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الـفـن

أثناء التحضير للعمل
احتراق ديكور مسرحية «عالء الدين»
ك�شف ال��ف��ن��ان حممد احل��م��ل��ي ،م��ن خ�لال �صورة
ن�رشها،عن ن�شوب حريق يف ديكور �أحدث �أعماله
امل�رسحية «عالء الدين».
وظهر بال�صورة املن�شورة ديكور حمرتق ،ومل يت�ضح
نوعه بالتحديد ،وعلق احلملي على ال�صورة قائالً:
«ال �إله �إال الله اللهم اكفني هم ما �شئت حبايبي اللي

يتابعوين ويحبوين نذكر الله ع�شان العر�ض يعدي
على خري� .أحبكم .والله يوفقنا،عالءالدين».
م�رسحية «عالء الدين» بطولة و�إخراج وت�أليف حممد
احلملي ،وي�شاركه العمل كل من :عبدالرحمن الفهد،
وعبدالله اخل�رض ،و�شوق ،وجمال ال�شطي ،وح�سني
املهنا.
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• حممد احلملي
• هيفاء
ح�سني

بعد خبر اعتزالها

هيفاء حسين تتراجع :شكراً
لجمهوري على تمسكه بي
كتبت دينا �صالح الدين:

ك�شفت الفنانة هيفاء ح�سني حقيقة اعتزالها الفن نهائي ًا،
عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع «�إن�ستغرام» ،م�ؤكدة
�أنها مل ترتك الفن نهائي ًا ،لكنها متر با�سرتاحة ق�صرية
و�ستعود عندما تعرث على �أعمال جيدة.
وعلقت قائلة�« :شكرا لكم جميعا على مت�سككم بوجودي
يف حياتكم ،وهال�شي �أكيد يخليني �أبد ًا ما �أفكر يف
اعتزال الفن مبعنى الكلمة ...لأنكم جزء �أ�سا�سي
من جناحاتي ووقفتوا معي ودعمتوين� ،سواء
كنتم �أهل وزم�لاء و�أ�صدقاء �أو �إعالميني �أو
معجبني� .أنتم م�صدر قوتي ملواجهة ال�صعاب
يف جمال ي�صعب فيه اختيار االف�ضل.
و�أ�ضافت�« :شكر خا�ص لأبوكرم على الكالم

يوسف البلوشي :شكراً
لمصر بلد الفن

• يو�سف البلو�شي

فنان من الماضي

مصطفى
أحمد

الرويشد والجوهر على المسرح مع ًا

كتبت دينا �صالح الدين:
ك�شف الفنان يو�سف البلو�شي
ع�بر ح�سابه ال�شخ�صي على
موقع «�إن�ستغرام» ،عن �أف�ضل
الأ�شياء التي قام بها يف حياته،
بعد مقابلته ملدربة التمثيل
امل�رصية مروة جربيل� ،أثناء
زيارته مل�رص.
ون�رش «البلو�شي» مقطع فيديو
ق�صري ًا وه��و برفقة «م��روة»،
وعلق عليه قائال« :من �أح�سن
الأ�شياء �إيل �سويتها بحياتي
�إين خذيت ور�شة عند مدربة
التمثيل املحرتفة مروة جربيل
ايل ا�شتغلت م��ع �أه���م جنوم
العرب».
و�أ�ضاف« :وع�شت جتربة فنية
غريت فيني وايد �أ�شياء ف�شكر ًا
للأ�ستاذة و�شكر ًا لبلد الفن،
يو�سف البلو�شي،علي كاكويل،
حمد ا�شكناين وم�رص».

