ج��زت أخ �ي �رًا كليب أغ�ن�ي��ة ال راس ��ي ع ��اراس ��ك» ،مع
امل�خ��رج ول�ي��د ناصيف وه��ي م��ن كلمات ال�ي��اس ناصر
وتسجيل استديو بودي نعوم.
● هل تحضرين ألبومًا جديدًا؟
■ ال �ت �ح �ض��ري��ات ل ��الل �ب ��وم ال �ج ��دي ��د م �ت ��واص �ل ��ة ،وه��و
ق��د ي�ت�ض�م��ن  ١١أغ �ن �ي��ة ،وه ��ي ف��ي م�ع�ظ�م�ه��ا ل�ب�ن��ان�ي��ة،
باستثناء اغنيتني مصريتني ،وه��ي امل��رة األول��ى التي
اتعامل فيها مع شعراء مصريني وهما محمد يحيى
وع� � ��وض ال � �ب � ��دوي ،وي ��رج ��ح ان اخ� �ت ��ار اح� � ��دى ه��ات��ني

االغنيتني لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.
● وانتاجيا ،كيف هو الوضع؟
■ االنتاج هو لشركة «ليا برودكشن» ،ونحن نتعامل
معا بصدق ،وق��د حققت لي ه��ذه الشركة كل ما حلمت
به منذ الطفولة ،وقد وفرت لي هذه الشركة التي يدير
صاحبها جميع اعمالي ،كل عناصر النجاح ،حتى انني
صورت كليبات في استراليا مثل اغنية «ارتحلك قلبي»
وغيرها ،من هنا كان الصدق والنجاح عنوانًا التعامل
بيننا اليصال رسالة فنية بكل ما للكلمة من معنى.
● ما هو تقييمك للفن حاليا؟
■ ف��ي الحقيقة ان��ا اق ��دم رس��ال��ة ف�ن�ي��ة واض �ح��ة بعيدة
عن اي ابتذال ،من هنا اعتقد ان ما يحصل اليوم على
الصعيد ال�ف�ن��ي ،ل��م يعد مقبوال وه��ي م��وج��ة ل��ن ت��دوم
طويال.
● لكن اال تجدين الناس تتجاوب مع هذه املوجة؟
■ قد يكون هناك بعض من يتجاوب ،لكن الناس تفرق
تماما بني السلبي وااليجابي في هذا املجال ،لذلك أؤكد
ان ه��ذه امل��وج��ة س�ت�ك��ون مرحلية وستنساها ال�ن��اس
سريعا.
الفنان لديه رسالة عليه ان يؤديها بعيدًا عن اي مظاهر
تخدش الحياء ،او تسيىء للفن بحد ذاته.
● وماذا عن موج الفيديو كليب؟
■ بعض الكليبات الجديدة دون املستوى ،وهي ال تظهر
اي اح �ت��رام ملشاعر ال�ن��اس وال تحترم الخصوصيات،
لذلك اعتبر ان الوضع اصبح في حاجة ملعالجة جذرية
قبل تفاقم االمر.
● من يفترض به املعالجة؟
■ على النقابات ان تتحرك لحسم امل��وض��وع ،م��ن عدة
جوانب بينها منع الغناء ملن ال يمتلك الحد االدنى من
الصوت واملواصفات التي تؤهل صاحبها لحمل لقب
ف �ن��ان ،وم��ن ث��م وض��ع ق��وان��ني ص��ارم��ة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال،
وبالتالي حماية امللكية الفكرية للفنان ومنع القرصنة
ّ
ب -التنسيق م��ع ال��دول��ة ع�ب��ر س��ن ال�ق��وان��ني ل��وق��ف كل
اش�ك��ال االس ��اءة ال��ى ال�ف��ن ،واال ف��ان ال��وض��ع سيتدهور
اكثر ما هو عليه اليوم.
● وبعد هذا الغضب؟
■ اتمنى ان تصل كلماتي عبر صحيفتكم ،كونها تحمل
رسالة واضحة تعبر عن رأي الناس بشكل ع��ام ،وهي
منبر للكلمة ال�ص��ادق��ة ،ال�ت��ي ع��ادة م��ا ت�ك��ون اق��رب الى
القلب.

