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ألول مرة عربي ًا «بعد الخميس» ...فيلم كوميدي
يضم نجوم ًا من  5جنسيات مختلفة
بد�أ املخرج ال�سعودي حيدر �سمري النا�رص،
ت�صوير �أحدث �أعماله الفنية وهو فيلم �سينمائي
كوميدي جديد يحمل ا�سم «بعد اخلمي�س» ،والذي
ي�ضم لأول مرة عرب ًيا  5جن�سيات خمتلفة.
وي�ضم الفيلم لأول مرة عرب ًيا ،نخبة من جنوم
الدراما وال�سينما من خم�س جن�سيات هي م�رص
وال�سعودية والإمارات ولبنان و�سورية ،فيما
يح�رض الغناء يف الفيلم ولأول مرة وب�صوت
املطرب العراقي حممود تركي.
وقال املدير العام ل�رشكة الإنتاج �أمري الأ�شمل،
يف ت�رصيحات خا�صة� ،إن الفيلم هو الأول على
�صعيد الإنتاج الكوميدي لل�سينما و�أول مرة
يجتمع بها جنوم الكوميديا من م�رص وال�سعودية
والإمارات يف عمل �سينمائي كوميدي.
و�أك��د «الأ�شمل» �أن ه��ذا العمل لي�س جمازفة
�إنتاجية ،مو�ضحا �أهمية ال�سينما يف اخلليج
حال ًيا وبخا�صة بعد �أنباء افتتاح دور عر�ض
جديدة يف ال�سعودية ،على حد تعبريه.
وك�شف «الأ�شمل» عن �أماكن الت�صوير ،الفتًا
�إل��ى �أن��ه مت يف �أب��و ظبي و�ضواحيها ،وكذلك
مدينة العني ،كا�شفا عن م�شاهد بحرية و�أخرى
�صحراوية يف العمل ،م�ؤك ًدا �أن كل �شيء مت وفق
درا�سة م�ستفي�ضة لتقدمي فيلم ب�أفكار جديدة
وطريقة عر�ض خمتلفة.
وو�صف خمرج الفيلم حيدر �سمري النا�رص عمله
اجلديد بالكوميدي االجتماعي املختلف وغري
التقليدي ،قائال« :الفيلم كوميديا غنية وهو
تربوي حديث من جهة ويث ّبت العادات والتقاليد
من جهة �أخرى».
وقال «النا�رص»� ،إن الفيلم يالم�س م�شاعر اجليل
اجلديد ،ويقدمها للجيل نف�سه ب�صورة جديدة
ومعا�رصة وبتكنيك جديد.

• من�صور الفيلي

• جيهان �أنور

ووع��د خم��رج العمل اجلمهور ،ب��ر�ؤي��ة عمل
�سينمائي ي�سهم يف نقل ال�سينما اخلليجية
ريا �إلى �أنه يف فيلمه ال
ملناف�سة العاملية ،م�ش ً
يقدم �سينما خليجية وح�سب بل عربية باملجمل،
مدلال على ذلك بح�ضور جنوم عرب من  5بلدان،
ربا ذلك ر�سالة من خالل ال�سينما موجهة
معت ً
لكل بلد عربي.
فيلم «بعد اخلمي�س» ،بطولة نخبة كبرية من
جنوم الكوميديا العرب فمن م�رص ي�شارك طلعت
زكريا ،ومن ال�سعودية عبد الله اجلمريي وميال

الزهراين وحممد ها�شم ،ومن الإمارات من�صور
الفيلي وبالل عبد الله وعلي متيمي وجيهان
�أن��ور ،ومن لبنان داليدا خليل ،ومن �سورية
ب�سام علي.
وت���دور فكرة الفيلم ح��ول �أخ��وي��ن �شابني
ين�ش�آن حت��ت ج��ن��اح �أب ث��ري فيعي�شان
الرفاهية والالمباالة قبل �أن يتوفى �أبوهما
امل��و���ص��ي ل�شقيقه ال����شري��ك ل��ه �أن يهتم
بالولدين ويعلمهما احلياة من باب �آخر غري
الرفاهية.

