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آخر النهار

الجمعة  30ربيع األول 1430هـ
 27مارس  - 2009العدد 0561

بمناسبة اليوم العاملي للمسرح

فن

عبدالحسني عبدالرضا :مطلوب دعم أكبر للحركة املسرحية
كتب عبدالستار ناجي

ي �ص��ادف ال �ي��وم  27م ��ارس ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�م�س��رح ،وف��ي م�ث��ل ه��ذا ال �ي��وم تحتفل جميع ال �ف��رق املسرحية
ف��ي ان �ح��اء ال �ع��ال��م وه �ك��ذا االم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�ع��اه��د واالك��ادي �م �ي��ات ال�ف�ن�ي��ة ح �ي��ث ت �ت��م االش � ��ارة ال ��ى اب��رز
م �ف��ردات التميز وال�ت��أك�ي��د على ال ��دور ال��ذي يضطلع ب��ه امل�س��رح ف��ي عملية ال�ب�ن��اء ال�ح�ض��اري واالن�س��ان��ي،
هذا وقد كلف الكاتب البرازيلي اونستو بوال بكتابة كلمة اليوم العاملي للمسرح ،مشيرين الى ان عددا من
املبدعني العرب تشرفوا بهذه املهمة ومنهم سمو حاكم الشارقة الشيخ د .سلطان القاسمي والكاتب الراحل
سعد الله ونوس وفتحية العسال وتوفيق الحكيم وغيرهم ..وبهذه املناسبة ،نطوف من خالل «النهار» مع
عدد بارز من نجوم الحركة املسرحية في الكويت ،للحديث عن ابعاد هذه املناسبة .في البداية يحدثنا الفنان
الكبير عبدالحسن عبدالرضا قائال:

اما الفنان القدير غانم الصالح فيقول:
ل �ق��د اس �ت �ط��اع��ت ال �ح��رك��ة امل �س��رح �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ان
تؤكد حضورها ووجودها ،وايضًا ان تحقق الكثير
من االن�ج��ازات والبصمات ،وف��ي ه��ذا اليوم نحن في
أمس الحاجة الن نتذكر دور الرواد ،وايضًا املطالبة
ب �ف��رص اك �ب��ر ل �ج �ي��ل ال �ش �ب��اب ال �ب��اح��ث ع ��ن ال �ف��رص
لتأكيد حضوره وتحقيق االستمرارية.
وتتحدث الكاتبة واملنتجة ورائ��دة مسرح الطفل في
الكويت عواطف البدر:
ان ��ه ب��ال ادن ��ى ش��ك ي ��وم م�ه��م وي ��وم ي�ع�ل��ن ب��ه ال�ع��ال��م
دع �م��ه ورع ��اي �ت ��ه ل �ل �م �س��رح واه� �ل ��ه ،وم� ��ن خ� ��الل ه��ذا
ال �ي��وم ،اط�ل��ق دع ��وة اله��ل امل �س��رح وك�ت��اب��ه وصناعه
وم �ب��دع �ي��ه ل��اله �ت �م��ام ب �ق �ض��اي��ا امل � ��رأة وال �ط �ف��ل على
وج ��ه ال �خ �ص��وص ،الن�ه�م��ا ي�م�ث�ل��ون ق �ط��اع��ات مهمة
من شرائح املجتمع ،وه��ذه القطاعات في حاجة الى
ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ق�ض��اي��اه��ا او م�ع��ان��ات�ه��ا على
وجه الدقة.
ي��ؤك��د الفنان الكبير ج��اس��م النبهان رئ�ي��س مجلس
ادارة ف��رق��ة امل�س��رح الشعبي ،ال��ذي ك��ان م��وج��ودًا في
دول��ة االم ��ارات العربية لتقديم مسرحية «ريتشارد
ال �ث��ال��ث» م��ن اخ � ��راج س�ل�ي�م��ان ال �ب �س��ام ،ح �ي��ث ي��ؤك��د
النبهان على ابعاد جديدة قائال:
م��ع االح �ت �ف��ال ب��ال �ي��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�م�س��رح ،ن��دع��و ال��ى
تجاوز الحدود االقليمية ،والعبور الى آفاق جديدة،
وهذا ما تم في تجربتنا االخيرة ،التي نحن بصددها
ه��ذه االي ��ام م��ن خ��الل مسرحية «ري �ت �ش��ارد ال�ث��ال��ث»
م��ع ال�ف�ن��ان سليمان ال�ب�س��ام ال�ت��ي ت�ق��دم ف��ي ع��دد من
العواصم وامل ��دن ،فبعد ب��اري��س وواشنطن ه��ا نحن
اليوم في دولة االمارات العربية املتحدة وفي الطريق
الى عدد من املدن والعواصم.
وه� �ن ��ا ي� �ت ��أك ��د دور ح� �ض ��ور امل � �س� ��رح ف� ��ي ال �ك��وي��ت
وانطالقته الى العاملية .ويقول الفنان احمد السلمان
رئيس مجلس ادارة فرقة املسرح الكويتي:

