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محمد الرويشد

املطرب الشاب خالد الرويشدخالد مع امللحن محمد البعيجان

يستعد لطرح أغنيتني بعد عيد الفطر

خالد الرويشد لـ »األنباء«: أفتخر بأنني ابن عبداهلل الرويشد »حلد ما أموت«
حوار - سماح جمال 

الفنان خالد  يس���تعد 
الرويش���د لطرح أغنيتني 
بعد عي���د الفطر، احداهما 
بإيقاع س���ريع واألخرى 
هادئ، كما أكد في حواره مع 
»األنباء« بأنه يفتخر بكونه 
ابن الفنان القدير عبداهلل 
الرويشد »حلد ما اموت« - 
على حد وصفه -، موضحا 
في الوقت ذاته رغبته في 
االبتعاد عن���ه في بدايته، 
واشار الى انه ميتلك موهبة 
واراد دراس���ة املجال قبل 
الدخول عليه، ولم ينف ما 
يقال عن تشابه في اخلامة 
الصوتية بينه وبني والده، 
معتبرا أنه في النهاية لكل 
صوت بصمته اخلاصة، اما 
حرصه على ارتداء املالبس 
الوطنية دائما فكشف ان 
السبب يرجع لتربيته في 
بيت جده، وانه كان يرتدي 
»الغترة والعقال« منذ ان 
كان في الرابعة من عمره، 
ورأى أن الوق���وف عل���ى 
املسرح مازال مبكرا، كونه 
محتاج أوال الى بناء جمهور 
، واشار الى أن شكله مقبول 
وال يحتاج لعمليات جتميل 
كونه، يعمل على ايصال 
موهبته واحساس���ه من 
خالل صوته وأحلانه، كما 
تطرق الى مواضيع اخرى، 

وفيما يلي التفاصيل: 

 ملاذا تأخر دخولك الى 
املجال الفني؟

كان���وا  الكثي���رون  ٭ 
الدخول  يشجعوني على 
الى عال���م الغناء ويرون 
امتلك املوهبة، ولم  أنني 
اكن رافض للفكرة، ولكن 
أكثر قبل  التري���ث  اردت 
الق���رار، والفترة  اتخ���اذ 
املاضي���ة كانت لدراس���ة 
الفنية  الدهاليز والعوالم 
وما يحدث في الكواليس، 
حتى أجد املسلك املناسب 
لدخ���ول الوس���ط الفني، 
وب���دأت بالتواجد كملحن 
وحاليا اعمل، ولنرى »وين 

راح يوصلنا الغناء«.

 ترى ان دخولك الى عالم 
الغناء هواية أم خطوة 

لالحترافية؟
٭ اعتبرها هواية وأسعى 
ألن تكون مهنة، وبالنهاية 
االنس���ان يحاول أن يبني 
نفسه ويتعلم من جتاربه 
وجتارب اآلخرين، واعلم 
أن الطري���ق الذي اخترته 
ل���ن يك���ون س���هال، ولذا 
احرص على أخذ النصيحة 
واملشورة من والدي الفنان 
عبداهلل رويشد والفنانني 

الكبار، والعام املاضي كانت 
جتربتي األولى في عالم تترات 
املسلسالت اخلليجية من خالل 
مقدمة مسلسل »حال مناير«، 
التي كانت م���ن غناء الفنانة 
الذي  أحالم، وحت���ى املقطع 
قدمته بصوت���ي أثار فضول 
البعض ملعرف���ة اذا كان هذا 

صوتي أم ال. 

 وسائل التواصل االجتماعي 
تعتبر اليوم من الركائز 

االساسية للفنانني، فكيف 
تتعامل معها؟

٭ احاول التواجد على مختلف 
قن���وات التواصل االجتماعي 
ال�»يوتيوب«،  الى  باإلضافة 
والحظت عندما وضعت على 
هذا األخير أغنية برفقة صورة 
ثابتة كانت نسب املشاهدات 
أق���ل، مقارنة م���ع األغنيات 
live التي كنت اش���ارك فيها، 
فاجلمه���ور يتفاع���ل معه���ا 

أكثر. 

 تتفق مع الرأي القائل 
بأن هناك تقاربا بني 

صوتك وصوت والدك؟
٭ صحيح هناك تش���ابه في 
خامة الصوت، ولكن لكل صوت 
بصمته اخلاصة، كما أن اللحن 
يعلب دورا مهما وأساس���يا 

في الص���ورة التي تخرج بها 
األغنية، وصوتي ينتمي إلى 
الفئة الطربي���ة أكثر، ومييل 
للهدوء وحتى على الصعيد 

الشخصي هذه طبيعتي. 

