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الـفـن

عمرو المصري يجتمع مع أروى في «وأقول انساك»
ك�شف ال�شاعر عمرو امل�رصي عن تعاونه مع الفنانة �أروى
يف �أغنية جديدة بعنوان «و�أقول �أن�ساك» ،والتي من املقرر
�أن تطرحها على طريقة ال�سينغل.
وقال «امل�رصي»« :الأغنية من كلماتي و�أحلان �سامر �أبو
طالب وتوزيع عمر �إ�سماعيل ،هند�سة �صوتية م�صطفى
ر�ؤوف ،ومت االنتهاء من ت�صويرها على طريقة الفيديو

كليب متهي ًدا لطرحها خالل الأ�سبوع املقبل».
ي�شار �إلى �أن �أحدث �أغاين مت طرحها من كلمات «امل�رصي»
كانت �ضمن �ألبوم النجمة لطيفة «فري�ش» الذي طرحته
�أواخ��ر العام املا�ضي ،حيث كتب لها خم�س �أغان هي:
«فري�ش ،ملحوقة ،ك��ل اللي ح��ب��وا ،ع�شان حبيت،
وليلة».
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• أروى

على مسرح الدراما في مركز جابر

ا�رشاف م�شعل ال�سعيد

«فنان من الماضي»

عروض عالميـة تبـدع

عبدالرحمن البعيجان

بها «كـاتـابولـت»

• عبدالرحمن البعيجان

• كاتابولت ترفع علم الكويت

• جانب من احلفل

كتبت دينا �صالح الدين:
�أقيم م�ساء �أم�س الأول على م�رسح الدراما يف
مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف حدث فني
من طراز خمتلف ،لفرقة «كاتابولت» ..اللعب
بالظالل والنور ،تلك الفرقة التمثيلية الراق�صة
بالظالل والتي تقيم حفالتها يف الكويت على
م��دى ثالثة �أي��ام متتالية،ت�ستعر�ض فيهم
عرو�ض ًا عاملية جابت بها العامل ،حتى ارتقت
بها م�رسح دار الأوبرا الكويتية.

احلفل
بد�أ احلفل يف متام ال�ساعة ال�سابعة ،وظهر
�أبطال ذلك العر�ض جمتمعني يف طابور عر�ض
اللقاء ال�سالم على اجلمهور ،تلك الفرقة
املرنة الر�شيقة التي حتمل من الليونة
واخلفة ما لن تراه اال يف �سواهم.
واختفى العار�ضون خلف �شا�شة ،يكون
العر�ض من خاللها ،ومتثلت العرو�ض يف
«�سكت�شات» متثيلية لبع�ض الفقرات فبدايةً
قاموا بتج�سيد بع�ض احليوانات كالدب،
الفرا�شة ،الدينا�صور ،والفيل والذين ظهروا
يحيون اجلمهور.
ثم توالت العرو�ض ،ففي الفقرة الأولى

وهي بعنوان «حكايات م�سافر» تظهر امر�أة
تقوم برحالت ع��دة يف م��دن خمتلفة يعرب
عنها م�ضمون امل�شهد ،لتنتقل الى مدن عدة
كباري�س ،م�رص ،ال�صني ،الهند ،ال�صحراء،
فيني�سيا ،والتي متثل معاملها �أفراد الفرقة
ب�أج�سادهم الب�رشية ،فقاموا بتج�سيد برج
ايفل ،وتاج حمل ،والأهرامات ،واجلندول
مبحر ًا يف فيني�سيا ،جميع ًا يف فن ظاليل
مبهر.
ويف ف��ق��رة ت��ال��ي��ة ب��ع��ن��وان « حم��ط��ات»،
ي��ت��ن��اول ال��ع��م��ل �أه���م امل��راح��ل يف حياة
االن�سان من الطفولة املبكرة وحتى عمر
الن�ضج ،وي�ستعمل القائمون على العمل
فن التج�سيد وامل�ؤثرات ال�صوتية الي�صال
امل�شاعر العميقة للمراحل املختلفة ،حيث
يتناول «اال�سكت�ش» مراحل التغري احلياتية
املتنوعة ،ب��دء ًا من فرتة املدر�سة وحتى
املراهقة ،ومن اخلطوبة الى الزواج ،ومنه
الى الأمومة ،لتت�شكل ايادي و�أذرع الفنانني
لرت�سم طقو�س ومرا�سم الزفاف ،لتتحول الى
منزل الزوجية والذي يكد فيه الرجل بجهد
وعناء لتظهر بعدها الزوجة وهي حامل،
لتتبدل امل�شاهد وتبدو الأم ك�شجرة تتدلى
منها �أرجوحة يلعب عليها الطفل ال�صغري

