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آخر النهار

االثنين  17صفر 1431هـ
 01فبراير  - 2010العدد 0858

اتصاالت املعجبني تواصلت ألكثر من ساعتني في ديوانية «راهنلا»

فن

زينة كرم :أقول ملروجي اإلشاعات« ..أنا كويتية بالتأسيس»!
كتب شريف صالح

في أقل من عامني فقط وضعت اسمها في الصف األول بني أبناء جيلها ،واكتسبت خبرات مدهشة
في حرفة التقديم ما بني البرامج السياسية والفنية واملنوعة ،وخاضت أكثر من تجربة الفتة في أكثر
من قناة قبل أن يستقر بها املقام في «مسائي» على شاشة «الراي».
ال تعتبر نفسها نجحت بالحظ بل بالتعب والعرق والثقافة واحترام املشاهد ،مؤكدة أنها بدأت املشوار
مبكرًا منذ أن كانت طالبة في الجامعة وتدربت على يد اعالميني كبار.
ولتأكيد موهبتها وحضورها على الشاشة نجحت في خطف األضواء بأدائها الالفت في مسلسل
«نور عيني» الذي وضعها أيضا على القمة بني املمثالت من بنات جيلها.
وما بني التقديم والتمثيل ينتظرها مستقبل واعد بما تمتلكه من حضور وثقافة ومحبة الجمهور
ألدائها وطلتها .الفنانة واالعالمية الشابة زينة كرم حلت ضيفة مميزة على ديوانية «النهار» في حوار
ال يخلو من سخونة ومشاكسة ،واستمرت اتصاالت املعجبني ألكثر من ساعتني من قبل وصولها
وحتى بعد انصرافها في شهادة حية على تربعها في قلب الجمهور الكويتي.
وبكل لباقة تحدثت زينة عن عملها في االعالم وطموحها وأمنياتها وردت على الشائعة التي تطاردها
منذ البداية مؤكدة أنها «كويتية بالتأسيس» وتتشرف بأن تمثل بلدها خير تمثيل.
والى تفاصيل الحوار:

أعيش مرحلة التأسيس لعملي والزواج مشروع مؤجل
حتى يأتي الشخص املناسب في الوقت املناسب

مسائي
● وردة ال�ع�ت�ي�ب��ي :يهبل ب��رن��ام�ج��ك «م �س��ائ��ي» ..ل�ك��ن شكلك مو
مرتاحة فيه؟
■ م��و شكلي م��و م��رت��اح��ة ..ب��س أي ب��رن��ام��ج ف��ي بدايته
يحتاج ف�ت��رة للتأقلم واالن �س �ج��ام .وال�ب��رن��ام��ج ل��ه خطط

بدأنا بقوة في «مسائي»
وكان لنا شرف استضافة
نائب رئيس مجلس
الوزراء الشيخ أحمد
الفهد
«وايد انظلمت في أماكن
معينة وتفصيالت
وبكيت بدل الدموع دم»
عالقتي بتلفزيون
«الراي» وايد حلوة

{

● فجر :شنو جديدك؟
■ عندي برنامج «مسائي» كل اثنني وثالثاء وأربعاء على
شاشة الراي الساعة التاسعة والنصف .وعندي عروض
من أكثر من شركة انتاج لكن لم أتفق على شيء.
● محمد :شلونك زينة؟
■ الله يسلمك.
● بصراحة أنت أبدعت في مسلسل «نور عيني» واملسلسل حيل
متعوب عليه.
■ الله يسلمك ..ما تقصر.
● وأتمنى نشوفك ممثلة أحسن من املذيعة
■ يعني ما عجبتك كمذيعة؟
● أل ..بس التمثيل أحسن ..وعندي سؤال أبي أعرف عمرك؟
■ عمري من عمر محبة الناس لي.
● دانة :شخبارك زينة؟
■ الحمد لله.
● أنا دانة من «الفيسبوك».
■ هال فيك ..وأهال بأهل السعودية كلهم.
● سمعنا ان عندك مشروع فيلم «أكشن».
■ ال ..هذا كان مشروعًا قديمًا.
● فواز :الى األمام دائما في أعمالك ..وحبيت أسألك لو عرض عليك
دور رئيسي توافقني عليه؟
■ تبوني أكمل في التمثيل؟
● أكيد.
■ خالص ..اذا عرض علي دور حلو مثل دوري في «نور
عيني» سأوافق عليه.

