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المسرح العربي أقام أمسية تكريم ًا لها

مريم الصالح :خالفي مع حياة الفهد لسبب آخر

• مرمي ال�صالح
• مرمي ال�صالح و�أحمد ال�شطي

�أق��ام��ت ف��رق��ة امل����سرح العربي
مبقرها ي��وم �أول �أم�����س �أم�سية
للفنانة القديرة مرمي ال�صالح،
بح�ضور عدد من الفنانني والأدباء
واالعالميني مثل عبدالعزيز املفرج
«�شادي اخلليج» ،حممد جابر،
ليلى العثمان ،عبدالله اخللف،
ج��م��ال ال��ل��ه��و ،ي��ا��سر العماري
و�آخ��رون ،و�أدار اللقاء املحامي
ح�سن املرتوك.
يف البداية حت��دث رئي�س جمل�س
�إدارة فرقة امل�رسح العربي الفنان
�أح��م��د ف����ؤاد ال�شطي ال��ذي رحب
باحل�ضور ،مبينا �أن هذا اللقاء
�سيكون �شهريا و�سيحتفي برائد من
رواد الفن الكويتي ،م�شري ًا �إلى
االحتفاء والتكرمي ب�أول انطالقات
تلك الأم�سيات مع الفنانة الكبرية
م��رمي ال�صالح التي كانت �أول
رائ��دات امل�رسح الكويتي ،والتي
تركت ب�صمات ال تزال را�سخة يف
اذهان اجلمهور الكويتي والعربي.

وتطرقت ال�صالح يف م�ستهل حوارها
عن بداياتها يف دخول جمال التمثيل
مع رواد امل�رسح الكويتي ،ومن ثم
االنطالقة ب���أول اعمالها باللغة
العربية الف�صحى «�صقر قري�ش»،
�إلى جانب دور الفنان حممد جابر
معها عندما كان ي�أخذها ب�سيارته
�آن��ذاك مع الفنانة الراحلة مرمي
الغ�ضبان �إلى امل�رسح الذي كان
تابع ًا لوزارة ال�ش�ؤون ،كا�شفة �أن
م�سريتها الطويلة �ستطرحها �ضمن
م�سل�سل تلفزيوين ي�ؤرخ تاريخها
وب�صماتها ب�شكل موثق و�صحيح.
و�أ�شارت ال�صالح �إلى �أنها �شهدت
ت�أ�سي�س فرقتي امل�رسح العربي
وال�شعبي واللذين احت�ضنا عمالقة
الفن الكويتي مثل عبداحل�سني
عبدالر�ضا و�سعد الفرج ،م�شرية
�إلى �أن �أن اقرب الأعمال �إلى قلبها
كثرية ومنها م�رسحية «�سكانة
مرته» التي كانت �أول الأعمال
امل�رسحية التي قدمتها باللهجة

هبة الدري تعود بمسرحية الرعب
«التابعة» في يناير المقبل
علنت الفنانة هبة ال��دري
م�شاركتها يف م�رسحية الرعب
«التابعة» ،املقرر عر�ضها يف
�شهر يناير املقبل.
ون�������ش�رت «ه�����ب�����ة» ،عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على موقع
«�إن�ستغرام» ،البو�سرت اخلا�ص
بامل�رسحية وعلقت عليها
قائلة« :قولدن ثييرت بالتعاون
م��ع م����سرح اخلليج العربي
يقدمان اعتبار ًا من اخلمي�س
 10ي��ن��اي��ر م�رسحية
الرعب «التابعة»،
ب��ط��ول��ة م�����ش��اري
ال����ب��ل�ام ،وه��ب��ة
ال���دري ،و�أحمد
�إي����راج ،وجنى
ال��ف��ي��ل��ك��اوي،
ودانة الأيوبي،
وت�أليف و�إخراج:
عبدالله الرميان».
و ت�شا ر ك

