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هند البلوشي: بسبب سمعتي زوجوني أطرم!
أكدت لـ «األنباء» أنها تستعد ملناقشة رسالتها الدراسية وتصوير أغنيتني واحدة كويتية واألخرى مصرية

هند ومبارك املانع في «الشحاتني»هند وأحمد اجلسمي من مسلسل «ست احلسن»

تتعدد مواهب النجمة الكويتية هند البلوشي فمن 
التمثيل إلى كتابة الروايات والقصص والشعر ثم الغناء 

فهي متلك حالة فنية مميزة تعزف مفرداتها برقي 
وإبداع وبالرغم من مواجهتها حلروب كثيرة وسيل من 

الشائعات إال أنها ثابتة وواثقة من نفسها وتواجه كل هذه 
احلروب بسالح احلب على حد قولها. «األنباء» التقت 

البلوشي في كواليس مسرحيتها األخيرة «الشحاتني» 
وحتدثت معنا عن مشاركتها في هذا العمل وعن جناحها 

في مسلسل «ست احلسن» الذي يعرض حاليا.
كما حتدثت عن جوانب في حياتها العامة واخلاصة 

برحابة صدر وثقة بالنفس فكان هذا احلوار:

حوار - ياسر العيلة

بكيت في كواليس «الشحاتني» بسبب أم وبناتها .. ومقصرة في حق نفسيتعرضت لهجوم عنيف من ناس موثوق فيها وأسماء كبيرة لألسف

في البداية أبارك لك على جناح مسرحية 
«الشحاتني».

٭ اهللا يبارك فيك وإن شاء اهللا تكون عودة 
حلوة لي في مسرح الكبار وأنا دائما أقول إن 
أي إبداع فني يكون عمر جناحه طويال يكون 
أساســه نصا قويا ومحبوك صح وفارض 
نفســه ويعرف مداه «إلى وين» وأنه يبقى 
ويبقــى مهما تغيرت الظــروف والفنانني. 
وأضافت وعلى مدى عروض «الشــحاتني» 
التــي وصلــت للرقم ٧٢ عرضــا حتى اآلن 
شهدت العروض تغيرات ولكن العمل ناجح 
ومستمر وعلى سبيل املثال الفنانة سماح 
قدمــت معهم ٣٠ عرضا ثــم اكملت أنا باقي 
العروض ولم تكن عندي أي مشكلة كفنانة 
أن أشارك في العمل مكان زميلة وفنانة ألن 
كما ذكرت العمل ناجح كنص فارض نفسه 
وجناحــه ثابت، ناهيك عــن طريقة الطرح 
والعرض واألداء أكيد يختلف من فنان إلى 
آخــر وروح العرض واألداء أيضا يختلفان 
من فنان إلى آخر والعمل في طاقات كبيرة 
على خشــبة املسرح ووجود كيمياء حلوة 
جتمــع الفنانني بعضهــم البعض، كل هذه 
العوامل هــي التي تأخذ املســرحية ملكانة 

أعلى وأفضل.

وكيف وجدت عودتك ملسرح الكبار من 
جديد؟

٭ نقلة جديدة أضيفها الى مسيرتي الفنية 
وانعاش جلمهور هند البلوشي وأقدر أقول 
انني استطعت حتقيق جناح جديد ومختلف 
مع جمهور مســرح الكبار عن باقي أعمالي 

السابقة.

ممكن توضيح أكثر.
٭ يعني عندما كنت أعمل مع النجم طارق 
العلي كان اجلمهور الذي يحضر ملشــاهدة 
العــروض هــو جمهور أبو محمــد جمهور 
مســرح طارق العلي الذي اعتــاد على هذا 
املكان الذي شهد تعاقب أجيال من جمهوره 
وبالتالي لم أكن أشــعر بــأن هذا جمهوري 
ولكن هنا في «الشــحاتني» ملســت انه فيه 
جمهور بيحضر ألجل هند البلوشي فبدأت 
أشعر بأنني استطعت القيام بعملية إنعاش 
جلمهوري خاصة ان الذين شاهدتهم حاليا 
كانوا جمهوري وهم صغار وهم أنفسهم الذين 
لم يحضروا اجلزء الثاني من مســرحيتي 

األخيرة «نور الظالم» ألنهم كبروا ولم يعودوا 
أطفاال واليوم شاهدوني في مسرح الكبار.