 حتاول أن تخرج من 
كونك ابن سفير األغنية 

اخلليجية؟
٭ افتخر بأنني ابن عبداهلل 
الرويشد »حلد ما اموت«، فهو 
قبل أن يكون صاحب تاريخ 
فني مشرف هو انسان راقي 
وصاحب مواقف ثابته، وهذا 
لي���س رأي فقط ب���ل كل من 
تعامل مع���ه عن قرب يعرف 

هذه احلقيقية.

 دائما ما تظهر باملالبس 
الكويتية بعكس سواك من 
أبناء جيلك الذين يفضلون 

الطلة العصرية؟
٭ هذه هويتن���ا التي افتخر 
بها، ومنذ أن كنت في الرابعة 
من عمري وانا عضو في فرق 
ش���عبية كويتية مثل »فرقة 
معيوف« و»فرقة أوالد عامر«، 
وكنت حريص منذ تلك الفترة 
على ارتداء »الغترة والعقال«، 
وقد يرجع السبب وراء حرصي 
على هذا املظهر أنني تربيت 

في منزل جدي.

 ترى تشابه بني اخلط الذي 
تسير عليه حاليا يتقاطع مع 

الفنان مطرف املطرف؟
٭ مط���رف فنان جميل وأكن 
ل���ه كل االحت���رام والتقدير 
الواقع  وعالقتنا طيبة، وفي 
افتخر بأنه أحد أبناء الكويت 
الذين اس���تطاعوا أن يحققوا 
النجاح الذي حققه، ولكن لكل 
منا طريق وخط مختلف عن 
اآلخر، ليك���ون أحد الفنانني 

الذين ميثلونا كجيل. 

 ترى أن الوقت احلالي 
يتناسب أكثر مع »السنغل« أم 

»األلبوم«؟
٭ بحكم أنن���ا نعيش في 
عصر السرعة، ومع انتشار 
وسائل التواصل االجتماعي 
بني كافة ش���رائح املجتمع، 
فبالتالي »السنغل« مناسب 
أكث���ر في ظ���ل الرغبة في 
التجديد املستمرة، واليوم 
الفنانون الشباب يتجهون 
أوال الى »السنغل« ويكونون 
حريصني على اختيار عمل 
»ضارب«، ليك���ون عليهم 
طلب في احلفالت وبالتالي 
يثبت نفسه على الساحة، 
وتلتفت له شركات االنتاج 
التي تهتم بعد ذلك بطرح 

ألبوم له. 

لذلك اجتهت إلى »السنغل«؟
٭ احضر لطرح »سنغل« بعد 
عيد الفطر ، وهي من كلمات 
شمالن اخلضاري واحلاني، 
توزيع مشاري اليتيم، وايقاعها 
س���ريع وتعتبر ل���ون جديد 
بالنس���بة لي، وهناك أغنية 
اخرى م���ن كلمات الش���اعر 
الراح���ل عبداألمير عيس���ى، 
أحلان حمد اخلضر، وتوزيع 
فواز املرزوق، وهذه األغنية 

ايقاعها هادئ. 

 تفكر بالدخول الى عالم 
التمثيل؟ 

٭ ال افكر باألمر قطعا فلست 
ممثال شاطرا، وقد أكون قادر 
على ايصال الصورة الغنائية 
بصوتي أو من خالل أحلاني، 
ولم يعرض علي املوضوع وهو 

مرفوض من قبل أن يطرح.

 ملاذا لم تفكر بالدخول الى 
أحد برامج الهواة؟

٭ ال يوج���د برنام���ج هواة 
يعتم���د على اجلان���ب الفني 
بصورة كاملة، واملس���ألة في 
أغلب األحي���ان هي تصويت 
وشركات دعاية وإعالن، وحتى 
لو خرجت املوهبة فإما ال حتقق 
النجاح املتوقع لها لغياب عامل 
اإلنتاج لها، أو قد يقرر الرابح 

نفس���ه أن يبتعد عن املجال 
ويتجه لعمل آخر، ومجموعة 
أخرى حققت جناحا في فترة 

ما ثم اختفت نهائيا. 