هبة ال���دري يف �سباعية من
م�سل�سل «حكايات �صغرية»،
بعنوان «عفرة ذهب �صايف»،
وه���ي م��ن ب��ط��ول��ة� :إبراهيم
احل���رب���ي ،و�أح��ل��ام ح�سن،
وط��ي��ف ،و���ش��ه��اب جوهر،
وعبد النا�رص الزاير ،وهي
م��ن ت���أل��ي��ف ع��ب��د املح�سن
الرو�ضان ،و�إخ���راج �سلطان
خ�رسوه.
وخا�ضت الفنانة هبة الدري،
املو�سم الرم�ضاين املا�ضي
مب�سل�سل «عربة �شارع»،
م��ن ب��ط��ول��ة نخبة من
النجوم بينهم� :سعاد
ع��ب��د ال���ل���ه ،وج��م��ال
ال���رده���ان ،وبا�سمة
حمادة ،وداود ح�سني،
وح�سني املهدي ،ومرام
البلو�شي ،ومن ت�أليف
حمد ال��روم��ي ،و�إخ��راج
منري الزعبي.
• هبة الدري

ال��ع��ام��ي��ة ب��ع��د جت���ارب متعددة
�سبقتها باللغة العربية الف�صحى،
وكان لهذا العمل �أثر كبري ًا بالن�سبة
�إليها ح�سب قولها.
و�أ�ضافت �أنها قد ا�ستفادت فني ًا من
درا�ستها الأكادميية لكنها مل تنفذه
على �أر���ض ال��واق��ع ،ولقد عملت
واجتهدت وثابرت يف عدة جماالت
فنية مثل املونتاج ال�سينمائي
والإخ��راج وغريها ،الفتة �إلى ان
بعد عودتها من الدرا�سة من اخلارج
�سعت للعمل كمخرجة ب���وزارة
الإعالم النها ا�صطدمت بالكثري من
االحباطات التي دفعتها لالجتاه
نحو التمثيل والتفرغ له وترك
جمال تخ�ص�صها.
وح���ول ر�أي��ه��ا يف م����سرح اليوم
�أج��اب��ت ال�صالح قائلة�« :أن���ا ال
�أح�رض عرو�ض امل�رسح يف ال�سنوات
الأخرية ،وال ا�ستطيع احلكم عليه
�أن��ه ي�سري �إل��ى احل�ضي�ض ،وبعد
فرتة التحرير قدمت عدة �أعمال

م�رسحية ناجحة وجميلة مثل
«�سيف العرب» و«ط��اح خمرو�ش»
وغريهما ،م�شيدة بامل�رسح الهادف
الذي يقدمه الفنانان عبدالعزيز
امل�سلم وحممد احلملي ،م�ؤكدة ان
ر�سالة امل�رسح كبرية ملن يفهمها،
معربة عن �إعجابها يف فكر الفنان
احلملي الذي رف�ضته قبل �سنوات
من امل�شاركة معها خالل م�سل�سل
تلفزيوين من �إنتاج فرقة امل�رسح
ال�شعبي ،والذي دفعها لالعتذار
من العمل برمته �أخريا كون الدور
مل يكن ينا�سب احلملي متام ًا.
وذكرت ال�صالح �أن هناك جتاه ًال
وعدم اهتمام يف امل�رسح والدليل
ع��دم وج��ود م�سارح� ،إل��ى جانب
وج���ود �أ���ش��خ��ا���ص ال ع�لاق��ة لهم
بالفن والثقافة ،مبينة ان الرعيل
الأول من الفنانني خمتلف متاما
ع��ن اجل��ي��ل احل���ايل ،الف��ت��ة �إل��ى
ف�ترة عالجها يف اخل��ارج �شعرت
�أن الكثري �س�أل عنها رغم جتاهل

بع�ض ال��زم�لاء الفنانني ،الفتة
�إلى �أن اخلالف مع حياة الفهد كان
ل�سبب كبري ،لكن هي فنانة رائدة
وحمرتفة يف الكتابة ،كذلك احلال
للفنانة �سعاد عبدالله التي متتلك
م�سرية فنية رائعة.
وبعدها فتح باب احلوار املفتوح
فتحدث االديبان عبدالله اخللف
وليلى العثمان ،ثم �أعلن رئي�س
وم�ؤ�س�س مهرجان الكويت الدويل
للمونوداما جمال اللهو �أن الدورة
القادمة من املهرجان �ستحمل ا�سم
الفنانة ال��رائ��دة م��رمي ال�صالح
تقديرا ووفاء وتكرميا لب�صماتها
الفنية الطويلة ،و�سط ت�صفيق حار
من احل�ضور ،م�ؤكدا �أنه يت�رشف
ب��االع�لان ع��ن ذل��ك يف مقر فرقة
امل�رسح العربي ال��ذي يدين لها
بالكثري من عطاءاتها وا�سهماتها
الفنية الطويلة ،ويف اخلتام قام
الفنان �أحمد ال�شطي بتكرمي الفنانة
مرمي ال�صالح.

