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فنـوناالربعاء ٩ مارس ٢٠٢٢

سنة حدثت معجزة بعودة 
الذاكرة إلى «معتوق» ليجد 
العالــم من حولــه قد تغير 
كليا فيقوم بعمل مقارنة  بني 
زمن الســبعينيات وزمننا 
احلالي، ويتخلل ذلك العديد 
من املواقف الكوميدية التي 
تتماشى مع إحداث املسلسل.

والتي تســتنجد بشــقيقها 
«فرج» الذي يجســد دوره 
الفنــان عبدالناصــر الزاير 
ليســاعدها، ولكــن «فرج» 
وجدهــا فرصــة ســانحة 
ليعيش في منزلها مع زوجته 
ليجمع املال ويستولي على 
مــال زوجها، اال انه بعد ٤٠ 

العقل  الفنــان عبدالرحمن 
وكنيتــه «املصرقع»، الذي 
يتعرض حلادث مروري وهو 
في عمر٢٧ عاما في عام ١٩٧٧، 
ويتسبب هذا احلادث بفقده 
الذاكرة، األمر الذي عانت منه 
زوجته «سهيلة» التي جتسد 
دورها الفنانة باسمة حمادة 

مسلسل «زمن معتوق» 
يقــع فــي ٣٠ حلقــة ويبث 
في شــهر رمضان عبر أثير 
إذاعة البرنامج الثاني ومدة 
احللقة الواحدة ٣٠ دقيقة، 
وهــو اجتماعــي كوميــدي 
حيث تتركز األحداث حول 
«معتوق» الذي يجسد دوره 

مفرح الشمري

انطلــق ظهر أمــس في 
الراحــل محمــد  اســتديو 
الرشــود بإذاعــة الكويــت 
تســجيل حلقات املسلسل 
االجتماعــي «زمن معتوق» 
من تأليف ابتســام السيار 
وإخراج يوســف احلشاش 
وبطولة عبدالرحمن العقل 
وباسمة حمادة وعبدالناصر 
الزاير وحسن ابراهيم ومحمد 
الشــطي وآخريــن، وذلــك 
بحضــور الوكيل املســاعد 
بالتكليف  اإلذاعــة  لقطــاع 
سعد الفندي ومراقب شؤون 
البرامــج بإذاعــة البرنامج 
الثاني ابراهيم ماتقي ومراقب 
مكتبة التسجيالت العربية 
أحمد الفضلي ورئيس قسم 
شــؤون املمثلــني مبراقبــة 
الكويت  بإذاعة  التمثيليات 

عبدالكرمي إسماعيل.

الفنانان عبدالرحمن العقل وعبدالناصر الزاير أثناء التسجيل الفنانة باسمة حمادة

«زمن معتوق املصرقع».. في رمضان عبر أثير «الثاني»
من تأليف ابتسام السيار وبطولة عبدالرحمن العقل وإخراج يوسف احلشاش

د.عيسى دشتي يقف أمام صورة بوعدنان

دشتي: «عبداحلسني عبدالرضا في الطوابع 
والبطاقات البريدية» هو األول من نوعه

عبداحلميد اخلطيب

بعــد كتابه «األســطورة عبداحلســني 
عبدالرضــا فــي الصحافــة» والــذي يعــد 
مرجعا شــامال للمســيرة الفنيــة للراحل 
الكبير بوعدنان «رحمه اهللا» والتي قاربت 
الـ ٥٥ عاما من العطاء غير احملدود، كشف 
الكاتــب والباحث في العالقات الكويتية- 
البريطانية د.عيســى دشــتي عن جتهيزه 
وإعداده لكتاب جديد ينتظر اإلصدار عبارة 
عن دراســة بريدية هــي االولى من نوعها 
بعنوان «الفنان عبداحلسني عبدالرضا في 