 ملاذا برأيك لم يأت فنانني 
بنفس قوة واستمرارية 
»عبداهلل الرويشد، نبيل 

شعيل، نوال« على الساحة 
الفنية في الكويت؟

النجوم استطاعوا  ٭ هؤالء 
أن يحققوا جناحهم ويحفروا 
اس���مائهم بعد رحلة طويلة 
في املجال الفني، وباعتمادهم 
بالكامل على موهبتهم، ووقتها 
لم تكن لديهم وسائل مساعدة 
كالتي تتوافر لنا اليوم من خالل 
التواصل االجتماعي  وسائل 
على سبيل املثال، وكلنا كفنانني 
نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، 
وشخصيا رسالتي هي أن اثبت 
أن الكويت الزال فيها فن جميل 
واص���وات راقي���ة، ومازالت 
مصدرة للخارج، والدولة تقوم 
من ناحيتها بالدعم من خالل 
إذاعة الكويت وحتى التلفزيون 
الرسمي بقيامهم باإلنتاجات 
الفنية على مدار السنة، فالدعم 
موجود حتى لو كانت آليته 
قدمية، ومع هذا مازال هناك 
فنانون موجودون وارى أنهم 
أمثال  مؤثرون على الساحة 
»عبدالعزيز الضويحي، علي 
عب���داهلل، عب���داهلل طارق، 
امل���رزوق...« وغيرهم  فواز 
من الفنان���ني، الذين حتى لو 
كان تواجده���م على صعيد 
اإلصدارات في الس���وق قليل 
إال أنه���م متواجدين بقوة في 
سوق احلفالت والطلب عليهم 

كبير.

كيف استطعت انتاج اغنياتك 
مع اذاعة الكويت؟

٭ املبادرة كان���ت من قبلهم 
وفتح���وا لي املج���ال، وكنت 

سعيدا بهذه التجربة.
 اال ترى أن هناك قلة في 

احلفالت املوجودة في 
الكويت؟

٭ بالعك���س، هناك مهرجان 
الكوي���ت« و»فبراير  »ليالي 
الكويت«، الى جانب احلفالت 
والفعاليات التي يقيمها املجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
الكوي���ت،  إذاع���ة  واآلداب، 
حفالت العيد....، فالفعاليات 
الفنية موجودة تقريبا على 
مدار العام، وبصورة ترضي 

مختلف األذواق.

 متى سنراك على خشبة 
املسرح أمام اجلمهور؟

الن����اس« عل����ى هذا  ٭»تو 
ابني  أن  اخلطوة، واحت����اج 
لنفسي أوال جمهورا، وعندما 
أشعر أن لدي ما أقدمه على 
املسرح فعندها سأقدم على 

اخلط����وة، ولكن أن أطلع 
وفي رصيدي فقط أغنيتني 
فهذا قليل بالنس����بة لي، 
وفي نفس الوقت أشارك 
في الكثي����ر من احلفالت 
اخلاصة و»السمرات« التي 
يحضرها مائة شخص أو 
أكث����ر وأرى أن هذا األمر 

مهم. 

حدثنا عن جتربتك مع 
عمك امللحن القدير محمد 

الرويشد؟
٭ بعيدا عن صلة القرابة 
التي تربطنا، فهو ينتمي 
إلى اجليل املش����بع بالفن 
والتعامل معه »سلسل« 
ويعمل بضمي����ر، ودائما 
يش����جعني وغي����ري من 
الشباب على أن  الفنانني 
نغن����ي ونقدم م����ا لدينا 
لتكون لنا جتارب متنوعة، 
وتعاملت معه في حلن - 
شعبي مياني -، وحاليا 
نحض����ر للحن طربي من 
كلمات الشاعر القدير بدر 
بورس����لي، وسأطرح هذا 
السنغل قريبا، بالرغم من 
أنه كملحن خيارته دائما 
صعب����ة وال يقتن����ع بأي 
صوت بسهولة، ألنه يحب 
أن يكون العمل الذي يقدمه 
له قيم����ة ومكانة، ورمبا 
يكون هذا الس����بب وراء 

كونه مقل في أعماله.

هل سنراك في تعاون 
قريب مع الوالد؟

٭ لم تأت مناسبة حتى 
آخذ حلن من والدي ولم 
أطلب منه هذا األمر، فأريد 
أن ابتعد عن����ه قليال في 
بدايتي »واطلع من روح 
الرويش����د«، ومن ناحية 
اخ����رى لم احل����ن العمل 
الذي يليق بتاريخ الوالد 

وصوته العريق.

