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«صناع الترفيه لعام ٢٠٢١».. ليلة تاريخية خيالية في قلب الرياض
الرياض - عبداحلميد اخلطيب

للســنة الثانية على التوالي، 
الســعودية  العاصمة  احتضنت 
الرياض مســاء اخلميس املاضي 
علــى مســرح بكــر الشــدي في 
«بوليفارد رياض ســيتي»، حفل 
توزيع جوائز «صناع الترفيه - 
Joy Awards»، والذي إقامته الهيئة 
العامــة للترفيه في اململكة حتت 
مظلة «موسم الرياض» وشارك في 
تنظيمه «مجموعة MBC»، وذلك 
بحضــور رئيــس مجلــس إدارة 
الهيئة العامة للترفيه املستشار 
تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس 
إدارة «مجموعــة MBC» الشــيخ 
وليد آل إبراهيم، ورئيس شركة 
روتانا للصوتيات واملرئيات سالم 
الهندي، وحضور حشد كبير من 
جنوم الفن واإلعــالم في الوطن 

العربي والعالم.
هــي ليلــة تاريخية فــي قلب 
الرياض، كما وصفها املستشــار 
تركي آل الشــيخ، تعكس الوجه 
العربيــة  احلضــاري للمملكــة 
الســعودية ومكانتهــا فــي عالم 
الفنون والثقافة، وخاللها صوبت 
أنظــار العالــم نحــو العــروض 
اخليالية واملراسم الفنية الفريدة 
مــن نوعها التــي صاحبت توافد 
النجوم على مكان احلفل األضخم 
في الشرق األوسط، وأثناء تكرميهم 
ملساهماتهم الرائعة خالل مسيراتهم 

الفنية.
جوائز الترفيه

بدأ احلفــل، الذي جمــع رواد 
الترفيه من حول العالم حتت سقف 
واحد، بتقدمي ڤيديو يستعرض أهم 
أنشطة «موســم الرياض» والتي 

جذبــت اجلمهور من كل مكان في 
الدنيا، ومن ثم متت مباشرة مراسم 
التكــرمي ومنح جوائز لعدد كبير 
من النجوم في مجاالت املوسيقى 
والدرامــا والســينما والرياضــة 
واملؤثرين، الذين تفاعل اجلمهور 
مع إجنازاتهم خالل العام املاضي 

٢٠٢١. وجاءت اجلوائز كالتالي:
حصد مسلسل «كف ودفوف» 
علــى جائــزة املسلســل املفضل، 
وتســلم اجلائزة املنتج اللبناني 
جمال سنان الذي وجه الشكر لبطلة 
العمل النجمة هدى حسني واملخرج 
منير الزعبي وفريق شركة «ايغل 
فيلمز» الذين ساهموا في الوصول 

إلى هذا اإلجناز.
وفاز الفنان السعودي يعقوب 
الفرحان، بجائزة أفضل ممثل عن 
فئــة املسلســالت، ملشــاركته في 

مسلسل «رشاش».

ونالت الســعودية إلهام علي 
جائــزة أفضــل ممثلــة عــن فئة 
املسلسالت، ملشاركتها مبسلسل 

«اختطاف».
وحصــل الســعودي فايز بن 
جريس على جائزة الوجه اجلديد 
عن فئة املسلسالت، مبشاركته في 

مسلسل «رشاش».
وفــاز الفنان املصــري محمد 
هنيــدي بجائــزة أفضــل ممثــل 
سينمائي، عن مشاركته في فيلم 

«اإلنس والنمس».
بينما نالــت الفنانة اللبنانية 
كارمن بصيبص جائزة أفضل ممثلة 

سينمائية عن فيلم «العارف».
وحصل الفنــان املصري رامز 
جالل على جائزة أفضل برنامج من 
حيث نسب املشاهدة عن برنامجه 

«رامز عقله طار».
وحصد الفيلم املصري «وقفة 

رجالة» جائزة أفضل فيلم.
وفــاز بجائزة املؤثــر املفضل 
عبداهللا السبيع، وبجائزة املؤثرة 

