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اســم  الصغيــر..  الفنــان 
استحســان  القــى  لبرنامــج 
العديــد من متابعيــه.. هي تلك 
الســاعة التي ينتظرها األطفال 
بشغف ليتعلموا آخر صيحات 
الفــن واالبتــكارات واملفاجــآت 
مبفهومهم الفني البســيط. فقد 
كان الفنان يعد ويقدم البرنامج 
أســبوعيا، يعلــم األطفال طرق 
الطباعة باملمحاة والتصميمات 
الشعبية الكويتية األصيلة كرسم 
الثوب والبخنق، وهو عبارة عن 
الزي الرســمي القدمي للفتيات، 
وتعليمهــم أيضــا كيفية صقل 
موهبتهم، وكيفية خط حروف 
لغــة الضاد. ويرعــى البرنامج 
املواهب الفنية لألطفال ويتولى 
توجيههم وعروض رسوماتهم 
منــذ عــام ١٩٧٧، وتــرك الفنان 
الصغيــر أثرا اليزال مغروســا 
في قلوب ذاك اجليل وتشوقهم 
للحظــة عرضه لكــي يتعلموا 
البســيطة  األفــكار واإلبداعات 
وطريقة تنفيذها مبنتهى البراءة.
لوحة اجلميلــة.. عبارة عن 
فتــاة ناعمــة كأنهــا البــدر في 

طلتها، جالسة في لقطة مبنتهى 
الشاعرية في قمة اخلجل والدلع، 
جتلــس منحنيــة الــرأس إلــى 
اجلانب األمين بطريقة مقصودة، 
وشعرها الكستنائي املنتفش ذو 

إحساس غزير بحركة دائرية.
اكتســب األســود ذاتيــة في 
العمــل الفنــي، واحلرفيــة في 
اللعــب به وكثافتــه، تارة نرى 
اللون األسود املخملي القامت شديد 
السواد، فحمي اإلحساس، وتارة 
بإحساس الشفافية اخلفيفة. رداء 

الفتاة رمادي فاحت نقطت عليه 
بقع ســوداء مرتبــة، وخطوط 
ناعمــة أفقيــة وكذلك ســاقاها 
يغطيهما نفس التكنيك املوجود 
فــي اجلزء العلوي للرداء. وفي 
اجلهة اليســرى أعلــى اللوحة 
بعــض اخلــدوش العشــوائية 
غير املرتبة، ولون شعر الفتاة 
الكســتنائي الذهبــي، واألحمر 
املتوهج في شفتي اجلميلة كسر 
القواعد في إحساس وجداني عال.

نالحظ اخلط املائل في العمل 

بدايته عند قمة رأس الفتاة، حيث 
بدايــة خط مفرق الشــعر وهو 
مكتمل اإلحساس مع نصف وجه 
الفتاة، ويتواصل إلى خط ثدي 
الفتاة في املنتصف متوازيا مع 
اخلــط اخلارجي لشــعر الفتاة 
من اجلانب األيسر منتهيا عند 
مالمســته لركبــة الفتاة، وخط 
الساقني األفقي، كما نالحظ البناء 
الراسخ الهرمي املائل إلى الناحية 
اليمنــى من العمــل الفني الذي 
قمته رأس الفتاة أضفى ثقال على 
البناء الفني للجميلة، إضافة إلى 
تدخالت احملاور املنحنية بجسد 
الفتاة داخل تكوين جسد الفتاة.

ونالحظ ذلك اخلط اخلارجي 
على شــكل مثلث يحدد جســد 
الفتــاة فــي وضعهــا اجلالس، 
راســما املعادل البصري لفكرة 
الصفاء. ونالحظ مركز التكوين 
متالمســا مع اخلط الفاصل بني 
ثديــي الفتاة، فلوحــة اجلميلة 
ذات إحساس خجول، وخطوط 
معبرة في بساطة أنثوية.. رسمها 
الفنان في حالة معينة.. معطيا 
اإلحساس بكتلة اجلسد وامللمس، 
فالبناء الفني للوحة فيه محور 
هرمي رئيســي، تشكلت داخله 
انحناءات أنثوية جسدت تفاصيل 
«جميلة» الفنان محمد الفارسي.

محمد الشيخ الفارسي في سطور
ولد الفارسي في الكويت، وبعد إنهائه الشهادة 
الثانوية توجه إلى القاهرة في عام ١٩٧٤، وحصل 
منها على بكالوريوس الفنون والتربية. وحصل 
الفنان على عدد من العضويات من جهات مختلفة، 
منها اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية، واالحتاد 
العام للفنانني التشكيليني العرب، والرابطة الدولية 
للفنون في باريس. وشارك الفارسي في معارض 
اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية اخلاصة والعامة 
منذ عام ١٩٧٦، باإلضافــة إلى عدد من املعارض 

التشكيلية اجلماعية احمللية، ومعارض جماعية في 
دول مختلفة، كقطر، وعمان، واإلمارات، واليابان، 
وإسبانيا، ويوغسالفيا، والقاهرة، وتونس، واملغرب، 
وفرنسا. وأقام عددا من املعارض الشخصية منذ 
عــام ١٩٧٥، وحصل على عدد من اجلوائز الفنية 
كجائزة الشراع الذهبي، وامليداليات الذهبية، والدانة 
الذهبية في معارض ٢٥ فبراير. باإلضافة إلى عدد 
كبير من شــهادات التقدير واملقتنيات من قبل 

جهات مختلفة بالكويت وخارجها.

