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الـفـن

أحمد برهان لـ «الشاهد» :جديدي أغنية «ماليلي» وسأطرحها خالل يومين
كتبت �آالء الوزان:

بعد فرتة من طرحه لألبوم غنائي بعنوان « تعال»  2017يعود
املطرب الن�شيط �صاحب ال�صوت الهادئ اجلميل �أحمد برهان
لطرح �أغنية «�سنغل» جديدة خالل يومني على حد قوله وخ�ص
برهان «ال�شاهد» بهذا اخلرب احل�رصي ،وعن االغنية ذكر �أنها
حتمل عنوان «ماليلي» من �أحلانه وغنائه ،وكلمات حيدر
الأ�سري ،وتوزيع عثمان عبود.

�أما عن �ألبومه ال�سابق وردود �أفعال اجلمهور حوله فقال �أحمد:
«يكفي �أن الألبوم يعترب ر�صيدا للفنان ،و�ألبومي ولله احلمد
حقق ن�سبة جناح جيدة و�أخذ �صدى جمي ًال ،و�أنا كنت مت�أكد من
اختياراتي ودقيق ومل �أت�رسع بها ،وهذا الأمر هو الذي حفزين
و�شجعني لأن �أطرح بعده عدد ًا من الأغاين املنفردة».
�أما عن القادم فذكر �أنه يف  2018لديه العديد من اخلطط،
وانه �سيجتهد ب�شكل كبري و�أنه �سيطرح جمموعة �أغان �أخرى
من بعد «ماليلي»
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العدد ( )3247الخميس  4يناير 2018
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• أحمد برهان

ا�رشاف م�شعل ال�سعيد

سعد رمضان
انتهى من تصوير
غالف ألبومه

• عبدالله الطليحي في مشهد رومانسي مع نيرمني ماهر

• مشهد كوميدي بني حاجية وسليمان عيد

• شوق

احتمالية لتقديم جزء ثانٍ منه

الفيلم الكويتي «الجولة األخيرة» القى إقبا ً
ال جماهيري ًا
منذ بداية عرضه

• عمار الموسوي :لدينا عمالن سينمائيان بنصوص كوميدية وثالث فيه غموض
• شهاب حاجية :شاركت رغم تخوفي وأحذر من األفالم التي تسيء للسينما الكويتية
• شوق :أبكيت الجمهور وسعيدة بتفاعل الناس
كتبت �آالء الوزان:
ُقدم خالل الأ�سابيع املا�ضية بدور
العر�ض ال�سينمائي يف الكويت ودول
اخلليج الفيلم الكويتي «اجلولة
الأخرية» ،حيث القى �إقباال جماهرييا
عاليا وحقق جناحا ملحوظا ما
�أدى �إلى ا�ستمرارية عر�ضه لفرتات
�أطول.
«اجل���ول���ة الأخ��ي��رة» م��ن ت�أليف
خليفة الفيلكاوي ،بطولة :عبدالله
الطليحي� ،شهاب حاجية� ،شوق،
والفنانة امل�رصية نريمني ماهر،
وم��ن م�رص �أي�����ض��ا �سليمان عيد،
ومب�شاركة عبداملح�سن القفا�ص،
عبدالإمام عبدالله� ،أحمد العونان
ومنال اجلار الله� ،أخ��راج و�إنتاج
عمار املو�سوي� ،إ�رشاف عام حممد
امل��و���س��وي ،خم��رج منفذ �سفانة
ال�شواف.
الفيلم يجمع بطبيعته بني الأك�شن
والرومان�سية ويعترب كذلك اجتماعيا
ان�سانيا ،ويج�سد الفنان عبدالله
الطليحي �شخ�صية م�شاري ،دور
البطل الذي يكافح ويعي�ش ق�صة حب
مع الفنانة نريمني ماهر ،ويحاول
جاهدا �أن يبد�أ حياته من جديد بعد
خروجه من ال�سجن ومروره بالعديد
من امل�صاعب واملطبات و�ضغوطات
احلياة �سواء النف�سية �أو االجتماعية
وغريها التي تواجهه ،حتى يجد
ن�صفه الثاين.
يف البداية حتدث لـ«ال�شاهد» منتج
وخمرج الفيلم عمار املو�سوي �أثناء
ح�ضورنا افتتاح العر�ض الأول وكذلك
تابعنا معه �أ�صداء العمل بعد عدة
عرو�ض فقال املو�سوي�« :أحببت �أن
�أخو�ض جتربة ب�شكل منفرد ومغاير
لل�شكل النمطي التقليدي املعتاد
واملوجود نوعا ما يف اخلليج ،وهذا
الذي �سعينا له ،وكيفية تقدمي فكر
جديد و�صورة لي�ست مكررة ،وقد
�أخذ ذلك منا جمهود ًا كبري ًا».
وتابع املو�سوي�« :أم��ا من ناحية
اخ��راج��ي للفيلم فلكل ن�����ص جو
خمتلف ،وحر�صت يف هذا العمل على