ب ��أداء بالغ االحرتافية ...وعندها يطرح
امل�شاهد على نف�سه �س�ؤا ًال « كيف يقومون
بذلك؟»
وت�أتي االجابة لتزيد الده�شة ،ليجد امل�شاهد
نف�سه يف م�شهد غريب حمري كيف لأنا�س
ب�رشيون �أن يقوموا بتلك املج�سمات والتي
ت�صل الينا يف �شكل �صور و�أ�صوات وم�شاعر
لتنتج منوذج ًا متكام ً
ال للق�صة التمثيلية
الق�صرية م�ستخدمني النور فقط لهم كو�سيلة
م�ساعدة الي�صال الفكرة.
ويف م�شهد اخر ،ت�أتي ف�صول ال�سنة بدايةً
من الربيع ،حيث ينمو كل �شيء ،الى �أن
ي�أتي ال�صيف حيث ي�صبح ال�شاطئ م�رسح ًا
للأحداث ،ثم اخلريف و�أ�شجاره و�صو ًال الى
�شجرة عيد امليالد ،وتنتقل امل�شاهد يف
ان�سيابية وب�ساطة �شديدتني.
�أما يف جت�سيدات احليوانات ،فتمتد الأج�ساد
على الأر�ض فت�صور كلباً� ،أو تقفز كجي�ش من
ال�ضفادع ثم تتحول الى قطيع من النعام،
ومتتزج مرةً �أخرى لت�شكل دودة� ،أو جتتمع
�سوي ًا يف كومة كبرية لتبدو مثل الفيل.
وتتوالى اال�سكت�شات وتتعدد التابلوهات
م��رور ًا بـ «اجلا�سو�سة»«،عرو�س البحر»،
«ك�����رات ال�����س��ع��ادة»« ،اذه�����ب للغرب»

و«الدينا�صورات».
ويف النهاية يخرج الراق�صون لي�ؤدوا التحية
للجمهور ،ومن ثم يقوموا بر�سم عبارة «We
.»Love You
االجنازات والنجاحات
قدمت فرقة «كاتابولت» �أكرث من  500عر�ض
حول العامل منذ و�صولها الى نهائي برنامج
املواهب «�أمريكا جوت تالنت» يف .2013
وق��د زارت الفرقة ب��ل��دان ع��دي��دةً  ،قدمت
فيها ع��رو���ض � ًا �ضخمة منها �سوي�رسا،
ال�سويد،ايطاليا�،أملانيا،فرن�سا ،موناكو،
الكويت ،ال�سعودية ،ليتوانيا ،نيويورك،
ال�س فيغا�س.
فريق كاتابولت
يتكون فريق كاتابولت م��ن امل��خ��رج ادم
باتل�ستني وثمانية راق�صني ا�ستعرا�ضيني
حمرتفني وهم:فرن�سي�سكو الفيريي ،كيفني
بويرو ،جورجيو كافيريو ،ا�شلي تورين�شاك،
�سيلفيا نوقاري،انالي�سا فان�سيني ،اجنويل
باتا�شاريا وجي�سون �ستوتز.

