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بعد خوضه مسلسلي «أنا عندي نص» و«حضن الشوك» في السباق الرمضاني الماضي
• فؤاد حسني

فؤاد حسني يشارك في مسلسل

كفي المالم وعلليني
م�شعل ال�سعيد

«سبع أبواب» المنتظر عرضه

جمال الردهان أضاف لي الكثير واستفدت من تجربتي معه
كتبت فالني فخري:
ينتظر الفنان ف�ؤاد ح�سني عر�ض
م�سل�سله اجل��دي��د «�سبع �أب���واب»
مب�شاركة كبار النجوم ومنهم
جا�سم النبهان و�سعد الفرج وجمال
ال��رده��ان وه��ي��ف��اء ع���ادل وه��دى
اخلطيب وغريهم من الفنانني.
وك�شف ف�ؤاد ح�سني لـ«ال�شاهد» عن
دوره يف امل�سل�سل املرتقب عر�ضه
�إذ يج�سد �شخ�صية طبيب نف�سي
يتولى فح�ص ال�شخ�صية التي
ي�ؤديها الفنان جمال الردهان،
والتي يواجه اتهامات من زوجته
بعدم الأهلية يف حم��اول��ة منها
لال�ستيالء على �أمواله .وقال �إن
الدور له ت�أثري كبري بالأحداث �إذ
يثبت �أهلية «الردهان» وافرتاءات
زوجته عليه ،م�ؤكد ًا �أن جت�سيده
دور الطبيب �أت���اح ل��ه مواجهة
الردهان يف  8م�شاهد كاملة ،ما
�أ�ضاف �إلى خرباته الكثري من خالل
التعامل الفني مع الفنان الكبري.
وا�شار �إلى �أن الفنان الردهان دائم
االرجتال داخل امل�شاهد ،ما يفر�ض
على املمثل الذي يواجهه ح�ضور ًا
م�ستمر ًا وقدرة على التعاطي معه
على م�ستوى الأح���داث ،وه��و ما
�أ�ضاف له على امل�ستوى الفني
و�أ���ص��ق��ل خ�برات��ه وا���س��ت��ف��دت من
جتربتي معه.
وا�ضاف ح�سني انه ر�أى نف�سه يف
ال��دور وا�ستمتع به يف امل�سل�سل
وذلك ب�شخ�صية الدكتور ومتنى ان
يعمل مع املخرج �سلطان خ�رسوه
مرة اخرى يف اعمال جديدة و�أحب
العمل معه لكونه يو�صل املعلومة
للممثل بطريقة �سل�سة وب�سيطة.
و�أك��د على �أهمية التوا�صل بني
الأج���ي���ال وال��ت��ق��اء الفنانني
الكبار بجيل ال�شباب والفنانني

• جمال الردهان مع فؤاد حسني في املسلسل

ال�����ص��اع��دي��ن ،ل��ن��ق��ل خرباتهم
وجتاربهم ب���الأداء ،م�ضيف ًا �أنه
ا�ستفاد �إلى حد بعيد بالتعاون مع
الفنانة �سعاد عبدالله يف م�سل�سل
«�أن��ا عندي ن�ص»� ،إذ تعلم منها
�أن الفنان املبدع يفهم ال�شخ�صية
ليحفظ الن�ص ويتقم�ص ال��دور
بحرفية �شديدة.

• فؤاد حسني مع الزميلة فالني فخري

وختم حديثه بال�شكر للمخرج
�سلطان خ�رسوه على تعاونه معه
و�شكر اي�ضا هناء �شحاته وهي
خم��رج منفذ يف م�سل�سلي «�سبع
ابواب» و«ح�ضن ال�شوك».
اجلدير بالذكر ان ح�سني خا�ض
ال�����س��ب��اق ال��رم�����ض��اين املا�ضي
مب�سل�سلي «انا عندي ن�ص» و«ح�ضن

ال�شوك» و�شارك يف التمثيل ب�أدوار
ثانوية يف م�سل�سالت اخرى.
م�سل�سل «�سبع اب����واب» درام��ي
كويتي ،به الكثري من الأح��داث
االجتماعية م��ن خ�لال جمموعة
ق�ص�ص بها العديد من الأح��داث
القوية والدرامية ،حكايات جديدة
بكل حلقة منها ح��ال��ة حنان،

وعري�س ليلة خمي�س ،وم�ضاوي
�أكلها ال��ذي��ب وح��ك��اي��ات �أخ��رى
ممتعة و�شيقة ،عند بدء ت�صوير
امل�سل�سل كان يحمل ا�سم «حكايات
�صغرية» ،وا�ستمر هذا اال�سم طوال
فرتة الت�صوير� ،إال انه مع قرب
انتهاء الت�صوير تقرر تغيري اال�سم
لي�صبح «�سبع �أبواب»

