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دراما تلفزيونية تذهب إلى أبعاد عربية شمولية

مجرد رأي
د.نجم عبدالكريم
م�شعل ال�سعيد

• غافل فاضل

• شهد الياسني

• أحمد السلمان

• فخرية خميس

كتبت �سو�سن �أ�سعد:
عرب دراما اجتماعية ذات م�ضامني
ا�ضافية تذهب �إلى افاق عربية ا�شمل
واو���س��ع ي�أتي امل�سل�سل الكويتي
اجلديد «م�س�ألة وقت» الذي ي�صفه
امل��خ��رج وامل��ن��ت��ج غ��اف��ل فا�ضل
�صور
بقوله :م�سل�سل «م�س�ألة وقت» ِّ
ب�ين الكويت وب�ي�روت وي��ذه��ب يف
ط��روح��ات��ه وم�ضامينه �إل��ى افاق
عربية تتجاوز ك��ل م��ا ه��و �سائد
ومكرر من الأعمال الدرامية.
وقال املخرج القدير غافل فا�ضل:
ن��ح��ن م��ن��ذ اللحظة الأول����ى ام��ام
ن�����ص ث���ري كتبه ال�سيناري�ست
مبارك الف�ضلي عامر بال�شخ�صيات
والأح��داث التي تذهب �إل��ى مناطق
ا�ضافية لر�صيد الدراما الكويتية
ب�شكل خا�ص واخلليجية ب�شكل عام.
حيث جتري الأح��داث بني الكويت
ولبنان عرب جمموعة من ال�شخ�صيات
املحورية من الأ�شخا�ص الكويتيني
وال�سوريني ولبنان الذين جتمعهم
الظروف يف لبنان �ﻷ �سباب خمتلفة،
وير�صد امل�سل�سل ما يتعر�ضون له
داخل جمتمع جديد عليهم ،وحماولة
ان��دم��اج��ه��م ف��ي��ه .واي�����ض��ا ك��م من
الأحداث وال�شخ�صيات التي تتحرك
على ال�صعيد املحلي مب�شاركة عدد
بارز من اهم جنوم الدراما الكويتية
واخلليجية والعربية.
وي��ق��ول غ��اف��ل فا�ضل معلقا حول
العالقة بني عنوان امل�سل�سل و�أغنية
املطرب الكبري عبدالله الروي�شد قال:
نعم هناك عالقة بني �أغنية «م�س�ألة
وق��ت» التي قدمها الفنان عبدالله
الروي�شد وبني امل�سل�سل يف املعني،
حيث ان �أي عالقة ان�سانية بني الب�رش
لها وق��ت ،و�أن عامل الوقت يلعب

• بثينة الرئيسي

غافل فاضل:
مسلسل «مسألة
وقت» صوِّر بين
الكويت وبيروت

دورا حموريا يف كل �أنواع العالقات،
وا�ستطيع القول ان العمل �سيكون فيه
تنوع يف امل�شاهد واحل��وار واي�ضا
مواقع الت�صوير التي مت �إجنازها
ح�سب اجلدول الزمني والعمل جاهز
حاليا للعر�ض.
وعن عمله اجلديد قال الفنان الكبري
�أحمد ال�سلمان� :سعيد بتجدد التعاون
مع املخرج الكبري غافل فا�ضل الذي
يعترب احد االعمدة اال�سا�سية ل�صناعة
الدراما الكويتية واخلليجية ،ويف
العمل اجلديد اج�سد �شخ�صية جتد
نف�سها امام كم من املتغريات التي
تكاد تع�صف بحياتها ماديا ومعنويا
وعليه ان يواجه تلك التحديات بكثري
من االرادة واحلكمة.
من جانبه قال النجم اللبناين رفيق
علي �أحمد :ل�ست غريبا عن احلركة

