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ضمن حفل افتتاح مهرجان أجيال المستقبل

مجرد رأي

عرض مسرحية «اللوحة السحرية»
على مسرح عبد الحسين عبد الرضا ...اليوم

غرور الفنان
م�شعل ال�سعيد
الغرور كمعنى هو الثقة الزائدة بالنف�س ،وحب
النف�س وقد ينتج عن ذلك �صفات �سيئة منها الأنانية
والكره واحلقد ،وكذلك �إعجاب املرء بنف�سه و�شعوره
بانه فوق اجلميع ،وال�ساحة الفنية بها مغرورون
كرث يف املا�ضي واحلا�رض ،ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه :ما نتيجة غرور ه�ؤالء؟ كثري منهم ان مل �أقل
كلهم انح�رست الأ�ضواء عنهم ب�سبب غرورهم وكربهم
وتعاليهم ،وتراجعوا الى الوراء ،والبد ان نعرف
ان الفنان املغرور ان�سان مري�ض يحتاج الى طبيب
نف�سي يعاجله.
و�أ�سا�سا الفنان املغرور اليعي ر�سالة الفن ال�سامية،
وال يدري �أن الفن ي�ساهم يف تقدم الدول ،لذا فالفنان
املغرور لي�س فنانا لأن الفن والأخ�ل�اق �صنوان
اليفرتقان اذ هما خيال فنان ال اكرث وال �أقل ،وللأ�سف
فقد ا�صاب هذا الداء الع�ضال جيل الفنانني هذه الأيام
وا�صبح احدهم ما �إن ميثل عملني او ثالثة حتى يظن
انه ا�صبح الفنان الأول ،والغرور �أيها ال�سادة لعنة
ت�صيب بنارها املغرور ،وهذا دليل على عدم وعي
الفنان ون�ضجه  ،لذلك مل يظهر عندنا جنم بكافة
املوا�صفات مثل عبداحل�سني عبدالر�ضا و�سعد الفرج
وخالد النفي�سي ومن معهم من جيل الرواد ومن لب�س
عباءة الغرور �آذن بنهايته فالفنان احلقيقي الميكن
ان يكون مغرورا وال يحب هذه ال�صفة ،وقد عا�رصت
�أجياال فنية متعاقبة جنحوا يف م�سريتهم الفنية وكان
التوا�ضع حليتهم ،ولوال توا�ضعهم ملا و�صلوا الى
ما و�صلوا �إليه من جناح والفنان املتوا�ضع حمبوب
من النا�س ،وجتد عالقته بزمالئه الفنانني جيدة
للغاية ،وعلى ال�ضد من ذلك جتد الفنان املغرور
املتكرب اليحبه النا�س وعالقته بغريه من الفنانني
تكاد تكون حمدودة ويف اغلب الأحيان مقطوعة فيا
�أيها الفنان املتكرب اعلم ان التوا�ضع يرفع قيمة
الفنان وان الغرور يهوي بالفنان الى ا�سفل ال�سافلني
و�أن��ت باخليار خذ الن�صيحة �أو دعها ل�ست عليك
بوكيل.

