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وزير اإلعالم والثقافة يصدر قرارات تكليف في «املجلس الوطني»
مفرح الشمري 

في خطوة لتجديد الدمــاء وروح العمل في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب خالل املرحلة املقبلة، 
أصدر وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري قــرارات وزارية تتعلق بتكليفات 

وظيفيــة ملســؤولي املجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب.

وتضمنت القرارات، نقل د.عيسى األنصاري، من وظيفة 
األمني العام املساعد لقطاع الثقافة، للعمل بوظيفة األمني 
العام املساعد لقطاع اآلثار واملتاحف، وتكليفه باإلضافة 

إلى عمله بالقيام بأعمال األمني العام للمجلس.

كمــا مت تكليف، مدير إدارة الثقافة عائشــة احملمود 
بالقيام، باإلضافة إلى عملها مبهام األمني العام املساعد 

لقطاع الثقافة.
وتكليــف دالل الفضلي، مدير إدارة املصادر الثقافية 
والعلمية بالقيــام باإلضافة إلى عملها األصلي، بأعمال 

األمني العام املساعد لقطاع اآلثار اإلسالمية.

وكلف إبراهيم املليفي مدير إدارة حترير مجلة العربي 
إلى جانب عمله مبهام األمني العام املساعد لقطاع اإلدارية 

واملالية واخلدمات.
كما كلف وزير اإلعالم مدير إدارة املسارح فالح املطيري 
مبهام األمني العام املســاعد لقطاع الفنــون، إلى جانب 

عمله األصلي.

لتجديد الدماء وروح العمل في املرحلة املقبلة
إبراهيم املليفيدالل الفضليفالح املطيري عائشة احملمود د. عيسى األنصاري الوزير عبدالرحمن املطيري

الفنانون إلى «البيزنس» خوفًا من غدر الفن

رحيل «أيقونة املرأة املصرية».. رجاء حسني

٧٦ عامًا من تاريخ املسرح في الكويت يكتبها الشطي

مفرح الشمري 

«الرحلة ٤٢٢» أو املسماة 
باختطــاف اجلابريــة، هذا 
احلادث الذي مت في ٥ أبريل 
عــام ١٩٨٨، ويعرف اجلميع 
تفاصيله خصوصا انه ادى 
الــى حجــز ركاب الطائــرة 
الذيــن كانوا من جنســيات 
مختلفة، واســتمر حجزهم 
١٦ يومــا وراح ضحيــة هذا 
احلادث الشــهيدان عبداهللا 
حباب اخلالدي وخالد أيوب 

األنصاري.
الرحلــة ومعاناتها  هذه 
التي سببت للشعب الكويتي 
قلقا كبيرا، تناولتها العديد 
مــن االفــالم الوثائقية التي 
عرضت هنا وهناك، ولكن يتم 
اآلن في العاصمة البريطانية 
بسرية تامة تصوير مسلسل 
درامــي أحداثه مســتوحاة 
مــن هذه الرحلــة، وتصدى 
لكتابتــه عــدد مــن الكتاب 
من جنســيات مختلفة، من 

بيروت - بولني فاضل

إذا كانت جائحة كورونا 
شكلت ضربة قاسية للكثير 
من القطاعــات التي أصابها 
التراجــع إلــى حد الشــلل، 
فــإن قطــاع الفن قــد يكون 
أكثر القطاعــات التي تلقت 
شــكال من أشــكال الضربة 
القاضية، فأقعدت الفنانني في 
بيوتهم وجعلتهم يراجعون 
حســاباتهم ويدركــون في 
ضوئهــا أن غدر الفن كغدر 

الزمن.
من هذا املنطلق، اجتهت 
كل مــن مايــا ديــاب ويارا 
وناديــن نســيب جنيم الى 
البيزنس، فبــدأت مايا قبل 
مدة بإعــداد العدة لبيزنس 
ال عالقة له باملوضة واألزياء 
ويفتــرض أن يبصر النور 
أواخر هذا العام، فيما نادين 
بدورها حتيك بصمت بيزنس 
يحاكي املــرأة املعاصرة مع 

القاهرة ـ محمد صالح

بعد مشوار حافل مع الفن مليء 
بأعمــال تركت بصماتها على تاريخ 
الفن، رحلــت الفنانة الكبيرة رجاء 
حســني عــن عمــر يناهــز ٨٣ عاما 
بعد مشــوار طويل دام ٧٠ عاما في 
املسرح والتلفزيون واإلذاعة، حيث 
مت تشــييع جنازتها امس مبســجد 

الشرطة بالشيخ زايد.
الراحلة رجاء حسني ولدت في ٧ 
نوفمبر عام ١٩٣٧ مبحافظة القليوبية، 
أحبت الفن وعاشت من أجل حتقيق 
حلمهــا في الدخول إلى هــذا العالم 
الســحري، وعندما بلغت التاســعة 
عشــرة مــن عمرها وفي عــام ١٩٥٨ 
التحقــت بفرقة جنيــب الريحاني، 
حيــث أصقلــت موهبتهــا وأعطتها 

