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حتدثــت مصممــة األزيــاء 
الكويتيــة رجاء البــدر فقالت: 
أجد نفسي في األعمال التراثية 
والتاريخية فمرحلة التحضيرات 
للعمل مــن بحث ولقــاءات مع 
الشــخصيات التــي عاشــت أو 
عاصــرت تلــك الفتــرات التــي 
يتناولها العمل مهمة ومفصلية 
في كل عمل أشارك فيه، فاملالبس 
التــي تظهر بها الشــخوص لها 
أهميــة كبيرة كوننــا نقدم من 
خــالل العمل معلومــة ونؤرخ 
لهذه الفترات الزمنية ومن احملزن 
أن البعض يستسهل في عملية 
االختيــار للمالبــس دون بحث 

وبذل مجهود.
وتابعت قائلة: لألسف بعض 
األعمــال املعاصرة ال تتماشــى 
مع الســيناريو والقصة بل في 
بعــض األحيان تعتمــد على ما 
يريــد الفنان أن يظهــر به أمام 
الشاشة وكثيرا ما نرى البعض 
من الفنانــني يرفضون االلتزام 
الشــخصية بحجــة  مبالبــس 
«شــراح تقــوال النــاس عني»، 
واحلل الوحيــد في هذه احلالة 
يكــون تدخــل املخــرج الواعي 
وصاحــب الكلمــة، وال يســمح 
للبعض بأن تكون «كشــخته» 
أهم من الشــخصية، وشخصيا 
إذا وجدت مثل هذه املواقف في 
عمــل ولم يتم تطبيــق معايير 
املهنية وإعــالء مصلحة العمل 
ففورا أنسحب منه حفاظا على 
اســمي الذي بنيته طــوال هذه 

السنوات. 
وأضافت قائلة: وشــخصيا 
عندما أشــارك في عمل أحرص 
دائما على قراءة النص بالكامل 
وبعد االنتهاء من مرحلة البحث 
والتوثيــق نبــدأ فــي مرحلــة 
التحضيرات على هذا األساس، 

فعندما شاركت في أعمال تاريخية 
مهمة مثل مسلسل «أسد اجلزيرة» 
ومسلسل «اخوان مرمي» وأوبريت 
الــذي تناول  «مذكــرات بحار» 
فترات تاريخيــة ومفصلية في 
تاريخنــا كانت عمليــة البحث 
والدراســة والتجهيزات لألزياء 
واإلكسسوارات استمرت ألشهر 
عديــدة وعمليــة التنفيــذ متت 
مبنتهى الدقة لهذا حصلنا على 
ثناء وإعجاب النقاد واجلمهور 

على حد سواء وهللا احلمد. 
وأبدت البدر رفضها فكرة أن 
يطلب الفنانــون من «ماركات» 
أزيــاء ال عالقــة  أو مصممــي 
لهــم بالعمل ولــم يطلعوا على 
النص ولم يكونــوا متواجدين 
فــي مرحلة التحضيرات له بأن 

يهتموا مبظهر الفنانني، فيجب أن 
تكون هناك عملية دراسة كاملة 
للعملية وال تتم بشكل عشوائي 
بعيدا عــن أمــور «التوفير» أو 

«االسترخاص».

رؤية كاملة
ابتســام  الدكتــورة  وقالــت 
احلمادي: املخرج الواعي لن يسمح 
للفنــان أن يرتدي املالبس «على 
راحته»، وكوني متخصصة أكثر 
في األعمال التــي تتناول فترات 
زمنية مختلفة، أحرص دائما على 
قراءة النــص أوال وأضع الرؤية 
الكاملة لألزياء، املاكياج، واملالبس 
وأتناقش فيها مع املخرج واملؤلف.
وأكملت قائلة: الشخصية في 
سياق أحداث العمل متر بأكثر من 

مرحلة بــني «احلزن، الفرح...»٬ 
وهذا ما حدث معي في مسلســل 
«عافك اخلاطر» عندما تناقشت مع 
املخرج مناف عبدال وكان حريصا 
على أن يكون امتدادا الشخصيات 
من املاضي إلى احلاضر٬ في حني 
أننا نرى بعض األعمال التراثية 
لألسف ان بعض التفاصيل املهمة 
في املظهر العام للشخصية تفلت 
مــن البعــض٬ فنــرى املالبــس 
تنتمى للحقبة الزمنية التي تقدم 
فيهــا الشــخصية ولكن ال يوجد 
حرص على باقــي التفاصيل من 
إكسسوارات وأحذية وهذا لألسف 
كثيرا ما يحــدث. وتابعت قائلة: 
عندما شــاركت في مسلســل «ال 
موســيقى في األحمدي» حتدثت 
مع املخرج محمد دحام الشمري 

