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الموسيقار طالل يتعاون مع حسين الجسمي
بـ 8ألحان غنائية منوعة

• حسني اجلسمي

يتميز املو�سيقار ط�لال بوفرة
ب���الأحل���ان ال��غ��ن��ائ��ي��ة واحل�����س
املو�سيقى العايل ،ما جعله مطلب ًا
لنجوم الأغنية اخلليجية والعربية
للغناء من �أحلانه.
وق��د �شهد ال��ع��ام احل��ايل �أحلان ًا
منوعة قدمها للفنانني اذ غنى من
�أحل��ان��ه �صابر الرباعي ،و�شذى
ح�سون ،يف فرباير املا�ضي ،ثم
حامت العراقي ،وغريهما.
�أما الن�صيب الأكرب من �أحلان طالل،
فكان للفنان ح�سني اجل�سمي ،الذي
ق � َّدم ثماين �أغنيات جديدة �صدح
بها ،حملت الأولى عنوان «�أحزان
و�أموات» من كلمات الأمري ال�شاعر
بدر بن عبداملح�سن ،وغ َنّاها للمرة
الأولى يف حفالت «فرباير الكويت»
ال�شهر املا�ضي ،بعدها ق َّدم عم ً
ال
غنائي ًا �آخ��ر ،حمل ب�صمات طالل
املو�سيقية بعنوان «حدر القمر» من
كلمات ال�شاعر دامي ال�سيف ،فيما
حمل العمل الغنائي الثالث عنوان

«باقي فرح» من �أ�شعار الأمري بدر
بن عبداملح�سن� ،أما الرابع فجاء
من كلمات ال�شاعر خالد املريخي،
«م��ن يقدر عليك»،
وحمل عنوان َ
ومت � َّي��زت ه��ذه الأع��م��ال باختالف
�ألوانها املو�سيقية التي قدمها
امللحن طالل.
وتابع اجل�سمي تعاونه الفني مع
املو�سيقار ،اذ ق�� َّدم من �أحلانه
وكلمات ال�شاعر بدر بن عبداملح�سن
ع��م� ً
لا خ��ام�����س��اً ،ح��م��ل ع��ن��وان
«ال�شم�س» ،وم��ن كلمات ال�شاعر
�سليم عبدالر�ؤوف تغنى ب�أغنية
جديدة حملت عنوان «جاك الفرج».
اجل�سمي ،ال��ذي ابتعد عن طرح
الأل��ب��وم��ات الغنائية ،واعتمد
الأغ��ن��ي��ة امل��ن��ف��ردة ن��ه��ج� ًا فني ًا
يف م�سريته الفنية خ��ا���ص��ةً مع
اال�ستماع الذي ي�شهده هذا النوع
من الأغنيات يف قناته الر�سمية بـ
«يوتيوب» ،طرح عم ً
ال متجدد ًا من
�أحلان املو�سيقار طالل ،و�أ�شعار

ال��راح��ل عبدالرحمن الأب��ن��ودي
بعنوان «غايل» ،وتابع تعاونه مع
طالل وق َّدم �أغنية ثامنة من �أحلانه
وكلمات ال�شاعر �سليم عبدالر�ؤوف
بعنوان «تعاندين».
وق���د �أ���ش��رف ع��ل��ى ج��م��ي��ع ه��ذه
الأحلان املتجددة خالد �أبو منذر،
وتولى التوزيع املو�سيقى ٌّ
كل من
املاي�سرتو وليد فايد ،توما ،زيد
عادل ،وح�سام كمال.
ه��ذه الأع��م��ال الغنائية الثمانية
تغنى بها اجل�سمي يف جديده وان
دل��ت على �شيء فامنا ت��دل على
التو�أمة الفنية بني الفنان ح�سني
اجل�سمي واملو�سيقار طالل.
وق��د ط��رح اجل�سمي جميع هذه
الأع��م��ال يف قناته الر�سمية بـ
«يوتيوب» ،ومن املنتظر �أن يتابع
ن�شاطه الفني يف الفرتة املقبلة عرب
احياء عدد من احلفالت الغنائية،
وط��رح �أغنيات منفردة جديدة،
خا�صةً من �أحلان املو�سيقار طالل.

بمناسبة عيد األم

حال نورة توجه رسالة مؤثرة لوالدتها:
سامحيني
حر�صت الفنانة حال نورة على طلب ال�سماح
من والدتها ،معربة عن ندمها بعد اخلالفات
وامل�شادات الكالمية التي وقعت بينهما،
وذلك مبنا�سبة االحتفال بيوم الأم.
ون����شرت ح�لا ،ع�بر ح�سابها على موقع
«ان�ستغرام» ،مقطع ًا من �أغنية قدمتها
يف م�سل�سل «علمني كيف ان�ساك» ،الذي
�شاركت فيه عام  ،2011وعلقت عليه قائلة:
«مبنا�سبة عيد الأم مهم ت�سمعون هالأغنية
من م�سل�سل علمني كيف �أن�ساك ،اللي مثلت
فيه �سنة � ،2011إخراج منري الزعبي».
و�أ�ضافت« :ياميه� ،ساحميني �أنا يف حقج
اخطيت كلي ندم اعذريني ،وغري الر�ضا ما
بغيت ،ياما ظلمتج بالق�سا وياما متاديت،
ن�سيت اجلنة حتت ريولج ن�سيت ،مايل
غنى عنج وحل�ضنج لج رديت ،على ما فات