إلهام الفضالة لبثينة الرئيسي:
«الدنيا سلف ودين»
ت���داول رواد م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي خ�ل�ال ال�ساعات
املا�ضية��� ،ص��ورة «م��ن��ى» ابنة
الفنانة الكويتية �إلهام الف�ضالة
من حفل زفافها ال��ذي �أقيم قبل
�أي��ام ،ب�أحد الفنادق الكربى يف
الكويت بح�ضور ع��دد من جنوم
ال��ف��ن منهم« :ه��ي��ا ال�شعيبي،
وهنادي الكندري ،وهبة الدري،
وفاطمة ال�صفي».
وتلقت «الف�ضالة» ،الكثري من
االنتقادات بعد �أن عمدت يف بداية
الأمر �إلى �إخفاء مالمح ابنتها ،يف
ال�صور التي �شاركتها عرب ح�سابها
على «�إن�ستغرام» ،مو�ضحة �أنها
لي�ست م�شهورة ،حيث اعترب
البع�ض ب�أن كل ت�رصفاتها كانت
تهدف �إلى �شهرة ابنتها.
وخ��رج��ت �إل��ه��ام الف�ضالة عن
�صمتها ،لرتد على االنتقادات يف
فيديو م�صور ن�رشته عرب ح�سابها
ع��ل��ى «���س��ن��اب ���ش��ات» ،قائلة:
«انت�رشت �صورة ابنتي منى و�صور
زوجها يف قروبات «الوات�س» يف
البداية وال�صور اللي نا�رشينها ما
عجبتها ،بعدين اتفقت مع زوجها
بن�رش ���ص��ور لها ه��ي حابتها،
وانطلقت وابنتي عندها فلورز
متابعينها من زم��ان� ،أن��ا اللي
علي عملته وحاولت قدر الإمكان

جديد ديانا كرزون «يا وسفة»
• ديانا كرزون

• حممد جابر وجمال اللهو

ك�شفت املطربة ديانا ك��رزون عن �أحدث
�أعمالها الغنائية ،والتي حتمل ا�سم «يا
و�سفة هان» ،وذلك عرب ح�ساباتها الر�سمية
على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ون�رشت «دي��ان��ا» ،مقطعا للأغنية عرب
ح�سابها الر�سمي على «�إن�ستغرام» ،لت�شويق
جمهورها للعمل ،وعلقت عليه قائلة« :يا
و�سفه هان ،كلمات حممد الوا�صف� ،أحلان
�سيف عامر ،وتوزيع �أجمد يعقوب ،ومك�س
& وما�سرتنغ م�صطفى كمال ،وعازف العود
والكولة والناي عمركولة ،ومت الت�سجيل
يف �ستديو الدار البي�ضاء ،و�ستديو حيدر
كيتار ،و�ستديو مدينة الفن ،ت�صوير
ومونتاج الفيديو حممود عثمان ،والأغنية
ك��ام��ل��ة ع�بر �صفحتي اخل��ا���ص��ة مبوقع
يوتيوب».
اجلدير بالذكر �أن �آخر �أعمال ديانا كرزون
الفنية� ،أغنية «من الأم�س لليوم» ،من
�إنتاجها و�أحل��ان فهد النا�رص ،وكلمات
وتوزيع عبد الله العماين.
وخ�ضعت ديانا كرزون لعدد من جل�سات
الت�صوير خالل الفرتات املا�ضية ،كما
احتفلت � ً
أي�ضا بيوم ميالدها خالل الأ�سابيع
املا�ضية.