فــي تفاصيــل املظهــر اخلارجي 
«مالبس، مكياج...» قال لي أريد أن 
اجلمهور يعرف شخصية «كوثر» 
التي قدمتها الفنانة فاطمة الطباخ 
قبل أن تتحدث، وهذا لكونه مخرجا 
مبدعا وواعيا يعرف تأثير ودور 

املظهر اخلارجي للشخصية.
واســتطردت قائلة: فمن غير 
املعقــول أن ترتــدي فنانــة «تي 
شيرت يتجاوز سعره الـ ٧٠ دينار» 
وهي تلعــب دور فتاة فقيرة، أو 
نشــاهد أعمال تراثيــة قدمية أو 
تاريخية يســتخدم فيها خامات 
حديثــة، فاليوم املشــاهد واعي 
وال متر عليه هذه التفاصيل من 
«لون، نقشة القماش...»، وعندما 
شاركت في مسلسل «أم هارون» 
كان التحدي في مظهر الشخصيات 

التــي تعكــس التنــوع الدينــي 
«املســلمني، اليهود، املسيحيني» 
في نفس املكان اجلغرافي والفترة 
الزمنية نفسها التي عاشوا فيها 
لتعكس التفرد بينهم واالنسجام 
في نفس الوقت. وكان من اجلميل 
أنه بعد انتهاء املسلسل حتولت 
مالبس الشــخصيات إلى موضة 
ومحببة لدى الناس وانتشــرت 
بني مختلف الفئات العمرية، وهذه 
ليست املرة األولى التي حتدث معي 
فاملالبس التي اخترتها للفنانة هبة 
الدري في مسلســل «كحل أسود 
قلب ابيض» حتولت إلى موضة 

دارجة بني الفتيات. 

شخص متخصص
مــن ناحيتها، قالــت فاطمة 

القامس: من املهم وجود شخص 
متخصــص في العمل يهتم بكل 
التفاصيــل اخلاصــة باألزيــاء 
واأللوان تكون لها معنى يتماشى 
مــع األحــداث الدراميــة للقصة 
والتطــور الدرامــي، وحتــى لو 
كانت هنــاك عائلة يكون بينهم 
تناسق وحتى املاكياج يتناسب 
مع املرحلة العمرية للشخصية 
إذا كان شابا أو شخصا كبيرا في 
العمــر. وتابعت قائلة: يفترض 
باملخرج في العمل أن يضع رؤيته 
بعد االتفاق عليهــا مع املصمم، 
ويعمل املخــرج الفني مع فريق 
عمل مختص بناء على رؤيته مبا 
يتناسب مع طبيعة الشخصية 
التي يقدمها الفنان في العمل سواء 
كان عمال معاصرا أو تاريخيا أو 
تراثيا وفي نفس الوقت يضع في 
عني االعتبار أهمية ان يكون هناك 
تناسق مع باقي الشخوص معه 
حتــى ال يخلق حالة من التنافر 
لدى املشاهد، لكن لألسف عندنا 
ال تتم االستعانة باملخرج الفني 
وحتى مهنــدس الديكور ال تتم 
االستعانة به إال في األعمال التي 
تتناول فترات زمنية قدمية ويعمل 
بصورة منفردة بعيدا عن فريق 
العمل مما يخلق حالة من اخللل 
الفني، في حني أن األعمال الفنية 
املصرية وجود املخرج الفني فيها 
أمر أساسي وهذا ينعكس إيجابا 
على العمل واجلمهور. وأضافت 
القامس قائلة: كانت لدي جتربة 
عملــت في (دي تيــوب) بطولة 
الفنــان داوود حســني وقمنــا 
بتصويره فــي القاهرة وألن كل 
العناصر كانت مكتملة ومتاحة 
في العمل بصورة رائعة وحقق 
جناحا كبيرا، وأنا أرفض أن أشارك 
في عمل ال تكون عناصره مكتملة 

وفي سياقها الصحيح.