وم�ضى ندمت وبجيت ،ياميه».
وتداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو لوالدة الفنانة حال نورة،
ظهرت فيه وهي تبكي نافية خرب وفاتها،
و�أعربت عن حزنها ال�شديد ،مما فعلته
ابنتها بها ،م��ؤك��دة �أن ذل��ك كله ب�سبب
ال�شهرة ،لت�سارع «ح�لا» عقب انت�شار
الفيديو لإعالنها اعتزال الفن ،ثم تراجعت
عن قرارها.
وخا�ضت ح�لا ن��ورة املو�سم الرم�ضاين
املا�ضي مب�سل�سل «التا�سع من فرباير» ،من
بطولة هنادي الكندري ،حممود بو�شهري،
�سلمى �سامل ،ابراهيم احل��رب��ي ،يو�سف
البلو�شي� ،شيالء �سبت ،و�شهد يا�سني ،وهو
من ت�أليف الكاتبة �سحاب ،و�إخراج �سائد
الهواري.

ك�شف املنتج والفنان حبيب غلوم من خالل �صفحته ال�شخ�صية مبوقع
التوا�صل االجتماعي «ان�ستغرام» عن دخول كل من الفنان الإماراتي من�صور
الفيلي ،والفنان ال�سوري �سامر امل�رصي لل�سينما الأمريكية العاملية
«هوليوود».
وعلق غلوم يقول�« :أب��ارك ل�صديقي وتلميذي الذي ت�رشفت ب�أن �أعلمه
�أبجديات الأداء امل�رسحي يف منت�صف الثمانينات من�صور الفيلي الو�صول
�إلى هوليوود بعد جناح جتربته يف بوليوود وم�شاركته يف فيلم  007بوند
مع بري�س برو�سنان مب�شاركة النجم ال�سوري».
جدير بالذكر �أن �سامر امل�رصي �رصح يف وقت �سابق عرب �صفحته
ال�شخ�صية مبوقع «ان�ستغرام» يقول« :كان يل ال�رشف �أن �أقف �أمام
�أ�سطورة التمثيل الهوليوودي بري�س برو�سنان».
وتابع امل�رصي معل ًقا على �صورة جتمعه ب�أحد جنوم هوليوود
يقول« :لقطة من فيلمنا اجلديد  The Misfitsقريبا».

تلقيت ات�صاال عزيزا من الفنان الكبري عبداللطيف املن�صور
ف�سعدت بذلك وعدت بذاكرتي �إلى الع�رص الذهبي للأغنية
الكويتية وفنانيها الرواد ،وكنت �آخر مرة التقيه عام ت�سعة
وثمانني ،حتدثنا طويال عن الأغنية الكويتية ،وكيف كانت
ناجحة وم�سموعة ،وحدثني عن الفنان الراحل حممود
الكويتي الذي كان جارا له ،وذكر يل انه غنى جمموعة
�أغان من �أحلانه ،ومن �ضمن احلديث الذي دار بيننا قال يل
انه عاتب على حمطة الغناء العربي ،النها التبث �أغانيه
رغم ان له جمموعة �أغان جنحت يف وقتها واحبها النا�س،
وا�ضم �صوتي ل�صوت هذا الفنان الكبري و�أقول من حق هذا
اجليل ان ي�ستمع �إلى ماقدمه هذا الفنان الرائد ،ومنها
�أغنيته ال�شهرية:
تاج ح�سنك علمك كيف الغزل
يف رمو�ش العني مو هذا الدالل
وكذلك �أغنيته الرائعة�« :شد احليل ياولد بالدي» ،وكذلك
�أغنية« :ع�رصية االثنني» وغري ذلك من الأغاين اجلميلة،
ومن حق املن�صور ان يتذكره النا�س مثلما يتذكرون غريه
من �أبناء جيله الذين �أثروا الأغنية الكويتية ،وخرجوا
�إلى املحيط العربي بها وقدموا �أعماال التزال عالقة يف
ذاكرة الفن الكويتي .وعبداللطيف املن�صور ايها ال�سادة
معروف منذ بداية دخوله جمال الفن بح�سن اخللق ورقي
التعامل وااللتزام ال�شديد ،واحرتامه لزمالء دربه ،وهو
�أي�ضا خمزون كبري لتاريخ الأغنية الكويتية خا�صة الع�رص
الذهبي لها ،وقد اخربته ب�أننا نت�رشف باللقاء به ووعدين
خريا ،النه هذه الأيام يعاين من �آالم الظهر� ،شافاه الله
وعافاه ،وقال يل انه مبجرد ان تتح�سن حالته ال�صحية
�سيقوم بزيارة الق�سم الفني بجريدة «ال�شاهد» ،ونحن اذ
نتذكر عبداللطيف املن�صور امنا نتذكر فنانا بكل ماحتمل
هذه الكلمة من معنى ،فعبداللطيف ومن معه هم الأ�سا�س
وهم من قامت على اكتافهم الأغنية الكويتية ،ومهما كتبنا
عن ه�ؤالء النا�س لن نوفيهم حقوقهم فهم بحق جنوم �أ�ضاءت
�سماء الفن الكويتي.