• ب�سام علي

• طلعت زكريا

• عبدالله اجلمريي

مجرد رأي
الشعر الغنائي
م�شعل ال�سعيد

• داليدا خليل

ال�شعر هو الكالم البليغ املبني على اال�ستعارة،
والأو���ص��اف ،املف�صل ب�أجزاء متفقة يف الوزن
والروي ،م�ستقل كل جزء منها يف غر�ضه ومق�صده
عما قبله وبعده ،وهو �شكل من �أ�شكال الأدب يف
اللغة ،وال�شعر يعتمد على املوهبة بالدرجة
الأولى فال ميكن لكائن من كان �أن يكون �شاعرا �إال
اذا كان لديه املوهبة ،وهي هبة من الله تعالى
يعطيها من ي�شاء ومينعها من ي�شاء ،والأغنية
تعتمد اعتمادا كليا على الق�صيدة فبها ترتفع
وبها ت�سقط ،لأنه حجر الأ�سا�س ،وما ن�سمعه
ون�شاهده من �أغان هذه الأيام يظهر بجالء �ضعف
الق�صائد املغناة ،وتال�شى �شعراء الأغنية مما
ي�ؤثر �سلبا على الأغنية ،وعندما ت�ستمع �إلى
الأغنية تالحظ ان الكلمة املغناة �ضعيفة ،وقد
�أكد ذلك كثري من اخلرباء يف هذا اجلانب ،وان
ال�سبب يف ذلك �ضعف ال�شعر املغنى ،ون�ضيف
ملا قالوه �إنه من �أ�سباب �ضعف ال�شعر املغنى
دخول من العالقة له بال�شعر يف هذا املجال،
هذا الأمر �ضيع الأغنية الكويتية ،يف املا�ضي
كانت �أرك��ان الأغنية متكاملة يع�ضد بع�ضها
بع�ضا ،وحتى ع��ن��وان الأغنية ج��اذب والفت
للنظر،اليوم عك�س ذل��ك ،ال يوجد اتفاق بني
ال�شعر واللحن والأداء ،وال عنوان �أغنية جاذب،
كذلك ال�شعر املغنى يف املا�ضي كان واقعيا
�إلى درجة بعيدة ،اليوم معظم الأغاين ال عالقة
لها بالواقع ،وهذا ما هوى بالأغنية الكويتية،
من هنا �أق��ول �إن ال�شعر املغنى هذه الأي��ام ال
ي�سمن وال يغني من جوع ،كالم �أجوف خال من
املو�ضوعية مما جعل الأغنية الكويتية غائبة،
وقد تخطتها الأغنية العراقية وال�سبب ال�شعر
املغنى ،عندما ت�ستمع �إلى الأغنية العراقية
يدخل كالمها قلبك قبل �أذنك ،وال حل يف الأفق �إال
بتبني املواهب ال�شابة ،وت�شجيعها لعل وع�سى
�أن ننه�ض بال�شعر املغنى ،وبالتايل تعود
الأغنية الكويتية �إلى ال�صدارة.

بطاقة فنية
نهديها �إل��ى �إذاع��ة الكويت
ونهنئها بفوزها ك�أف�ضل جهة
قر�آنية على م�ستوى العامل،
هذا الفوز الذي ح�صلت عليه
�إذاعة القر�آن الكرمي ،ولي�س هذا
الفوز جديدا على �إذاعة الكويت
فهي حا�صدة اجلوائز ،فمربوك
ل��وك��ي��ل الإذاع����ة ال�شيخ فهد
املبارك وم�بروك ملدير �إذاعة
ال��ق��ر�آن الكرمي د.عبدالرحمن
ال��ظ��ف�يري ،و�إل����ى م��زي��د من
النجاح.