الطوابع والبطاقات البريدية».
وأضاف د.دشتي في تصريح لـ «األنباء»: 
لدي حاليا ٢٥ مؤلفــا ما بني كتاب وكتيب 
وبروشور، وأغلب هذه األعمال عن العالقات 
الكويتية- البريطانية وأجزاء مختلفة من 
تاريخ الكويت، ومن الكتب اجلاهزة للطباعة 
«الفنان عبداحلسني عبدالرضا في الطوابع 
والبطاقــات البريدية»، وأيضا «األوســمة 
البريطانيــة املمنوحــة حلــكام الكويــت» 
و«األوسمة البريطانية للكويتيني»، وكذلك 
سلسلة كتب عن الزيارات امللكية البريطانية 
للكويت، وكلها أعمال وثائقية ودراســات 
بحثية ان شاء اهللا ترى النور قريبا، ونتمنى 
من املجلس الوطنــي أن يدعمنا ويتعاون 
معنا في نشرها كما كان يفعل في السابق.

من جانب آخر، حتدث د.عيسى دشتي عن 
إقامته ملعرض بعنوان «زيارة امللكة إليزابيث 
الثانية ألبراج الكويت - فبراير ١٩٧٩»، وقال: 
يقدم املعرض املجموعة الشخصية اخلاصة 
بي من صور ومقتنيات نادرة للزيارة االولى 
والوحيدة للملكة إليزابيث الثانية وزوجها 
األمير فيليب للكويت، وباخلصوص يوم 
زيارتهمــا ألبراج الكويــت، وكان يرافقهما 

وقتها رئيس بعثة الشرف الراحل الشيخ 
سالم صباح السالم الصباح وسفير الكويت 
لدى اململكة املتحدة الشيخ سعود الناصر، 
واملعرض سيكون في مكتبة الكويت الوطنية 

ويستمر ملدة ١٠ أيام، .
وأردف: أتقدم بجزيل الشكر الى الشيخة 
هالــة البــدر احملمد لرعايتهــا وحضورها 
املعرض، والشــكر موصول الى الســفيرة 
البريطانيــة لــدى الكويت بلينــدا لويس 
ملشاركتها في حفل االفتتاح، مكمال: املعرض 
هــو الثاني عشــر لــي، وجميــع املعارض 
السابقة شخصية عن العالقات الكويتية- 
البريطانية، ففي عــام ٢٠١٢ أقمت معرضا 
مبناسبة اليوبيل املاسي للملكة اليزابيث، 
وفي ٢٠١٧ مبناسبة اليوبيل الياقوتي، وهذا 

العام احتفاال باليوبيل البالتيني.

لديه ٢٥ مؤلفاً ما بني كتاب وكتيب وبروشور وأعمال وثائقية ودراسات بحثية

كتاب «األسطورة عبداحلسني عبدالرضا في الصحافة»

د. ريهام الرغيب

نافذة على الفن التشكيلي

الصحراء والبحر.. لغة مشتركة
فــي البحر والصحــراء، في البحر 
يبدو كما هو الريح فنشاهد األمواج، 
وفي الصحراء نشاهد متوج الرمال 
كمــا هي األمواج، هي من الطبيعة 
إلــى الطبيعة فــي حركــة دائرية 
في اســتخدامات خاماتهــا األولية 
وترجمتها إلى ألوان واختصارات 
رمزيــة حديثة ولكنهــا قريبة من 
عني املتلقي، اســتحضرت األشياء 
بصريا، وهــي صورة حقيقية في 

ألوانها ورمزية في تناولها.
األلــوان في البحــر والصحراء 
حتليلية، فاألزرق الداكن (النيفي) 
ميثل عمق البحر، واألزرق السماوي 
يعني االقتراب من الشاطئ، واألزرق 
املشــوب باألخضر يعني االقتراب 

أكثر من الشاطئ وهنا
املــوج باللون  ألــوان  وهنــاك 
األبيــض دليــل على كبــر املوجة 
وصغرهــا، وارتفاعهــا. واحتفظ 
الفنان باللون اخلشبي الداكن لتلك 
الشرائح التي متثل خفوف اجلمال، 
فالبحر واخلفوف على التراب الفاحت 
أضفت ملسة طبيعية حقيقية تقودنا 
إلى اإلحساس بالطبيعة حلوار جمع 