عيسى المرزوق:
جديدي «فوبيا»

الطيب اللي قلته يف حقي وات�صالك على عيني وعلى را�سي..
وال�شكر مو�صول �أي�ضا للإعالميني وا�صدقائي الأعزاء جميل
ال�شايب من ال�سعودية و�سكينة الطوا�ش و�أحمد جناحي من
البحرين ودارين �شبري والكثريين على رف�ضهم �أن �أبتعد عن
هاملجال وفعال �أح�س�ست مبحبتي �أكرث يف هاملوقف �أحبكم
جميعا و�إن �شاء الله دوم �أ�شوفكم يف جناح وت�ألق».
وكانت هيفاء �أعلنت عرب ح�سابها على موقع «�إن�ستغرام»
فيما �سبق ،اعتزالها الفن.
جدير بالذكر �أن هيفاء ح�سني قد �شاركت م�ؤخرا ،يف م�سل�سل
«�شيء من املا�ضي» ،من �إخراج ح�سام حجاوي ،و�سيناريو
وح��وار روال احلجة ،و�شارك يف بطولته نخبة من جنوم
الدراما الأردنية والإماراتية� ،أبرزهم يا�رس امل�رصي ومي�س
حمدان وحبيب غلوم وهيفاء ح�سني وجميل عواد وعبري
عي�سى وهدى اخلطيب وجميل براهمة وعاكف جنم.

الفعاليات الغنائية بالساحل

الشرقي تبدأ الخميس المقبل

• عبدالله الروي�شد

طرح الفنان عي�سى امل��رزوق� ،أحدث �أعماله الفنية التي حتمل ا�سم
«فوبيا» عرب قناته الر�سمية على قناة «يوتيوب».
وروج لأحدث �أعماله ون�رش مقطع ًا من �أغنية «فوبيا» ،وعلق عليه قائال:
«�أقدم لكم جديدي «فوبيا» من كلمات ال�صالل� ،أحلان �شخ�ص ،كمان
ح�سني اجلناع ،توزيع ومك�س حممد �إبراهيم».
وطرح عي�سى ،م�ؤخر ًا� ،أحدث �أعماله الغنائية ،عرب قناته الر�سمية
على موقع الفيديوهات الأ�شهر «يوتيوب» حتت عنوان «ال حتلفلي»،
وهي من كلمات حممد اجلبوري ،و�أحلان وتوزيع حيدر كيتارا ،مك�س
وما�سرت حممد خ�رسوه.

ت�ست�أنف احلفالت الغنائية
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال����شرق��ي��ة يف
ال�سعودية يوم اخلمي�س املقبل
يف الثامن ع�رش من يناير،
و�سيغني ك��ل م��ن الفنانني
ع��ب��ادي اجل��وه��ر وع��ب��د الله
الروي�شد لأول مرة بال�ساحل
ال�رشقي.
وت�أتي م�شاركة عبادي اجلوهر
يف الدمام بعد ما تغنى على
م�رسح مدينة امللك عبدالله
الريا�ضية يف ال�صالة املغطاة
يف حمافظة جدة يف �أك�ثر من
منا�سبة وطنية �أب��رزه��ا حفل
�أقيم يف خام�س و�ساد�س �أيام
عيد الفطر بالريا�ض بالإ�ضافة
�إل����ى منا�سبتني وطنيتني

• عبادي اجلوهر

كانتا مبنا�سبة اليوم الوطني
ال�سعودي وت���أه��ل املنتخب
ال�سعودي يف حفل تكرميي �أقيم
بالريا�ض.
ومل ي��ت��غ��ي��ب اجل���وه���ر يف
املنا�سبات الفنية باخلليج
وحت����ت ع���ن���وان «ل��ي��ل��ة مع
اجلوهر» تغنى يف مركز ال�شيخ
ج��اب��ر الأح��م��د الثقايف يف «
الأوبرا» يف نوفمرب املا�ضي يف
حفل القى جناح ًا كبرياً.
يف حني �سيطرب «الروي�شد»
ج��م��اه�يره يف ال���دم���ام يف
م�شاركته الأول���ى باملنطقة
بعدما �صدح على م�سارح جدة
وال��ري��ا���ض يف جمموعة من
احلفالت الغنائية التي �أقيمت

