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فاطمة القامس

قالت إن »فكرة قيام المخرج بكل الوظائف الفنية في العمل البد أن تنتهي«

فاطمة القامس لـ »األنباء«: يعطون مهام
املخرج الفني ملدير اإلنتاج من باب التوفير املادي

سماح جمال

ثقافــة  إدخــال  »أحــاول 
املخــرج الفنــي إلى الســاحة 
الفنيــة فــي الكويــت«، بهــذا 
العبارة بدأت فاطمة القامس، 
الديكــور واألزياء،  مهندســة 
حديثها لـ »األنبــاء«، وقالت: 
هــذا االهتمــام نابع مــن باب 
دراستي وتخصصي األكادميي 
والعملــي، فأنــا حاصلة على 
ماجســتير في السينوغرافيا 
باملسرح االستعراضي، وقررت 
ان تكون رسالة الدكتوراه في 
»املخرج الفني«، وذلك إميانا 
مني بأهميــة دوره في العمل 
الفنــي، وهذا الــدور متعارف 
عليه في كل أنحاء العالم وحتى 
في املنطقة العربية، ونرى هذا 
الدور بارزا فــي األعمال التي 
تقــدم في مصر او لبنان على 
سبيل املثال، ولكنهم لألسف 
في الكويــت حتديدا، أو حتى 
في اخلليج على وجه العموم 
يعطون الكثير من مهام املخرج 
الفنــي ملدير اإلنتاج وذلك من 
باب التوفير املادي، ولهذا نرى 
ان كل فنانــة تأتي مبالبســها 
واكسســواراتها اخلاصة بها، 
بغض النظر عن مدى متاشيها 
في كثير من األحيان مع روح 
العمــل بصــورة عامــة، ولذا 
يفتقــد الكثيــر مــن األعمــال 
روح االنســجام او الهرموني 
بني عناصــر العمل الفني بني 

األزياء والديكور واإلضاءة.
وأكملت القامس: ال أريد ان 
يفهم من كالمي انني أقلل من 
املجهود الذي يبذله الكثيرون 
إلخراج األعمال التي يقدمونها 
بأفضل صــورة ممكنة، ولكن 
علينــا أن نظهر دور »املخرج 
الفني« اكثر في العمل، فعلى 
سبيل املثال املسلسل املصري 
»حكاية حياة« ال ميكن مقارنته 
من حيــث الديكــور واألزياء 
التــي كانت فيه مــع أي عمل 
مــن األعمــال الدراميــة التي 
قدمت في الســاحة الكويتية 
او اخلليجيــة، مــع انه توجد 

التغييرات والتعديالت بإضافة 
األكسســوارات عليه او حتى 
إزالة جزء من القطع املوجودة 
لتتماشى مع العمل الذي يصور 

فيه.

مفهوم التخصص
وحــول تفســيرها لعــدم 
اهتمــام املنتجني بأهمية دور 
املخرج املنفذ وحرصهم على 
تواجــده في األعمــال الفنية، 
قالت القامس: أتذكر انني في 
إحدى املرات جمعني اجتماع 
مــع احد املنتجــني املهمني في 
الساحة الفنية، وعندما وصلنا 
في حديثنا عنــد نقطة االجر 
ضحــك وقال لي »ملــاذا ندفع 
كل هذه املبالغ ومن املمكن ان 
نستعني مبدير انتاج يهتم بكل 
التفاصيل دون ان نتحمل تكلفة 

لدينا الكوادر الفنية احلقيقية 
والقــادرة على اإلبداع ولكنها 
حتتــاج الــى الفرصــة لتقدم 
مــا لديها، وأتذكــر انني كنت 
أتابع في احدى املرات مسلسال 
دراميا كويتيا، وعندما غيرت 
احملطة وجدت ان نفس املمثلني 
موجودون في مسلســل آخر، 
بل يتــم تصويره فــي املنزل 
ذاتــه، ومثل هذا اخلطأ كان ال 
ميكن ان يحدث »لو اننا اعطينا 
اخلبز خلبازه«، وأال نحصر كل 
اهتمامنا في استخدام الكاميرات 
احلديثة والتقنيات املتطورة 

