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 فني  فني  فني  فني  فني 
 للغاية 
 فني  فني  فني  فني  فني  فني  فني  فني 

 جاســـم اجلطيلي كاتب جديد يخوض جتربة التأليف التلفزيوني من خالل عملني االول 
كوميدي مت االنتهاء من تصويره ويحمل عنوان «توفيق» وهو من بطولة املذيع بوخرشـــد 
واخراج عباس اليوسفي، والثاني درامي تراجيدي حتت عنوان «توه النهار» ويتعاون فيه 
مع املخرج املبدع محمد دحام الشمري في مبادرة منه لدعم الكوادر الشبابية املبدعة حيث 
قدم دحام مجموعة من الكتاب الشـــباب ومنهم الكاتب عبدالعزيز احلشاش وفهد العليوه، 
هذا وقد دارت بالفعل كاميرا املخرج دحام لتصوير املسلسل الذي يضم مجموعة من جنوم 
الســـاحة الفنية الكويتية واخلليجية، ووصف اجلطيلي جتربتـــه مع دحام قائال: جتربة 
انتظرها من زمان لتعاون مع مخرج بحجم االستاذ محمد دحام وهو خير داعم لكل الكتاب 
الشباب ومصدر اول لتزويد الســـاحة الفنية بالكتاب اجلدد، وخير دليل على ذلك تعاونه 

مع اكثر من كاتب شاب.
  وحول مسلســـل «توفيق» وهل بالفعل كان من املفترض ان يكون عبدالناصر درويش 
هو بطل هذا العمل ام ال، رد اجلطيلي: بالفعل كانت هناك جلســـات عمل جمعتنا مع الفنان 
عبدالناصر درويش لتقدمي العمل معه ولكن حدث ان درويش لم يتفق مع الشـــركة االولى 
التي كانت ســـتتولى مهمة انتاج العمل ومن ثم قدم اعتـــذاره لنا بأن نتصرف في النص، 
وبالفعل مت االتفاق مع املذيع بوخرشـــد الذي يخوض جتربة التمثيل الول مرة، وامتنى ان 

يلقى هذا العمل صدى طيبا عند املتلقي. 
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 هناك اقاويل تتردد داخل اروقة الوسط الفني عن حدوث خالف 

نشب بني الفنانة القديرة سعاد عبداهللا والكاتبة الشابة هبة مشاري 

حمادة اللتني كونتا ثنائيا ناجحا في سلســــلة متتالية من االعمال 

الدرامية والتي صبت في مصلحة املشاهد بداية من مسلسل «فضة 

قلبها ابيض» ومن بعدها «ام البنات» والى االخير «زوارة خميس» 

الذي قدم في رمضان املاضي، ما سبب اخلالف وملاذا؟

  قالوا: هناك توجه من قبل الكاتبة هبة مشــــاري حمادة لتقدمي 

عمل تلفزيوني لعمالق الشاشة الفنان عبداحلسني عبدالرضا جتمعه 

فيه بالقديرة سعاد عبداهللا، والى هنا واملوضوع ماشي كويس، مثل 

ما يقولن، لكن ويقال إن الفنانة القديرة ســــعاد عبداهللا طلبت من 

الكاتبة هبة أن تغير فكرة ان يكون البطل الذي يشاطرها املسلسل 

هو الفنان عبداحلسني عبدالرضا في آخر حلظة.

  واقترحت ان يكون هناك فنان آخر تعاملت معه الفنانة سعاد 

عبداهللا في اعمالها الســــابقة! ومن هنا نشــــب اخلالف وادى الى 

انفصال الطرفني عن التعاون في عمل مستقبلي!

  وحقيقة عند سماعي هذه االقاويل التي تتردد في اروقة املجال 

الفنــــي لم اقتنع بها كوني اعرف اخالقيات كل من القديرة ســــعاد 

عبداهللا في التعامل مع االخرين وكيفية اعطاء مساحة للتعاطي في 

احلوار وسماع وجهات النظر املتباينة وهو احلال بالنسبة للكاتبة 

الشابة هبة حمادة التي تتمتع بأخالقيات عالية في التعامل، ومن 

منطلق وضع النقاط على احلروف بادرت باالتصال بالكاتبة هبة 

حمادة ونقلت لها ما يقال في الوسط الفني حول اخلالف بينها وبني 

القديرة سعاد عبداهللا، ومبجرد سماعها هذا اخلبر ضحكت وعلقت 

قائلة: سعاد عبداهللا عاد..! حرام عليكم، سعاد حسبت امي شلون 

اختلف معها ومســــتحيل اختلف معها فهي انسانة راقية جدا في 

التعامل مع االخرين وتعتبرني حسبت بنتها، ال مو صحيح وهذه 

مجرد اشاعة فقط ال غير، ال ادري من قام بنشرها.

  فاذا كان ال يوجد خالف مع الفنانة القديرة سعاد عبداهللا فهل هناك 

عمل سيجمعك مع ام طالل السنة القادمة؟ 

  حقيقة الى اآلن ال يوجد اتفاق بخصوص هذا االمر ولكن هناك 

عمال سيجمعني معها في رمضان ٢٠١٢ ان شاء اهللا.

ــني عبدالرضا    وماذا عن التعاون بينك وبني الفنان القدير عبداحلس

بوعدنان في رمضان ٢٠١١؟

   بالفعل هناك عمل سيجمعني بالعمالق عبداحلسني عبدالرضا 

في رمضان ٢٠١١ ولكن اســــمح لي لن ابوح بتفاصيل هذا العمل في 

الوقــــت الراهن ولكن اعدك بأن اوافيــــك باملوضوع وتفاصيله في 
الوقت املناسب. 