• رفيق علي أحمد مع زينة مكي

الفنية �سواء يف الكويت او بقية دول
اخلليج العربية على �صعيد امل�رسح
او الدراما التلفزيونية .وكنت اترقب
ان يتم تطوير تلك العالقة �إلى تعاون
فني م�شرتك وهذا ما حتقق فعال عرب
م�سل�سل «م�س�ألة وقت» الذي يحمل
ن�صا ثريا وعميقا وخمرجا كبري ًا
ذا تاريخ وم�سرية وفريق عمل من
الفنانني والفنيني ميتلكون م�سرية
و�إجنازات فنية تر�سخ هذا التجربة
وت���ؤك��ده��ا ..وات���رك احل��دي��ث عن
�شخ�صيتي حلني عر�ض العمل قريبا
جدا..
ب��دوره��ا قالت النجمة العمانية
فخرية خمي�س :م�س�سل�سل «م�س�ألة
وقت»من الأعمال التي افتخر بها.
واقدم �شخ�صية تختلف �شكال وم�ضمونا
عما قدمته م��ن ذي قبل يف اط��ار

اجتماعي و�سعيدة ب�أن تكون الن�سبة
االكرب من م�شاهدي يف امل�سل�سل �إلى
جوار الفنان الرائع �أحمد ال�سلمان
الذي عودنا دائما على تقدمي حلول
ا�ضافية يف كل جتربة يقدمها.
وتتحدث الفنانة �شهد اليا�سني عن
امل�سل�سل بقولها :اوال تعي�ش حركة
الإنتاج الفني هذا العام حراكا عاليا
وهذا يعني انها جتازوت االزمة التي
مرت بها خالل املو�سمني املا�ضيني،
ويف العمل انا امام �شخ�صية تتطلب
لياقة عالية وح��ل��و ًال �إ�ضافية يف
التعبري والتقم�ص لتج�سد م�ضامني
ه��ذه ال�شخ�صة اال�ضافية .ويكفي
ان ي�ؤدي العمل امام خمرج مبكانة
وتاريخ املخرج القدير غافل فا�ضل
وه���ذا ميثل ا���ض��اف��ة �إل���ى ر�صيدي
وجتربتي الفنية.

أحمد السلمان:
شخصية تجد
نفسها أمام كم من
المتغيرات التي تكاد
تعصف بحياتها
فخرية خميس:
أقدم شخصية
تختلف شك ً
ال
ومضمون ًا عما
قدمته من قبل

المخرجة اإلماراتية نهلة الفهد
 ...شخصية العام
ح�صلت املخرجة الإم��ارات��ي��ة نهلة الفهد،
على لقب و�شهادة «�شخ�صية العام الإخراجية
الفنية» ،من الفيدرالية العاملية لهيئة
�أ�صدقاء الأم��م املتحدة ،وذلك عن جمموعة
�أعمالها املتنوعة يف عامل الإخراج ،خا�صة
الأعمال الفنية االن�سانية الداعمة للت�سامح
وال�سالم.
و�أعربت ،احلائزة على جوائز متعددة عاملية
وعربية وحملية يف الإم��ارات واخلليج ،عن
�سعادتها كونها متثل �أبناء وطنها الإمارات
وال��ع��امل العربي يف ه��ذه املحافل ،التي

حتمل ال�صيغة العاملية عملاً وجه ًدا.
وقالت نهلة�« :سعادتي كبرية و�أنا �أح�صد
جناحي هذا با�سم املخرجة الإماراتية،
فرحا �أن التكرمي جاءين من جهة
وزادين
ً
متخ�ص�صة عاملية تعتني بالأمم �أينما
كانوا دون التفريق بني اللغة �أو الدين،
وهذا منهج تربينا عليه على يد والدنا
الراحل ال�شيخ زايد بن �سلطان ،واليوم
نح�صده ب�أعمالنا و�إجنازاتنا» ،معربة
عن �سعادتها ملنحها هذا التكرمي �ضمن
حفل �أقيم يف م�رص الغالية.