�أبعدهم عن ال�شهرة».
و�أ�ضافت« :لأن ال�شهرة ق�صتها
ق�صة وال�سو�شيال ميديا �سالح ذو
حدين ،والأم ال تقبل تعليقات
م�سيئة عن �أبنائها ،نحن الفنانني
تعودنا على ال�شائعات حتى
قبل مواقع التوا�صل االجتماعي،
وح��م��د ًا لله يف ن��ا���س م�ستلمة
ح�سابي على �إن�ستغرام و�أنا قليل
بافتحه ب�س يف حال حابة �أرد على
بع�ض تعليقات النا�س بافتحه».
وتابعت« :الله يعينها على تفاهة
وعامل ال�سو�شيال ميديا ..و�أنت
هال على ذم��ة زوج��ك وه��و وافق
و�أن���ت طلعتي م��ن ذم��ت��ي والله
يعينكم».
وك�شفت «�إل���ه���ام»� ،سبب عدم
دعوتها الفنانة بثينة الرئي�سي
حل�ضور حفل زفاف ابنتها ،خالل
ردها على �س�ؤال �أحد املتابعني،
قائلة« :الدنيا �سلف دين».
وت�شارك الفنانة �إلهام الف�ضالة
حديثا يف بطولة م�سل�سل «وما
�أدراك م��ا �أم����ي»� ،إل���ى جانب
هيا ال�شعيبي ،و�شيالء �سبت،
وهنادي الكندري ،ورتاج العلي،
ونورا ،وح�سني املهدي ،ونا�رص
عبا�س و�آخرين ،وهو من ت�أليف
علي ال��دوح��ان ،و�إخ��راج ح�سني
احلليبي.

مجرد رأي
ذاكرة الفن
م�شعل ال�سعيد
نفتح �صفحة من �صفحات ذاكرة الفن ،ونطالع م�رسحية من
م�رسحيات الزمن اجلميل عنوانها ثور عيده ،وعيده ا�سم
م�ؤنث لعيد ،وكان النا�س يف املا�ضي يختارون هذه اال�سماء
كعيده وف��رج وخمي�س وجمعة وهي ا�سماء توائم البيئة
ال�سائدة ،وم�رسحية ثور عيده انتجها امل�رسح ال�شعبي �أيام
كان للم�رسح يف الكويت �شنة ورنة ،وهي م�رسحية كوميدية
ذات ه��دف ،عر�ضت على م�رسح كيفان يف  5دي�سمرب عام
 1972واخرجها عبدالعزيز الفهد املذن رحمه الله ،وكان
مدة عر�ضها  120دقيقة ،وق�صة امل�رسحية �صاحلة لكل زمان
حيث تظهر �ضعف الزوج امام ت�سلط زوجته وقوة �شخ�صيتها
�أمام �ضعف �شخ�صيته ،فالزوج مغلوب على امره والزوجة
مت�سلطة وال مانع من اظهار ذلك �أمام �أهله واهلها ،من دون �أن
يحرك الزوج �ساكنا ،وق�صارى جهده ان يقول نعم وحا�رض،
وقد لعب جا�سم النبهان دور البطولة يف هذا العمل حيث
ج�سد دور الزوج �أيوب ال�صابر ،وقامت بدور الزوجة زوجته
الراحلة طيبة الفرج ،بالإ�ضافة الى احمد ال�صالح بدور
اخلال �سلمان ،ومرمي ال�صالح بدور مرمي زوجة اخلال،
وعبدالعزيز امل�سعود بدور والد ايوب ،ومرمي الغ�ضبان
بدور قما�شة ام �سعاد ،وح�سني غلوم بدور من�صور ،ومكي
القالف بدور �شعبان ،وجا�سم ال�صالح بدور اجلار جا�سم،
كتب امل�رسحية ابراهيم الهنداوي ،وقام بتكويتها اللجنة
الثقافية للم�رسح ال�شعبي ،و�ساعد يف اخراجها الفنان الكبري
عبدالله خريبط ،واخرجها للتلفزيون ح�سني ال�صالح ،ويف
العام نف�سه  1972انتج امل�رسح ال�شعبي م�رسحية مدير
طرطرور التي عر�ضت على م�رسح كيفان  7مار�س ،التي كتبها
للم�رسح �صالح مو�سى واخرجها الفنان ابراهيم ال�صالل،
ومثل بها احمد ال�صالح وجا�سم النبهان ومرمي الغ�ضبان،
انتهت ذاكرة الفن.