• ال�شيخ فهد املبارك

عبد اهلل السدحان يرد على منتقدي إطاللته األخيرة
�شارك الفنان عبد الله ال�سدحان
جمهوره ،عرب ح�سابه الر�سمي على
موقع «ان�ستغرام» ،ب�صورة جديدة
له ،رد خاللها على االنتقادات التي
طالته ب�سبب �إطاللته الأخرية.
وعلق «ال�سدحان» ،على ال�صورة
قائال« :هذه ال�صورة ر ًدا على
اللي ا�ستخف دمه وقال الب�س
�رسوال وفنيله لأنه ما يفرق
ما بني التي�شريت والفنيلة
ال��داخ��ل��ي��ة ،امل��ه��م عليكم

بالتوت».
وكان الفنان عبد الله ال�سدحان ،قد
ن�رش مقطع فيديو عفوي ًا له من حديقة
منزله ي�ستعر�ض خالله �شجر التوت
واخل����ضراوات ،وتعر�ض النتقادات
كثرية من قبل متابعيه ب�سبب �إطاللته
بـ«تي�رشت» �أبي�ض ،حيث اعتقده
البع�ض يرتدي مالب�س داخلية.
يذكر �أن �آخر �أعمال الفنان عبد الله
ال�سدحان كان م�سل�سل «بدون فلرت»،
بطولة �سعد الفرج ،وحممد الطويان،

و�سعد خ�رض ،وعلي �إبراهيم ،ويو�سف
اجلراح ،و�إبراهيم احل�ساوي ،وح�سن
البالم ،و�أحمد العونان ،وفاطمة
احلو�سني ،ونريمني حم�سن ،و�أمرية
حممد ،وليلى �سلمان.
والعمل من ت�أليف و�إخراج جمموعة
من الكتاب واملخرجني ال�شباب،
منهم« :عبد العزيز ال�شالحي ،وهناء
العمري ،وهند الفهاد ،وعبد الرحمن
عايل» ،ومن الكتاب مفرج املجفل،
وعنرب الدو�رسي ،وحممد بحر.

شهاب جوهر يشارك جمهوره كواليس
مسلسله الجديد «كان خالد»

• زينة

مو�ضحا �أن ال�صورة التي
�أكد الفنان �شهاب جوهر �أنه بحالة �صحية جيدة،
ً
ن�رشها وهو يف امل�ست�شفى وعلى �رسير املر�ض ،كانت عبارة عن م�شهد ي�صوره
يف م�سل�سله اجلديد «كان خالد» املقرر عر�ضه يف املاراثون الرم�ضاين املقبل.
ون�رش»جوهر» عرب خا�صية « »storyعلى موقع «ان�ستغرام» ،تدوينة قال فيها:
«حبايبي اللي �س�أل عني �أنا ما فيني �إال العافية ،هذا م�شهد من م�سل�سل يتم
ت�صويره».
«كان خالد» ،ت�أليف جميلة جمعة ،و�إخراج نايف الرا�شد ،بطولة عدد
كبري من النجوم منهم« :نايف الرا�شد ،زهرة عرفات ،و�سارة القبندي،
بالإ�ضافة للفنانة العمانية �إميان حممد علي» ،والعمل اجتماعي يناق�ش
ق�ضية ت�سلط الأخ الأكرب على �أخواته البنات.
وخا�ض الفنان �شهاب جوهر ،ال�سباق الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل
«عطر ال��روح» ،بطولة هدى ح�سني ،عبد املح�سن النمر ،عبد
الرحمن العقل� ،أحمد ال�سلمان ،حممد �صفر ،وعبري �أحمد
و�آخرون ،و�إخراج حممد القفا�ص وت�أليف عالء حمزة.