أحمد السلمان:
صيغ إنتاجية
متطورة
للمسرح

وتقول الفنانة زهرة الخرجي:
اتشرف بأن اكون ابنة املسرح ،ومن هذا املنطلق أدعو
الى دور اكبر للمرأة على صعيد دعم ورصد وتقديم
قضاياها ،واي�ض��ًا منح ف��رص اك�ب��ر ل�ل�م��رأة كمؤلفة
وكمخرجة وكممثلة ،وايضًا بقية الحرف الفنية في
ظل هذا الكم املتميز من مخرجات املعاهد الفنية.
ويسلط الفنان عبدالله عبدالرسول مؤسس مسرح
ً
الشباب على قطاع مهم في الحرفة املسرحية قائال:
بمناسبة ال�ي��وم العاملي للمسرح نشيد باالهتمام
ال �ب��ال��غ ب��ه ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د امل�ح�ل��ي ون �ظ��ل ن��ؤك��د ب��ان
ره��ان�ن��ا ال��دائ��م م�س��رح ال�ش�ب��اب وش �ب��اب امل �س��رح في
ال �ك��وي��ت الن �ه��م االم� ��ل وه ��م امل�س�ت�ق�ب��ل وم ��ن دون �ه��م
ل��ن ت�ك��ون ه�ن��ال��ك اس�ت�م��راري��ة ك�م��ا ال يفوتنا ونحن
ن �ت �ح��دث ع ��ن األم � ��ل ان ن �ش �ي��د ب � ��دور رواد وأج �ي��ال
املسرح الذين افنوا حياتهم من اجل اسعاد وامتاع
الجماهير في كل مكان.
ويقول د .نبيل الفيلكاوي رئيس مجلس ادارة نقابة
ال �ف �ن��ان��ني واالع��الم �ي��ني رئ �ي��س م �ه��رج��ان ال �خ��راف��ي
لالبداع املسرحي.
رائ��ع ان يتزامن ي��وم املسرح العاملي مع احتفاالتنا
بتأسيس نقابة الفنانني واالع��الم�ي��ني ف��ي الكويت
حيث نتطلع الى فعل نقابي يحمي الحركة املسرحية
ويأخذ بيدها الى بر األمان ويضمن حقوق كوادرها
ويؤمن لهم الرعاية والدعم واالستمرارية.
وف � � ��ي امل� �ح� �ط ��ة األخ � � �ي� � ��رة ي� �ت� �ح ��دث اي � �ض� ��ًا ال� �ف� �ن ��ان
خ ��ال ��د أم� ��ني ال � ��ذي ي �ح �ض��ر ه� ��ذه االي� � ��ام ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
امل �غ��رب �ي��ة ل �ت �ص��وي��ر دوره ف ��ي ف �ي �ل��م «ت � � ��ورا ب � ��ورا»
م� ��ع امل � �خ� ��رج ول� �ي ��د ال� �ع ��وض ��ي ب� �ق ��ول ��ه .ب� �ع ��د ت�ح�ي��ة
ج �م �ي��ع اس ��ات ��ذت ��ي وزم� ��الئ� ��ي واخ� ��وت� ��ي م ��ن اج �ي��ال
وك ��وادر ال�ح��رف��ة امل�س��رح�ي��ة بمناسبة ال �ي��وم العاملي