كبيرة في املستقبل فهو برنامج ضخم لناحية امليزانية
ونوعية الضيوف واهتمام املسؤولني ب��ه وب��دأن��ا بداية
قوية وك��ان لنا الشرف باستضافة معالي الشيخ أحمد
الفهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وتحياتنا الكبيرة له
وناقشنا معه قضية مهمة يعاني منها الشعب الكويتي
وه��ي قضية االس �ك��ان .وس�ع�ي��دة ب��ال�ت�ع��اون م��ع زم��الئ��ي
ن��واف القطان وهاشم أس��د وسالم الخضر وبقية فريق
البرنامج وكلنا نحتاج الى بعض الوقت لالنسجام.
● زينة ..شنو برجك؟
■ أنا مواليد  10/10برج امليزان.
● وين ساكنة؟
■ في بنيد القار.
● زينب :أنت كنت في برنامج «بنات وبس»؟
■ قبل في تلفزيون الوطن كان عندي برامج «بنات وبس»
و«صباح الوطن» و«ليالي الوطن» والحني أنا في «الراي»
وأيضا سافرت الى االمارات وقطر.
● محمد :زينة أنت درست االعالم هنا في الكويت؟
■ أن ��ا خ��ري �ج��ة اع� ��الم ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وخ� ��الل دراس �ت��ي
ل��الع��الم ال�ت�ح�ق��ت ب��ال�ع��دي��د م��ن ال � ��دورات م�ن�ه��ا ب�ع�ث��ة من
مؤسسة أميركية للتبادل الطالبي ،وفي تلفزيون الوطن
وال�ك��وي��ت على ي��د االع��الم��ي بسام العثمان وف��ي االذاع��ة
مع االعالمي الكبير فيصل ال��دوي�س��ان ..كما عملت فترة
قصيرة في الصحافة.
● شنو استفدت من تجربتك مع تلفزيون الوطن؟
■ تلفزيون الوطن جمع الكثير من االعالميني الكويتيني
ومنهم أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم .وشاركت في
ثالثة برامج مهمة هي «بنات وب��س» و«ص�ب��اح الوطن»
و«ل�ي��ال��ي ال��وط��ن» وه��و ب��رن��ام��ج ف �ن��ي ..وب�ع��د س�ن��ة آث��رت
االنطالقة الى عالم أوس��ع ..واستطيع القول ان تلفزيون
ال ��وط ��ن أع �ط��ان��ي ف��رص��ة ال �ظ �ه��ور ال ��راق ��ي أم � ��ام ال�ش�ع��ب
الكويتي وعرفني ال��ى ال�ن��اس وأعطاني فرصة التعاون
مع اعالميني كبار وله مكانة وايد عزيزة على قلبي ..رغم
التعب فأنا كنت أنشغل يوميا من  12الى  15ساعة وكنت
أكسر خاطر نفسي ملا أطالع نفسي في الشاشة وأشوف
التعب على وجهي.
● صالح :حبيت أبارك لك على املسلسل ..وعندي سؤال :ليش ما
قمنا نشوفك في تلفزيون الوطن؟
■ ألن ��ي اس�ت�ق�ل��ت م �ن��ه م��ن ح��وال��ي س �ن��ة وان �ت �ق �ل��ت ل�ع��دة
محطات منها  mbcوالشاهد والحني «ال��راي» واستفدت
خبرات كثيرة.

اإلعالمية الشابة زينة كرم في ديوانية «النهار»

● تحسني بالغرور؟
■ ال�غ��رور مقبرة النجاح وأهلي ربوني على التواضع..
فمن ت��واض��ع لله رف�ع��ه ..ففي النهاية نحن ف��ي رحلة وال
ي�ب�ق��ى م��ن االن �س��ان اال ال�س�م�ع��ة ال�ط�ي�ب��ة واألث ��ر الجميل.
وه ��ذه قناعتي ل�ك��ن ل��أس��ف واي ��د ن��اس ي�غ��ره��م النجاح
وتغرهم الدنيا والطبول حواليهم فيفقدون املصداقية
م��ع ذات�ه��م وم��ع اآلخ��ري��ن وينفصلون ع��ن ال��واق��ع .واللي
يصنع االنسان تعبه على ذاته وحب الناس له ..فأنا ما
أق��ول ع��ن نفسي نجمة لكن ال�ن��اس ه��ي اللي تحكم على
نجاحي.
● لكن يقولون ان زينة كرم شايفة حالها؟
■ اشاعة ..في ناس أتأثروا بشخصيتي في «نور عيني»
وك��ره��ون��ي وه ��ذا دل�ي��ل ن�ج��اح��ي ف��ي ال � ��دور ..وف��ي بعض
الصحافيني كانوا يتهموني اني ما أتواصل معهم ..لكن
فعال ما كان عندي وقت غير للنوم بسبب شغلي في أكثر
من برنامج..
والصحافة عزيزة على قلبي وه��ي سلطة مهمة وجسر
للتواصل مع الجمهور ..وهم مني وفيني .وأعتذر حق كل
صحافي ما رديت عليه أو ما سمحت الظروف للتواصل
معه.
● فوزي :تجدين نفسك أكثر كمذيعة أم كممثلة؟
■ أنا دارسة لالعالم وممارسة له وخبرتي فيه أكبر لكن
رأي املمثلني والنقاد ورد فعل الجمهور كل هذا شجعني
ع �ل��ى االس �ت �م��رار ف��ي خ ��وض ت �ج��رب��ة ال�ت�م�ث�ي��ل وأع �ت �ب��ره
موهبة أكثر منه دراسة.