مقطع هيا الشعيبي حقق  22ألف مشاهدة
• هيا الشعيبي

ظ��ه��رت ال��ف��ن��ان��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة هيا
ال�شعيبي يف مقطع فيديو جديد وهي
حتمل طفلة حديثة الوالدة بدا �أنها
حفيدة املمثلة �إلهام الف�ضالة.
وا�شارت �إلى �أنها ترغب يف ا�صطحاب
الطفلة معها بعد اح�ضار �أغرا�ضها،
وهو ما عار�ضته الف�ضالة.ولفتت
الأن��ظ��ار بتمنيها �أن ت�صبح
ال بدورها.
حام ً
و�أح��دث املقطع �ضجة
ك��ب�يرة يف �أو����س���اط
املتابعني حيث حقق
�أك��ث�ر م���ن � 22أل���ف

ناصيف زيتون بالخليجي ألول مرة
بعد الت�ألق الكبري ال��ذي حققه
ال��ف��ن��ان نا�صيف زي��ت��ون بعد
تخرجه م��ن �إح���دى برامج
امل�سابقات وحتى يومنا هذا
بغنائه باللهجة اللبنانية
وال�������س���وري���ة ،ب���إط�لاق
�أغنية «فارقوين» باللهجة
اخلليجية للمرة الأولى.
واخ���ت���ار ن��ا���ص��ي��ف �أغنية
«فارقوين» من كلمات عدنان
الأمري ،و�أحلان �أدهم ،وتوزيع
عمر �صباغ ،وبعد �ساعة على
ن�رشها و�صل عدد اال�ستماع للأغنية
�إلى �أكرث من � 370ألف م�شاهدة.
وتقول كلمات الأغنية «فارقوين
ال ت��ي��ج��وين وال �أري����د �أخبار
منكم تو�صل وال �شي �أ�ص ً
ال
ف��ارق��وين وارح��م��وين ما
�أح���ن و�أرج��ع��ل��ك��م دنيتي
يف البعد �أح�سن كل مرة
�أ�ساحمكم وق��ول بخاطر
ال��ع����شرة ت��ق��ويل م��رة
وت��رج��ع ال��غ��ل��ط��ة بعد
فرتةما ا�سمح لقلبي بعد
�أي واحد يك�رسه هل مرة
رايح من �صدق ون�سوين
هل مرة».
يذكر �أن ن�صيف زيتون
ف��از باملركز الأول يف
�أحد برامج امل�سابقات
ثم ت�ألق بعدها بالعديد
من احلفالت والأغنيات
منها «عندي قناعة،
���ش��و ح��ل��و ،ع��ل��ى �أي
�أ�سا�س».

• ناصيف
زيتون

م�شاهدة يف وقت ق�صري .وتراوحت
�آراء ه�ؤالء بني من متنى للفنانة �أن
حتقق �أمنيتها ومن اعترب �أن��ه �أمر
�شخ�صي وال داع��ي للتحدث ب�ش�أنه
على مواقع التوا�صل.
ي�شار �إل���ى �أن الفنانة تعر�ضت
لهجوم ن��اري من الطبيب املثري
للجدل حممد ال�صفي على خلفية ما
قالته عن وجود الهنود يف املتاجر
يف بلدها.
واتهمها على �إثر ذلك بالعن�رصية
ما دفعها �إلى الرد من خالل مقطع
م�صور ن�رشته على ح�سابها على

«�سناب �شات» حيث كتبت« :مو حتط
دولك ودوب الأوادم بال�سناب ع�شان
�شهرة ما لها �أي ه��دف �أو داعي.
فهمت وين كالمك عن الظرو�س كيفه
تزرع .مو تتكلم عن النا�س وانت مو
عارف ا�سا�س ًا �شنو هل نا�س يا بو
معلومات م�أكدة� .أقولك �شي؟ روح
افتح عيادتك � 3شهور باملجان حق
النا�س املحتاجة».
و�أ���ض��اف��ت« :م��ن ط��ق ال��ب��اب �سمع
اجلواب .خل�صت من الدكتورة خلود
وجبتني والله خلود والنعم فيها
انت طلعت راعي م�شاكل».