ا�ستخدام «لوك» و«�ستايل» معينني
من حيث الإ�ضاءة ،وكذلك ال�صوت
والأل��وان التي عملناها يف م�رص،
فلدي جتربة �سابقة مع فريق م�رصي
هناك ،و�أمتنى �أن نكون ا�ستطعنا
�إي�صال ال�صورة وبهذه التقنيات
الم�سنا الن�ص و�أعطينا انطباعا
ريا�ضيا فنيا خا�صا لنظهره بـ
«مود» يجمع بني الأك�شن والدراما
وال��ك��وم��ي��دي��ا ،و�أع��ت�بر «اجلولة
الأخ�ي�رة» خطوة «ح��ل��وة» ،وكلي
�أمل �أن يتعود اجلمهور على الأفالم
الكويتية ب�شكل خا�ص واخلليجية
ب�شكل عام ،و�أن يتقبل جتاربنا وال
يفقد الأمل فينا بل يلتم�س لنا العذر
 ،فمن املمكن �أن البع�ض قدم �أفالما
كويتية ال تليق بذائقة اجلمهور
الكويتي �أو ف�شل� ،أو �أ�ساء تو�صيل
الفيلم الكويتي بال�شكل اجليد،
ولكن ذل��ك ال يعني التعميم على
اجلميع ،فهناك من يجتهد ويبتكر
ويحاول».
وع��ن توقعاته لفيلمه «اجلولة
الأخرية» بتحقيق النجاح من عدمه،
ق��ال امل��و���س��وي« :بكل �أم��ان��ة كنت
متوقعا �أن يحقق �أف�ضل من ذلك من
ناحية احل�ضور اجلماهريي ،رمبا
ف�ترة االخ��ت��ب��ارات ه��ي التي �أث��رت
كما �أن وقت عر�ض الفيلم جاء �أي�ضا
مع وق��ت ذه��اب النا�س للمخيمات
وال�شاليهات وال�سفر لق�ضاء فرتة
ال�شتاء فت�شتت البع�ض ،ولكن ما
طرحناه �أ���ش��اد به �أغلب اجلمهور
الذي ح�رض وو�صلتني ردود �أفعال
�إيجابية ،وب��ال��ع��ادة يف االعمال
الكويتية �سواء فيلما �أو م�سل�سال
يت�صيد اجلمهور اخلليجي الأخطاء
متنا�سيا ق�صة الفيلم وجمهود كا�ست
العمل ولكن لله احلمد ال�سلبيات
لفيلم «اجلولة الأخرية» قليلة جدا،
رغم �أن �أي عمل ال يخلو من �أخطاء
معينة ،فذلك �أفرحني ،وتوقعت
ا�ستمرارية العر�ض وح�صل».
وع��ن التجربة ذك��ر املو�سوي ان
فكرة الفيلم كانت يف بالنا منذ
فرتة من الزمن وحتققت بال�صورة

