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الفنية

مطرب قاع���د يدّور على 
واسطة »تس���اعده« القناع 
شركة انتاج خليجية بإنتاج 
البومه اليديد النه هالشركة 
طالبة منه مبلغ يهد حيله.. 

من طلع داره يقل مقداره!

ممث���ل يب���ي يكون 
»جس���ر« محب���ة بني 
فنانتني علش���ان ترد 
املياه ملجاريها ويفتكون 
القي���ل والق���ال..  من 

خير ان شاء اهلل!

إنتاج جسر
ممثلة »ابتلشت« بعمرها 
بعد ما رفضت عدة عروض فنية 
بسّبة التزامها مع منتج احدى 
املس����رحيات اللي كشت فيها 
واملشكلة انه احلني محديبيها.. 

تستاهلني!

عروض

الراحالت عائشة ابراهيم وطيبة الفرج ومرمي الغضبان رائدات الفن الكويتي سعاد عبداهلل ومرمي الصالح وحياة الفهد مع انتصار الشراح

سماح مع زهرة اخلرجي وعبير اجلندي وباسمة حمادةالفنانة القديرة حياة الفهد تتوسط فريق عملها »دمعة يتيم« مها محمد، الهام الفضالة، هند البلوشي، احالم حسن، مشاعل الزنكوي

وائل كفوري: نانسي تضيف إلى فني..و يارا ال تضيف شيئًا

القاهرة ـ سعيد محمود
احلديث الذي دار عن ديو 
بني وائل ونانسي كان حقيقة، 
وهذه االخيرة انزعجت جدا 
عندما س���معت يارا تتحدث 
عن تعاونه���ا مع وائل الذي 
بدوره قال في الكواليس ان 
الديو احلقيقي س���يكون مع 
نانسي. وتؤكد املصادر ان من 
اشاع خبر هذا الديو هو امللحن 

اللبناني طارق ابوجودة الذي 
ذك���ر ان وائ���ل موافق على 
ديو مع املغنية يارا، وسارع 
ابوج���ودة الى الترويج لهذا 
اخلبر، وس���رعان ما اطلت 
يارا على شاش���ة املؤسسة 
اللبنانية لالرسال في برنامج 
»مايسترو« مع نيشان واعلنت 
عن الديو، وكأن اجلمهور في 
انتظاره اليوم قبل الغد، لكن 

وائل كفوري تنبه للشائعة 
واخلب���ر واحرج ي���ارا حني 
نفى لتلفزيون اجلرس علمه 

بالديو.
وقالت بعض املصادر ان 
وائل كفوري قال في الكواليس 
ان نانس���ي تضيف الى فنه 
بينما يارا ال تضيف ش���يئا، 
ويقال ان ديو نانسي ووائل 

اصبح جاهزا.

ممثالت الكويت.. خليجيات.. عربيات.. فارسيات.. و»بدليات«!

خالد السويدان
أصبح من املعروف ان الكويت هي الدولة 
الرائدة في اخلليج من ناحيتي اإلعالم والفن 
بشكل عام باالضافة لكونها عامل جذب جلميع 
اإلعالميني والفنانني اخلليجيني لالنطالق 

منها الى الشهرة.
ولكن إذا س���لطنا الضوء على الفنانات 
الكويتيات في هذا املجال جند انهن كافحن 
وأبدعن في س���بيل رفعة اسم بلدهن حتى 
يظهر في أحلى حلة وفي هذه املناسبة البد 
ان نستذكر الرائدات في الفن الكويتي أمثال 
القديرتني حياة الفهد وسعاد عبداهلل. وأول 
من وقف على خش���بة املسرح في اخلليج 
الفنانة القديرة مرمي الصالح والراحالت مرمي 
الغضبان وعايش���ة ابراهيم وطيبة الفرج 
وغيرهن الكثير من الفنانات من غير ان نقلل 
من قدر أي واحدة منهن، ولكن بعد هذا اجليل 
الرائع من اإلبداعات واإلجنازات حصلت فجوة 

كبيرة بني اجليل األول واجليل الثاني والذي 
كشف لنا عن إبداع الفنانة انتصار الشراح 
ورغم هذا التطور واالنفتاح الذي حصل في 
الكويت على وجه التحديد واعتزال بعض 
الفنانات من هذا املجال والتفرغ التام حلياتهن 
األسرية، نرى ان املسيرة لم تنته الى هذا 
احلد وألن الفن ال يتوقف على أي شخص 
ويعتبر حياة متواصلة بني الشعوب وبني 
األجيال، واذ نالحظ ونشاهد الكم الهائل من 
األعمال الدرامية على الشاشة الصغيرة نرى 
في الوقت نفسه ان الفنانات »الكويتيات« 
قلة قليلة مقارنة بوجود زميالتهن الفنانات 
اخلليجيات والعربيات و»الفارسيات«، فمنهن 
من عشن على هذه األرض الطيبة وترعرعن 
بني أبنائها وأجدن األدوار والش���خصيات 
الكويتية. ولكن يبقى سؤال لدى املتابعني 
للحرك���ة الفنية الكويتي���ة مفاده: من هن 

