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نوال تغلبت على مرضها لدعم مواهب «كالد»
وتعترف :فرحتهم تخفف آالمي
ثمنت الفنانة نوال م�شاركتها يف م�سابقة «كالد»
ّ
للمواهب ال�شابة ،و�أ�شادت يف ت�رصيحات خا�صة
على هام�ش تر�ؤ�سها جلنة حتكيم الن�سخة العا�رشة
من م�سابقة «مواهب كالد» ،التي تنظمها اجلمعية
الكويتية الختالفات التعلم ،لل�سنة العا�رشة على
التوايل ،و�شارك نوال يف جلنة التحكيم ،املخرج
يعرب بورحمة ،والفنان يو�سف احل�شا�ش ،و�أ�شادت
مبا �شاهدته على امل�رسح من مواهب تُ �برز مدى
حتدي و�إ�رصار ه�ؤالء ال�شباب والفتيات.
نوال التي تغلبت على �أوجاعها ومعاناتها ب�سبب
م�شكلة يف ال�صوت ،حر�صت على احل�ضور ،وقالت:
«مرتبطة مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا منذ عام
تقريب ًا ،رغم معاناتي بع�ض الآالم يف ال�صدر التي
انعك�ست على �صوتي فلم �أعد قادرة على التحدث
جيد ًا ،ولكن يكفي �أن �أرى فرحتهم بعيني ما يخفف
عني الأمل».
و�أكدت نوال �أنها مل
تق�س على املت�سابقني ،و�أنّ
ُ
درجاتها كانت مميزة ،وقالت« :ال �أ�ستطيع �أن
�أ�ضع درج��ات قليلة» ،وحول جديدها قالت �إنها
حت�رض �ألبومها ،م�ؤكدة �أنّ كل الفنانني يتعبون
من الألبوم ،و�أنها �سوف ت�صور قريب ًا جمموعة
�أعمال ،و�أنها �سوف تفاجئ اجلمهور قريب ًا ،وحول

عالقاتها مع ال�سو�شيال ميديا� ،أكدت �أنها تر ّد على
النقد الب ّناء ،وتتجاهل �سواه ،وقالت «هذا ر�أيهم
ما ي�شوفون �رش».
بدوره �أكد املخرج يعرب بورحمة ب�أنه مت تقييم
املت�سابقني بح�سب مواهبهم ،وب�رصاحة وقفت
ً
منده�شا ملا يتمتع به غالبيتهم من ح�س فني ،وقدرة
على التعبري عن ذاته والتعريف عن نف�سه كموهوب،
مل يرتدد �أو يتخوف �أو حاول �أن ي�شعرنا ب�أنه يعاين
أمرا ما ،لذا نحن كلجنة حتكيم ،و�شخ�ص ًّيا تعاملت
� ً
مع املوهوبني بدرجة عادلة مت من خاللها مراعاة
كل فئة وطبيعة ما يقدمونه .و�سعيد للم�شاركة يف
اللجنة لل�سنة الثالثة على التوايل.
�أما ع�ضو جلنة التحكيم الفنان يو�سف احل�شا�ش،
ف�أكد �أنه تولى تقييم املواهب من ناحية الوقوف
على خ�شبة امل�رسح واحل�ضور والأداء املتقن،
متاما بالعدد
ريا �إلى �أنه تفاج�أ مثل اجلمهور
م�ش ً
ً
الكبري من املوهوبني ،على الرغم من �أنّ جتربته
لي�ست الأولى يف تقييم املواهب.
وقامت جلنة التحكيم امل�ؤلفة من الفنانة نوال
«رئي�سة اللجنة» ،واملخرج يو�سف احل�شا�ش،
واملخرج يعرب بورحمة ،باختيار الفائزين وهم:
جائزة �أف�ضل فكرة ،حازت عليها فقرة «�إن�سان