اسم الفنان: ٭
محمد الشيخ الفارسي

اسم العمل: ٭
اجلميلة

أبعاد العمل: ٭
١٠٠ x ١٠٠ سم

املواد املستخدمة: ٭
اكريلك على كانفس

سنة اإلبداع: ٭
٢٠٠٥

«الشباب» تستعد لتنظيم «أيام املسرح الـ ١٣» 

مفرح الشمري

بعد توقفه قسرا بسبب 
جائحــة كورونــا، تســتعد 
الهيئة العامة للشباب النعقاد 
أعمال الدورة الثالثة عشرة 
لـ«مهرجــان أيــام املســرح 
للشباب» وفق االشتراطات 
الصحية املوصى بها من قبل 
مجلس الوزراء، وذلك خالل 

شهر مارس املقبل.
العامة  الهيئــة  وتنظــم 
للشباب هذا املهرجان دعما 
منها لرعاية الشباب مسرحيا 
وإبراز قدراتهم الفنية وصقل 
مواهبهم املسرحية وتقدميهم 
الفنية بشكل  إلى الســاحة 
عام، وبهذا أكد رئيس فرقة 
الشــباب رئيــس  مســرح 
املهرجــان محمــد املزعــل 
انــه متــت مخاطبــة الفرق 
املسرحية بالكويت الرسمية 
واخلاصة على حد ســواء، 
وذلــك للمشــاركة فــي هذا 
الشــبابي املسرحي  احلدث 
الــذي يقام ضمــن مهرجان 
«عدسة» والذي يتضمن أيضا 
تقدمي أمســيات موســيقية 
وحفــالت غنائيــة يحييها 

احلســيني واملخــرج أحمد 
البناي.

وأشــار املزعــل إلــى ان 
حرص جميع الفرق املسرحية 
األهلية واحلكومية واخلاصة 
للمشــاركة للمهرجان دليل 
واضــح ان املهرجــان حقق 
أهدافــه واســتمراريته أمر 
مطلوب ألنه يعتبر متنفسا 
إبداعيا للشباب، مشيرا إلى 
أن املهرجان مينح ١٣ جائزة 
في جميع العناصر املسرحية 
للفائزيــن فــي حفــل ختام 
املهرجان، وذلــك بناء على 
قرارات جلنة التحكيم، مشيرا 
إلى ان اجلديد في هذه الدورة 

عدم حتديد شعار أو هوية 
له حتى يتسنى للمخرجني 
تقــدمي أعمالهم املســرحية 
بالشكل الذي يريدونه دون 
تقييد بشعار أو هوية معينة.

وثمن رئيــس املهرجان 
محمــد املزعل الدعم الكبير 
من املدير العام للهيئة العامة 
للشــباب د.مشعل الشاهني 
الكبيــر  لدعمــه  الربيــع، 
إلقامة هذا احلدث الشبابي 
املسرحي، ومساندته إلظهاره 
بالصورة املشرفة للحركة 
املسرحية الشبابية الكويتية 
بعد توقفه قســرا بســبب 

جائحة كورونا.

في مارس املقبل وبعد توقفه قسراً بسبب جائحة كورونا

تغريد الداود

د مشعل الشاهني

أحمد البناي

محمد املزعل

علي احلسيني

عبدالعزيز صفربدر محارب

عدد من املطربني الشباب في 
أحد املراكز الشبابية التابعة 
للهيئة العامة للشباب خالل 

فترة إقامة املهرجان.
كما أكد املزعل ان الهيئة 
العامة للشــباب قد شكلت 
املعنيــة  الفنيــة  اللجنــة 
باختيار العروض املسرحية 
املشاركة باملسابقة الرسمية، 
وذلك وفق مــا نصت عليه 
الئحــة املهرجــان واللجنة 
تتكون من الكاتب واملخرج 
املسرحي بدر محارب رئيسا 
وعضويــة كل مــن املخرج 
عبدالعزيز صفــر والكاتبة 
تغريد الــداود والفنان على 

ع بسام املال «باب احلارة» يودِّ
توفي املخرج الســوري القدير 
بسام املال، أمس السبت، عن عمر 
ناهز ٦٦ عاما، ونعته نقابة الفنانني 
في سورية، وكتبت على صفحتها 
في «فيسبوك»: «فرع دمشق لنقابة 
الفنانــني ينعى إليكم وفاة الزميل 
الفنان القدير بسام املال، وسنوافيكم 