التباس

اإلشاعات

● صحيح ان الفنان عبد العزيز املسلم قال ان زينة كرم ما راح
تمثل مرة تانية؟
■ ال ..ص��ار ف��ي ال�ت�ب��اس ف��ي ال �ك��الم ..ألن��ه مل��ا كلمني عن
التمثيل قلت له ننطر ملا أش��وف رد فعل الجمهور على
«ن ��ور ع�ي�ن��ي» ..ل�ك��ن ه��و ف�ه��م وج�ه��ة ن�ظ��ري وع ��رض علي
عملني جديدين وسعدت جدا.
● شنو الفرق بني شخصيتك الحقيقية ودورك في املسلسل؟
■ أنا مو سطحية مثل نور وعندي خبرة واي��د بالحياة
وم��ا أش ��وف ال �ن��اس ع�ل��ى أش�ك��ال�ه��م ل�ك��ن ع�ل��ى دواخ�ل�ه��م..
والحمد لله م��و م�غ��رورة مثل ن��ور .وب�ص��راح��ة خفت من
الدور ألن فيه اربعة تحوالت من فقيرة الى شبه مجنونة
ونصف رجل الى عمياء نادمة .وسعيدة بأنني نجحت
في اقناع الناس بالدور.
● فيصل :مسلسلك وايد حلو ومنه لألعلى
■ الحمد لله انه عجبكم.

● تخافني من االشاعات؟
■ االش ��اع ��ات ض��ري �ب��ة ل�ل�ش�ه��رة وال �ن �ج��اح..وال �ح �م��د لله
م��ا ط�ل�ع��ت ع�ل��ي اش��اع��ات واي� ��د ..ي�م�ك��ن أك �ب��ر اش��اع��ة ان��ي
م��و ك��وي�ت�ي��ة ..ودائ �م��ا أؤك ��د ل�ه��م ان��ي ك��وي�ت�ي��ة األم واألب
وبالتأسيس وأفتخر اني كويتية ..بس يمكن شكلي ما
يعبر وايد.
● ما تخافني ان كثرة ظهورك كمذيعة تضر بك كممثلة؟
■ على فكرة لو كنت أبي الظهور كل يوم في التلفزيون
كنت ظهرت ..لكن أنا ضد الظهور العشوائي وأتعب وايد
على حالي وم��ا نجحت ف��ي التمثيل واالع��الم م��ن ف��راغ..
فأنا واي��د انظلمت في أماكن معينة وتفضيالت وبكيت
ب ��دل ال ��دم ��وع دم ..ووال � ��دي ق ��ال ل��ي ك�ل�م��ة وأن� ��ا ص�غ�ي��رة
مازالت في بالي ..اذا الله كاتب لك شيئًا راح يصير ولو
ال��دن�ي��ا ك�ل�ه��ا واق �ف��ة ق ��دام ��ك ..وال�ع�ك��س ص�ح�ي��ح ..وداي �م��ا
أت��ذك��ر ه��ذه الكلمة وال�ح�م��د ل�ل��ه ع�ل��ى نياتكم ت��رزق��ون ..
وب��دأت أحصد ثمار هذا التعب من بدايتي في الجامعة
وحتى اليوم ..وما أشوف نفسي وصلت الى القمة بل أنا
مازلت في الخطوة األولى في مشوار طويل .وأنا مؤمنة
بالتخصص ل�ك��ن اذا ك��ان االن �س��ان ل��دي��ه أك �ث��ر م��ن ق��درة
أو موهبة من حقه يعبر عنها ويترك الحكم للجمهور.

محظوظة
● أحمد :أنت محظوظة في النجاح؟
■ الحمد ل�ل��ه ..راض�ي��ة عما حققته ف��ي سنتني وحظيت
بفرص جميلة.