فالش باك

الجنون فنون

اخلري» من مدر�سة الر�سالة ثنائية اللغة ،جائزة
�أف�ضل �أزياء ذهبت �إلى رق�صة تراثية من مدر�سة
جون الكويت النموذجية ،جائزة �أف�ضل ممثل
واعد ح�صل عليها الطالب علي جا�سم من مدر�سة
مغن واعد،
ال�سدمي النموذجية ،جائزة �أف�ضل
ٍّ
ا�ستلمها الطالب يو�سف عبا�س كمال من مدر�سة
�أكادميية الكويت التعليمية ،جائزة �أف�ضل عزف
حازت عليها املقطوعة املو�سيقية املقدمة من
طالب مدر�سة املعرفة النموذجية – بنني ،جائزة
�أف�ضل رق�صة «�شيلة للكويت» من مدر�سة �أم هاين
لذوي االحتياجات اخلا�صة� ،أما جائزة �أف�ضل
�سيناريو فحازت عليها مدر�سة د�سمان ثنائية
اللغة عن فقرة التمثيل التعبريي «�إن�سان
اخلري».
�أما اجلوائز الثالث الأولى فكانت من ن�صيب
فقرة اخلداع الب�رصي من مدر�سة �أكادميية
الكويت التعليمية وحازت املركز الأول،
�أغنية «نف�س احلروف» من مدر�سة املعرفة
النموذجية بنني – املركز الثاين� ،أما
املركز الثالث فحازت عليه �أغنية «�أمي
ي��ا �أغ��ل��ى ن��ا���س��ي» م��ن م��در���س��ة املعرفة
النموذجية – بنات.

م�شعل ال�سعيد
عودة الى املا�ضي وحتديدا عام  1965يف هذه الفرتة بد�أ
امل�رسح يف الكويت ي�أخذ مكانته بني الفنون الأخرى،
وبد�أت امل�سارح الأهلية تقدم اعماال م�رسحية ناجحة،
ومن بينها م�رسحية «اجلنون فنون» يبدو هذا العنوان
غريبا للوهلة الأول��ى �إال �أن��ه مثال �شعبيا دارج��ا عند
الكويتيني يف املا�ضي ،واملعنى ان اجلنون �أ�شكال
وانواع وع�ش رجبا ترى عجبا .م�رسحية اجلنون فنون
قدمها امل�رسح ال�شعبي والقت جناحا يف وقتها ،و�ضمت
جمموعة من النجوم ،وقد �ألفها عبدالرحمن ال�ضويحي،
وك��ان وقتها جوكر امل�رسح ال�شعبي ال��ذي يلعب على
كل الورق ،واحد م�ؤ�س�سي هذا امل�رسح العريق ،وكان
ع�رصه الع�رص الذهبي للم�رسح ال�شعبي ،وق��د مثل
يف ه��ذه امل�رسحية :عبدالعزيز امل�سعود� ،إبراهيم
ال�صالل،مرمي ال�صالح،عبدالرحمن ال�ضويحي�،أحمد
ال�صالح،مرمي الغ�ضبان،عبدالعزيز النم�ش،عبدالله
خريبط،جا�سم النبهان ،اما خمرج امل�رسحية فهو خالد
عبدالله ال�صقعبي ،وقد عر�ضت امل�رسحية على م�رسح
كيفان  21ليلة ،وهي كوميدية مدتها نحو  120دقيقة،
وتدور حول عقوق الوالدين ومترد االبن مما يدفعه الى
انتحال �شخ�صية حمام ،الأمر الذي يكون نهايته ال�سجن
لهذا االبن العاق ،و�س�أحدثكم عن الفنان املعتزل خالد
ال�صقعبي الذي ن�سيه الإعالم رمبا ب�سبب اعتزاله املبكر
عام  ،1974ولد هذا الفنان عام 1943ودخل الفن مبكر ًا
عام  1960فان�ضم الى امل�رسح ال�شعبي ،فمثل واخرج
عدة �أعمال فنية ،فمن الأعمال التي �شارك بالتمثيل
فيها  :الوريث،ابراهيم الثالث،حاجز الوهم� ،سكانة
مرته،م�ضحك اخلليفة ابودالمة ،لعبة القدر�،أ�شواك
القدر ،و�أخ��رج ال�صج يبقى،احلق ال�ضائع ،اجلنون
فنون ،وهو بالإ�ضافة للتمثيل والإخراج م�صمم ديكور،
وقد �صمم ديكور عدة م�رسحيات منها :كابوي بالدبدبة.