بإطاللة مختلفة

شمس في آخر

جلسة تصوير

وجهت الفنانة �شم�س الكويتية ر�سالة مثرية جلمهورها ،م�صحوبة
ب�صورة من �آخر جل�سة ت�صوير لها ،ن�رشتها على
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع تبادل
ال�صور العاملي «�إن�ستغرام».
وارت����دت �شم�س يف ال�صورة،
ف�ستانا �أ�سود مك�شوف الكتفني،
وب��دت يف �أبهى حالة بق�صة
�شعر ق�صرية ،معلقة�« :أحبكم
وح�شتوين».
جدير بالذكر� ،أن �شم�س،
طرحت يف الفرتة الأخرية،
�أل��ب��وم «�شقيت ثوبي»،
الذي يعد �أحدث �أعمالها،
ع�بر قناتها على موقع
يوتيوب».
• شمس
الكويتية

ا�رشاف م�شعل ال�سعيد

العام املا�ضي  .ويخو�ض عبد
الله هذا احلفل بعد �أن �شارك يف
منا�سبات عدة ويتمتع ب�سل�سلة
من امل�شاركات يف �شهري يناير
وفرباير �أبرزها حفل �سيقام
على م�رسح املجاز يف �إمارة
ال�شارقة �سيجمعه مع الفنانة
بلقي�س �ضمن فعاليات مهرجان
ال�شارقة للمو�سيقى العاملية
بدورته اخلام�سة يف التا�سع
ع�رش من يناير احل��ايل وذلك
ف��ور انتهاء حفله يف الدمام
بالإ�ضافة �إل��ى م�شاركته يف
مهرجان حفالت «هال فرباير»
و�سيحييه منا�صفة مع الفنانة
�أ�صالة ن�رصي يوم اخلمي�س يف
الثامن من فرباير املقبل.

الفنان الكبري م�صطفى �أحمد «فتى الكويت» وهذا لقبه عند
�أول ظهوره ،اما ا�سمه فهو م�صطفى �أحمد حممد �أحمد
الرا�شد ،ولد عام  ،1943ع�شق �آلة العود وتعلم العزف
عليها وب��د�أ يغني يف اجلل�سات اخلا�صة مع رفيقي دربه
ال�شاعر مبارك احلديبي وامللحن عبدالرحمن البعيجان،
حتى ظهر �أول مرة يف برنامج «ركن الهواة» عام 1961
حيث غنى �أغنية «ج��ودي ال تهجريني» ،وكان م�صطفى
�أحمد ناجح ًا منذ انطالقته الأولى ،ومتيز بفن ال�سامري،
وكانت �أول��ى �أغنياته «لي�ش تن�سى الأي���ام» من كلمات
و�أحلان عبدالرحمن البعيجان عام  1963ثم بد�أ م�سريته
حتى و�صل ال��ى م�صاف املطربني الأك�ثر جماهريية،
و�شارك يف حفالت غنائية يف الكويت وال�سعودية والبحرين
واالم��ارات وقطر ،وا�شتهر �شهرة وا�سعة ،وجنحت له
�أغان جناح ًا كبري ًا وباتت عالمة مميزة يف تاريخ الأغنية
الكويتية مثل «كل �شيء فيني يتكلم»« ،قال احبك»« ،ما
درينا بك مرخ�ص فينا وحنا ما رخ�صنا بك»« ،يا عزوتي
يا ترى»« ،عندك خرب يا فالنة»« ،حمبة القلب»« ،حبك
�سباين يا �سمرة و�رسق ليلي»« ،قلبي قلبي �آه يا قلبي»،
«تو النا�س» ،وتوالت �أغانيه حتى جتاوزت � 150أغنية،
وقد قام املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بتكرمي
الفنان الكبري م�صطفى �أحمد عام  ،2007كنت كثريا ما
التقي الفنان الرائع م�صطفى احمد يف ال�صالون الثقايف
الذي يقيمه لنا اخونا الفنان وال�شاعر الرائع يو�سف نا�رص
يف ديوانه ،حتدثت معه فوجدته ان�سانا رائعا راقيا،
يحدثك بهدوء ورزانة ،ال يقطع عليك حديثك ،ي�ستمع اليك
جيدا ،لديه ثقافة وا�سعة ،مبت�سما ،يحرتم من �أمامه،
يحب النقا�ش الهادئ ،عندما تراه تتذكر الزمن اجلميل
لالغنية ،كنت كثريا ما ا�ستمع الى اغنيته اجلميلة «حبك
�سباين» ،التي �ألفها يو�سف نا�رص وحلنها عبدالرزاق
العد�ساين ،تقول كلماتها:
حبك �سباين يا �سمره و�رسق ليلي
وال �أقدر اع�صي �أمره �أيا ويلي
�سمر على بابي
وال�شوق يا �سمره ّ
�شوق عيوين و���ض��وا قناديلي
قلب املولع ذاي��ب يا مزيونة
جمبور وال هو تايب من فنونه
متى ي�شوف احلبايب يدارونه
ي��ا نفحة ال���ورد بالله قوليلي
ح�سن جمالك ي�سبي ي��ا فتانة
م��ل��زوم �أخ��ل��ي قلبي ل��ه رهانه
وا�صرب واداري حبي على �شانه
ليما الليايل احل��ل��وة تغني يل
وال يزال النا�س يتذكرون اغنيته اجلميلة «وايد وايد منك
يا غايل» التي �ألفها ال�شيخ خليفة العبدالله اخلليفة وحلنها
عبدالرحمن البعيجان ،ومن �أغ��اين م�صطفى احمد التي
القت رواجا كبريا «الله يا الدنيا ما كنا حبينا» التي كتبها
ال�شاعر بدر بور�سلي وحلنها اي�ضا البعيجان ،والبد ان
اذكر لكم ان م�صطفى احمد باال�ضافة الى انه مطرب فهو
اي�ضا ملحن ،حلن لعدد من الفنانني منهم ح�سني جا�سم،
مبارك املعتوق ،في�صل عبدالله ،حممد الوي�س ،حبيب
فا�ضل ،وغريهم ،وكان دائما ما يقول :كنت اختار ما
ينا�سبني من اللحن والكلمة التي تعطيني �أبعادا ومعاين
�صادقة ا�شعر بها واعي�ش معها واترمن بها ،وقال اي�ضا:
الفن بالن�سبة يل هواية ولي�س احرتافا ،ومل ات�أثر مبطرب
ومل �أقلد احدا ،اما االغنية الناجحة فهي التي ت�ؤثر فيني،
ايها الأحبة يعترب م�صطفى احمد من الفنانني الكبار الذين
غنوا فن ال�سامري ،واجادوه وا�شتهروا به لذا فهو كثريا
ما طالب ويطالب باملحافظة على الرتاث الفني ،واحلديث
عن الفنان الكبري م�صطفى �أحمد حديث عن م�سرية الأغنية
الكويتية ،ن�س�أل الله تعالى له موفور ال�صحة والعافية.
ما اجمل املا�ضي
دمتم �ساملني.