حظيت بفرص جميلة
وراضية عما حققته
في سنتني
الغرور مقبرة النجاح
وأهلي ربوني على
التواضع
أعتذر حق كل صحافي
ما رديت عليه
أو ما سمحت الظروف
للتواصل معه
عالم التمثيل والدراما معي منذ الطفولة ..فالقراءة كانت
هوايتي وق��رأت ف��ي امل��وس��وع��ات وك�ت��ب ال�ت��اري��خ وأع�م��ال
وايد لنجيب محفوظ واحسان عبد القدوس وطه حسني.
● مبارك :راح تكملني في مجال التمثيل؟
■ ان شاء الله.
● هال :تخططني للمستقبل؟
■ ص ��راح ��ة ت �ع��رض ع �ل��ي أف �ك ��ار ب ��رام ��ج ك �ث �ي��رة ..لكنني
ح��ري �ص��ة ج � ��دا ف ��ي ك ��ل خ� �ط ��وة أخ� �ط ��وه ��ا ع �ل��ى اح� �ت ��رام
جمهوري وتقديم عمل مفيد أو وق��ت ممتع ..وأؤم��ن ان
املذيع اللي يشتغل من القلب يصل الى القلب ..فاالعالم
رس��ال��ة قبل أي ش��يء آخ��ر أم��ا ال�ش�ه��رة فهي ت��أت��ي تباعا
واأله��م من ذلك القيمة والتأثير ..الشهرة أو الجمال الى
زوال.
ودائما أقول لنفسي انه آن األوان كي أرد الجميل لبلدي
التي علمتني وصرفت علي وأن أفيد مجتمعي وأن أقدم
برامج تتفاعل مع الناس وتساعدهم على تغيير حياتهم
ال��ى األفضل .بطبعي أشتغل وأش��د حيلي وأت��رك الباقي
على رب العاملني وأؤمن أن لكل مجتهد نصيب.

● نوران :أحبك موت زينة.
■ وأنا كمان أحبك.
● بصراحة عجبني دورك في «نور عيني» وكنت أبكي معك في
الحلقة.
■ مشكورة يا نوران ..والحمد لله ان املسلسل نجح لدرجة
أكثر من واح��دة شكرتني ألن الريايل قاموا يقعدون في
البيت ويطالعون املسلسل اللي صار مثل حمامة السالم
ب��ني ال��رج��ل وزوج�ت��ه ألن��ه عمل ن��اع��م ويحمل الكثير من
معاني الحب والرومانسية املفقودة اآلن.
● تفكرين في الزواج؟
■ قبل ما أك��ون اعالمية أو فنانة أنا ام��رأة وال��زواج جزء
مهم في حياتها ..لكن أنا حاليا جدًا مشغولة وما أعتقد
ف��ي ه��ذه املرحلة أن أج��د ال��زوج ال��ذي يتحمل انشغالي..
ف�ه��ي م��رح�ل��ة ت��أس�ي��س لعملي وم �ش��روع ال � ��زواج مؤجل
حتى ي��أت��ي الشخص امل�ن��اس��ب وال��وق��ت امل�ن��اس��ب أيضا.
واملهم انه يحترم ويقدر ويحتوي زينة االنسانة واملرأة
والفنانة واالعالمية.
● في الوهابي :أنت أحلى مذيعة
■ من ذوقك يا في
● شلون تختارين الدور؟
■ أن ��ا ج ��دا دق �ي �ق��ة ف��ي اخ �ت �ي��اري وع��رض��ت ع �ل��ي أع �م��ال
كثيرة قبل «ن��ور عيني» واع �ت��ذرت ..لكن شخصية نور
وتركيبتها ك��ان��ت أك�ب��ر ت�ح��د ل��ي واش �ك��ر ال�ف�ن��ان الكبير
عبد العزيز املسلم على الفرصة الجميلة اللي أعطاني
اياها وأتشرف اني بدأت معه وان شاء الله تكون بيننا
تعاونات أكبر.
وأنا حذرة جدًا في الخطوات املقبلة بعد نجاحي ..ويقص
عليك اللي يقول أنا ما يهمني الظهور أو ما تهمني أدوار
البطولة .فأي ممثل أو اعالمي يحب انه يكون في مركز
األضواء وهذا الشي مو عيب لكن املهم انه يعطي مقابل
هذه الفرصة .وال مانع من الظهور كضيفة شرف في أي
عمل اذا كان الدور يضيف لي ويؤثر في الجمهور.
● نور :ليش ما استمريت في قناة mbc؟
■ ب �ع��د ت ��رك ال��وط��ن ع�م�ل��ت ف��ي أك �ث��ر م��ن ق �ن��اة خليجية
واكتسبت خبرات متنوعة منها بحكم االنطالق الى عالم
أوس��ع فكانت ل��ي تجربة ف��ي االم ��ارات وق��دم��ت برنامجا
لفضائية  mbcث��م ق�ن��اة ال�ش��اه��د ف��ي ف�ت��رة االن�ت�خ��اب��ات.
وهذا التنوع أثرى شخصيتي االعالمية ..لكن برنامجي
مع  mbcكان بأسلوب املنتج املنفذ وليس تعاونا مباشرا
مع القناة.
وكلها تجارب مهمة فتحت لي الباب لعروض كثيرة مع
قنوات كبيرة مثل «روتانا» و«دبي» .لكنني ما بغيت أهد
ال�ك��وي��ت واب�ت�ع��د ع��ن أه�ل��ي ول�ه��ذا السبب فضلت عرض
«ال ��راي» ألن عالقتي بهم واي��د ح�ل��وة م��ن أي��ام الجامعة.
وال �ج �م �ي��ل ان ت �ل �ف��زي��ون «ال � � ��راي» ك��وي �ت��ي امل �ن �ش��أ ع��رب��ي
التوجه وهو يخدم الخطوة التي أريدها الحني كي تمتد
قاعدة جمهوري خليجيا وعربيا.