الحقا مبواعيد الدفن والعزاء».
وبسام املال من مواليد (فبراير 
١٩٥٦)، وينتمــي إلــى عائلة فنية 
عريقــة، فوالده املمثــل أدهم املال، 
وأشقاؤه املخرجان مؤمن وبشار 
املال واملمثل مؤيد املال، وولداه أدهم 
وشمس املال، اللذان شاركا كممثلني 

في مسلسل «باب احلارة».
ويعتبر املال من أبرز املخرجني 
في تاريخ الدراما الســورية، وقام 
بإخراج مسلســل البيئة الشامية 
الســوري األكثــر شــهرة «بــاب 
احلــارة،»، والذي تابعــه املاليني 
فــي الوطن العربــي، كما حصدت 
أعماله العديد من اجلوائز كاجلائزة 
الذهبية فــي مهرجان القاهرة عن 
مسلسلي «أيام شامية» و«العبابيد»، 
وجائزة أحســن إخراج عن اجلزء 
األول من مسلسل «باب احلارة» في 
مهرجان التلفزيون العربي بتونس 

العام ٢٠٠٧.
ومبجرد انتشــار خبر الوفاة، 
تصدر اسم بسام املال حديث الناس 
برسائل الوداع واستذكار ألعماله 
التي تركت أثرا على جمهور الوطن 
العربي. وكانت سالف فواخرجي من 
أول املعزين، حيث شاركت بتغريدة 
عبر «تويتر»، كتبت فيها: «الرحمة 
لــروح املخرج الكبير بســام املال، 
خالص العزاء لعائلته وأصدقائه 
ومحبيه»، كما ودعه عدد كبير من 
جنوم سورية ومنهم قصي خولي، 
سالفة معمار، باسم ياخور، شكران 
مرجتى، أمل عرفة، مصطفى اآلغا، 

املخرج بسام املال اثناء تصوير مسلسل «باب احلارة»ليليا األطرش وغيرهم.

«زواج باحلالل».. جديد هيا ريتا حرب: «ولدت من جديد»

مفرح الشمري

كشفت النجمة الكوميدية هيا الشعيبي 
لـ«األنباء» عن تعاونها الفني مع شركة 
تــذكار لالنتاج الفني وشــركة احلصن 
لإلنتــاج الفني بدولــة قطر الشــقيقة، 
والتعاون يتمثل في عرض مسرحي جديد 
بعنوان «زواج باحلالل» ســتعرض في 

٢ فبراير حتى ٧ من الشــهر نفسه على 
خشبة مسرح الدراما بكتارا، واملسرحية 
اجتماعيــة كوميديــة تناقــش موضوع 
الــزواج وهــي من تأليف ســعد الدهش 
وإعداد وإخراج طالب الدوس ويشــارك 
هيا الشعيبي في البطولة أحمد العونان 
وناصــر محمد ومجموعة مــن الفنانني 

الشباب بدولة قطر الشقيقة.

بيروت - بولني فاضل

شــاركت املمثلــة واإلعالميــة 
اللبنانية ريتا حرب ڤيديو يرصد 
حالتهــا الصحية والنفســية بعد 
مــرور نحو شــهرين على حادث 
الســير املروع الــذي تعرضت له 
في تركيا، خالل توجهها إلى موقع 
تصوير أحــد األعمــال الدرامية. 
وكتبت حرب عبر حسابها الرسمي 
في «انســتغرام»: «اليــوم ذكرى 
شهرين على احلادث، اليوم صار 
عمري شــهرين، النــاس بالعادة 
بتحتفل بعيد ميالدها كل ما كبرت 
سنة، أنا من تاريخ احلادث وقفت 
عد وبعتبر حالي خلقت من جديد».

وكانت ريتا قد خضعت لعمليات 
جراحية عدة فــي أنحاء مختلفة 
من جسمها، وقالت في تصريحات 
إعالمية: «أنا تعرضت لكسور كثير 
من جهة الشمال بجسمي، وخضعت 
لعملية في وجهي، وحاليا في كذا 
كسر وشرائح تيتانيوم ومسامير 
في رجلي، وما بقدر أدوس عليها، 
بعدني في السرير، وبعمل عالج 
طبيعي كل يوم وحتت املراقبة».

بشار جاسم

من أشــعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يجدد 
الفنان عيضة املنهالي تعاونه معه بأغنية جديدة حملت 
عنــوان «وينك»، تصدى لتلحينهــا وغنائها املنهالي 
نفسه، وتولى عملية التوزيع املوسيقي حسام كامل، 
ومكس وماســتر م.جاسم محمد، متسائال في كلمات 
األغنية: «وينك.. ماشــفت أنا عينك، وينك.. مشتاق 
أنا وينك، غايب عن األحباب، وتخفي األسباب، وينك 
يــا حبيبي وينك، هجرك.. ما نحتمل هجرك، عذرك.. 
مــا قلت لي عذرك». وقد طــرح العمل «وينك» ضمن 
ڤيديو «ممنتج» جميــل، وقد عرضه عيضة املنهالي 
عبر قناته اخلاصة والرسمية في موقع «يوتيوب».

املنهالي 
«وينك»!