الفنانات الكويتيات على وجه التحديد؟

واالجابة هنا تكون صعبة ألن كل فنانة 
عاشت على هذه األرض وقدمت دور املرأة 
الكويتية فهي بنت الكويت. ولكن إذا أردنا 
ان نس���لط الضوء على أس���ماء الفنانات 
الكويتيات املوجودات على الساحة الفنية 
البد من ان نس���تذكر بعض األس���ماء التي 
اثرت الساحة حاليا مثل الفنانة أحالم حسن 
ومنى شداد وهيا الشعيبي والهام الفضالة 
وش���جون الهاجري وهند البلوشي ومرام 
ومي البلوش���ي ومالك ومشاعل الزنكوي 
ومها محمد ورمبا تكون هذه بعض األسماء 
الكويتية فقط املتواجدة في األعمال الكويتية 
واخلليجية، وال نستطيع ان ننكر دور كل 
الفنانات اخلليجيات والعربيات والفارسيات 
في اثراء الفن الكويتي، ولكن مع هذا الكم 
الهائل من األعمال ووجود هؤالء الفنانات 
أصبحت املنافسة أصعب بكثير على بنات 

الكويت حتديدا.

املؤس���ف في املوضوع ان هناك بعض 
الفنانات »غير الكويتيات« ال يجدن اللهجة 
الكويتية فنرى بعض املفردات بقصد أو بغير 
قصد دخيل���ة علينا ورمبا تكون من مكان 
منشئهن ولغتهن ولهجتهن األصلية وهذا 
ما يسبب التشويش على اللهجة الكويتية 
وتكون بداية لالندثار، وهذه املسألة نسبية 
من ش���خص آلخر، مع العلم ان الكويت لم 
تبخل عليهن بشيء خاصة في انطالقتهن 
الفنية باالضافة الى بعض الفنانات اللواتي 
يس���ئن للفنانة وامل���رأة الكويتية من باب 

الغيرة!

خليجيات

جمي���ل ان ن���رى انطالق���ة الفنان���ات 
اخلليجي���ات من الكويت بحيث يجس���دن 
األدوار الكويتية بش���كل الفت للنظر حتى 
ان أكثر املشاهدين يعتقدون انهن كويتيات، 

ومن أبرز هؤالء سناء يونس، سعاد علي، 
سميرة أحمد، شيماء سبت، بثينة الرئيسي، 
فاطمة احلوسني، بدرية أحمد، هيفاء حسني، 
فاطمة عبدالرحيم، زه���رة عرفات، ناجية 
الربيع، وفاء مك���ي والقديرة أحالم محمد 

وهدى اخلطيب ولطيفة املجرن.

عربيات

تعتب���ر اللهجة الكويتي���ة من أصعب 
اللهجات عربيا وأسهلها خليجيا ورغم ذلك 
جند فنانات عربيات اتقّنها رغم ان بعض 
اللهجات العربية شبيهة باللهجة الكويتية اال 
انهن حافظن على املفردة الكويتية ورغم هذه 
احملافظة هناك العديد من الفنانات لألسف 
مازلن يستخدمن مفردات لهجة بلدانهن ومن 
هؤالء الفنانات اللواتي أبدعن في الساحة 
الكويتية: هدى حسني، اسمهان توفيق، باسمة 
حمادة، هدى حمادة، عبير اجلندي، عبير 

أحمد، هبة الدري، ملياء طارق، هبة سليمان، 
سماح، سلمى سالم، منى عبداملجيد، ليلى 
السلمان، أمل عباس، ياسه، فلهن كل التقدير 
واالحترام على اظه���ار أدوارهن باألعمال 

الكويتية بصورة جميلة.

بدليات

لألسف الشديد هناك بعض الفنانات ال 
يستطعن إجادة اللهجة الكويتية فنجدهن 
في معظم أعمالهن يأتني بكلمات ومفردات 
دخيلة من قاموس غريب علينا لذلك جتدهن 
يلفظن بعض اجلم���ل والكلمات الكويتية 
بطريقة غريبة جدا أو في »بدليات« جتعل 
املش���اهد يضحك عليهن، لذلك يجب على 
كل فنان ان يراجع صاحب الشأن إذا شعر 
بأنه ال يستطيع ان ينطق الكلمة أو اجلملة 
الكويتية في عم���ل درامي كويتي، حتى ال 

يضيع املشاهد ب� »الطوشة«!

بعضهن أتقن اللهجة واألخريات »خفسن فيها« والضحية المشاهد اللي ضاع بـ »الطوشة«

نانسي عجرم

ياراوائل كفوري