وفقط.
وأردفــت: ليــس معنى أن 
املنــزل جميــل، فهو مناســب 
مكانــا  ليكــون  صالــح  او 
للتصوير، وحتى بعد اختيار 
املنزل فإنــه يظل قابال لفكرة 

اضافية؟«، وشعرت بأنه ليس 
من واجبي ان اشــرح له دور 
»املخرج الفني« في العمل اذا 
لم يكن لديه هــذا الوعي ولم 
يقدر أهمية ودور املخرج الفني، 
وفكرة ان املخرج يجب ان يقوم 
بكل الوظائف الفنية في العمل 
فكــرة البــد ان تنتهــى ويبدأ 

االهتمام مبفهوم التخصص.
وعمــا اذا كانــت تــرى أن 
»الراعــي اإلعالنــي« قد يؤثر 
بالسلب على دور املخرج الفني 
ويحد منــه، ردت: هذا الكالم 
غير صحيح، وأحتدث هنا من 
واقع جتربة، فقد توليت مهمة 
الديكــور فــي برنامج »طارق 
مــول ٢« للفنان طارق العلي، 
وهو من انتاج شركة »فروغي 
لإلنتاج الفني« التي أعطتني 
الصالحيات الكاملة ووفرت لي 

جميع اإلمكانيات حتى يظهر 
العمل بالصورة األمثل، وعندما 
لم يلتزم احد الرعاة باالتفاق 
معــي في النواحــي الفنية لم 
يعارضنــي احــد عندما قمت 
البرنامــج،  باســتبعاده مــن 
وذلك ألن الفنان طارق العلي 
هو فنان حقيقي يعرف أهمية 
العناصر الفنية وأهمية تكاملها 
إلخراج العمل بصورة صحيحة 
ومتكاملة، وليس معنى أن من 
مت اســتبعاده كان من »رعاة 
البرنامــج« انه ســيتحكم في 

العناصر الفنية فيه.

العناصر الفنية
وأكــدت القامــس أنهــا لم 
تفقــد األمل فــي ان الســاحة 
الفنيــة في الكويــت او حتى 
في اخلليــج ســتهتم بتوافر 

العناصــر الفنية فــي العمل، 
وأوضحت قائلة: احلال اليوم 
افضــل بكثير ممــا كان عليه 
قبــل خمس ســنوات، فاليوم 
هناك منتجون ال ميانعون من 
انفــاق ما يزيــد على ١٠٠ ألف 
دينار على الديكور واإلضاءة 
واألزيــاء لعــرض مســرحي، 
فــي حني كنــا فيمــا مضى لم 
يكن للميزانيــات املخصصة 
لهــذه البنــود أن تقتــرب من 
هذا املبلغ وال بأي صورة من 
الصور، وعندما قدمنا مسرحية 
»مدينة الزنوج« كانت نقلة بكل 
املقاييس، وكنت حريصة اشد 
احلرص على جميع تفاصيل 
العمل، ولذا سافرت خصيصا 
الى الصــني حتى اختار املواد 
اخلاصــة باألزياء واألشــجار 
الديكــور،  املســتخدمة فــي 

ومــن بعد هــذا العمل صارت 
املسرحيات تستعني بالريش 
واأللوان فــي مالبس الفنانني 
على اخلشبة، وبالطبع نأمل ان 
ينتقل هذا التطور من مسرح 
الطفل الى مسرح الكبار كذلك، 
وشرعت في اخلطوة األولى من 
خالل مسرحية »ولد بطنها« مع 
الفنان طارق العلي من خالل 
اضافة شــالل إلى ديكور على 
اخلشــبة، وهذا األمر لم يكن 
من املتعارف عليه من قبل في 

مسرح الكبار.