من الأعمال الغنائية التي القت
جناح ًا كبري ًا يف �أوائل �ستينات
القرن املا�ضي �أغنية كفي املالم
وعلليني ،وه��ي من الق�صائد
اخل���ال���دة ل�����ش��اع��ر الكويت
الكبري فهد الع�سكر ،وقد قام
بتلحينها املو�سيقار �أحمد
باقر وغناها �شيخ الفنانني
���ش��ادي اخل��ل��ي��ج ،وق��د �أداه���ا
�أداء رائعا وانت�رشت انت�شار ًا
وا�سع ًا لي�س يف الكويت و�إمنا
على م�ستوى املنطقة ،و�شاعر
هذه الأغنية من كبار �شعراء
الكويت وا�سمه بالكامل :فهد
بن �صالح بن حممد بن عبدالله
بن علي الع�سكر ،ولد يف �سكة
عنزة يف عام 1917وكان والده
فهد الع�سكر �إمام م�سجد الفهد،
در�س فهد الع�سكر يف املدر�سة
املباركية ثم املدر�سة الأحمدية
وكان حمب ًا للغة العربية مكبا
على الأدب منذ �صغره ،فبد�أ
ينظم الق�صائد واول ماعرف
�أن فاز مب�سابقة اف�ضل ق�صيدة
عربية يف �إذاع��ة «بي بي �سي»
�أوائ���ل اخلم�سينات من القرن
املا�ضي ،ثم ع��رف �أك�ثر بعد
ان طلبه امللك عبدالعزيز بن
�سعود هو والفنان عبداللطيف
الكويتي ،وق��د �ضعف ب�رص
هذا ال�شاعر الكبري حتى فقده
بالكامل وت���ويف ع��ام 1950
ول��وال الأدي���ب عبدالله زكريا
الأن�صاري ل�ضاع �شعره كله،
فقد اعتنى بق�صة حياته وجمع
�شتات �شعره و�ألف كتابه  :فهد
الع�سكر حياته و�شعره� ،أما
ق�صيدة كفي املالم فقد �سجلها
الفنان الكبري �شادي اخلليج عام
�1963أما فهد الع�سكر رحمه الله
فلم تعرف قيمته �إال بعد وفاته
لأنه كان �سابق ًا لع�رصه فلم يكن
�شاعر ًا فقط بل ك��ان تنويري ًا
مترد على التقاليد فحورب من
املجتمع و�سكن �أواخر �أيامه يف

• إميي
سمير
غامن

• شادي اخلليج

غرفة �صغرية يف املباركية،
وامل��ح��زن حقا �أن ك��ث�ير ًا من
ق�صائده �أحرقت عمدا وقد �أ�صيب
بالدرن ومت نقله الى امل�ست�شفى
الأم���ي��ري وح�����اول الأط���ب���اء
ال�سيطرة على مر�ضه �إال �أنه فات
الأوان فمات يف امل�ست�شفى ومل
يت�صل عليه �إال ال�شيخ عثمان بن
عي�سى الع�صفور وال�سيد �أحمد
بن علي بن را�شد العجيل وثالثة
مهرة فقط ودف��ن بالقرب من
ق�رص نايف يف املقربة القدمية
يف ال�سنة الأولى من حكم ال�شيخ
عبدالله ال�����س��امل ،يقول فهد
الع�سكر رحمه الله:
كفي املالم وعلليني
فال�شك �أودى باليقني
وتناهبت كبدي ال�شجون
فمن جمريي من �شجون
و�أنا ال�سجني بعقر داري
فا�سمعي �شكوى ال�سجني
و�أم�ضني الداء العياء
فمن مغيثي من معيني
�أين التي خلقت لتهواين
وباتت حتتويني
الله يا �أماه يف
ترفقي التعذليني
�أرهقت روحي بالعتاب
ف�أم�سكيه �أو ذريني

بطاقة فنية
�إلى الفنان واملخرج
عبدالعزيز الن�صار
ونقول له �إن الن�شاط
واجلهد الذي تبذله
يثبت �أن��ك ت�سري يف
االجت���اه ال�صحيح
وقد بات وا�ضحا �أنك
م�رشوع فنان كبري،
ف���الأع���م���ال ال��ت��ي
اخرجتها و�شاركت
يف م���ه���رج���ان���ات
تظهر ذل��ك وا�ضحا
ورغ���م ان��ك مازلت
يف ب���داي���ات���ك �إ ّال
�أنك.حققت جناح ًا
• عبدالعزيز النصار
ومت��ي��ز ًا ،كما �أنك
جنحت ممثال من خالل الأعمال امل�رسحية التي �شاركت بها
النجم ح�سن البالم ،من هنا نقول لك ياعبدالعزيز احر�ص على
هذا النجاح بااللتزام وح�سن اختيار الأدوار التي تنا�سبك خا�صة
الكوميدية فهي املرغوبة من النا�س ونعلم �أنك حري�ص على هذه
اجلوانب ونبارك لك جناح م�رسحيتك الأخرية «جزء من الفانية،
�ضمن امل�رسح الكويتي يف القاهرة والى الأمام.