املفضلة لبنى اخلميس.
إجناز العمر

 JoyAwards ومنحت إدارة جائزة
النجم العاملي جون تراڤولتا جائزة 
إجناز العمر، ووجه تراڤولتا رسالة 
للشباب السعودي، حيث دعاهم 
لالستمرار في احللم ألن ما شاهده 
اليوم هو أن أحالمهم تتحول إلى 

حقيقة.
وحصل جنم بوليوود سلمان 
خان على جائزة شخصية العام، 
ووجه الشــكر للمستشــار تركي 
آل الشــيخ على منحــه اجلائزة، 
موجها الشــكر للســعودية على 
حفاوة الترحيب وحسن االستقبال 

والتنظيم لهذا احلدث العاملي.

وفاز عبداملجيد عبداهللا واملخرج 
شريف عرفة بجائزة صناع الترفيه 

الفخرية.
بينما حصدت نانســي عجرم 
جائــزة أفضل أغنيــة، وذلك عن 

أغنيتها «سالمات».
رياضة وموسيقى

في مجال الرياضة فاز بجائزة 
الرياضي املفضل العب الكاراتيه 

السعودي طارق حامدي.
ونالت ياســمني الدباغ جائزة 

الرياضية املفضلة.
وحصلت علــى جائزة الوجه 
اجلديد املفضل عن فئة املوسيقى 

املطربة الشابة زينة عماد.
وفــاز ماجد املهنــدس بجائزة 
الفنان املفضل عن فئة املوسيقى.

ونالت أصالة جائــزة الفنانة 
املفضلة عن فئة املوسيقى.

أنظار العالم صوبت نحو العاصمة السعودية ملتابعة حفل توزيع اجلوائز على النجوم

املستشار تركي آل الشيخ والشيخ وليد آل إبراهيم وفنان العرب محمد عبده في احلفل

الفنان القدير عبدالرحمن العقل واإلعالمي مصطفى اآلغا

د. طارق العلي ويوسف اجلراح وأصيل أبوبكر وعبداملجيد عبداهللا وناصر القصبي صورة تذكارية جتمع محمد عبده وهاني شاكر وكاظم الساهر

«كف ودفوف» يحصد جائزة «املسلسل املفضل».. وإلهام علي «أفضل ممثلة»ويعقوب الفرحان «أفضل ممثل»

«السر» عنبر وليد..!
بقلم الناقدة التشكيلية

د.ريهام الرغيب
dr.alraghaib@gmail.com

لوحة «السر»، فتاة في منتصف 
التكويــن، كأنهــا دمية خشــبية 
الوجه، ملساء امللمس واإلحساس، 
مرتبة بشعرها، ترتدي عباءة (رداء 
أســود اللون وهو الزي الرسمي 
للنساء في الكويت) ذات إحساس 

ناعم المع.
فكرة العمل بالسر الذي سيبقى 
محفوظا مادام الفم والعينان مغلقة 
بداخلها بيت املفتاح، وال يوجد أي 
مفتــاح في اللوحــة. نلمح حلظة 
التوقف والصمت في وجه الفتاة 
مندمجا مع الســر الصامت، حقق 
معنى انعكاسات، الذي هو عنوان 
املعرض الشخصي الثالث للفنان 
عنبــر وليد، والذي ضم مجموعة 
انعكاسات مختلفة املعاني كحنني، 
وإشراقة، وبريق، ونزف، وأصالة، 
وأعماق، وضياع، احتوت جميعها 
على األقنعة اخلشبية املصنعة من 
قبل الفنان، ولصق الفنان بداخل 
فراغــات العيــون لبعض األعمال 
قطع مرايا، ليرى املشاهد انعكاسه 
عند تلقي الســر، ليصبح جزءا ال 
يتجزأ مــن العمل الفني، وحملت 
كل األعمال ثيمة القناع اخلشــبي 