صدر عن املجلس الوطني للثقافة 
أهــم  والفنــون واآلداب واحــد مــن 
اإلصدارات التي تؤرخ لنشاط املسرح 
في الكويــت وتعرف برواده وأعالمه 
ومساراته األولى ومؤسساته وفرقه 
وعروضه، كتاب «املسرح في الكويت 

.«١٩٢٤-٢٠٠٠
وأوضح الباحث املسرحي الزميل 
أمجد زكي أهمية هذا اإلصدار - كما يراه 
- انه متثل في أربعة عناصر، أولها أنه 
كتاب جامع وّحد بني «اجلذر» ومللم كل 
شتات املعلومات واملعرفة عن املسرح 
في الكويت، واهتم بتفاصيل القصة.. 
بداية، وازدهار، وتواصل، ولم يغفل 
عن لفت االنتباه إلى املؤشرات األولى 
واملرتكزات الثقافية التي مهدت وأفادت 

التفاعل مع وافد جديد (املسرح).
العنصــر الثاني في أهمية الكتاب 
ومتيزه، أنه لم يكتف برصد عناوين 
العــروض ومنتجيهــا، فنجده يضم 
حتليال فنيا عن عروض مسرحية بذاتها 
مقدمــا - ضمن رؤيــة نقدية جميلة 
- مشــهديات تضع القارئ في مقعد 
«املتفرج» وتعرفــه ببنية ومحتوى 
الفصول التي سمع عنها سماع األذن، 
مثلما هو احلال في التجربة املسرحية 
األولى «محاورة إصالحية» التي جاء 
اإلحاطــة بها في فصــل الكتاب األول 
«املرحلة األولى للمسرح في الكويت: 
عشرينات وثالثينات القرن املاضي».. 
حتليل فني ســوف جنده في أقســام 
أخرى عند احلديث عن صقر الرشود 
وسعد الفرج وعبدالرحمن الضويحي 
وعبدالعزيز السريع وإبراهيم العواد، 

وغيرهم.
في هذا الكتاب، نلحظ، دون عناء 
التدقيق، املنهج األكادميي الذي التزم 
به الكاتب ســواء في جانب احلرص 
على دقة املعلومة أو من ناحية التزامه 
باألمانــة العلميــة، حينما أشــار إلى 
املصادر في هوامش ومراجع الكتاب 
وزّينهــا بإضاءات حول ظروف جمع 
املعلومات أو الشخوص التي استفاد 
من وثائقها وغيــر ذلك، وقد الحظنا 
أن الكاتــب جمــع الهوامش واملراجع 
فــي محتوى متكامل نهايــة الكتاب.. 
نهج أكادميي حملناه أيضا في فهرس 
«األعالم»، ووجدناه في ممارســته ملا 
يعرف بـ «التحقيق»، ولنقرأ ما كتبه 
في املقدمة: «ولن أنسى فضل األستاذ 

عالء اجلابر، فبعد معاناة خضتها في 
توثيق مسرح الطفل، وكنت متشككا 
وحائرا في بعض املعلومات التي بني 
يدي جــاءت هديته املتمثلة في كتبه 
الثالثــة عن مســرح الطفــل، فوثقت 
ما وصلت إليه وقد أشــاع في نفسي 
بعض االطمئنان، وأذكر شاكرا الدكتور 
عادل العبد املغني الذي استفدت من 
مؤلفاته توثيقا ومن مناقشاته حتفيزا 
ومثابــرة». هــذه الفقــرة تبني اجلهد 
البحثــي املضني والشــاق الذي بذله 
الكاتــب وحالة «قلــق املبدعني» التي 
انتابته أحيانا، وما أنفقه من وقت في 
االطالع والبحث في كل ما كتب ونشر 
وهمــس به عن املســرح في الكويت، 

وحينما جنــد أن الهوامش واملراجع 
تضــم أكثر من ١٦٠ بنــدا في كتاب ال 
تتجــاوز صفحاتــه الـــ ٢٢٠، حينها 
ندرك حجم اجلهد البحثي والتحقيقي 
املبذول.. ذلك «النهج األكادميي» نقرر 
أنه العنصر الثالث في متيز الكتاب.

أمــا العنصر األخيــر، فيتمثل في 
األسلوب األدبي الرفيع للكتاب، حيث 
إن الكاتب د.سليمان الشطي، متعدد 
الطاقــات واملواهــب اإلبداعية والذي 
جتتمع فيه خصــال األديب، والناقد 
املوثــق، واألكادميــي، يغلــف ثالثية 
الشــطي هذه جــد ومثابــرة والتزام 
صــارم باملنهج العلمــي، لذلك ميكن 
القول إن «املسرح في الكويت» كتاب 
يشــبه صاحبه وقد بذل في صناعته 
جهــد مدهش ومحتــرم، وإن كان من 
اقتراح حوله فإنني أمتنى على صاحبه 
أن يضيف في طبعته التالية أســماء 
املمثلني في العروض املسرحية التي 

يتناولها الكتاب.
يذكر أن الكتاب يقع في ٧ فصول، 
وهــي املرحلــة األولــى عشــرينيات 
وثالثينيات القرن العشرين، والثاني 
األربعينيات واخلمسينيات، والثالث 
مؤسســات املســرح من الوعــي إلى 
التنفيذ، والرابع مرحلة االزدهار ١٩٦٢-
١٩٨٠، واخلامس أعالم الســبعينيات 
والثمانينيات، والسادس املسرح في 
الربــع األخيــر من القرن العشــرين، 
والسابع مسرح الطفل، الوعي النظري 

واملتابعة النقدية.