�أبي�ض� ،أن يديل فنان بت�رصيح حول ما و�صل اليه الفن من
تراجع وتدهور ،وهذا �إن دل على �شيء امنا يدل على حر�ص
هذا الفنان على م�صلحة الفن ،و�أ�سود ان يلح�س هذا الفنان
كالمه ،وينكر ما قاله وبتن�صل من ت�رصيحه ،واذا عرف
ال�سبب بطل العجب ،ال�سبب يا �سادة يا كرام يبي يرتزق
الله ،واحنا ما نلومه خله ي�سرتزق.
• عبدالله ال�سدحان

منة فضالي تنفعل على جمهورها:
«للصبر حدود»

• �شهاب جوهر

زينة« :دعاء الكروان» ...أكثر فيلم تأثرت به

�شاركت الفنانة زينة جمهورها وحمبيها ،عرب ح�سابها
الر�سمي على موقع تبادل ال�صور والفيديو «ان�ستغرام»
ب�صورة �أبي�ض و�أ�سود لها ظهرت من خاللها وهي ترتدي
مالب�س �شتوية ثقيلة ،وك�شفت من خاللها عن �أكرث �أفالم
الأبي�ض والأ�سود التي �أثرت فيها ،و�س�ألت متابعيها �أي�ضا عن
الأفالم القدمية التي �أثرت فيهم.
وعلقت «زينة» على �صورتها وقالت« :ايه اكرت فيلم عربي قدمي
اثر فيكم؟ بالن�سبايل انا دعاء الكروان» ،وتفاعل معها عدد من
زمالئها بالو�سط الفني من بينهم الفنانة دنيا عبدالعزيز التي
ك�شفت �أي�ضا عن �أكرث الأفالم القدمية التي ت�أثرب بها وعلقت

أبيض وأسود

قائلة�« :أغلى من حياتي».
اجلدير بالذكر �أن زينة ت�صور حاليا فيلمها اجلديد «كل �سنة و�أنت
طيب» ،والذي كان يحمل ا�سم «ن�صب تذكاري» ،وت�شارك يف بطولته
مع تامر ح�سني ،وخالد ال�صاوي ،وعزت �أبو عوف ،ومن �إخراج
�سعيد املاروق.
ريا يف املو�سم الرم�ضاين
ي�شار �إلى �أن زينة ،حققت
جناحا كب ً
ً
املا�ضي،منخاللم�سل�سلهاالدرامي«ممنوعاالقرتاب�أوالت�صوير»،
الذي عر�ض عرب قناة «روتانا دراما» ،و�شاركها البطولة كل من
ن�رسين �أمني ،فتحي عبد الوهاب ،مي القا�ضي ،و�أحمد ف�ؤاد �سليم،
و�آخرون ،ومن ت�أليف حممد ال�صفتي ،و�إخراج زياد و�شاحي.

وجهت الفنانة منة ف�ضايل عرب ح�سابها ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» ،ر�سالة �شديدة اللهجة ملتابعيها وجمهورها
ب�سبب التعليقات ال�سلبية وامل�سيئة لها.
وكتبت منة ف�ضايل�« :أي تعليق غري الئق واهانة م�ش ه�سكت،
دي �صفحتى و�أنا حرة �أنزل فيها اللي انا عايزه ما دام م�ش
بغلط يف حد ..لل�صرب حدود يا حلوين».
وان���ت���ه���ت منة
ف�����������ض�����ايل،
م����ن ت�����ص��وي��ر
م�����ش��اه��ده��ا يف
فيلم «اتيكيت»،
الذي ي�شاركها
ب��ط��ول��ت��ه من
م����صر الفنان
�أح���م���د رزق،
باال�ضافة �إلى عدد
من جنوم الكويت،
كما ت�ستعد للبدء
يف ت�صوير م�شاهدها
يف فيلم «ريا و�سكينة»
مع وفاء عامر وحورية
فرغلي.
وان��ت��ه��ت م��ن��ة من
• �أحمد رزق
ت�صوير دوره��ا
يف فيلم «زنزانة  ،»7الذي جت�سد خالله دور فتاة تدعى
«�شجن» ،وي�شاركها بطولة الفيلم ن�ضال ال�شافعي،
ايهاب فهمي� ،أحمد زاهر ،ورمي البارودي ،ومن �إخراج
ابرام ن�ش�أت.

• منة ف�ضايل