بطاقة فنية
�إلى الكاتبة املت�ألقة احالم ال�رصاف التي اثبتت جدارتها
وح�سن اختيارها للق�ص�ص التي تالم�س واقعنا بحرفية
متناهية ،وطرح م�شاكل تهم املجتمع الكويتي مع و�ضع
احللول املنا�سبة لهذه امل�شاكل ،حقيقة نحن �سعداء خلروج
كاتبة متميزة من �صلب هذه االر�ض الغالية ونتمنى لك مزيدا
من النجاح والت�ألق.

مسمار بلوح
النا�س هبة وين ما مال الهوى مييلون  ،بع�ض الفنانني
هااليام ماكو �شغل رباديه ،وعلى فكرة اكو فنان ربادي وفنان
ن�شيط ،الربادي �صدع رو�سنا ب�سناباته ،انا احلني باملكان
الفالين ،و�صلت ال�سوق ،طلعت من ال�سوق ،راجع البيت،
وعلي هاملوال لني يخمد ،ح�شي وكالة انباء متنق لة ،طيب
احنا �شكو ت�صدع رو�سنا بروحاتك وجياتك ؟ روح �شوف عمل
ا�شتغل فيه تري الربادة مو زينه على الربادي كلمة ا�صلها
الهي�س االربد  ،ومعناها اال�سد الك�سول اللي يب�سط مي عرينه
واللبوه تكد عليه ت�صيد له ارنب او غزال  ،ياحليل الربادي
يون�س.

دبابيس فنية

• �إلهام
الف�ضالة

يا جماعة اخلري اكو فنان قلبه ابي�ض من الثوب االبي�ض
واكو فنان قلبه ا�سود من اللون الأ�سود ،ومثل مايقولون «يا
ما خلق الله» بوقلب ا�سود هذا تالقيه حقود وح�سود واناين
وحنان وجنري وطماع وموذي ويحب القيل والقال ،وابو
قلب ابي�ض عك�سه ،والنوعني موجودين عندنا بالو�سط الفني
الله يكافينا �رش بو قلب ا�سود ويكرث من امثال بو قلب ابي�ض
�آمني.

مفاجأة حول خالف شيالء سبت
وصالح الراشد

• �صالح الرا�شد

ن�رشت الفنانة �شيالء �سبت على ح�سابها بتطبيق
«�سناب �شات» ،فيديو تك�شف فيه عن مفاج�أة
ك��ب�يرة ،ح��ول حقيقة خالفها م��ع الإعالمي
الكويتي �صالح الرا�شد.
وظهرت «�شيالء» يف الفيديو ،برفقة �صالح
الرا�شد ،ب�أحد مطاعم الكويت ،وقالت« :طبعا
يف كالم بقلبي و ّدي �أقوله ،يف عالقات بالدنيا
تنبني بنظافة و�صداقة ،وع�رشة عمر طويلة،
أخ����وة ،واخل�ل�اف وارد ،ب�س الغلط هو
و�
ّ
اال�ستمرار باخلالف».
ورد «الرا�شد» من خالل الفيديو ذاته قائال�« :أنا
و�شيالء عملنا مثل اختبار ملعرفة من �سيحاول
عقد ال�صلح بيننا ،وكان بينا زعل �إخوان ال
�أكرث ،وكنا نتوا�صل ب�شكل عادي ،ب�س يف نا�س
انك�شفت ،هي قاعدة ت�سمع و�أنا �أ�سمع ،ونحنا
رجعنا ربع و�أه��ل» .و�أ�ضافت �شيالء�« :أو�ضح
للنا�س �إللي تعرفني زين ،وتعرفني �شنو �أقول
وما �أقول ،ب�س �أنا �أدري ب�أن �صالح يعرفني
�أكرث ما �أنا �أعرف نف�سي ،ونحنا بعد � 3أيام
من خالفنا ،التقينا مع بع�ض ب�س ما �صورنا،
ونحنا �إخوان � 12سنة م�ستمرة ،ونحنا االثنني
بنعرف بع�ض عدل».

• �شيالء
�سبت