كتبت فالني فخري:
حتت رعاية وزير الإعالم رئي�س املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب حممد اجلربي تقدم
م�ؤ�س�سة �سلفر �ستار للإنتاج الفني و امل�رسحي
عر�ضها امل�رسحي «اللوحة ال�سحرية» �ضمن
حفل افتتاح مهرجان �أجيال امل�ستقبل وذلك
اليوم اخلمي�س على م�رسح عبد احل�سني عبد
الر�ضا بال�ساملية يف متام ال�ساعة ال�سابعة
والن�صف
و�سوف يقدم احلفل رئي�س جمل�س ادارة م�رسح
اخلليج ميثم ب��در� ،إمي��ان احل�سيني ،غرور
�صفر و�أحمد بن ح�سني ،وامل�رسحية من بطولة
فاطمة ال�صفي ،خالد �أحمد ،رهف حممد  ،جنى
الفيلكاوي ،ليال الفودري و�إخراج حممد جمال
ال�شطي ومن ت�أليف د.نادية القناعي.
يتكون فريق العمل من املخرج املنفذ علي
بولند ،م�ساعدة خمرج نادية القناعي� ،إ�رشاف
مو�سيقي عبدالله البلو�شي� ،أحلان عبدالرحمن
الهزمي� ،أغ��اين ،جا�سم عبدال�سالم ،توزيع
حمد العروج ،م�ؤثرات �صوتية ،حممد ال�شطي،
ديكور فهد الهاجري� ،أزي��اء ،علي الري�س،
مكياج� ،سارة د�شتي ،ت�صميم اال�ستعرا�ض،
خالد العبيد� ،إ�رشاف عام ،ميثم بدر� ،إ�ضاءة،
جمموعة ال�سالم الإعالمية �أ.يا�سني.
وق��ال خمرج امل�رسحية حممد جمال ال�شطي
يف ت�رصيح خا�ص بـ«ال�شاهد»« :ان امل�رسحية
تتحدث عن اب واوالده االربعة لديهم جمموعة
م��ن االح�ل�ام وي��ح��اول��ون ر�سم احالمهم عرب
اللوحة ال�سحرية فيلتقون مع ال�شخ�صية ل�ؤل�ؤة
وجت�سدها الفنانة فاطمة ال�صفي التي حتقق لهم
احالمهم يف املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل»،
وبني �أن ر�سالة امل�رسحية تقول �إن االجيال
تكمل بع�ضها بع�ض ًا وتقابل ه�ؤالء االجيال جتعل
االحالم تتحقق مع �شغف الطفل يف الو�صول الى

• حممد ال�شطي

حلمه والعمل ي�شحذ همم ال�شباب ويدفعهم الى
العمل وحتقيق طموحاتهم و�آمالهم.
وا�ضاف ال�شطي :ان��ه �سيتم عر�ض م�رسحية
«ناين» مرة اخرى و�سبق ان عر�ضت يف عيد الفطر
املبارك املا�ضي وذلك �ضمن حفل ختام مهرجان
اجيال امل�ستقبل يوم اجلمعة وال�سبت 23 ،22
من ال�شهر احلايل على م�رسح عبد احل�سني عبد
الر�ضا.
وختم ت�رصيحه بالقول �إن هذه امل�رسحية هي
رابع عمل يخرجه ،ومتنى ان حتوز امل�رسحية
على ر�ضا اجلمهور وانه و�ضع قدمه على الطريق
ال�صحيح.
جدير بالذكر �أن م�رسحية «ناين» من بطولة حمد
العماين� ،صمود ،ميثم بدر� ،إميان احل�سيني،
عبدالعزيز بهبهاين� ،إميان في�صل ومن ت�أليف
نوار القريني وحنان �شهاب و�إنتاج م�ؤ�س�سة
النجم الف�ضي لالنتاج الفني.

• بو�سرت م�رسحية «اللوحة ال�سحرية»

بطاقة فنية

بثينة الرئيسي لحسين المهدي« :متى ناوي تتزوج»؟

• ح�سني املهدي

�شاركت الفنانة بثينة الرئي�سي عرب ح�سابها على تطبيق «�سناب �شات»،
مبقطع فيديو من كوالي�س م�سل�سلها اجلديد «الديرفة» ،ال��ذي يجري
ت�صويره حاليا بالكويت.
وظهرت «بثينة» يف الفيديو ،برفقة زميلها الفنان ح�سني املهدي ،لتوجه
له �س�ؤاال عن موعد دخوله القف�ص الذهبي قائلة« :متى ناوي تتزوج؟» ،لريد
عليها قائال�« :إن �شاء الله قريبا� ،سنة� ،سنتني� ،أربع �سنوات» ،لتقاطعه بالقول:
«ن�صاب ،بعد �شهرين رح يتزوج ،عر�سه بالكويت �إن �شاء الله ،و�أنا �سوف �أنقل
لكم �أحداث العر�س� ،آخر يوم ت�صوير امل�سل�سل ،بعده العر�س».
ومازحها ح�سني بالقول« :جهزي نف�سك وجيبي �ساعة رولك�س
باهظة الثمن» ،لرتد بثينة عليه�« :أجبلك �ساعة رولك�س اللعبة»،
ثم �س�ألته عن عمره احلقيقي ،ف�أجاب�« :أنا �أكرب منك ب�سنة يا
عجوز مواليد .»1982
م�سل�سل «الديرفة» من بطولة :حممد املن�صور ،هيفاء عادل،
�أ�سمهان توفيق ،عبدالرحمن العقل ،نور الكويتية ،عبدالله
بهمن ،و�آخرين ،وهو من ت�أليف علياء الكاظمي ،و�إخراج
مناف عبدال ،ومن املقرر عر�ضه يف املو�سم الرم�ضاين
املقبل.
و�شاركت بثينة الرئي�سي يف م�سل�سل «حمطة انتظار»،
ال��ذي عر�ض يف املو�سم الرم�ضاين املا�ضي ،وه��و من
بطولة الفنان القدير حممد املن�صور ،وعبدالله بهمن،
وفوز ال�شطي ،و�إميان احل�سيني ،و�أحالم ح�سن ،وبا�سمة
حمادة ،و�صابرين بور�شيد ،وه��و من ت�أليف �أنفال
الدوي�سان ،و�إخراج خالد جمال.