األملس.
صنع الفنان القناع من نشارة 
اخلشــب يدويا، بعــد أن وضعها 
بقالب جبســي ذي مالمح مجردة، 
مطموســة بعض الشــيء بنعومة 
مطلقة، وقام بتفريغ األعني ولصق 
زوج من املرآة في العينني اليمنى 
واليســرى، وطلي القنــاع بألوان 
اإلكريلك، مع رسم وحتديد تأكيدات 
لونية علــى احلواجب، واخلدود، 
والعيــون، والشــعر. اســتخدام 
األقنعة في أعمال الفنان عنبر وليد 
ليس بالشــيء اجلديد، فقد توارد 
فــي عدد كبير مــن أعماله الفنية، 
وللمــرة األولى نراه يصنع أقنعة 
خشبية ذات معنى عميق في عامله 

الباطنــي، رمبا يحاول طرح قيمة 
القناع وداللته الرمزية بأنه مبنزلة 
حاجز بني الظاهر والداخل، فيحجب 
القناع ما فــي داخل اجلوف، ومن 
ثم يصبح املتلقي هو الذي يرتدي 
القنــاع ويصبح جــزءا من العمل 

ويتفاعل معه.
وصل إلى مرحلة التمكن الفني 
مــن أســلوبه اخلــاص ببســاطة 
التكويــن وقوتــه، فنالحظ البناء 
الراسخ الهرمي احملوري، قمته رأس 
الفتاة، وقاعدته نهاية التكوين أسفل 
اللوحة، وميثل الفم مركز تكوين 

السر.
التناغم اللوني سائد على العمل، 
فاللون في السر يغلب عليه طابع 
البســاطة، واللون األســود لرداء 
الفتاة أعطى ثقال تشكيليا راسخا 
فــي العمل الفني، واللون الرمادي 
املشــوب بالســكري الــذي احتــل 
اخللفيــة بدرجــة ثابتــة من دون 
تدريجات، ولــون الوجه والرقبة 
أبيض، وخــدود الفتــاة ذات لون 
زهري خافت، وظالل العيون جاءت 
بلون أخضر خفيف ناعم، وأحمر 
الشــفاه ذو لون بنفسجي مشوب 

برمادي.
البســاطة املتناهيــة للمالمــح 
لها أبعاد فلســفية، ومعانيها التي 
تخلط بني اجلد والهزل، وجتسيد 
اجلمــال املطلق للقناع اخلشــبي 
األملس، واستخدم القناع بالتلصيق 
والتوليف كأسلوب فني خاص فريد 
من نوعــه يتميز به عنبــر وليد. 
أســلوب جتريــد املالمــح أعطــى 
اإلحساس بالدمية، وبالتمرد على 
تقاليــد اللوحــة التقليدية بلصق 
القناع وتوليفه، فاللصق والتوليف 
جعال العمل التشكيلي أكثر ثراء. 
أعلن الفنان بالالتناســق املعقد.. 
وجــه الفتــاة املتمثــل فــي القناع 
واجلسد املرسوم على سطح اللوحة 
معنى املبالغة والتأكيد على داللة 
ورمزية وقيمة القناع في آن واحد، 
فالقناع في السر مرسوم، ومنحوت، 

وملصوق.

د. ريهام الرغيب

نافذة على الفن التشكيلي

اسم الفنان: عنبر وليد٭ 
اسم العمل: السر٭ 
أبعاد العمل: ١٢٠ × ١٢٠سم٭ 
أبعاد العمل: ١٢٠ × ١٢٠سم٭ 

املواد املستخدمة: اكريلك على ٭ 
خشب وقناع خشبي ومرآة

سنة اإلبداع: ٢٠١٥٭ 

إلهام علي: فزت بجائزة على أرضي

دنيا وإميي: «نسينا هنقول إيه»

بعد حصولها على 
جائزة أفضل ممثلة 
في فئة املسلسالت، 
إلهام  الفنانــة  قالت 
علي: «أنا فيني دموع 
فــرح، فيني صياح، 
الني فزت بجائزة على 
أرضي، وهذه اجلائزة 
ليست إللهام فقط بل 

للفن السعودي».