أعمال مسرحية
من ناحية اخرى، حتدثت 
القامس عــن األعمال الفنية 
التــي قدمتهــا فــي املوســم 
املســرحي احلالــي، فقالت: 
كانــت جتربتي املســرحية 

الثانية مع الفنان طارق العلي 
مبسرحية »ولد بطنها« بعد 
ان تعاونت معه في مسرحية 
»آن فولو«، والعمل من اخراج 
عبدالعزيز صفر وتأليف بدر 
محــارب، وبعدمــا انتهيــت 
مــن قراءة النــص جمعتني 
عــدة جلســات نقــاش مــع 
الفنان طــارق العلي وطاقم 
املسرحية، وكان قد طلب مني 
اضافة بعض التفاصيل في 
الديكور لتساعده على توليد 
الضحــك اكثر من اجلمهور، 
كما جمعني تعاون مع الفنان 
عبداحملسن العمر من خالل 
ثالثة من أعماله املسرحية، 
الســفير«  وهــي »ســعادة 
و»ليلــى والذيــب«، وبحكم 
ان العرضــني كانــا يقدمان 
على نفس اخلشبة حرصت 
الديكــور  علــى ان يكــون 
دائريا ليســهل حتويله بني 
العروض، واملسرحية الثالثة 
هي »شوبيز« والتي لها مكانة 
خاصة ألن كل جيلي تقريبا 
حفر هذا املــكان في ذاكرته، 
لذا كنت شديدة احلرص على 
جميــع التفاصيل من حيث 
األلوان والديكور املستخدم 
ليكون أقرب ما يكون للواقع 
الذي عايشناه في تلك الفترة.
وأضافت فاطمة القامس: 
كمــا عملــت في مســرحية 
»وندي« كمخرج فني لإلعالن 
ثم في املسرحية على األزياء 
والديكور، وأردت من خالل 
عملي باإلعالن ان ننقل الواقع 
الذي سنقدمه على اخلشبة 
وليس ان يكون اعتمادنا على 
اجلرافيك، ألنني أرى انه من 
غير العدل ان نعلن عن أمور 
ال ميكن ان نقدمها للجمهور 
عندما يحضر إلى اخلشبة، 
ولذا قمنــا بتصوير اإلعالن 
في مكان اقرب الى »خرابة«، 
وقمنــا بتحويل املــكان من 
األلف إلى الياء بالصورة التي 
ظهــر بها فــي اإلعالن، وهلل 
احلمد القى اإلعالن والعرض 
استحسان وإعجاب اجلمهور.

.. وديكور مسرحية »ولد بطنها« ديكور مسرحية »شوبيز«

مسرحية »ويندي« وديكور مبهر

مطربة شابة خايفة 
من مواجهة جمهورها 
في دولة خليجية بعد 

تصريحاتها املقززة 
بحق مهرجان فني واللي 

هاجمهوها جمهورها 
ألنها ما احترمت 

وجودهم..
الفلوس مو كل شي!

مخرج خليجي استبعد 
ممثلة عربية ألنها 

تتدلع وايد في لوكيشن 
التصوير ورغم حتذيرات 

هاملخرج الكثيرة لها اال 
ان صاحبتنا شادة الظهر 

باملنتج اللي تخلى عنها 
باألخير.. 

خل يفيدچ الدلع!

مقدمة برامج في محطة 
خليجية هاأليام قاعدة 

متدح برنامجها في 
مواقع التواصل مع انه 

الكل يذم طريقة تقدميها 
اللي بحاجة لدورات 
مكثفة النه بدلياتها 

وايد.. 
احلمداهلل والشكر!

احتراماستبعاد مواقع

ليلى كنعان بانتظار قرار نانسي عجرم!