بطاقة فنية
الى الإعالمية والأكادميية
ح�صة امل�لا التي افتقدنا
�إط�لال��ت��ه��ا اجلميلة على
ال�شا�شة وافتقدنا �أي�ضا
ب���راجم���ه���ا ال���رائ���ع���ة،
ول��ل��دك��ت��ورة ح�صة املال
نقول� :أين �أنت؟ لقد طالت
غيبتك ع��ن الإع��ل�ام رغم
�أن����ك ك��ن��ت ن��اج��ح��ة بكل
املقايي�س ،وق��د �سعدنا
بعودتك من باب الت�أليف
خ��ل�ال م�����س��ل�����س��ل��ك «ع���ود
�أخ�رض» والب�أ�س �أن تعودي
• حصة املال
من هذا الباب ،فالكتابة
هي الأ�سا�س وحجر الزاوية لكل عمل ،نتمنى لك النجاح يف هذا
الطريق� ،آملني �أن نراك على ال�شا�شة يف القريب العاجل.

وخز ابرة
يقولون يف �أمثالنا ال�شعبية اجلميلة� :صاحب بالني كذاب،
وطبعا هذا الكالم �صحيح ولكن ما ر�أيكم يف �صاحب خم�س
«باالت» فهو امل�ؤلف وهو املنتج وهو املخرج وهوالبطل
وه��و كل �شيء ،بالله عليكم م��اذا ن�سمي ه��ذا؟ مثل هذا
الفنان ينطبق عليه املثل الآخر الذي يقول� :سبع �صنايع
والبخت �ضايع� ،إال �إذا كان �سوبر مان ميكن يقدر على كل
هالأ�شياء.

إليسا تعلن عن طرح

بثينة الرئيسي :ال أفضل
األعمال المسرحية
ك�شفت الفنانة بثينة الرئي�سي� ،أنها رف�ضت
امل�شاركة يف الأع��م��ال امل�رسحية التي
عر�ضت عليها خالل الفرتة املا�ضية ،وذلك
ب�سبب توجه اجليل اجلديد للتكنولوجيا
وابتعاده عن التواجد بامل�سارح ،ا�ضافة
�إلى �أن الأعمال امل�رسحية حتتاج الكثري
من التح�ضريات والتدريبات لتقدمي عدد
قليل من العرو�ض ،وهي ال تف�ضل هذا الأمر
متاما.
و�أ�ضافت «بثينة» ،يف ت�رصيحات �صحافية
جلريدة «الراي» الكويتية� ،أنها اتخذت
�رارا منذ � 3سنوات بعدم امل�شاركة اال
ق� ً
بعمل فني واحد طوال العام ،وذلك لأنها
تن�شغل بتجارتها وال ت�سعى لك�سب املال من
الأعمال الفنية واال وافقت على كل ما يعر�ض عليها،
م�ؤكدة �أنه لي�س بال�رضورة التواجد الدائم يف الأعمال
الفنية اال اذا ك��ان �سي�ضيف ه��ذا العمل للفنان يف
م�شواره.
• عبدالله بهمن
ي�شار �إلى �أن بثينة الرئي�سي ت�شارك يف بطولة م�سل�سل
«الديرفة» �إلى جانب كل من« :عبد الله بهمن ،وغدير
ال�سبتي ،وح�سني املهدي ،وحممد املن�صور ،وهيفاء عادل ،وهو من ت�أليف علياء الكاظمي،
و�إخراج مناف عبد ال.
وجت�سد «بثينة» من خالل العمل دور فتاة تدعى فاطمة ،وهي �شخ�صية متقلبة للغاية ،وتعي�ش
الكثري من ال�رصاعات ب�سبب ال�صدمات التي �ستتلقاها.