امل�شاركة» .من جهته عرب كاتب
العمل خليفة الفيلكاوي عن �سعادته
بكتابة فيلم يج�سده جنوم الدراما.
وع��ن ان��ت��ق��ادات البع�ض للأفالم
الكويتية التي تقدم ب�شكل عام
قال :بالعك�س �أ�صبحت هناك حركة
�سينمائية كويتية جيدة وتطور
ب�شكل ملفت يف الفرتة الأخرية وتقدم
لعدد من الأفالم اخلليجية ،واتوقع
�أن��ن��ا �سنتطور يف ال��ف�ترة املقبلة
ب�شكل �أو�سع و�شبابنا و«عيالنا» فيهم
اخلري والربكة ولككنا نحتاج قليال
من الثقة من اجلمهور فنحن قادرون
على حتقيق الإجنازات ،ف�إن توافرت
الثقة ازداد القبول و�إن زاد القبول
�سيزداد الإن��ت��اج وبالتايل �سيظهر
الفيلم مبقومات ناجحة و�صورة
م�رشفة».
الكيك بوك�سنغ

• كيك بوكسنغ بني نيرمني والطليحي

ال��ت��ي ت��ر���ض��ي ال��ط��م��وح ،وهناك
احتمالية لتقدمي جزء ثان من الفيلم
والتح�ضري وقتها �سيكون �أف�ضل،لأننا
تعلمنا من هفواتنا الب�سيطة ،فنظام
اجلوالت واالك�شن قدمت ب�شكل جديد
بخ�صو�ص اللعبة اخلا�صة بـ «الكيك
بوك�سنغ».
و�أكد املو�سوي �أن �إخراجه لأعمال
�سينمائية يعتربه �شغله ال�شاغل
ب�شكل كبري وان���ه م ��ؤج��ل خلطوة
الإخراج التلفزيوين وانها ال ت�ستهويه
كثريا ،وان��ه لو عر�ض عليه ن�ص
مل�سل�سل درامي ب�شكل جذاب وخمتلف
بفكرة جديدة فرمبا تتغري ر�ؤيته وال
مينع ان ي�شتغل فيه.
وبالن�سبة لأع��م��ال��ه ال�سينمائية
القادمة ك�شف املو�سوي « :لدينا
عمالن �سينمائيان بن�صو�ص كوميدية
وثالث فيه غمو�ض و�س�أختار فيما
بينها و�س�أركز على الكوميدي».
وختم عمار كالمه« :كان من املفرت�ض

�أن ت��ق��دم ع��رو���ض فيلم اجلولة
الأخ�ي�رة يف م�رص و الأردن ولكن
بع�ض الأمور والإجراءات ت�سببت يف
ت�أخري هذه اخلطوة وهناك الكثري
من املحاوالت».
من جانبها قالت الفنانة �شوق عن
جتربتها ال�سنيمائية« :هذه لي�ست
التجربة الأولى لأين قدمت قبلها عددا
من الأف�لام ،لكنها �أول م�شاركة يف
فيلم ريا�ضي ،ويكفي �أن دوري �أبكى
احل�ضور وفوجئت بتفاعل النا�س مع
�شخ�صيتي وب��أدائ��ي يف الفيلم ويف
�أح��د امل�شاهد الرتاجيدية عندما
�أخ�ضع للأمر الواقع وانا مك�سورة
من الداخل ل�سماعي بخرب خطوبة
ابن عمي ال�شخ�ص الذي �أحببته منذ
�صغري وانتظرت عودته ،ولكن مل
يكن بيننا ن�صيب ورغم ذلك متنيت
له اخلري ،فالت�أثري على امل�شاهد
واقناعه لي�س باالمر ال�سهل وهذا
بحد ذاته جناح واعتز كثريا بهذه