حمد الرقعي:
نثمن الدعم
الرسمي
للمبدعني

زهرة الخرجي:
دور أكبر
للمرأة

وص �ل��ت امل �ط��رب��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ك � ��ارول س �م��اح��ة ال ��ى م �ص��ر ب��دع��وة من
التلفزيون املصري من برنامج «اللعب مع الكبار» الذي يلقي الضوء
على مسيرتها لتصوير حلقة وخطواتها الفنية املدروسة والثابتة
التي أوصلت موهبتها ال��ى جمهور عريض في كل ال��دول العربية
وجعلتها تقف على أكبر املسارح العاملية.
ك� ��ارول ،ت�ح��ل ضيفة أي�ض��ا ع�ل��ى ب��رن��ام��ج «ك �ب��اري��ه» ،وت�ح�ي��ي حفال
خاصا في احدى الشركات العاملية قبل عودتها الى بيروت.
ك �م��ا ت�س�ت�غ��ل س �م��اح��ة ف �ت��رة وج ��وده ��ا ف��ي م �ص��ر ل�ت�ض��ع ال�ل�م�س��ات
األخيرة على مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد التي وضع بعض
ألحانها عمرو مصطفى ومحمد يحيى.

الجسمي وجمال سالم مع ميساء
« في الخيران»

{

في البداية بودي ان اهنئ جميع الفنانني واملسرحيني
على وجه الخصوص ،بهذا اليوم ،الذي يؤكد مكانة
املسرح واهميته ،حيث االحتفال على مستوى العالم،
وب��ودي ان يتم التأكيد واملطالبة بدعم اكبر للحركة
املسرحي ،والتي تظل اليوم بالذات ،بأمس الحاجة
ملزيد من الرعاية على املستويني الرسمي والخاص،
وه��ي دع��وة لالهتمام وال��رع��اي��ة وال �ع��ودة ال��ى دائ��رة
ال� �ح� �ض ��ور ف� ��ي ج � � ��دول االه � �م � �ي� ��ات وال � �ض� ��روري� ��ات
الحياتية ،ملا للمسرح من مكانة وقيمة واهمية.

بمناسبة ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�م�س��رح ،ن��دع��و ال��ى صيغ
ان�ت��اج�ي��ة م �ت �ط��ورة ،ت�ع�م��ل ع�ل��ى تفعيل دور امل�س��رح
وت�ط��وي��ر ام�ك��ان�ي��ات��ه امل��ادي��ة ع�ل��ى وج��ه ال�خ�ص��وص،
ك�م��ا اه �ن��ئ ج�م�ي��ع ال��زم��الء ف��ي ال��وس��ط ال�ف�ن��ي ب�ه��ذه
املناسبة.
وي � �ش� ��ارك � �ن� ��ا ف � ��ي ه � � ��ذا ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ح � �م� ��د ال ��رق� �ع ��ي
م� � ��دي� � ��ر م� � �ه � ��رج � ��ان ال � �خ � �ل � �ي� ��ج امل� � �س � ��رح � ��ي ب � �ق� ��ول� ��ه:
قبل كل شيء ،فنحن نثمن الدعم الرسمي ،وما هذه
امل �ه��رج��ان��ات اال ج ��زء م��ن ذل ��ك ال ��دع ��م ،ال� ��ذي نتمنى
ان ي�ت�ط��ور وي �ت��واص��ل ،ب�م��ا ي�ل�ي��ق وس�م�ع��ة ال�ك��وي��ت،
وايضًا املسرح كوسيلة لتوعية وتثقيف الجماهير
والشعوب بشكل عام.