تعجبني �رصاحة د.جنم عبدالكرمي املتناهية ،و�أحاديثه التي
جتعل املرء يتابعها حتى نهايتها ،وهذا الرجل فنان �شامل
مثل واخرج و�ألف ودر�س ،وكون نف�سه بنف�سه ،يف رحلة كفاح
طويلة تكللت بالنجاح فمن يزرع يح�صد ومن جد وجد،وهو
متحدث لبق ذو ثقافة عالية ،معرفتي به تعود �إلى �أوائل
ثمانينات القرن املا�ضي وقد �أجريت معه اكرث من لقاء منها
لالذاعة الكويتية،وكنت �ألتقيه كثريا يف امل�رسح ال�شعبي،
وهو بطبعه خفيف الظل اليخلو حديثه من النكتة ،ويف
�أر�شيفه الكثري من اللقاءات االذاعية مع كثري من ال�شخ�صيات
املهمة ،كما �أنه �أحد رواد الفن الكويتي ومن الذين تخرجوا
على يد عميد امل�رسح الكويتي زكي طليمات ،وكانت تربطه
عالقة متينة بزميل دربه عبداحل�سني عبدالر�ضا الذي �ساعده
�أثناء درا�سته خارج الكويت ،وهو �أي�ضا من م�ؤ�س�سي امل�رسح
العربي ،و�ضمن من مثل يف م�رسحية �صقر قري�ش �أوائل
�ستينات القرن املا�ضي ،ومما يتميز به جنم عبدالكرمي
تقليده الأ�صوات بكل مهارة ،وهو كاتب زاوية حمرتف ،وقد
قام ببطولة فيلم �سينمائي ا�سمه «حبي يف القاهرة» اثناء
درا�سته هناك ،وله م�ؤلفات منها:كتاب �شخ�صيات عرفتها
وحاورتها يف جزئني ،وكتاب �أدباء من العامل،كما اخرج
جمموعة من امل�رسحيات من �أ�شهرها بني �صامت� ،رصاحة
جنم عبدالكرمي �سببت له الكثري من امل�صاعب يف بداياته،
وقد طارده النظام البعثي من �أجل ذلك وملا اح�س ان حياته يف
خطر غادر الكويت �إلى لندن ،ما ال يعرفه الكثري من متابعي
ال�ش�أن الفني �أن جنم عبدالكرمي غري �شخ�صية عبدالعزيز
النم�ش من ام عليوي التي تعود عليها النا�س �إلى �شخ�صية
رجل يف احد �أعماله امل�رسحية وقبل النم�ش بعد ان اقنعه
جنم عبدالكرمي .ما �أود �أن �أقوله يف نهاية هذا احلديث �إنه
البد من اال�ستفادة من هذا الرجل ،فلديه خمزون �أدبي وفني
و�سيا�سي يفوق الو�صف ،لذا البد من توثيق م�سريته التي
جتاوزت �ستة عقود فنجم عبدالكرمي اليوم جتاوز الثمانني
عاما ،وهو �شاهد ع�رص على بداية الفن الكويتي واالذاعة
والتلفزيون ،وم�سريته الطويلة كتاب عايل القيمة ي�ستفيد
منه اجليل احلايل والأجيال القادمة ،والرجل عا�شق لوطنه
ويف جعبته الكثري .والله ويل التوفيق.

كليب أغنية «كرهني»

• إليسا

�أعلنت الفنانة
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة
�إلي�سا ،عن طرح
ف��ي��دي��و كليب
جديد «كرهني»
م�����ن ك���ل���م���ات
علي املولى،
اح��دى �أغنيات
�ألبومها «ايل كل
اللي بحبوين»
ع��ل��ى قناتها
الر�سمية على
«اليوتيوب».
وت��ع��د �أغنية
• علي املولى
«ك���ره���ن���ي»،
الثانية التي ت�صورها �إلي�سا على طريقة الفيديو كليب
بعد «ايل كل اللي بيحبوين» الذي طرحته بالتزامن مع
�ألبومها الذي يحمل نف�س الأغنية ،وحقق الكليب جناح ًا
كبري ًا ال�سيما �أنها �أعلنت فيه عن ا�صابتها بال�رسطان
وتعافيها منه.
وطرحت �إلي�سا ،ال�صيف املا�ضي� ،ألبومها «�إيل كل
اللي بيحبوين» ال��ذي �ضم � 16أغنية هم «ايل كل اللي
بيحبوين»« ،كرهني»« ،مفي�ش �أ�سباب»« ،نف�سي �أقوله»،
«�أن��ا وح��ي��دة»« ،ل�سه فيها ك�لام»« ،حكايات»« ،بني
قلبي وقلبك»« ،مري�ضة اهتمام»« ،ارتاح وعي�ش»�« ،أنت
معي»« ،بينا نع�شق»« ،كترية عليه»« ،عينيا دي»« ،عا
املخفي»« ،وح�شتوين».