من جانبه حتدث بطل الفيلم الفنان
عبدالله الطليحي عن جولته الأخرية
ق��ائ�لا« :اجت��ه��ت للفنون القتالية
بالفيلم الين اريد ان �أ�شتغل لأكون
نف�سي بنف�سي ،وبال�صدفة رغم عدم
حبي لهذه اللعبة حتولت بعدها من
العب ه��اوٍ �إل��ى العب حمرتف حتى
ي�صل للجولة الأخ�ي�رة ،وتتزامن
م��ع ه���ذه ال��ف�ترة دخ���ول الفنانة
نريمني ماهر يف حياتي ونتبادل
م�شاعر احلب بخط رومان�سي �أحببته
كثريا رغ��م مواجهتنا م�شاكل يف
البداية،وتداخل اخلط الرومان�سي
مع االك�شن يف الفيلم ميزه وبتطعيمه
�أي�ضا باخلطوط الكوميدية من جنوم
العمل لإقامة حبكة درامية متلونة».
و�أكمل الطليحي� :أ�شكر املنتج عمار
املو�سوي على ثقته بي وعلى جر�أته
الن ك��ان هناك تخوف يف البداية
لعمل فيلم يحتوي على �أك�شن حيث
ان فكرته من �أربع �سنوات موجودة
ومل تطبق لأن��ن��ا كنا نبحث على
املنتج «ال�صح» وان نبلور الفكرة
ومل يق�رص الكاتب ال�شاب خليفة
الفيلكاوي يف �صقل ه��ذه الفكرة،
والذي مييز عملنا ونوعيته �أنه �أول

فيلم كويتي عربي يقدم لعبة «الكيك
بوك�سنغ»  ،كما �أ�شكر اجلميع على
هذا الدعم» ،و�أقولها وبكل ثقة «فيلم
عبدالله الطليحي ما يخيب الظن».
�أم��ا النجم اجلميل بفنه و�أخالقه
الفنان �شهاب حاجية فكانت كلمته
عن الفيلم وم�شاركته كالتايل« :كنت
متخوفا يف البداية من امل�شاركة
يف ال�سينما الكويتية فهناك بع�ض
الأفالم يف ال�سابق ولي�ست جميعها
قدمت و�أ�ساءت لل�سينما الكويتية
ومل تكن هناك �أف�لام تلفت االنتباه
�إال القليل منها ،لكنني عندما قر�أت
الن�ص وال��دور �أعجبت به وعندما
علمت بطاقم العمل امل�شارك ت�شجعت
بالإقدام على هذه اخلطوة ومل �أندم
عليها وكل ال�شكر للمنتج واملخرج
عمار املو�سوي وكل �أبطال العمل،
وا�ستمتعت �أك�ث�ر عندما ح�رضت
عر�ض االف��ت��ت��اح و���ش��اه��دت العمل
كامال ،وو�صلتني العديد من ردود
الأفعال من داخل الكويت وخارجها
عن العمل ب�شكل ع��ام وع��ن دوري
الكوميدي الذي يف النهاية فقد �أثر
يف احل�ضور باجلانب الرتاجيدي
الذي يحمله �أي�ضا ،و�أمتنى �أن يكون
هناك اهتمام �أكرث بال�سينما الكويتية
الن لدينا ال��ع��دي��د م��ن الطاقات
ال�شبابية القادرة على خلق �أعمال
جميلة وكذلك لدينا الإمكانيات
التي ن�ستطيع ان نناف�س فيها معظم
الدول يف الأفالم وبالتايل ن�ستطيع
�أن ن�شتغل ونبدع ونتمنى التوفيق
للجميع».
وختمت بكلمة �رسيعة املخرج
املنفذ الن�شيطة �سفانة ال�شواف:
«�أعتربه الأول من نوعه الذي دمج
ع��دة خطوط ببع�ضها ،وان��ه مقدم
لفئات عمرية خمتلفة ومتفاوتة
م��ن املجتمع وبالفعل ا�ستقطب
العديد من اجلماهري ،والتعامل
مع «�ستاف» عمل كبري �إ�ضافة يل
ومل�شواري والتعامل مع املخرج
«عجيييب» ،وكل خمرج �أعمل معه
�أحاول بقدر امل�ستطاع اال�ستفادة منه
ومن خرباته».