بطاقة فنية
• نوال مع الفائزين

• نوال

ضمن فعاليات مهرجان الشباب العربي

«مسار إجباري» تتألق على مسرح حديقة الشهيد

نهديها �إل���ى ق��ن��اة القرين
الف�ضائية التي تذكرنا ب�أ�صالة
و�أهلها،وال�شكر
ال��ك��وي��ت
م��و���ص��ول �إل���ى م��دي��ر القناة
ط�ل�ال ال��ه��ي��ف��ي ،واحلقيقة
ان ه��ذه القناة ناجحة بكل
املقايي�س ،لأننا ن�شاهد من
خاللها كل الأعمال القدمية،
ون��ت��ذك��ر م��ن خاللها كويت
املا�ضي ب�أن�شطتها املختلفة
يف ���س��ت��ي��ن��ات و�سبعينات
وثمانينات القرن املا�ضي،
ف�شكر ًا لكم يا من �أخرجتم لنا
نفائ�س التلفزيون.

• طالل الهيفي

مسمار بلوح
يف املا�ضي القريب كنا نطرب ل�سماع ال�شيالت ونحاول �أن
نحفظها ونرددها ،اليوم للأ�سف �أ�صبحت فاقدة للطعم واللون
والرائحة لأنها ا�صبحت م�ستهلكة ،تقال يف كل �شاردة وواردة،
حتى �صارت �أكرث من الأغاين بكثري لذلك فقدت بريقها ومل يعد
�أحد ي�ستمتع بها �أو يطرب لها وقد هوت �إلى القاع خا�صة �أن
من ين�شدها �أ�صبحوا �آالفا م�ؤلفة.

أبيض وأسود
• �أع�ضاء الفرقة مع الزميلة فالني فخري

جمهور الكويت يختلف عن جماهير كثيرة
• هاين الدقاق �أثناء الغناء

مما يجعلنا نكن له كل االحترام والتقدير

كتبت �سو�سن �أ�سعد وفالني فخري:
�ضمن انطالق فعاليات مهرجان
ال�شباب العربي يف دورته  3الذي
تنظمه �أكادميية لوياك للفنون
«البا» بالتعاون مع حديقة ال�شهيد
قدمت م�ساء اول ام�س عر�ض فرقة
«م�سار اج��ب��اري» امل�رصية الذي
القى تفاع ً
ال كبري ًا من اجلمهور.
يف ثاين زيارة لهم لدولة الكويت
ومع لوياك للفنون قدمت الفرقة
جمموعة من الأغاين التي ا�شتهرت بها
مثل :زيك �أنا ،الوداع�،شريوفوييا،
مطلوب حبيب.
وغريها خمتتمني احلفل ب�أوبريت
ال��ل��ي��ل��ة ال��ك��ب�يرة ال���ذي ان�سجم
اجلمهور مع �أنغام الأوبريت ب�شكل
كبري بالت�صفيق احل��ار مرددين
كلماتها.
عربت م�سار �إجباري عن �سعادتها
ل��ت��واج��ده��ا ف��ى ال��ك��وي��ت للمرة
الثانية وقالت انهم تفاج�ؤوا بهذا
احل�شد الغفري فعندما زرنا الكويت
ل��ل��م��رة الأول����ى �ضمن فعاليات
مهرجان القرين الثقايف 2011
�شعرنا ب�سعادة غامرة ولكن هذه
امل���رة �شعرنا باحتفاء جمهور
عربي �أت��ى بكل طوائفه وفئاته
لي�ستمع �إلينا وي�شاركنا حلظات
الفرح والبهجة وهذا ما يعرف عن

الكويت ..دولة الإن�سانية و�شعبها
امل�ضياف فالرتحاب �أتى من القلب
وهذا ال�شيء جعلنا ن�شعر بالراحة
والطم�أنينة والتفاعل املتبادل.
وح���ول م�شاركتهم ف��ى مهرجان

• جانب من احل�ضور

ال�شباب العربي �أفادت م�سار اجباري
�أنها �أت��ت لتحتفل مع جمهورها
اخلليجي والعربي ب�إطالق �ألبومها
ال��ث��ال��ث يف م�سريتها الغنائية
املمتدة لقرابة �ستة �سنوات ،وي�ضم