كارول سماحة ضيفة
على التلفزيون املصري

عبدالحسني عبدالرضا يتحدث للزميل عبدالستار ناجي

غانم الصالح:
فرص أكبر
لجيل الشباب

جاسم النبهان:
تجاوز الحدود
اإلقليمية

عواطف البدر:
االهتمام بقضايا
املرأة والطفل

لسنوات طويلة ارتبطا معًا بأجمل األعمال الدرامية حتى أنهما شكال
ً
ثنائيًا جميال أضاف الكثير للدراما االماراتية والخليجية ،فالفنان
االم��ارات��ي «أح�م��د الجسمي» ص��اح��ب األدوار امل�م�ي��زة يصف صديق
ّ
دربه السيناريست االماراتي «جمال سالم» بأنه من أمهر الكتاب في
تجسيد الواقع االماراتي عبر األعمال الدرامية .يتابع الجمهور في
حلقة «موعد في الخيران» على قناة دبي ،النجمة ميساء مغربي في
حوارها مع احمد الجمسي وجمال سالم عن هموم الدراما االماراتية
ما لها وما عليها ،ومشكلة نقص الفنيني االماراتيني ،في ظل وجود
املخرج االماراتي املتمكن من تجسيد الحالة االماراتية بشكل دقيق،
كما تناقش مسلسل «حاير طاير» الذي كتب أج��زاءه الخمسة جمال
سالم وش��ارك الجسمي في أربعة أج��زاء منه ،كما لم يغب عن الحوار
مكرمة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،والتي ّ
كرم من خاللها الفنانني االماراتيني
بمنحة مالية قيمتها  15مليون درهم ،في حفل ضخم أقامته مؤسسة
دبي لإلعالم أواخ��ر العام الفائت ،مثمنني عاليًا هذه املكرمة الكبيرة
التي حفزت الفنان االماراتي على املزيد من العطاء .واختارت ميساء
لضيفها مجموعة متنوعة من االط�ب��اق املغربية ،اثناء الحديث عن
ذكرياتهم واهتماماتهما ومشاغلهما اليومية كما ناقشت مع «جمال
سالم» عن الرابط بني الرياضة والكتابة كونه العبا معتزال في نادي
الجزيرة ،كما استفسرت منه عن كثير من األمور األخرى ،وناقشت مع
أحمد الجسمي أم��ور حياتية عديدة وأسلوب تناوله ألدواره الفنية
وألعماله التلفزيونية .كما اخ��ذت لعبة «الدومينو» الشهيرة حيزًا
كبيرًا من الجزء الثالث من الحلقة ،رافقتها احاديث عديدة تفاوتت
بني هموم املسرح السيما أن الفنان «الجسمي» يترأس مجلس إدارة
م�س��رح ال �ش��ارق��ة ال��وط�ن��ي وس�ب��ق ل��الم��ارات��ي «ج �م��ال س��ال��م» أن كتب
مسرحيات عدة قبل أن يتفرغ للتلفزيون ،كما تناول الحوار مواضيع
مختلفة ع��ن ال��رق��اب��ة التلفزيونية ودوره ��ا وأه�م�ي��ة ال��رق��اب��ة ال��ذات�ي��ة
وغيرها الكثير من املواضيع املمتعة .تبث الحلقة على قناة دبي في
التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكويت.

العمدة هانم في الحي الريفي
ل�ل�م�س��رح ب ��ودي ان ي�ت��م ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى دور امل�ع��اه��د
واالك � ��ادي� � �م� � �ي � ��ات ال� �ف� �ن� �ي ��ة وامل � �س ��رح � �ي ��ة ع� �ل ��ى وج ��ه
الخصوص ومنها املعهد العالي للفنون املسرحية
ال� � � ��ذي اس � �ت � �ط ��اع ان ي � �ث� ��ري ال � �س ��اح ��ة ب � �ع� ��دد ك �ب �ي��ر
م ��ن ال � �ك � ��وادر ال� �ت ��ي ت �غ �ط��ي ج �م �ي��ع م � �ف� ��ردات ال �ف �ع��ل
امل �س��رح��ي وال� �ف ��ن امل �س��رح ��ي ول � ��وال ذل� ��ك امل �ع �ه��د مل��ا

عبدالله
عبدالرسول:
رهاننا الدائم
مسرح الشباب

كانت االستمرارية وملا كانت تلك القفزات املسرحية
والفنية ال�ت��ي نظل ن��راه��ن عليها م��ن اج��ل مستقبل
الحركة املسرحية في كويتنا الحبيبة.
ونخلص..
بمناسبة اليوم العاملي للمسرح يطلق اه��ل املسرح
كلمتهم من اجل دعم اكبر ورعاية أشمل.