بني البحر والصحراء.
الفنان اإلماراتي محمد يوسف في سطور

ولد الفنان اإلماراتي محمد يوسف 
في إمارة الشارقة املتميزة في التراث 
والثقافــة، وهــي عاصمــة الثقافة 
العربية، ومنذ الصغر كانت تأسره 
البيئــة البحرية وأصواتها، حصل 
علــى بكالوريوس الفنون اجلميلة 
عام ١٩٧٨ من القاهرة تخصص نحت، 
وماجســتير الفنون مــن الواليات 
املتحدة األميركية عام ٢٠٠٠، أما عن 
الدكتوراه فكانت من الهند تخصص 
فنون جميلة عام ٢٠٠٥، وهو فنان 
تشكيلي وممثل يهوى املسرح، فقد 
شارك بالعديد من األعمال املسرحية 
في فروع اإلعداد املسرحي، والتمثيل، 
والديكور اخلاص بخشبة املسرح، 
أما عن الفنون التشكيلية فله العديد 
من املشاركات على املستوى العاملي، 
وهو من مؤسسي جمعية اإلمارات 
للفنون التشــكيلية، ومشــارك في 
جميع معارضها منذ تأسيسها عام 

.١٩٧٩
محمــد يوســف مــن الفنانــني 
الناشطني فنيا على املستوى الفني 
اإلماراتــي، واعماله يغلــب عليها 
الطابــع البيئــي البحري، وحصل 
علــى العديد مــن اجلوائز احمللية 

والعاملية.

يشــاهدون الصحراء بشكل أفقي 
وهم على ظهور اجلمال وهي أعلى 
نقطة، يشاهدون حركة رقبة اجلمال 
وهي تلتفت ميينا ويسارا، خاصة 
حني تتشــابك األيــادي، كناية عن 
تشــابك القبيلة وتشــابك أيديهم 
للدفــاع وقت الضــرورة في حالة 
احلروب، والتعاون في وقت السلم.
إذن عالقــة الريــح فــي البحر 
لألمــواج، والشــراع، والســرعة، 
وملعرفة اجتاه تيارات البحر، وفي 
الصحــراء تكون عالقة إنســانية 
بالفنون الشــعبية، وعلــى أثرها 
واجتاهها تبنــى الكثير من بيوت 
الشعر، بحيث تكون مناسبة الجتاه 

الريح.
أما الرمل فهو املســتمر بينهما 

لتشترك الطبيعة وأصوات املوج 
مع أصوات النهام والبحارة، فتصل 
إلى (السنكوبات) والتجاوب فيما 
بينهمــا، في اللحظة التي نســمع 
أغانــي البحارة وهــي تتعالى في 
الســفينة، هناك شــيء من الهدوء 
النســبي في الصحراء وهي تصل 
إلى حالة الهارموني فيما بني البحر 
والصحراء خاصة لغة أقدام اجلمال 
وخفوفها، وأصــوات أرجلها على 
رمــال الصحراء مختلطة مع حداء 
الراكبني على ظهور الهجن (اجلمال) 
وهنا أيضا نوع آخر لفن شــعبي 
باإلمــارات مبا يســمى (بارزيف) 
وباســتخدام العصي نفسها التي 
يقودون بها اجلمال فيقلدون حركة 
اجلمال وهي تسير بالصحراء حيث 

بقلم الناقدة التشكيلية: 
د.ريهام الرغيب 

dr.alraghaib@gmail.com

من األعمال الفنية التشــكيلية 
املميزة هناك لوحة فنية جميلة ابدع 
فيها الفنان اإلماراتي محمد يوسف، 
محتواها قاعة فرشت بالتراب الناعم، 
وكومة من االسطوانات اخلشبية 
متعددة السماكات واألحجام تأخذ 
شــكل العصــا، متســقة االجتاه، 
طليــت بدرجات األزرق واألبيض، 
متأل نصف مساحة العمل، يقابلها 
قطع خف اجلمــال، وهي أكثر من 
أربعني قطعة منطية اإليقاع، متثل 