بلقيس تستعد لجديدها
 ...وتغريداتها تورطها

إيمي سمير غانم تتعرض
لموقف طريف ...و«السوشيال
ميديا» تنقذها
حلت الفنانة �إميي �سمري غامن �ضيفة
على الفنان �أ�رشف عبدالباقي ،يف
برناجمه «قهوة �أ�رشف» ،وك�شفت
عن تعر�ضها ملوقف طريف �أثناء
ذهابها لت�صوير احللقة ،حيث
انفجرت «عجلة �سيارتها».
و�����ش����ارك ال���ف���ن���ان �أ���ش�رف
عبدالباقي ج��م��ه��وره ،عرب
ح�سابه الر�سمي على موقع
ت��ب��ادل ال�����ص��ور والفيديو
«�إن�ستغرام» ،مبقطع من
الربنامج تتحدث من خالله
«�إميي» عن الواقعة.
وقالت «�إميي»� ،إن �أهم �شيء
حر�صت عليه بعد انفجار
الإطار هو تهدئة نف�سها ب�شكل
ك��ب�ير ،واالن�����ش��غ��ال بت�صفح
م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
حتى ال تفقد هدوءها.
و�أ�ضافت �أنها مل جترب تغيري عجلة
�سيارتها م��ن ق��ب��ل ،وال ت�ستطيع
تغيريها ،م�ؤكدة �أنها انتظرت �أي
�شخ�ص ينقذها من املوقف.
ي�شار �إلى �أن الفنانة �إميي �سمري غامن،
خا�ضت املو�سم الرم�ضاين املا�ضي
مب�سل�سل «�سوبر م�ي�رو» ،الذي
�شارك يف بطولته جمموعة كبرية
من جنوم الكوميديا امل�رصية
على ر�أ�سهم الفنان الكبري �سمري
غ���امن ،و�إن��ع��ام �سالو�سة،
وحمدي املريغني ،وحممد
ثروت وغريهم.

أعمال في الذاكرة

بد�أت الفنانة بلقي�س فتحي الرتويج لعملها اجلديد
من خالل ن�رش �صور وفيديو ق�صري عنه ولكنها مل
تك�شف عن تفا�صيله.
يف املقابل تعر�ضت بلقي�س ملوجة عارمة من
االنتقادات ،وو�صل الأمر �إلى حد مقاطعتها بعد
ن�رشها تغريدة عربت من خاللها عن انتمائها
للإمارات ،كونها مينية ولي�ست �إماراتية.
وكتبت بلقي�س يف تغريدتها « احلمد لله على نعمة
الإمارات .كم انا فخورة بانتمائي لهذا البلد»،
علم ًا �أن بلقي�س ولدت يف الإمارات ولكنها مينية
الأ�صل وحتمل اجلن�سية الإماراتية.
ويبدو �أن بع�ض تغريدات بلقي�س تقف وراء
تعر�ضها للكثري من االنتقادات  ،فهي تعر�ضت
الأ�سبوع املا�ضي حلملة �رش�سة ب�سبب تغريدة
ن�رشتها حول مقتل الفتاة �إ�رساء غريب قالت
فيها�« :أن��ت يا عزيزي الرجل ال�رشقي ملا
رسا مع رجل غريب
تكت�شف �أن �أختك خرجت � ً
وت�أدبها بالبيت تفهمها �أنه خط�أ ولي�س من
عاداتنا وت�سرت عليها �أف�ضل من �إن��ك تقتلها
وتف�ضحها» ،الأمر الذي �أغ�ضب الكثريين ممن
ت�ضامنوا مع �إ�رساء ،من بينهم الي�سا التي ردت
على بلقي�س قائلة «الأ���س��و�أ من القاتل هوي
اللي بيربرلو �أو بيقلوا كنت ربيها على جنب
بدل ما تبهدل العيلة بال�سمعة ،القاتل
هوي ال�سمعة ال�سيئة ،م�ش البنت اللي
بتحب ..كلنا �إ�رساء غريب» .لكن بلقي�س
ما لبثت �أن كتبت �أنها �سوف تن�رش �سل�سلة
تغريدات ح��ول مقتل �إ��س�راء الغريب
و�أنه مت فهمها ب�شكل خاطئ ،و�أكملت
تغريداتها وعربت من خاللها �أنها �إلى
جانب ال�ضحية.
ي�شار �إلى �أن بلقي�س عاودت ن�شاطها
الفني يف بداية �شهر �سبتمرب احلايل
بعد �إج���ازة طويلة �أم�ضتها مع
زوجها وابنها تركي.

• بلقيس