انهارت الفنانتان دنيا وإميي سمير غامن حلظة تسلمهما جائزة 
تكرميية لوالديهما النجمني الراحلني سمير غامن، ودالل عبدالعزيز، 
تقديرا ملشوارهما الفني الطويل، ودخلتا في نوبة بكاء تأثرا بعد 
عرض ڤيديو قصير، يحمل لقطات من أشــهر أعمال والديهما، 
إلــى جانب احلديث عن قصة احلب التي جمعتهما، وقالت دنيا 
باكية: «أشكركم على احلب ده، وكنت محضرة كلمة أقولها بس 
ملا شــفت الڤيديو ضاعت مني». وقالت إميي بتأثر شديد: «ده 
أول ظهور ليا بعد وفاة ماما وبابا، وكنت محضرة كلمة أقولها 

أنا كمان لكن نسيت هقول إيه، وبشكركم».

املنتج جمال سنان والفنانة هدى حسني وجائزة أفضل مسلسل

سوزان جنم الدين ترد على شام املال
دمشق - هدى العبود

علقت الفنانة ســوزان جنم الدين على 
اجلدل الذي رافــق حذفها صورة جمعتها 
مع الراحل بسام املال بعد ان طالبتها ابنة 
الراحل بسام املال (شام) بذلك كونها أظهرته 
بحالة صحية ســيئة، األمــر الذي لم يكن 
يرغــب فيــه الراحل قبل وفاتــه، على حد 

تعبير ابنته شام.
وبينت جنــم الدين في أول رد لها أنها 
سارعت حلذف املنشور فور قراءتها تعليق 
شــام احتراما للعائلة، مشــددة على أنها 
لــم تر بالصورة أي شــيء يســيء له بل 
كانــت صورة عفويــة، مضيفة أن املرض 
ليــس معيبا، معلقــة: «املــرض مو عيب 
واإلنســان بيمرض وكلنا معرضون لذلك 
األمر عادي»، وتطرقت جنم الدين في ردها 
الى تفاصيل الرحلة التي جمعتها بالراحل 
حينما التقطــت الصورة معه، مبينة أنها 
كانت مؤملة ومزعجة بالنسبة لها، وباألخص 
عندما رأتــه وحده رغــم وضعه الصحي 
السيئ قائلة: «سألته ليش حلالك (قلي ما 
حدا بيحب يطلع معي)، واستغربت كتير 
اجلــواب وزعلت أكثر، وبقيت معه إلى ان 

وصلنا بيروت».
وتابعت جنم الدين تفاصيل هذه الرحلة، 
مشيرة إلى أنها تواصلت مع زوجته بعد أن 
أوصلته لبيروت معاتبة إياها لتركه وحيدا 
لتجيــب زوجتــه «انه ال يحــب أن يرافقه 
أحد»، األمر الذي دفع ســوزان الســتنكار 
جوابهــا قائلــة «هو ما بيحــب، وقلت لها 
حتى لو ما بيحب مش الزم ينترك لوحده، 
أنا ما بعرف شــو هي الظروف ولكن بأي 

شكل من األشــكال مو الزم ينترك لوحده 
وختمت جنم الديــن قائلة بتمنى الرحمة 
لروحه الراحل، مشــددة على انه كان أخا 

وصديقا مقربا منها.
وكانت شــام املال ابنــة املخرج الراحل 
بسام املال عبرت عن غضبها من نشر الفنانة 
سوزان جنم الدين صورة جتمعها بوالدها 
وهو في مرحلة املرض عندما التقيا باملطار 
في رحلة متوجهة من اإلمارات إلى بيروت، 
وطلبت من سوزان حذف الصورة بشكل 
فوري، وقالت إن والدها كان يرفض نشر 
صوره وهــو بحالة املــرض، وأن العائلة 
أعطت تعليمات للجميع بعدم نشر صوره 
أثناء املرض، ألنه لم يكن يرغب في أن يراه 

اجلمهور بهذا الوضع.

بعد أن طالبتها بحذف صورة لوالدها

الصورة التي حذفتها سوزان بناء على طلب ابنته شام