خالد أمني:
تأكيد على
دور املعاهد
واألكاديميات

د .نبيل
الفيلكاوي :فعل
نقابي يحمي
الحركة املسرحية

القاهرة  -حسن أبوالعال

اس�ت�ض��اف ال�ح��ي ال��ري�ف��ي بمدينة االن �ت��اج االع��الم��ي أس��رة مسلسل
«ال�ع�م��دة ه��ان��م» حيث ق��ام امل�خ��رج أح�م��د يحيى بتصوير ح��وال��ي 4
ساعات ونصف الساعة من إجمالي  20ساعة تصوير .وتدور أحداث
املسلسل حول «حسنات» التي تقوم بدورها الفنانة صابرين التي
تسعى للنهوض بقريتها بإنشاء فصول محو األم�ي��ة كما تطالب
بضرورة حصول امل��رأة على حقوقها .من املنتظر عرض املسلسل
خالل شهر رمضان القادم ويشارك في بطولته أحمد بدير وإنعام
س��ال��وس��ة وع��الء م��رس��ى ومظهر اب��و النجا وه�ي��ات��م وي��وس��ف داود
ودنيا عبدالعزيز.

{
انتهى من كتابة  15حلقة

سمير الجمل :مسلسل «محمد» يقدم صورة صحيحة لإلسالم
انتهى الكاتب والسيناريست املصري سمير الجمل
من كتابة  15حلقة من مسلسل «محمد» -صلى الله
عليه وسلم ،-الذي يعد أول عمل درامي يتناول سيرة
ً
النبي من منظور معاصر ،فضال عن أنه للمرة األولى
تكون البطولة ف��ي مسلسل ع��ن نبي االس��الم لراهبة
مسيحية استوحى الكاتب شخصيتها من شخصية
ال�ك��ات�ب��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة ك��اري��ن أرم �س �ت��رون��غ ال �ت��ي ق��ام��ت
بتأليف أك�ث��ر م��ن ك�ت��اب ع��ن االس ��الم وال��رس��ول عليه
الصالة والسالم.
وقال الكاتب سمير الجمل ل� «النهار» :املسلسل على
مستوى الشكل ف��ي ال��درام��ا العربية يعتبر محاولة
للخروج الى اآلفاق الدولية ،حيث من املقرر ترجمته
ال��ى خ�م��س ل�غ��ات دول �ي��ة ه��ي االن�ك�ل�ي��زي��ة والفرنسية