• م�شعل ال�سعيد

محمد عبده يغني

في ملعب الجوهرة
يفتتح الليلة املطرب حممد عبده �أولى احلفالت الغنائية للعام
اجلديد يف ال�صالة «املغطاة» مبلعب اجلوهرة مبدينة امللك عبد
الله الريا�ضية بجدة ،ولن ي�شارك الفنان حممد عبده �أي فنان اخر
الغناء يف هذا احلفل ،كما كان يف حفل االفتتاح العام املا�ضي.
وحتى الآن مل تت�ضح الر�ؤية ،من �ستكون الفرقة املو�سيقية
التي �سرتافقه ،وقد يكون قائد الفرقة هو املاي�سرتو
هاين فرحات ،الذي كان قائد ًا للفرقة املو�سيقية
التي رافقت الفنانني يف حفالتهم خالل الفرتة
املا�ضية يف ال�سعودية.
جت��در الإ���ش��ارة �إل��ى �أن الفنان حممد عبده
كان العام املا�ضي �صاحب �أك�بر عدد من
احلفالت التي �أحياها منفرد ًا �أو مب�شاركة
فنانني معه ،وقد بلغت احلفالت التي
�أحياها �أو �شارك فيها ثماين حفالت
�أقيمت يف ع��دة م��دن �سعودية وكان
�أولها يف ال�صالة «املغطاة» مبدينة
امللك عبد الله الريا�ضية «اجلوهرة»
و�شاركه الفنانان رابح �صقر وماجد
املهند�س.

• محمد عبده