في تجربة جديدة

لطيفة تغني الراب مع قصي
انتهت النجمة لطيفة م�ؤخرا من و�ضع �صوتها
على �أغنية ج��دي��دة ،وذل��ك يف اال�ستوديو
اخلا�ص باملوزع املو�سيقي ال�شهري حممد
�شفيق.
�شفيق ن�رش ���ص��ورة ج��دي��دة ل��ه م��ع لطيفة
من داخل اال�ستوديو ،حيث �ستغني لطيفة
الأغنية اجلديدة مبرافقة كل من مغنيي الراب
ال�سعودي ال�شهري ق�صي ،وامل�رصي ال�شهري

• ق�صي

ح�سام احل�سيني ،والأغنية من �أحلان املطرب
ال�شاب عمرو ال�شاذيل وتوزيع �أحمد �شفيق،
ومن املتوقع �أن تطرحها لطيفة فور االنتهاء
من و�ضع اللم�سات النهائية عليها.
لطيفة طرحت م�ؤخرا �ألبومها اجلديد
«ف��ري�����ش» ،و�أق��ام��ت حفل انطالق
الألبوم اجلديد يف دبي و�سط جمهورها
الإماراتي.

عبدالرحمن البعيجان رحمه الله تعالى مل يكن �شاعرا
وملحنا فقط بل كان مبدعا راقيا يف تعامله مع النا�س
ويعد عالمة بارزة يف تاريخ الأغنية الكويتية� ،أ�رسته
الكرمية «البعيجان» نزحوا يف املا�ضي من رو�ضة �سدير
ب�إقليم جند الى الكويت وهم من بني وهب من �آل زاخر
من امل�شارفة من متيم ،وقد �سكنت هذه الأ�رسة الفا�ضلة
منطقتي جبلة واملرقاب ،ثم انتقلت �أ��سرة عبدالرحمن
البعيجان الى ال�سكن يف منطقة كيفان ،كان هذا العلم
حمبا للفن منذ ال�صغر ،يتمتع باح�سا�س مرهف وذوق عال،
تعلم العزف على �آلة العود باكرا ،وكان يكتب اال�شعار
وكان تعليمه الأويل يف مدار�س الكويت ،الحظ عليه رفاق
دربه تعلقه باملو�سيقى وال�شعر ف�شجعوه على اال�ستمرار
فقرر ان يوا�صل تعليمه يف القاهرة و�سافر �إل��ى هناك
و�أكمل تعليمه اجلامعي وعاد الى وطنه يحدوه الأمل �أن
يكون �شاعرا وملحنا م�شهورا ومل يدر بخلده �أنه �سيكون من
�أ�شهر امللحنني و�أنه �سيكون عالمة فارقة يف تاريخ الأغنية
الكويتية ،بد�أ ن�شاطه الفني يف �سن الثانية والع�رشين عام
 ،1960مت�أثرا بالفنان امل�رصي الكبري حممد عبدالوهاب
والفنان ريا�ض ال�سنباطي وكان �أول عمل له مع الفنان
الرائع غازي العطار رحمه الله تعالى ثم حلن ملجموعة
من الفنانني منهم م�صطفى �أحمد وغريد ال�شاطئ و�صالح
احلريبي وعبداملح�سن املهنا وعو�ض دوخي وعبدالكرمي
عبدالقادر وح�سني جا�سم ويحيى �أحمد ،وخليفة بدر و�أحمد
عبدالكرمي ومبارك املعتوق ،وعبداحلميد ال�سيد وابراهيم
ال�صولة وفي�صل عبدالله وعبا�س البدري ،فنجح جناحا
كبريا ودوت �شهرته وظهر نبوغه منذ بدايته وتعدت �شهرته
اخلليج الى الوطن العربي ،فو�ضع �أحلانه الرائعة لوردة
اجلزائرية و�رشيفة فا�ضل و�سعاد حممد وبديعة �صادق
وحورية �سامي وعلية التون�سية وغريهن ،وا�ستطاع ان
يلون يف احلانه ويطور االيقاعات فلحن الأغاين الوطنية
والدينية والعاطفية وامل��ون��ل��وج��ات ،واالوبريتات
واال�سكت�شات وجنح يف كل هذه االنواع جناحا كبريا ،حتى
جتاوز ر�صيده من االحلان  500حلن ،متيز الفنان الكبري
عبدالرحمن البعيجان بالذكاء الفطري و�رسعة البديهة
واحل�ضور الالفت والثقافة املو�سيقية واالبداع حتى انه
�صنع احلانا ذات ا�سلوب متميز ،وكانت اعماله مثار اهتمام
واعجاب النا�س والو�سط الغنائي خا�صة ،حتى عرف
بالتنويع يف ميزان الأغنية وال�رضوب وااليقاعات ،كما
نوع �أي�ضا يف املقامات و�أ�سلوب الأداء ويف فرتة ال�سبعينات
والثمانينات كون ثالثيا ناجحا مع الفنان الكبري عبدالكرمي
عبدالقادر وال�شاعر الكبري يو�سف نا�رص ،فكانت �أعمالهم
يف قمة النجاح ،ومن االحلان التي قدمها« :تعي�ش وت�سلم
حبيبي»« ،ما ن�سيناه ورحوا قولوله ترانا ما ن�سيناه»،
«وين مر�ساك»« ،جاين ت�شكّ ي»« ،منزلك عيني» وغريها
الكثري ،وقدم للفنان الكبري ح�سني جا�سم�« :أيا غايل يا
بواملوقه».
«الفرحة طابت»�« ،شو�صف فيك �شخلي منك»!!« ،تويني
عرفتك زي��ن» ،وللفنان الكبري :م�صطفى �أحمد الأغنية
ال�شهرية« :ما درينابك» ،كما حلن �أوبريت «�صامي» للفنان
الكبري :عبداحل�سني عبدالر�ضا.
يعد البعيجان مدر�سة فنية قائمة بذاتها ،وكان بالفعل
من كبار امللحنني الكويتيني ،عرف عنه اخال�صه لعمله
و�صدقه بالتعامل وحبه لوطنه وعطا�ؤه الالحمدود ولوال
�أن املر�ض �ألزمه الفرا�ش ال�ستمر يف العطاء ،تويف املبدع
عبدالرحمن حمد البعيجان يف الثاين من يوليو عام ،2000
رحمه الله ،ما �أجمل املا�ضي.