 فني للغاية 

 حقيقة الخالف 
  بين سعاد عبداهللا وهبة حمادة 

 FREESH 
 خوش: 

  
  باركولي شفت اخيرا حبيبة قلبي الفنانة هند البلوشي على الطبيعة في 
الصالون، مو مصدقة، صچ صچ صچ بقيت استخف، واايد طيبة وحليوة 

وحبوبة، فديتچ هند واهللا أموت فيچ، مينونة هند البلوشي.
ــي اسم اهللا عليچ من الينون، وان    التعليق: مينونة هند البلوش

شاء اهللا يكون وصل اعجابچ للمتميزة هند البلوشي.
 

 مراحب: 
  

  ابعث باقة خوش كلها تقدير وحب للمذيعة املتميزة اميان جنم 
وردة تلفزيـــون «الوطن» على برنامجها اجلديد «وجهة نظر»، 
بصراحة ومن دون مجاملة يا اميان البرنامج وايد حلو وفكرته 

حلوة ولو ان االسم مو جديد ومكرر لكن تبقى وجهة نظر، 
وبصراحـــة احنا فاقدين البرامج احلوارية اللي تقوم 

علـــى ادارة حوارها املرأة، لكـــن بنت جنم قدها 
وقدود، امتنى خوشي وصل الى بنت جنم 

من محبتها مراحب.
 

 حابه اتواصل معاكم من خالل هذه الصفحة في 
اول مشـــاركة لي، واعبر عن اعجابي وتقديري ملن 
سحرت قلوبنا ونحن صغار، وأسرت فكرنا برقي فنها 
ونحن كبار، عصفورة وسندريال هكذا لقبوها، بدأت 
صغيرة في مشوار العطاء، واختارها االطفال قبل ان 
تختارهم، عفوية ذات ابتسامة جذابة ومالمح بريئة 
طفولية، هدى حســـني عرفها اجلمهور في املسلسل 
الشـــهير «حبابة»، ومن هنا بدأ مشوار هذه الطفلة 
نحو العطاء والسير في املجال الفني واضعة امامها 
هدفا واضحا وساميا وهم االطفال وما يقدم للطفل، 
فكانت لها سلسلة ناجحة من املسرحيات الهادفة ومنها 
«أ، ب، ت» و«سندريال» و«سندس» و«الواوي وبنات 
الشاوي» و«ليلى والذيب» وغيرها من املسرحيات 
واالغاني الوطنية اجلميلة والتي ال ننساها وال ننسى 
ذلك املطلع الذي تغنت به حيث تقول «من الكويت 
ابدي حتية ابدي بها، ارض النشامة التي تربينا بها»، 
وهناك االوبريت الذي جمعها مـــع الطفلة الراحلة 
سارة املعتوق في حب الكويت حتت عنوان «احچي 
لنا يا راوي»، ولم تبخس حق االطفال من الناحية 
املوسيقية، فقدمت لهم اربعة البومات غنائية ناجحة 
وتلقـــى صدى طيبا وجناحا باهـــرا الى يومنا هذا، 
والزال رياض االطفال يستعني بهذه االغاني الهادفة 
لتعليم االطفال، وكانت لها سلسلة من اعمال درامية 
خاصة لالطفال ومنها مدينـــة الرياح وبدر الزمان 
واخيرا قتالة الشـــجعان، هدى حسني مشوار فني 
زاخم باالعمال الفنيـــة الرائعة التي تخاطب العقل 
وتثريه فكريا، كانت والزالت تواصل مشوارها الفني 
وحتصد النجاح تلو اآلخـــر، واضعة امامها اهدافا 
نبيلة سامية من اجل االرتقاء بالفن الكويتي وتقدمي 
صورة مشـــرقة عنه، وكانت والزالت هي سندريال 
مسرح الطفل دون منازع، وهذه كانت رسالتي لكم 
امتنى ان تنشر بأسرع وقت وشكرا لـ «األنباء» على 

هذه الصفحة.

  من أختكم شذى العلي

 رايكم وصل

 موخوش:
  

  اللي قاعد نشـــوفه في بعض مسرحيات 
األطفال (...) كلها اســـتغالل وضحك على هاليهال 

املساكني، امبيه مو صچ رحت انا وخواتي الصغار عشان 
نســـليهم بالعيد ونونسهم لقيت الصغار متمللني اكثر مني 

ومطنشني باملسرحية وطايحيله ســـوالف، صچ حسافة وين 
مســـرح الطفل قبل اللي من تقعد وّتابع تشوفه الفايدة واملتعة 

فيه. من برشلونية.
ــلونية حاولت اختصر بالرسالة كثر ماقدر    التعليق: عذرا برش
ــا كان يبقى ما يقدم اآلن  ــرحيات ألن مهم وأرجو عدم ذكر املس

ــيء ملسرح الطفل، وان كنت  هو جهود من البعض لتقدمي ش
ــرح الطفل في املاضي كان أجمل بل  اتفق معك بأن مس

ــر خير مبا يقدم  ال توجد مقارنة إال انا نستبش
من البعض، حتياتي لتواصلچ.

 

 «فني للغاية» صفحة للتواصل معاكم في عالم الفن واالعالم 
  عبر عن رأيك وبصراحة.. الصراحة راحة 
  تواصل معانا من خالل البريد االلكتروني:

  al_rowthan_١١١@hotmail.com 
  إعداد: عبدالمحسن الروضان