{

دارين حدشيتي

فيصل دشتي :أحب الكوميديا ولكن أفضل التراجيديا أكثر
كتب مشاري حامد

ً
أكد الفنان فيصل دشتي قائال :ان مسلسل لحظة ضعف أخذ نصيبه من املشاهدة العربية كونه
يعرض على شاشة ال�  mbcوقال أيضًا :ان املسلسل نال استحسان الجميع وحتى اآلن بعد انتهائي
م��ن املسلسل ت�ص��ر ال �ن��اس ع�ل��ى م�ن��ادات��ي ب��اس��م (ي��وس��ف) الشخصية ال�ت��ي أدي�ت�ه��ا ف��ي املسلسل
باملشاركة مع الفنان الكبير غانم الصالح والفنانة املتميزة زينب العسكري ،وح��ول مشاركته في
�اف بالنسبة لي
مسلسل واح��د خالل رمضان أج��اب :أفضل ان أش��ارك في عمل واح��د فقط وهو ك� ٍ
وانني احب العمل الكوميدي ولكنني أفضل تقديم التراجيديا الدرامية أكثر.

{

عقد عبدالله عبدالرسول رئيس مهرجان مسرح
الشباب في دورت��ه الرابعة في السابعة من مساء
أم��س السبت املؤتمر الصحافي ال��ذي أعلن خالله
عن عدد من انشطة املهرجان الذي تنطلق اعماله
يوم غدا االثنني .وكان الدكتور فؤاد الفالح رئيس
مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب
وال��ري��اض��ة ق��د اع�ت�م��د ق��ائ�م��ة امل�ك��رم��ني ف��ي أع�م��ال
ال � ��دورة ال��راب �ع��ة مل �ه��رج��ان اي ��ام امل �س��رح ل�ل�ش�ب��اب،
والذي سيقام برعاية معالي الشيخ صباح الخالد
الحمد الصباح وزير الشؤون االجتماعية والعمل،
وق��د ضمت القائمة ع�ش��رة فنانني ممن ك��ان لهم
أث��ر كبير ف��ي التجربة املسرحية الكويتية ،حيث
يعتبر تكريمهم في هذه الدورة نموذجًا يحتذي به
الجيل الشبابي املسرحي القادم ،وقد سعت الهيئة

العامة للشباب وال��ري��اض��ة لتكريم ه��ذه املجموعة
م��ن ال� ��رواد ف��ي امل �س��رح ال�ك��وي�ت��ي ،وذل ��ك لعطائهم
الث ��راء ال�ح��رك��ة املسرحية الكويتية خ��الل العقود
املاضية ،وقد ضمت قائمة املكرمني ،الراحل الكبير
خ��ال��د ال�ن�ف�ي�س��ي ،وال �ف �ن��ان ال�ق��دي��ر اح �م��د ال�ص��ال��ح،
والفنان القدير علي املفيدي ،والفنان القدير جاسم
النبهان والراحل كنعان حمد ،والكاتبة املسرحية
عواطف البدر ،والفنان الراحل عبدالعزيز املنصور،
والفنان القدير جمال ال��رده��ان ،والناقد املسرحي
خالد ال��ري��س ،والكاتب وامل�خ��رج ب��در م�ح��ارب .هذا
وسوف يتم تكريم هذه النخبة من الفنانني الرواد
ف��ي احتفالية حفل افتتاح مهرجان اي��ام املسرح
للشباب يوم غد االثنني على خشبة مسرح الشامية
في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

{

مهرجان مسرح الشباب يكرم جيل الكبار

ساهر يتحدث للزميل عبدالستار ناجي

كالكيت

بسام الداودي

فيصل دشتي

(تصوير :هشام اليوسف)