دويتو جديد مع بداية 2018

«أقسم أحبك» يجمع األنين وفهد السالم
كتبت �آالء الوزان:

• االنني وفهد السالم في بوستر األغنية

مع بداية العام اجلديد  ، 2018طرح املطربان االنني وفهد ال�سامل �أغنية
دويتو جميلة روما�سية هادئة كهدوء م�شاعرهما واح�سا�سهما بعنوان «�أق�سم
�أحبك» من كلمات حممد ال�رشيدة و�أحلان راكان ،توزيع �صهيب العو�ضي،
مك�س وما�سرت منتظر الزاير..
االغنية حتمل جانب ًا كبري ًا من الغزل وتف�ضيل املحب حلبيبته على كل الب�رش
كتبها حممد ال�رشيدة باح�سا�س عال وتغنت ب�أ�صوات فعال عذبة ت�ستحق هذه
الكلمات..
ومن كلمات الأغنية:
اق�سم �أحبك للأبد اق�سم وال غريك �أحد
اق�سم �إلى موتي اعي�ش �أهواك وما بعدك بعد
قلبي على قلبك بيكون وما غريك ت�شوف العيون
وانته على رقبتي متون و�آنا لك ِذراع و�سند
انت الذي كنت انطره وقبلك حياتي عابِ ره
يهمني منهو �أخ�رسه او منهو فارق وابتعد
وما ْ
ّان بينك وبينهم وينك حبيبي ووينهم
�شت ْ
�شينك يف عيني زينهم وما مثلك بعمري انوجد
يذكر ان االنني مت�أنية كثريا يف اختياراتها وطرحها النها تختار بدقة حتى
تبقى اغانيها يف اذهان معجبيها وحمبيها فلها خامة �صوت تختلف عن
اال�صوات املتكررة  ،وكذلك الفنان املوهوب فهد ال�سامل ذو ال�صوت ال�شجي
الذي يالم�س الوجدان  ،فا�ستطاع فهد واالنني النجاح يف هذه االغنية التي
حتمل بني طياتها معاين احلب احلقيقي ال�صادق وال�صايف.

• االنني

• سعد رمضان

ي�رشف النجم اللبناين
���س��ع��د رم�������ض���ان على
ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل الأخ��ي�رة
اخلا�صة ب�ألبومه اجلديد
وامل��رت��ق��ب ط��رح��ه يف
الأ�سواق العربية خالل
الفرتة القريبة املقبلة.
ووفق ًا مل�صادر ف�إن �سعد
رم�ضان انتهى من ت�صوير
غ�لاف الأل��ب��وم ويتابع
حالي ًا اختيار ال�صور
التي �سيعتمدها للحملة
ال��دع��ائ��ي��ة اخل��ا���ص��ة
بالعمل.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن
�أل���ب���وم �سعد رم�ضان
خم�سة
املنتظر ي�ضم
�أغان جميعها من كلمات
ال�شاعر علي املولى
وي��ت��ع��اون على �صعيد
الأحل�������ان م���ع ���ص�لاح
الكردي يف ثالث �أغنيات
من �أحلان ف�ضل �سليمان
و�أغنية من �أحلان رامي
ال�شافعي.

نيللي كريم
ستنضم إلى لجنة
تحكيم برنامج
Project Runway
حت��لّ ال��ن��ج��م��ة نيللي
كرمي �ضيفة على احللقة
امل��ق��ب��ل��ة م���ن برنامج
 Project Runwayعرب
قناة «ام بي �سي».
و�ستن�ضم خ�لال احللقة
�إلى جلنة التحكيم التي
ت�����ض��م م�صمم الأزي����اء
ال��ل��ب��ن��اين �إي��ل��ي �صعب
والفنانة ي�رسا واملمثلة
وخبرية املو�ضة عفاف
جنيفان.
وتهتم احللقة املقبلة
ت�صميمات
مبجموعة
للأطفال حيث يتناف�س
امل�������ص���م���م���ون ع��ل��ى
ا���س��ت��ع��را���ض �أج��م��ل ما
لديهم من �أفكار للأطفال،
ليغادر �أحدهم بعد تقييم
جلنة التحكيم.

