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نوافذ 
فنيـــــةرمضانية

منوعات

»خلف األسوار« وقضايا الطالق
من السهرات التلفزيونية التي انتجتها مؤسسة البدر وعرضتها 
على شاشة تلفزيون الكويت سهرة »خلف االسوار« وهي كانت ثالث 
سهرات اسبوعية تدور احداثها حول قضايا الطالق واهمال االم البنائها، 
واجلميل انه في هذه السهرات يجد املشاهد عدة حلول للقضاء على 

مثل هذه املشاكل التي - لالسف - موجودة لدينا حاليا.

أعمال
تنسى ال

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسلط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته قبل اإلفطار وموعد 
أذان املغرب بشهر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املشي والرياضة ومنهم من يتابع األعمال 

الرمضانية ومنهم من يدخل املطبخ ويجهز االفطار. »األنباء« التقت العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

إعداد: مفرح الشمري
هناك اعمال ال تنسى مهما دار الزمن والتزال راسخة في عقول املشاهدين 
ألنها حتمل بني طياتها الكثير من املعاني التي رمبا لم جندها في األعمال احلالية.. 

من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال حتى تظل خالدة:

أك���دت املطرب���ة املغربية صوفيا 
املريخ ان العطاء يكون صادقا في شهر 
رمضان حيث تعش���ق أيامه ولياليه 

التي جتتمع فيها مع عائلتها.
وقالت: أنا ال أعم���ل كثيرا خالل 
الش���هر واحرص على تواجدي  هذا 
الوقت باالضافة  العائلة ط���وال  مع 
الى متابعة بعض برامج ومسلسالت 

التلفزيون املسلية.
أما األمر الذي حترص عليه في هذا 
الش���هر فهو أداء الصلوات في أوقاتها 
واالس���تيقاظ مبكرا حتى تستفيد من 
روحانية الصوم التي تس���اعدها دائما 
على قراءة الق���رآن الكرمي لتختمه أكثر 

من مرة.
ومتنت صوفيا األمن والسالم جلميع 
األمة اإلسالمية وان يفرج كرب احملتاجني 

في هذا الشهر الكرمي.

زاوية نس�لط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بس�ببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقط��ة تح����ول

الفنان القدير سعد الفرج من أبرز رواد املسرح والسينما في 
الكويت، التزم على مدار 5 عقود بتقدمي جتربة فنية متميزة 
التصقت بحياة شعبه ووطنه، عالج من خاللها قضايا اجتماعية 
وسياسية عميقة، ضّمنها رؤاه التنويرية وطرحها بأسلوب 

بسيط قادر على التغلغل في عقول الناس.
عن طفولته يقول الفرج: أحن كثيرا الى مكان طفولتي في 
قرية الفنطاس، كنت أبلغ الس����تني عندما دخلت »املال« لتعلم 
القراءة واحلس����اب وأمور الدين، اذ ل����م تكن ثمة مدارس في 
منطقتنا، ختمت القرآن الكرمي وعمري 9 سنوات على يد املال 
مزعل الصالل. عام 1950 التحقت باملدرس����ة التي افتتحت في 
الفنطاس، وأنهيت املرحلة االبتدائية التي تعادل اآلن املرحلة 
املتوس����طة، فكان التعليم آنذاك عب����ارة عن روضة وابتدائي 
وثانوي. اس����تكملت حتصيلي العلمي في الثانوية التجارية 
املس����ائية، ومن أصدقاء تلك املرحل����ة أوالد عمي، ألنني كنت 
ملتصقا به����م، ومنهم عبدالعزيز الفرج، راش����د الفرج، داود 

احلمدان، عبدالعزيز احلمدان، وردمان ناصر ردمان«.
منذ الطفولة بدأ الفرج الكتابة هاويا، اذ نظم أبيات ش����عر 
وسجل خواطر، ثم اجته الى الفن بعد جتارب مدرسية متواضعة، 
حيث بدأ مع فرقة املسرح الشعبي عام 1957 حيث كان عضوا 
في املس����رح، ولكن لم تس����نح له الفرص����ة ليقف ممثال على 
خشبته حتى عام 1959، إذ قرر املسرح الشعبي في ذلك الوقت 
تأسيس فرقة للتمثيل باللغة العربية الفصحى، وقد استعان 
بهمام الهاشمي لتدريب عناصر وليقّيم مدى استعداد املجموعة 
لتقدمي عمل مسرحي، وقد شارك الفرج معهم في التدريب على 

مسرحية تاريخية، ولكنها لم تر النور.
الفرج من مؤسسي فرقة املسرح العربي األوائل، عمل في 
وظيفة املش����رف املالي وعضو مجلس ادارة ثم ُعني املشرف 

الفني.
وقف للمرة األولى على خشبة املسرح عام 1961 في ثانوية 

الشويخ مبس����رحية »صقر قريش«، من اخراج زكي طليمات 
وتأليف محمود تيمور، وقد شارك فيها كل من الفنانني: مرمي 
الصالح، مرمي الغضبان، عبداهلل خريبط، عبدالوهاب سلطان، 
عبداحلسني عبدالرضا، عبدالرحمن الضويحي، حسني الصالح، 

خالد النفيسي، غامن الصالح وغيرهم.
أما أول نص كتبه فكان مسرحية بعنوان »أنا ماني سهل« 
وقدمت عام 1962 مبناس����بة عيد استقالل الكويت، من اخراج 
املصري عادل صادق وبطولة عبداحلس����ني عبدالرضا وخالد 

النفيسي وغامن الصالح.
في العام نفس����ه شارك للمرة الثانية على مسرح الشويخ 
في مسرحية »ابن جال« من تأليف محمود تيمور واخراج زكي 
طليمات، وقد مثل فيها حش����د من املمثلني منهم: عبدالوهاب 
سلطان، فيحان العربيد، عبداهلل خريبط، مرمي الصالح، علي 
البريكي، جعفر املؤمن، حسني الصالح، خالد النفيسي، غامن 

الصالح، جوهر سالم.
بعدها قدم الفرج مسرحية »املنقذة« وشارك في مسرحية 
»مضحك اخلليف����ة« تأليف علي أحمد باكثي����ر واخراج زكي 

طليمات مع عبدالرحمن الضويحي.
عام 1964 كتب ومثل دور البطولة في مس����رحية »عشت 
وشفت« التي أخرجها حسني الصالح، وقد عرضت على مسرح 
كيفان وسجلها تلفزيون الكويت، وقد شاركه في املسرحية كل 
من غامن الصالح، جوهر سالم، علي البريكي، عائشة ابراهيم، 

خالد النفيسي، مرمي عبدالرزاق وآخرين.
يقول الفرج عن هذه التجربة: ملس����رحية »عشت وشفت« 
أهمية خاصة في حياتي، كتبتها للمس����رح عام 1963 وقدمتها 
مع مجموعة من العناصر احمللية الش����ابة عقب تسلمي ادارة 
املسرح العربي خلفا لزكي طليمات، وكانت أول عمل مسرحي 
حقق جناحا جماهيريا وفنيا، ما جعلها نقطة حتول في حياتي 

بالفعل، وعمال خالدا في ذاكرتي. مل
الع

قة 
طا

تأليف: عواطف البدر.ب  ٭
بطولة: أحمد الصالح، غامن الصالح، باسمة حمادة   ٭

ونخبة من جنوم الساحة الفنية.
انتاج: مؤسسة البدر لالنتاج الفني.  ٭

. سنة العرض: 1986 ٭

سعد الفرج:
 »عشت وشفت« 
مسرحية خالدة 

في حياتي
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