• يوسف احلشاش

مسمار بلوح

• منصور الفيلي وسامر املصري

أحالم تحيي حفلها األول
في السعودية

للثقافة.
يذكر ان �آخر ا�صدارات �أحالم الغنائية� ،أغنية
«�أبرحل» التي طرحتها على قناتها الر�سمية
على موقع الفيديوهات ال�شهري «يوتيوب»،
وح�صدت �أكرث من  3ماليني م�شاهدة.

نجالء بدر تثني
على عمرو دياب
وتقول له« :أنت
فنان حساس»
• جنالء
بدر

م�شعل ال�سعيد

�إلى كل فنان �شاب
يعمل بجد واجتهاد
م���ن اج����ل اي�����ص��ال
ر�سالة فنية �صادقة
�إل�����ى اجل��م��ه��ور،
ومن ه�ؤالء ال�شباب
الفنان الرائع يو�سف
احل�شا�ش الذي ي�سري
بخطى ثابتة نحو
النجاح والت�ألق،
وق��د اث��ب��ت وج��وده
خالل فرتة وجيزة،
ب���ي���ن امل��������س��رح
والإذاعة والتلفزيون
وال�سينما ،نتمنى له
مزيدا من النجاح.

منصور الفيلي وسامر المصري
تجمعهما هوليوود قريب ًا

ن�رشت الفنانة جنالء بدر ،عرب ح�سابها
ال�شخ�صي �صورة لها وب�صحبتها اله�ضبة
عمرو دياب ،وعلقت عليها كاتبة« :كم
انت ان�سان فنان ح�سا�س �صديق اخ..
عمري وذكرياتي �أغاين عمرو دياب».
يذكر �أن جنالء بدر ت�شارك يف ال�سباق
الرم�ضاين املقبل مب�سل�سل «�أبوجبل»
ب��ط��ول��ة م�صطفى ���ش��ع��ب��ان ،حممود
البزاوي ،ومن �إخراج �أحمد �صالح.

عبداللطيف المنصور

بطاقة فنية

• حال نورا

�أحيت الفنانة �أحالم حفلها الغنائي االول
يف اململكة العربية ال�سعودية.
واق��ي��م احل��ف��ل يف العا�صمة الريا�ض،
على يومني متتاليني ليلتي ام�س و�أول
�أم�س واقيم احلفل برعاية الهيئة العامة

مجرد رأي

• عمرو دياب

أغنية «بتستقوى»
لسمية الخشاب
تحقق مليون مشاهدة
في  5أيام
حققت �أغنية «بت�ستقوى» للفنانة
�سمية اخل�شاب مليون م�شاهدة
ع��ل��ى قناتها اخل��ا���ص��ة مبوقع
اليوتيوب ،والتي �صورتها على
طريقة الفيديو كليب من �إخراج
جميل املغازي ،وذلك تزامنا مع
�شهر املر�أة ،والتي حتارب من
خالله العنف �ضد املر�أة.
وكانت �سمية اخل�شاب زارت
املجل�س القومي للمر�أة
منذ �أيام قليلة ،وا�ستقبلتها
رئي�سة املجل�س و�أع�ضا�ؤه
ب�ترح��اب وت�شجيع على
فكرة مناه�ضتها وحماربتها
لظاهرة العنف �ضد املر�أة
التي يناه�ضها املجل�س يف
الكثري من حمالته.
�أغنية «بت�ستقوى» غناء
و�أحلان �سمية اخل�شاب،
كلمات ه�شام �صادق،
و�إخراج جميل املغازي.

ن�سيان الفنانني الذين �أثروا احلركة امر يحز بالنف�س ،فهم
ي�ستحقون منا الكثري ،و�أقلها �أن نتذكرهم من خالل برامج
خا�صة بهم� ،إن تذكر الرعيل الأول من الفنانني يحفز اجليل
احلايل على العطاء واالبداع ،فتذكرهم اقل واجب يف حقهم،
النهم ي�ستحقون منا الكثري ،وجتاهلهم ق�صور من و�سائل
الإعالم ،وظلم لهم ،فلنتذكر اولئك النا�س الذين �أعطوا كل
مالديهم واخل�صوا للفن.

• سمية
اخلشاب