• م�شعل ال�سعيد

• لطيفة

أحالم في ضيافة

صديقاتها المصريات
• �أحالم

يف �إط��ار ال�صداقة القوية التي جتمع
بني املطربة اخلليجية �أحالم وعدد من
الفنانات امل�رصيات ،حر�صت �أن جتمعها
جل�سة �صداقة فور ح�ضورها م�رص ملتابعة
�أن�شطتها الفنية ،وذل���ك يف �ضيافة
الإعالمية بو�سي �شلبي يف منزلها.
وحر�ص على ح�ضور ه��ذه اجلل�سة من
�صديقاتها كل من �إلهام �شاهني وعبري
�صربي ،حيث ك�شفت الأخ�يرة عن هذا
اللقاء ب�صورة ور�سالة ترحيبية للمطربة
�أحالم عرب �صفحتها على «�إن�ستغرام»،
وعلقت عليها قائلة« :يف بيت بو�سي،
�أحلى وقت مع احللوين امللكة �أحالم
نورتي م�رص ،ولولو و�أنا».
وظ��ه��رت �أح�ل�ام م��ن خ�لال ال�صور
ب�إطاللة ب�سيطة وب���دون مكياج،
وبدت على راحتها من خالل اللقاء،
الذي التقط فيه العديد من ال�صور
التذكارية معهن.

أصيل هميم تعلن
عن أغنيتها
الجديدة
كتبت �سو�سن �أ�سعد:
روج��ت املطربة العراقية ا�صيل
هميم �أغنيتها اجلديدة «خلك بحر»
من كلمات �سطام العتيبي ،و�أحلان
راك��ان ،ح�رصي ًا على قناة «�صوال اف
ام» حيث ن�رشت فيديو عرب �صفحتها
ال�شخ�صية على ان�ستغرام معلقة« :اهديكم
جديدي خلك بحر».
اجلدير بالذكر ان اول ظهور لهميم
يف برنامج جنوم العرب وكان
�أول اعمالها فيديو كليب
لأغنية «زماين بالين» ،ومن
خالل هذه الأغنية و�صلت
للنجومية بالإ�ضافة الى
�أن والدها املو�سيقار
العراقي الكبري كرمي
هميم.

• �أ�صيل هميم