وملاذا كنت تبكني وانت مع عدد من جمهورك 
في الكواليس اليوم؟

٭ هذه قصة حلوة ومؤثرة، إحدى األمهات 
أرسلت لي ڤيديو لبنات صغار وهم يركضون 
علــي ويحتضنوني ليتصــوروا معي أيام 
كواليس اجلــزء األول من مســرحية «نور 
الظالم» قبل سبعة أعوام، اليوم هؤالء الفتيات 
الصغار أصبحن حرميا كبارا وقامت األم اليوم 
بتصوير ڤيديو لهن معي بنفس السيناريو 
الذي حدث معنا مــن قبل وبنفس الطريقة 
كتوثيق هذه الذكرى وهنا لم أمتالك نفسي 
وسقطت دموعي من السعادة ألنني استطعت 
ان أربي جيال من اجلمهور واليوم انا محتاجة 
أقدم مسرح كبار جلمهوري الذي كبر وأحتاج 
أيضا تقدمي مسرح اطفال لبناء جمهور جديد 
لي من االطفال وهذه مسؤولية كبيرة وصعبة 

امتنى أن حققها.

حدثينا عن «قروب» مسرحية «الشحاتني» 
وهل هو التعامل األول لك معهم؟

٭ سبق ان عملت مع النجم مبارك املانع من 
قبل في مسرحية «الثالجة» وباملصادفة كنت 
بديلة ايضا للفنانة البحرينية شيماء سبت 
كإنقاذ موقف وبعد يومني من البروڤات كنت 

مستعدة للعمل.

هل تعتبرين نفسك محظوظة لعدم وجود 
عنصر نسائي رئيسي في املسرحية غيرك؟

٭ كلمة محظوظة اعتبرها سالحا ذا حدين 
ألنها متثل ضغطا علي بأنني العنصر النسائي 
في هذا العمل الكبير بروحي وإن كان افضل 
لي ولكنها مســؤولية كبيرة أن أقف كامرأة 
أمام ستة فنانني كميزان في املسرح وهذا أمر 
جدا صعب وأنت شاهدت املسرحية و«شفت 
شلون» قدرت اعمل توازن ولم يختل امليزان 

وأن أكون بنفس ثقل الفنانني الستة.

بعيدا عن املسرح ماذا عن الدراما؟
٭ يعرض لي حاليا مسلسل «ست احلسن» 
عبر منصة «شــاهد» والعمل «سيزون» من 
ثماني حلقات ويحقق جناحا كبيرا وأعتقد 
ان كاتبي العمل االخوين محمد وعلي شمس 
بصدد كتابة جزء ثان من العمل الذي تدور 

احداثه في إطار من األكشن واجلرمية من خالل 
فكرة جديدة على املجتمع اخلليجي حتديدا.

كلمينا عن دورك في «ست احلسن».
٭ أجسد شخصية «صبا» وهي امرأة سيئة 
السمعة بسبب قسوة الظروف التي مرت بها 
كونها يتيمة األب واألم وتولت خالتها تربيتها 
واستغلتها في أعمال مشبوهة ومنافية لآلداب 
حتى اخوانها ال يريدونها بســبب سمعتها 
فقاموا بتزويجها أو باألحرى باعوها لرجل 
«أطرم» يدعى براك «أحمد اجلســمي» وهو 
في نفس الوقت شقيق «ست احلسن» (هدى 
حســني) في الرضاعة وتتوالى األحداث في 

اطار من اإلثارة والتشويق.

ما سبب غيابك الطويل عن الدراما 
التلفزيونية؟

٭ كان من املفترض أن يعرض لي في شهر 
رمضان املاضي مسلسل «عندما ال ينفع الندم» 
للمخرج نعمان حســني ولكن ال أعلم سبب 
عدم عرضه وكنت أعتبره عودة قوية لي في 

الدراما خاصة انه بطولة مطلقة.