• بثينة
الرئي�سي

�إلى عميد املعهد لعايل للفنون
امل�رسحية د.ع��ل��ي العنزي،
ون���ق���ول ل���ه م���ن خ��ل�ال ه��ذه
البطاقة� ،أنت ت�ستحق ما كتبناه
عنك من ثناء ،وهذا لي�س ر�أينا
و�إمنا ر�أي كل العاملني معك يف
املعهد ،ومادمت ت�ضع م�صلحة
وطنك ن�صب عينيك ف��أن��ت بال
�شك م�س�ؤول ناجح ،نتمنى لك
النجاح يف عمادة املعهد ومزيد
م��ن ال���ق���رارات ال��ت��ي ت�صب يف
م�صلحة الفن والفنانني.

• علي العنزي

وخز ابرة
�س�ألنا خبري يف ال�ش�أن الفني لي�ش معظم �أعمالنا الفنية فا�شلة
ومالها �أي ت�أثري على النا�س؟ ابت�سم اخلبري وقال لنا :لأن معظم
الأعمال اللي ت�شوفونها مالها عالقة بالواقع ،والعمل اللي
مافيه واقعية ب�رسعة النا�س تن�ساه ،قلنا للخبري ب�س؟ قال
وازيدكم من ال�شعر بيت �صغري :خيال الكاتب هو الإ�سا�س ف�إذا
�شطح بعيد وتخيل امور مالها عالقة مبجتمعنا �ضاعت الطا�سة،
واذا �ضاعت الطا�سة �ضاعت احداث امل�سل�سل ،قلنا للخبري� :صح
ل�سانك.

رابح صقر ونوال يجتمعان في حفل جماهيري بالسعودية
تقدم الهيئة العامة للرتفيه ال�سعودية
مفاج�أة كربى لع�شاق النغم والطرب
الأ�صيل ،حيث تختتم «مو�سم ال�رشقية» يف
ال�سعودية بحفل جماهريي يف الأح�ساء،
تنظمه «روتانا لل�صوتيات واملرئيات»،
ويغني فيها ابن املحافظة الفنان رابح
�صقر ،والفنانة نوال.
احلفل الفني امل�شرتك� ،ستمتزج فيه
م�شاعر احلنني والأحا�سي�س املرهفة،
حيث �سي�شدو ال�صقر ونوال ب�أجمل
�أعمالهما الغنائية ،اجلمعة
 29م��ار���س ،و�سيكون م�سك
ختام احلفالت الغنائية يف
«مو�سم ال�رشقية».

• �إلهام
الف�ضالة

وكانت نوال قد �شاركت مع رابح �صقر يف عديد
من احلفالت امل�شرتكة� ،آخرها حفالت «فرباير
الكويت  ،»2017يومها قدمت نوال دويتو مع
راب��ح� ،أطربا به اجلمهور ،حيث قدما �أغنية
«كل ما يف الأمر» يف لوحة فنية رائعة ومفعمة
بال�شاعرية.
غناء بطريقة
الفنانات
أك�ثر
�
من
وتعد ن��وال
ً
الدويتو ،لذا من املنتظر �أن يحظى احلفل املقبل
بدويتو غنائي مع رابح �صقر.
وجتمع الفنانني الكبريين عالقة متينة ،بد�أت
يف الت�سعينات ،حيث َّ
حلن رابح جمموعةً من
الأعمال الغنائية لنوال خالل تلك الفرتة،
هذا �إ�ضافة �إلى الغناء امل�شرتك يف عديد من
احلفالت التي جمعتهما ،ما �أ�سهم يف ت�شكيل