الألبوم � 10أغنيات خمتلفة ،ظهرت
كل منها ب�شكل فيديو كليب م�صور،
كما حتمل كل �أغنية.
�شخ�صية مو�سيقية مغايرة عن
�ستايل م�سار اجباري املعتاد خالل

�ألبوميها املا�ضيني ،تقع وتقوم
واقر�أ اخلرب وب�س�ؤالهم عن اجلمهور
الكويتي ذكروا  :جمهور طربي ذواق
بطبعه لكل م��ا ه��و جميل ،وهو
بذلك يختلف عن جماهري كثرية
مما يجعلنا نكن له كل االحرتام
وال��ت��ق��دي��ر ..جمهور بيحبك ..
يدفعنا لتقدمي املزيد واجلديد
ون�أمل بتكرار الزيارة للكويت يف
مهرجانات قادمة.
واخ��ت��ت��م��وا ح��دي��ث��ه��م ب��الإ���ش��ادة
مب�ؤ�س�سة لوياك وحديقة ال�شهيد
ودوره��م��ا ال��رائ��د يف تعزيز دور
الثقافة والفنون مبختلف �أنواعها
يف بناء جيل يتميز بح�س �إن�ساين
مرهف قادر على التميز والإبداع.
يذكر �أن فرقة م�سار اجباري فرقة
م�رصية �سكندرية وينبع ا�سمها من
فكرة امل�سار الذي من فكرة امل�سار
الذي �أجرب املجتمع على التفكري
م��ن خ�لال��ه ،وي��ق��دم��ون الكلمات
التي تعرب عن املجتمع امل�رصي
ع��ن طريق تقدمي ن��وع جديد من
املو�سيقى التي متزج بني مو�سيقى
الروك واجلاز والبلوز مع الرتاث
الغنائي امل�رصي .وت�أ�س�س فريق
م�سار �إج��ب��اري على ي��د ك��ل من،
هاين الدقاق جيتار و�أمين م�سعود،
كيبورد �أحمد حافظ ،با�ص وتامر
عطا الله درامز.

جميل جد ًا ان نرى فنانني ي�شقون طريقهم نحو النجاح وال�شهرة
وهذا م�ؤ�رش �إيجابي على ان احلركة الفنية بد�أت ت�ستيقظ بعد
�سبات طويل ،ومن ه�ؤالء حممد املحملي وخالد مظفر ،وعلى
النقي�ض من ذلك �سيئ جدا ان يظهر بني الفينة والأخرى حاقد
حا�سد يحاول جاهد ًا التقليل من القيمة الفنية العالية التي
قدمها هذان الفنانان ،وعموم ًا فالفنان الناجح عليه �أن ي�أخذ
باملثل ال�سائر «القافلة ت�سري والكالب تهوهو»� ..ألي�س كذلك؟

بمناسبة تكريمه في أيام الشارقة

إصدار كتاب عن محمد المنصور

ا�صدرت اللجنة املنظمة اليام
ال�شارقة امل�رسحية يف دورتها
 29كتابا عن م�سرية الفنان
القدير حممد املن�صور تزامننا
م��ع تكرميه وف���وزه بجائزة
االبداع امل�رسحي التي ت�سلمها
م�ساء �أول من �أم�س الثالثاء
من لدن حاكم ال�شارقة ع�ضو
املجل�س االعلى لدولة االمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال�شيخ
ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي.
الكتاب اجلديد من القطع الكبري
ويتكون من � 120صفحة تر�صد
م�سرية النجم حممد املن�صور
مع لقاء مطول عن م�شواره.
وك���م م��ن ال��وث��ائ��ق وال�صور
ال��ن��ادرة وكلمات لعدد بارز
من اهم امل�رسحيني يف العامل
العربي الذين يتناولون جوانب
من م�سريته.
• حممد املن�صور
ال��ك��ت��اب ع��ن ح��ي��اة جمموعة
من النجوم من بينهم الفنان
الراحل عبداحل�سني عبدالر�ضا والفنانة �سعاد عبدالله والفنان ابراهيم
ال�صالل وغريهم من جنوم امل�رسح يف الكويت.