تستعد الفنانة نانسي عجرم في الفترة 
املقبلة الختيار أغنية من ألبومها اجلديد 
»حاسة بيك« من أجل تصويرها على طريقة 
الڤيديو كليب. وعن األغنية وهل ستصورها 
مع نانســي؟ قالت املخرجة ليلى كنعان، 
التي صرحت سابقا ان التعاون مع نانسي 
سيكون »باجلملة«: نحن ال نزال نستمتع 

بنجاح أول كليب وهو »حاسة بيك«.
وأضافت كنعان، حسب موقع »الفن«: 

نحن اآلن في استراحة قصيرة، باملبدأ هناك 
عمل جديد سيجمعنا ولكن لم نبدأ التحضير 
الفعلي للمشــروع، انا انتظر نانســي ان 
تختار األغنية التي تريد تصويرها ولكن 

حتى اآلن ال يوجد أي شيء محسوم.
وجتدر اإلشــارة إلى أن ليلــى كنعان 
منهمكة في الفترة الراهنة بتصوير مجموعة 
من اإلعالنات التلفزيونية ومنها اعالن في 

املغرب وآخر في اسطنبول.

نانسي عجرم ليلى كنعان

تشعر بالسعادة لنجاح »ألعلى سعر«

نظارة نيللي كرمي تنفيذاً لتعليمات الطبيب
القاهرة - محمد صالح

حتــرص الفنانــة نيللي 
كرمي هذه االيام على الظهور 
مرتدية النظارة الطبية، وقد 
ظهــرت بها فــي كل حفالت 
التكرمي والندوات التي اقيمت 
ملسلسلها الرمضاني »ألعلى 
ســعر«. وأثنى اجلميع على 
النيولوك اجلديد لها، ولكنها 
دائما تؤكد انها ارتدت النظارة 
بناء على اوامــر وتعليمات 
العيــون اخلــاص  طبيــب 
بهــا والــذي نصحهــا بعدم 

االستغناء عنها اال عند النوم 
وأمام الكاميرا اثناء التصوير 

حتى ال تتأثر عينيها. 
عــن  نيللــي  وأعربــت 
ســعادتها البالغــة بنجــاح 
املسلســل وحصولهــا على 
لقب افضــل ممثلة في دراما 
رمضان، مؤكدة انها رفضت 
اكثر من سيناريو للعمل في 
مسلســالت رمضان ولكنها 
دائما تفضل الظهور في عمل 
درامــي واحد، ووجــدت ان 
»ألعلى سعر« يقدمها بشكل 
جديد، نافية وجــود ازمات 

ومشاكل اثناء التصوير مع 
زميلتها زينة. واعترفت ان 
عالقة مميزة تربطها بزميلتها 
ولم حتدث اي مواقف تؤدي 

للخالف.
ورفضــت نيللــي كــرمي 
بشــكل قاطــع التحــدث عن 
ازمة طالقها من زوجها د.هاني 
أبوالنجــا، بعــد ان وجه لها 
بعــض احلضور فــي ندوة 
استضافتها احدى املؤسسات 
االعالمية في مصر، واكدت ان 
حياتها الشخصية ال تهم اال 

اسرتها فقط. نيللي كرمي بالنظارة الطبية

اثناء تكرمي االعالمي القدير ماجد الشطي في يوم االعالم العربي

بعد تكرميه في جامعة الدول العربية

ماجد الشطي: تكرميي هو تكرمي لإلعالم 
الكويتي املتميز في شتى املجاالت

عبر االعالمي القدير ماجد الشطي عن سعادته لتكرميه في جائزة التميز 
االعالمي الذي تسلمها في يوم االعالم العربي الذي اقيم في جامعة الدول 
العربية على هامش اجتماع وزراء االعالم العرب في جلستهم 48 والذي 
مثل الكويت في هذا االجتماع وكيل وزارة االعالم طارق املزرم وحضره 

العديد من االعالميني العرب.
وقال االعالمي الشــطي في تصريح لــه ان هذا التكرمي ليس له فقط 
وامنا تكرمي لالعالم الكويتي املتميز عبر مسيرته الطويلة واجنازاته في 

االعالم التلفزيوني واالذاعي واالعالم املقروء.
ووجه الشــطي الشكر لكل من ســاهم بتكرميه، متمنيا التميز دائما 

لالعالم الكويتي في شتى املهرجانات وامللتقيات الدولية.