عمل مسرحي تصدت لتصميم أزيائه فاطمة القامسرجاء البدر مع محمد املنصور في مسلسل «أسد اجلزيرة» مشهد من «أم هارون» تصدت لتصميم أزيائه د. ابتسام احلمادي

رجاء البدر: العمل الذي ال تنطبق 
عليه املعايير املهنية أنسحب منه 

حفاظًا على اسمي 

فاطمة القامس: األزياء واأللوان 
يجب أن يكون لها معنى مع 

األحداث الدرامية

د.ابتسام احلمادي: من غير املعقول أن 
ترتدي فنانة «تي شيرت سعره ٧٠ دينارًا» 

وهي تلعب دور فتاة فقيرة!

«مساء اخلير يا كويت» اإلذاعي
«من غير» نظيرة العوضي!

مفرح الشمري 

بعد حتريــر الكويت من براثن الغزو 
العراقي الغاشــم، انطلق برنامج «مساء 
اخلير يا كويت» عبر أثير إذاعة الكويت، 
وعلى الرغم من «اخلراب» الذي تعرض له 
مبنى وزارة اإلعالم، إال أن فريق «مساء 
اخلير» اإلذاعي استطاع مواصلة مسيرة 
برنامجهم الذي يبث مباشرة، وقد تصدت 
اإلعالمية القديرة نظيرة العوضي لتقدمي 
البرنامج مع مجموعة من زمالئها، فاستمر 
البرنامج الذي يسلط الضوء على أنشطة 
الدولة الرسمية  التي تشمل مناسبات من 
اجتماعيــة أو ثقافية أو حتى فنية، وكان 

ميكروفون البرنامج متواجدا باستمرار بكل 
همة ونشاط. كانت اإلعالمية نظيرة العوضي 
«أيقونة» هذا البرنامج خلبرتها الطويلة في 
هذا البرنامج، فتعودت على سماع صوتها 
«أذن» املستمع احمللي واخلليجي والعربي، 
خصوصا أنها علمت الكثير من املذيعني 
اجلدد كيفية قراءة األخبار وتشكيلها لغويا 

حتى ال جترح «أذن املستمع».
لكن بعد ٣٠ ســنة ومن دون أسباب 
يتم بث هذا البرنامج «من غير» االعالمية 
القديرة نظيــرة العوضي التي كانت من 
مؤسسي هذا البرنامج املتميز.. فهل هكذا 
يتم تكرمي هذه اإلعالمية القديرة بعد كل 

هذه السنوات؟!

بعد ٣٠ سنة ومن دون أسباب

إميان جمال: أمتنى أن تكون احلياة رحيمة بي األيام املقبلة
ياسر العيلة

 تســتأنف الفنانة الشابة 
اميــان جمــال قريبا تصوير 
دورهــا في مسلســل «زواج 
مصلحــة» بعد فتــرة توقف 
بسبب أزمة كورونا، والعمل 
مــن تأليف مــرمي الهاجري، 
وإخــراج أحمــد عبدالواحد، 
ويشــاركها البطولة كل من: 
محمــود بــو شــهري وليلى 
البلوشــي  ومــي  عبــداهللا 
وســعودة وعــدد كبيــر من 
الفنانني الشباب، واملسلسل 
بشــكل عــام يحمــل الطابع 
كوميــدي، ويتنــاول فكــرة 
الصراع بني الزوجة واحلبيبة 
القدمية ومــن ينتصر منهما 

على األخرى في النهاية. 
وعن دورها في هذا العمل 
قالت اميان:  أقدم شــخصية 
طبيبــة تدعــى «فاطمــة»، 
وبهــذه املناســبة أحــب من 
خــالل جريدتكم الغــراء أن 
أشكر الكاتبة مرمي الهاجري 
ألنهــا وافقــت لــي أن يكون 
اســم شــخصيتي في العمل 
«فاطمة جمال» واخترت اسم 
جمال ألنه اســم والدي، اهللا 
يرحمه، والذي فارق احلياة 
منذ فترة قريبة، فتم تغيير 
االسم، مضيفة: أجمل ما في 
العمل ان لكل فنان فيه خطه 
الدرامي اخلاص به، كاشفة عن 
أنها اعتذرت عن املشاركة في 
مسلسل جديد بعنوان «غرفة 