 الشكل وتغير Look بات 
مسألة أساسية فكيف 

تتعامل معها؟
٭ ارى أن شكلي مقبول 
وال احتاج لعمليات جتميل 
حتى اجن����ح، فبالنهاية 
أقدم صوتي واحساس����ي 
في األعمال التي اغنيها أو 

أحلنها.

 الكثير من الفنانني 
يتجهون إلثارة اللغط حول 

انفسهم من خالل اطالق 
الشائعات، فماذا عنك؟

٭ ال ارى أنني س����أختار 
الطريق، فأنا انسان  هذا 
هادئ بطبع����ي وال احب 
املشاكل، »وما احب افتح 
ابوب مسكرة«، ولست مع 

هذا املنطق.

حريص على ارتداء 
»الغترة والعقال«.. 

والسبب أنني 
تربيت في منزل 

جدي

شكلي مقبول
وال أحتاج لعمليات 
جتميل حتى أجنح

أكمل املثل: بغى يكحلها...
أ ـ رماها

ب ـ عماها
ج ـ كحل عينه

رميوت كنترول

مشهد يدرس

مشهد الفنانة سعاد عبداهلل في مسلسل 
»ساق البامبو« وهي تعاتب ابنتها فاطمة 
الصفي بعد ما رأت جنل ابنها الفلبيني، 
من املشاهد املؤثرة التي تدرس في الدراما، 
ومن الصعب على أي ممثل أو ممثلة أن 

تتقنه ما لم متتلك قدرات اس����تثنائية، 
فشكرا أم طالل، وشكرا لفاطمة الصفي 
التي كانت جتاري أم طالل في املش����هد، 
القفاص  الكبير للمخرج محمد  والشكر 

على نقله للمشهد بحرفية.. براڤو.

»احملتالة« هدى حسني..سريع!

املتابع ملسلسل »احملتالة« للفنانة هدى حسني يالحظ أن أحداثه 
سريعة وغير مترابطة، وهو ما يجعل املشاهد ال يفهم ما يجري، 

فهل العيب بالنص أم باإلخراج أم بعملية املونتاج..أفيدونا!

هدى حسني في »احملتالة«

خدود وشفايف »الوجه املستعار«

»سمرقند« مختلف 
عن »حرمي السلطان«..!

عدد كبير من املمثالت يش���اركن في مسلس���ل »الوجه 
املس���تعار« وهذا شيء جميل، لكن ما ليس جميل ان خدود 
وشفايف هؤالء املمثالت حجمها غير طبيعي إلى درجة أثرت 
على حواراتهن ألن كالمهن ليس واضحا، واملشاهد يحتاج 

ملترجم حتى يفهم ما يقولونه .. ارحمونا!

تصري���ح غري���ب لبطلة مسلس���ل 
»سمرقند« ميساء مغربي تقول فيه ان 
»سمرقند« مختلف عن »حرمي السلطان«، 
بصراحة يا ميساء كالمك ليس منطقيا ألن 
ما نراه ان العملني متشابهان مع اختالف 

ميساء في مسلسل»سمرقند«االسم واملمثلني..الصراحة راحة!

مشهد من مسلسل »الوجه املستعار«

مسلسل كارتوني يعرض 
حاليا على محطة عربية 

مواضيعه عادية جدا وما 
فيها أي جذب للطفل ألنه 

أفكار حلقاته مستهلكة 
ألبعد احلدود وما فيها أي 

إبهار..
اهلل يعني!

ممثلة متضايقة انه 
القائمني على مسلسلها 
الرمضاني حاذفني من 

مشاهدها من غير ما تدري 
الشي اللي خلى ظهورها 

بهاملسلسل ما له تأثير 
وال يضيف لها شي مثل 
ما تقول..غلطتچ انچ ما 

حطيتي شروطچ في العقد!

ممثل قاعد يقلد حركات 
ممثل كوميدي في 

مسلسله الرمضاني بس 
تقليده مكشوف لدرجة 

ان املشاهدين 
كرهوه بسبة هالتقليد 

غير طبيعي..
ال تصعد على أكتاف 

اآلخرين!

أفكارتأثير تقليد

زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية املعروضة  في شهر رمضان تنقدها أو تعلق عليها سواء باإليجاب أو بالسلب 

سعاد عبداهلل وفاطمة الصفي في »ساق البامبو« 