وهل لديك جديد في عالم الغناء كونك مطربة 
أيضا؟

٭ عندي اغنيتان جديدتان األولى باللهجة 
املصرية الصعيدية بعنوان «صفوا النية» وهي 
جديدة من نوعها وأشوفها جتربة فيها مجازفة 
مني لكن أنا متأكدة أنها ستحقق جناحا بإذن 
اهللا فــي مصر حتديدا ومــن ثم في الكويت 
واخلليج، واألغنية الثانية بعنوان «زعلنا» 
من أحلان متعب الفرج وهي أغنية «خبيتية» 
واألغنيتان ســيتم تصويرهما ڤيديو كليب 
قريبا، واحدة في مصر والثانية في الكويت.

ملن تقول هند البلوشي «صفوا النية»؟
٭ أقولها لكل أعداء النجاح «صفوا النية».

علــى «طــاري» «صفوا النية» شــاهدت في 
كواليس أعمالك األخيرة سواء التلفزيونية 
او املسرحية قوة العالقة بينك وبني زمالئك 

الفنانني،

ملاذا تثار شائعات بأنك «راعية» مشاكل وغير 
ُمرحب بك من الكثيرين في الوسط الفني؟

٭ بســبب كثرة احلــروب والهجــوم الذي 
تعرضــت له فــي الفترة املاضيــة من ناس 

موثوق فيها وأسماء كبيرة لالسف كل ذلك 
عمل حالة من التشويش على مشاعر الناس 
جتاهي واستطاعوا أن يؤثروا بنسبة ٣٠٪ من 
البعض على عالقتي بجمهوري او بزمالئي 
وأصبح فيه نفور من زمالئي جتاهي بسبب 
كالم كثير غير صحيح أشيع عني ولكن أنا 
واحلمــد هللا رديت علــى اجلميع باحترامي 
وبأخالقي ومبشاعري الصادقة وتصاحلي 
مع نفسي أوال ومن ثم مع اجلميع باإلضافة 

الى أني رديت بنجاحي وأعمالي ايضا.

يعني أقول إن هند البلوشي عادت جلمهورها 
من جديد؟

٭ أنا لم أذهب حتــى أعود وإمنا جمهوري 
وزمالئي هم من عادوا لي بعد ان اكتشفوا من 
أنفسهم انني تعرضت لظلم ودون اي تبرير 
مني وهذا بحد ذاته انتصار واحلمد هللا، ألن 
اهللا ال يرضــى بالظلم وُميهل وال يهمل ولو 
بعد حني وأنا واجهت احلروب التي تعرضت 
لها بسالح احلب والعطاء كالفارس النبيل.

وأين وصلت في موضوع مناقشة رسالتك 
في مصر؟

٭ ســوف أذهب الــى القاهــرة قريبا ألقفل 
رسالتي وأناقشها والتي تأخرت بسبب ظروف 
كثيرة ومختلفة ورسالتي حتمل اسم «العقد 
االجتماعي وآفاق التلقي في املسرح الكويتي 
منــذ عــام ١٩٧٠ إلى عام ٢٠٠٠»، ورســالتي 
تتحدث عن اجلمهور وقد تكون أول رسالة 
مــن نوعها في هذا اجلانب ألنه عادة كل من 
يقدمون رســائل عن املسرح تدور في إطار 
املسرح نفسه أو النص او االداء او اإلخراج.

ومادامت رسالتك تتحدث عن اجلمهور 
ونوعيته، ملاذا أنت مقلّة وكسولة في الكتابة 

رغم إشادة الكثيرين مبوهبتك في هذا 
اجلانب؟

٭ أعترف أن هند جاسم محمد الكاتبة نائمة 
وُمعطلة وهــذا عيب «فيني» واعترف أنني 
مقصرة في «حق» نفسي جدا جدا بسبب أن 
هند البلوشي املمثلة اتعبت هند الكاتبة ولكن 
وبالرغم من ذلك اقولك انه عندي مسلســل 
من تأليفي من مجموعتي القصصية «الهروب 
مــن الظل» اخذت قصة منهــا وحولتها إلى 
ســباعية بعنوان «كل عــام وأنت حبيبي» 

بصدد تنفيذها قريبا.