لنا حوار البحر والصحراء.
يرى الفنان ان هناك لغة مشتركة 
بني الريح في الصحــراء والبحر، 
حيــث ارتفــاع املــوج وانخفاضه 
وهــدوؤه في لقطة عني الطائر في 
املنظور من أعلى إلى أسفل، تقابلها 
في الصحراء حركة الرمال ومتوجها، 
وهناك تكديسات طليقة، وتكوميات 
مرتبة لألخشــاب برؤيــة جديدة 
بعيــدة عــن التقليدية املباشــرة، 
واستخدام املواد البيئية الطبيعية 
مع االحتفاظ بخواصها كمادة قوى 
النزعــة الطبيعية للعمــل الفني، 
والتخلي من التشكيليات وقواعد 
ومواد الفن التقليدية وبخاصة فن 
النحت. شــارك الفنــان عامليا بهذا 
العمل مرتني، مرة في باريس (معهد 
العالــم العربي) وأخرى في أملانيا 
(بــون) مبعرض لغــات الصحراء 

عام ٢٠٠٩.
استخدم الفنان خف اجلمل وهي 
تسير بشكل متعرج متوازية بجانب 
البحر وهي رد على اللغة املشتركة 
بني البحر والصحراء، حيث تلعب 
العوامل الطبيعية دورا كبيرا وبارزا 
في تواجد لغة حوارية يصعب علينا 
فهمها ولكننا نشــعر بها من خالل 
الريح واملوج وعناصرها اإلنسانية 
واحليوانية، وتلك اللغة املشتركة 
بــني البحر والصحــراء تتمثل في 
التجاوب الكبير فيما يسمى بلغة 
املوسيقى (السنكوبات) بني الطبيعة 
واإلنسان واحليوان، ويؤكد الفنان 
إحساســه في اللحظة التي يرتفع 
بهــا املوج والريــح يتجاوب معها 
البحارة والنهــام محاورين اللغة 

التي تصدر من املوج،
فيرتفع صوت النهام واإليقاعات 
والتصفيق بلغة موسيقية متجاورة 

اسم الفنان: ٭
محمد يوسف

اسم العمل: ٭
حوار البحر 
والصحراء.

أبعاد العمل: ٭
٣ × ٤ أمتار

املواد  ٭
املستخدمة:

تراب، أخشاب، أصباغ

سنة اإلبداع: ٭
 ٢٠١٠

داليدا ُتعيد شادية وسعاد حسني

بيروت ـ بولني فاضل 

اختــارت املمثلة داليدا خليل إلطاللتها 
الغنائية األخيرة على مسرح إكسبو دبي 
أغنيتــني مــن األرشــيف املصــري اخلالد 

لتقدميهما في إطار لوحة غنائية راقصة، 
وهما «يا واد يا تقيل» لسعاد حسني و«إن 

راح منك يا عني» لشادية.
وحتاول داليدا منذ مدة اجلمع بني الغناء 

والرقص لتتميز في خطها الفني.

هند صبري: «السوشيال ميديا» وهم كبير
القاهرة - خلود أبواملجد

كشفت الفنانة هند صبري عن رأيها في 
فيلم «أصحاب وال أعز»، وقالت عن اجلدل 
املثار حوله: «منى زكي ممثلة عظيمة وآراء 
الناس والشــارع تختلف عن السوشــيال 

ميديا، مش ده نبض الشارع احلقيقي».
وعن رأيها في «السوشيال ميديا» ردت 
 «B my guest» هند في تصريحات لبرنامج
على «يوتيوب»: «السوشيال ميديا عملت 
نوعا من أنواع الوهم الكبير، وهي بتغش 
في الرأي العام، في أعمال في رمضان كانت 
واخدة تريند على تويتر وغوغل، لكن لو 
نزلت الشارع مش هتالقي حد بيتفرج عليها، 
وفي أعمال مكنتش تريند على السوشيال 

ميديا لكن الشارع بيتفرج عليها».