«تو�أمة فنية» بينهما.
حفل ن���وال يف الأح�����س��اء ه��و ال��راب��ع لها يف
ال�سعودية ،وكانت قد �صدحت ب�صوتها العذب
املفعم بامل�شاعر اجليا�شة يف حفالت العيد
بجدة ،والريا�ض ،و�شاركت يف حفل اليوم
الوطني ال�سعودي� ،سبتمرب املا�ضي.
بينما ُيحيي راب��ح احلفل عقب �إطالقه «ميني
�ألبوم» �شتوي ،نهاية دي�سمرب  ،2018وحتقيقه
جناحات باهرة ،ومكا�سب كبرية عرب م�شاركته
يف عدد من احلفالت منذ بداية العام احلايل ،حيث
افتتح  2019بحفل القرية العاملية يف دبي ،ثم
�أحيا حف ً
ال جماهريي ًا يف الريا�ض ،لي�شد الرحال
حالي ًا �إلى ال�ساحل ال�رشقي ،ليحيي يف الأح�ساء
حف ً
ال جماهريي ًا للمرة الأولى على م�سارحها.

ِرّ
حت�ض
ي�شار �إلى �أن الفنانة نوال
حالي ًا لألبومها املقبل ،الذي
�ستطلقه العام احلايل ،وكانت
قد �شاركت يف حفالت «فرباير
الكويت» ،ال�شهر املا�ضي،
وطرحت نهاية دي�سمرب عم ً
ال
غنائياً� ،أهدته �إلى ال�شعب
ال�سعودي بعنوان «ن�سامي
���ش��وق» ،وذل��ك بعد تقدميها
للجمهور ال�سعودي �أي�ض ًا �أغنيةً
�شاعرية بعنوان «�سعودي»،
حققت ان��ت�����ش��ار ًا وا�سع ًا
يف ال�����������س�����اح�����ة
الفنية.

إلهام الفضالة :نادمة على زواجي المبكر
�أعربت الفنانة �إلهام الف�ضالة عن ندمها ب�سبب
زواجها املبكر يف عمر ال�ساد�سة ع�رشة ،خالل
بث مبا�رش �أجرته عرب ح�سابها على موقع
«�إن�ستغرام».
وق��ال��ت خ�لال ال��ب��ث« :ك��ان��ت غلطتي هي
ال��زواج املبكر ،و�أن��ا طفلة وتزوجت ما
كملت � 16سنة عندي ياهل  ،ب�س فيه جانب
�إيجابي و�سلبي ،الإيجابي جتيبني عيالك
وي�صريون من عمرك  ،نف�س ما �أنا احلني
بنتي من عمري».
وانتهت الفنانة �إلهام الف�ضالة م�ؤخرا
من ت�صوير م�سل�سل «ح�ضن ال�شوك»،

بطولة الفنان �إبراهيم احلربي ،ليلى عبدالله،
هدى حمدان ،انت�صار ال�رشاح� ،أحمد م�ساعد،
حممد العلوي ،خالد الربيكي ،ومي البلو�شي،
وهو من ت�أليف عبدالله ال�سعد ،و�إخ��راج حمد
البدري ،واملقرر عر�ضه خالل املو�سم الرم�ضاين
املقبل .2019
وخا�ضت �إلهام الف�ضالة ،ال�سباق الرم�ضاين
املا�ضي مب�سل�سل «روتني» ،من بطولة عدد من
�أملع جنوم اخلليج ،و�أبرزهم :خالد �أمني ،ومها
حممد ،و�شيماء علي ،وهند البلو�شي ،وحممد
املن�صور ،وغدير ال�سبتي ،و�أحمد �إيراج ،وهو
من ت�أليف علي الدوحان ،و�إخراج عي�سى ذياب.

• نوال
• رابح �صقر