ثالثة أعمال هي «وكأن شيئا 
لــم يكــن» و«درويشــيات» 
و«شــغف»، قالت : ســعيدة 
مبشاركتي في هذه األعمال، 
لكن «وكأن شيئا لم يكن» أخذ 
مني ومن نفسيتي، يعني تقدر 
تقول العمل استهلكني مبعنى 
الكلمة، ألن كل دمعة بكيتها 
فيه  كانت حقيقية وتزامنت 
مع حزني علــى وفاة والدي 
في هذه الفترة، وأشــكر كل 

وحول كواليس العمل في 
ظل وجــود جنــم كبير مثل 
الفنان عبدالناصر درويش، 
ردت:  الفنــان عبدالناصــر 
درويش إنســان جميل، كان 
اللوكيشــن،  صديقنــا فــي 
انصدمت من تواضعه وخفة 
دمه، وأنا بشكل عام تفاجأت 
بتواضع ودعم والروح احللوة 
لعدد كبير من الفنانني الكبار 
فــي مواقــع التصوير أو في 

كواليس األعمال.
وتابعت: املسلسل الثالث 
اللي كان «شغف» مع النجمة 
هدى حسني، والشخصية التي 
قدمتها من خالله كانت جديدة 
بالنسبة لي،  وهي شخصية 
النفســية  مركبة بالعواطف 
«سيكو» لفتاة جامدة دموعها 
متحجرة جتلــد ذاتها دائما، 
وتعاني مــن تأنيب الضمير 
كونهــا تشــعر بالذنب ألنها 
ذبحت حبيبهــا، وانها أيضا 
فقــدت زوجهــا فتعيش في 

صراع نفسي دائما.
واختتمت اميــان جمال، 
الرغــم مــن  قائلــة: علــى 
مشــاركتي في هذه األعمال 
املتميزة، إال أنني لم أستمتع 
بلذة جناحهــا وقت عرضها 
نظرا للظروف القاسية التي 
مــرت بي والتــي متثلت في 
وفاة والدي وشقيقي األكبر، 
رحمهما اهللا، وأمتنى أن تكون 
احلياة أكثر رحمة بي خالل 

األيام املقبلة.

فريــق عمل املسلســل ألنهم 
قدروا لي هذا الظرف وحتملوا 
حالتي النفسية معهم خالل 
بالنســبة  أمــا  التصويــر، 
ملسلسل «درويشيات» فكان 
عمــال كوميديا لعبت فيه أنا 
والفنان سلطان الفرج كوميديا 
جميلة أنا شخصيا انصدمت 
فيها من نفسي،  والعمل كان 
من إنتاج الفنان مبارك املانع 
وإخراج املتميز عيسى ذياب.

لم تستمتع بنجاح أعمالها بسبب وفاة والدها وشقيقها

إميان مع النجمة زهرة عرفات في مشهد من «وكأن شيئاً لم يكن»إميان جمال

٧» على الرغم إعجابها بالدور 
لكن ألنه يتشــابه مع دورها 
في «زواج مصلحة» فاضطرت 
أن تعتــذر ألنهــا ال تفضــل 
تكرار أدوارها، الفتة الى أنها 
ستتواجد خالل موسم رمضان 
املقبل من خالل مسلســلني، 
باإلضافة الى مسلســل ثالث 

خارج املوسم.
وعن تواجدها في شــهر 
رمضــان املاضي مــن خالل 

«األنباء» استطلعت آراء املتخصصني

«كشخة» الفنان.. أم مصلحة العمل؟
حتقيق - سماح جمال

بني أعمال يعكف صناعها على التحضير والتجهيز لها على مدار أشهر بل وسنوات 
للتأكد من متاشي املالبس واإلكسسوارات واملاكياج مع طبيعة الشخصية والفترة الزمنية 

التي يتناولها العمل وبني أعمال أخرى نرى بعض الفنانني فيها يطلبون «رعاية» من 
بعض املاركات أو دور األزياء بعيدا عن طبيعة العمل ومضمون الشخوص وتطورهم... 

وهنا كان سؤال «األنباء»: كشخة الفنان أولى أم مصلحة العمل؟.. 
«األنباء» حتدثت مع املختصني في هذا املجال، وفيما يلي التفاصيل:

مصممة األزياء فاطمة القامسمصممة األزياء رجاء البدر في عرض أزياء تراثي في أنقرة د. ابتسام احلمادي

«زواج مصلحة» كوميديا تتناول الصراع بني الزوجة واحلبيبة
مسلسل «كأن شيئًا لم يكن» استهلكني ودموعي فيه حقيقية