الوزير املطيري يكّلف قياديني جددًا للمرحلة املقبلة
مفرح الشمري 

فــي ظــل اســتكمال اســتراتيجية وزارة االعــالم لالعــوام 
(٢٠٢١ - ٢٠٢٦) التــي اطلقها الوزير عبدالرحمن املطيري في مايو 
٢٠٢١ مبركز جابــر األحمد الثقافي والتي ترتكز على تنمية املوارد 
البشــرية بالــوزارة بدعم الكــوادر والكفــاءات واملواهب االعالمية 
وتطوير اخلطــاب واحملتوى اإلعالمي الكويتــي املتوازن وجتديد 
دمائه مبا يتوافق مع السياق االجتماعي والثقافي للمجتمع وتعزيز 
البنية التحتية للوزارة، أصدر وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري قرارات جديدة للمرحلة املقبلة 
بتكليف محمد بن ناجي وكيال لوزارة اإلعالم وتركي املطيري وكيال 
لقطــاع التلفزيون ومازن األنصاري وكيال لقطاع اإلعالم اخلارجي 
ووائل خليفة وكيال لقطاع السياحة والفي السبيعي وكيال لقطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات وسالم الوطيان وكيال لقطاع الشؤون 
اإلدارية واملالية وسعد العازمي وكيال لقطاع اإلعالم اجلديد ومنال 

البغدادي وكيال لقطاع القانونية.

الستكمال إستراتيجية وزارة اإلعالم ٢٠٢١ - ٢٠٢٦

وكيل التلفزيون تركي املطيري وكيل الوزارة محمد بن ناجي الوزير عبدالرحمن املطيري

سالمات.. يوسف السريع
تعــرض الوكيل املســاعد لقطــاع االذاعة 
بالتكليف د. يوسف الســريع ألزمة صحية 
مفاجئة اثناء العمل ومت على اثرها نقله الى 
املستشفى األميري وأجريت الفحوصات الطبية 
الالزمة له والتــي كانت مطمئنة وهو حاليا 

بصحة طيبة.
«األنباء» تتمنى الشفاء التام لوكيل االذاعة 
د. يوســف السريع، سائلني اهللا عز وجل ان 

يبعد عنه كل مكروه.. 
سالمات بوعبدالوهاب وماتشوف شر.

جيني إسبر 
في القاهرة 

ألجل السينما

دمشق - هدى العبود

تســتعد الفنانة السورية جيني اسبر 
للتوجه إلى قاهرة املعز لتوقيع عقد فيلم 
ســينمائي مــن بطولتها مع شــركة فنية 
ضخمــة، رافضة في الوقــت ذاته اإلعالن 
عن اســم الفيلم والشركة، معزية السبب 
إلــى ان هناك بعض بنــود االتفاق لم يتم 

التفاهم عليها.
وعبــرت عــن ســعادتها بأن الســينما 
أصبحــت حاليا صناعة فكر ومســؤولية 
مجتمعية، وهذا جتلى بدعوة وزارة اإلعالم 
السورية وجلنة صناعة السينما والتلفزيون 
للفنانني السوريني ملناقشة هذا املوضوع.

وقالت: هناك أمورا ذات أهمية نوقشت 
في هذا االجتماع وكان من أهمها املشــاكل 
التــي تعرضت لهــا الدراما الســورية في 

سنوات احلرب، وأبرزها مشكلة احلصار 
الذي عانت منه، باإلضافة إلى هجرة خيرة 
الكتاب وغياب التمويل اخلليجي الذي أدى 
إلى ضعف اإلنتاج، وبالتالي انعكس سلبا 
علــى الكوادر العاملة فيهــا، هذه الكوادر 
تعتبر حجر األســاس في صناعة الدراما 
والســينما، باإلضافة إلى هجرة الفنانني 
والفنيني وكبار املخرجني خلارج سورية، 
وهذا انعكس ســلبا على صناعة السينما 
والدراما واملسرح كذلك، ألن هذه الصناعة 
بحاجة ماسة إلى تأهيل كوادر فنية جديدة 
ترفد الساحة الفنية بدماء ومواهب جديدة 
وهــذه الكوادر موجودة لكنها حتتاج إلى 
بيئة مناســبة من شــركات إنتاج ضخمة 
تعرف كيف تدير دفة هذه الصناعة التي 
تعتبر عامال مهمــا في رفد الناجت القومي 

السوري.