 90في املئة من الشخصيات
لها جذور حقيقية مثل يوسف
إسالم ونسيم حميد وسلمان
رشدي

{

القاهرة  -حسن أبو العال

واالس�ب��ان�ي��ة واألمل��ان �ي��ة وال�ص�ي�ن�ي��ة .وأض ��اف الجمل:
يتبنى اتحاد املنتجني العرب هذا املشروع حيث من
املقرر فتح ب��اب االكتتاب املصري والعربي والدولي
ل �ت �م��وي��ل ان� �ت ��اج امل �س �ل �س��ل ،ع �ل��ى أن ي �ت��م ت�خ�ص�ي��ص
ع ��ائ ��دات ��ه ل �ك��ل امل �ش ��اري ��ع ال ��درام� �ي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ت��ي
تهدف ال��ى تقديم ص��ورة حقيقية ع��ن ال��رس��ول (ص)
واالس� � ��الم وال �ت �ع��اي��ش م ��ع ال ��دي ��ان ��ات األخ� � ��رى .وق ��ال
الجمل :أتوقع أن يكون هناك دعم كويتي لهذا العمل
س ��واء ع�ل��ى م�س�ت��وى ق �ي��ادة ال��دول��ة أو ع�ل��ى املستوى
ال�ش�ع�ب��ي ،وخ��اص��ة أن ال�ك��وي��ت ب�ل��د ل��ه وج ��ود ثقافي
كبير على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي،
ك �م��ا أن أح � ��د أب � �ط ��ال امل �س �ل �س��ل ك��وي �ت��ي ي �ع �ي��ش ف��ي
ل �ن��دن وي�ع�م��ل ب��ال�ص�ح��اف��ة ف��ي ج��ري��دة ع��رب�ي��ة تصدر
باللغة االن�ك�ل�ي��زي��ة ،وم��ن خ��الل��ه ت�ح��دث م�ف��اج��أة ع��دة
ف ��ي األح� � ��داث ال ��درام� �ي ��ة ل�ل�ع�م��ل ال� ��ذي ت� ��دور ح�ل�ق��ات��ه
ال �ع �ش��راألول��ى ف ��ي ل �ن ��دن .وأض � ��اف م��ؤل��ف امل�س�ل�س��ل:
أت �م �ن��ى أن ت� � ��درك امل �ن �ظ �م��ات االس ��الم� �ي ��ة واالت � �ح ��اد
االسالمي العاملي ال��ذي يقوده د .يوسف القرضاوي
وامل��ؤس�س��ات االس��الم�ي��ة الكبرى أهمية ه��ذا امل�ش��روع
ح �ي��ث ن�ع�ي��ش ح��ال �ي��ًا ع �ص��ر ال� �ص ��ورة ،ون �ح��ن نسعى
لتقديم ص��ورة حقيقية عن االس��الم وليس دفاعًا عن
االس��الم ألن االس��الم ال يحتاج م��ن ي��داف��ع عنه ونبي
االنسانية ال يحتاج من يدافع لكن يحتاج من يقدم
صورته في اطارها الصحيح .وأكد الجمل أن ميزانية
املسلسل م��ن امل�ت��وق��ع أن تصل ال��ى  15مليون دوالر،

مشيرًا ال��ى أن العمل ي��ؤك��د ف�ك��رة التآخي واالرت�ب��اط
ب��ني امل�س�ل��م ال�س�ن��ي وامل�س�ل��م الشيعي م��ن خ��الل قصة
حب ظاهرة بني مريم الشيعية وموسى السني.
وق��ال سمير الجمل :ال أرى مبررًا ألن يتحول العداء
ب��ني ال�ع��رب واس��رائ�ي��ل على ع��داء ب��ني ال�ع��رب واي ��ران،
وخاصة أن الجميع يعيشون تحت لواء (أشهد أن ال
اله اال الله وأن محمد رسول الله) واذا كان التعايش
م �ط �ل��وب م ��ع امل �س �ي �ح��ي وال� �ي� �ه ��ودي ،ف �م��ن ب ��اب أول ��ى
أن ي�ك��ون ال�ت�ع��اي��ش ق��ائ�م��ًا ب��ني امل�س�ل��م وامل�س�ل��م مهما
اختلفت املذاهب.
وأش ��ار ال�ج�م��ل ال��ى أن امل�س�ل�س��ل ي �ق��دم ص ��ورة للنبي
محمد من خ��الل أمته وأتباعه ،لذلك ستضم أحداثه
شخصيات من ايران وتركيا والدول العربية وأوروبا،
ك �م��ا س �ي �ت��م ت �ص��وي��ر أح ��داث ��ه ف ��ي ع ��واص ��م أوروب� �ي ��ة
وعربية عدة ،موضحًا أن  90في املئة من الشخصيات
لها ج��ذور حقيقية على أرض ال��واق��ع مثل شخصية
«علمان رشدي» وهو يشير لشخصية سلمان رشدي
ص��اح��ب ك �ت��اب «آي ��ات ش�ي�ط��ان�ي��ة» ،وش�خ�ص�ي��ة بطلة
العمل كارين أرمسترونغ التي ستظهر في الحلقات
باسم «ماريا» وشخصية نسيم حميد بطل املالكمة
االنكليزي الجنسية واليمني األصل وسيظهر باسم
«ن��دي��م» وه ��و ن �م��وذج ل�ل�م�س�ل��م ال �ن��اج��ح ف��ي أوروب� ��ا،
اض��اف��ة لشخصية امل�غ�ن��ي االن�ك�ل�ي��زي ي��وس��ف اس��الم
الذي كان يحمل اسم «كات ستيفنز» قبل أن يتحول
لالسالم.
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