مفاجأة أحمد إيراج

زينة مع الزميل شريف صالح (تصوير حسن يونس)

ف��اج��أن��ا النجم ال�ش��اب أح�م��د اي��راج
بمداخلة دون أن يكشف عن اسمه
ل �ن��ا ،وغ �ي��ر ط �ب �ق��ة ص��وت��ه ح �ت��ى ال
ن� �ت� �ع ��رف ع� �ل� �ي ��ه ،وب� � � ��دأ ك� ��الم� ��ه م��ع
ً
ضيفتنا ق��ائ��ال :ب��داي��ة أل��ف مبروك
على نجاح مسلسلك «ن��ور عيني»
وأتمنى ل��ك التوفيق ف��ي برنامجك
ال� �ج ��دي ��د «م � �س ��ائ ��ي» وال أري � � ��د أن
آخ��ذ ال��وق��ت م��ن املعجبني لكن فقط
اتصالي ن��وع من رد الجميل ..فأي
ف�ن��ان ال ي�ت��وق��ف ع�ن��د األج ��ر امل��ادي
ب��ل ع �ن��د ال�ك�ل�م��ة ال�ج�م�ي�ل��ة وال �ث �ن��اء
وال � �ن � �ق� ��اد ال� �ب� �ن ��اء ف� �ه ��ذا ال ي�م�ح��ى
م� ��ن ع �ق ��ل وروح ال� �ف� �ن ��ان واألخ � ��ت
ال�ف�ن��ان��ة زي�ن��ة ك��رم ل��م تبخل ب��ذل��ك،
ف��أرس �ل��ت ل ��ي رس ��ال ��ة ج� ��دا ج�م�ي�ل��ة
على «الفيسبوك» ..ومثل ما فرحت
ب��رس��ال �ت �ه��ا أت �م �ن��ى أن ت �ف��رح زي�ن��ة
ب��أع�م��ال�ه��ا وب �ث �ن��اء ال�ج�م�ه��ور على

أدائها .وال أنسى أبدا كلمة الفنانة
ال �ق��دي��رة س�ع��اد ع�ب��د ال�ل��ه ل��ي فرغم
مكانتها وريادتها كانت تقول لي
الى اليوم أفرح بأي كلمة طيبة تقال
في حقي وفي حق عملي.
أما زينة التي تأثرت جدًا بمداخلة
أح� �م ��د اي � � ��راج ف �ق ��ال ��ت :ص ��راح ��ة ي��ا
أحمد أنت فنان رائع بفنك وأخالقك
وتعاملك الراقي مع الجمهور والكل
يشهد ل��ك بذلك وأن��ت مثال الفنان
القدوة الذي أتطلع اليه ..وأنت نجم
ب �ك��ل م ��ا ت �ح �م��ل ال �ك �ل �م��ة م ��ن معنى
واتصالك يشرفني وايد ..والرسالة
التي أرسلتها لك ال تعبر عن رأيي
بل عن رأي الجميع من جمهورك.
واخ �ت �ت��م أح �م��د ك��الم��ه ق ��ائ ��ال :وان
ش��اء ال�ل��ه يجمعنا مسلسل جديد
أن��ا وزي�ن��ة لكن ال أود ال�خ��وض في
التفاصيل حاليا.
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