العراقي واللبناني وغيرها 
مــن اخلطــوط املســتوحاة 
الذين  الركاب  من جنسيات 
تواجدوا على هــذه الرحلة 
مع ابقاء عدد من التفاصيل 

«ما لي والعقارات؟ حدا قلكن 
بدق مسمار أو بعمر بنايات 
أو بسوق شاحنات»؟ أما يارا 
ففي موازاة الفن، بدأت تهتم 
ببيزنس له عالقة باملجوهرات 
إذ أطلقت مجموعة مجوهرات 

قدمت عدة أدوار في مسلسالت مثل 
(مارد اجلبــل، اللص والكالب، على 
باب زويلة والشهد والدموع، أبوالعال 
البشري، زيزينا واملال والبنون وريا 

وسكينة وواحة الغروب)
وفي املسرح لها رصيد فني بلغ 
عشــرات األعمال املســرحية ومنها 
«عنترة، في بيتنا رجل، النسر األحمر، 

جحا والبنورة».
مت تكرمي رجاء حسني في مارس 
املاضــي باحتفالية «أيقونــة املرأة 
املصريــة»، وتســلمت درع التميــز 
من السيدة انتصار السيسي قرينة 
رئيس اجلمهورية، تكرميا للنماذج 
املشــرفة والرموز املصرية املتميزة 
وامللهمة مبناســبة يــوم املرأة، كما 
مت تكرميها فــي الدورة االخيرة من 

املهرجان القومي للسينما.

املهمة التــي حدثت في هذه 
الرحلة ومطالباتها.

 تصويــر األحــداث كما 
علمت «األنبــاء» يتم داخل 
طائــرة بنفس نــوع طائرة 
اجلابريــة والتــي كانت من 
نوع جامبــو (بوينغ ٧٤٧)، 
ويتصــدى  إلخــراج هــذا 
املسلسل طاقم فني بريطاني 
محتــرف وتقــع أحداثه في
٦ حلقــات جتســد ١٦ يوما 
مــرت علــى ركاب الطائــرة 
التي تنقلت في عدة مطارات، 
وسيعرض العمل بعد االنتهاء 
منــه علــى منصــة شــاهد 
ويشــارك فيه مــن الكويت 
الفنان خالد امني ومشــاري 
املجيبــل وهناك فنانون من 
دول عربية واليزال التصوير 
مســتمرا ويتوقع القائمون 
على هذا املسلسل ان يكون 
من املسلسالت التي ستحقق 
جناحا كبيرا حينما يعرض 
ورمبــا يثيــر اجلــدل فــي 

األوساط اإلعالمية.

مستوحاة من زهرة الديزي 
وحملت اسم «يارا بتحب ما 
بتحب»، وهي مؤلفة من قطع 
من الذهــب األبيض واملاس 
صممتها يارا بنفسها والقت 

أصداء أكثر من طيبة.

من اإلصدارات اجلديدة التي تؤرخ ملسيرته ومؤسساته

بعد ٧٠ عاماً من العطاء الفني

الكاتبة هبة مشاري حمادة

يارانادين نسيم جنيممايا دياب

انتصار السيسي تكرم الراحلة رجاء حسني في «يوم املرأة املصرية»

أمجد زكيد.سليمان الشطي

غالف الكتاب

بينهم الكاتبة هبة مشــاري 
حمادة التــي تناولت اخلط 
الدرامي الكويتي املوجود في 
هذا املسلسل الذي توجد به 
عــدة خطــوط درامية، منها 

تكتــم علــى تفاصيلــه في 
انتظار الكشف عنه وإخراجه 
الى العلن نهاية العام املقبل. 
وحني ســئلت نادين أخيرا 
عن صحة اجتاهها إلى مجال 
العقارات، كان ردها بطرافة: 

الكثيــر من اخلبرة في كيفية إظهار 
قدراتها الفنية.

شــاركت املخرج العاملي يوسف 
شاهني فيلمه «عودة االبن الضال»، 
والذي كان نقطــة حتول كبيرة في 
مشــوارها الفني، ويعتبر من أشهر 
أدوارها في الســينما باالضافة الى 
ادوارها فــي أفالم «أفــواه وأرانب، 
املتوحشة، أبناء وقتلة»، كما شاركت 
في فيلم «نوارة» مع الفنانة منة شلبي 
واملخرجة هالة خليل، وشاركت في 
فيلم «يوم الستات» مع الفنانة إلهام 
شــاهني واملخرجة كاملة أبوذكري، 
لتجمــع بني العديد مــن األجيال في 

أعمالها.
التلفزيونية بدأت  الدرامــا  وفي 
مشوارها مع النجم الكبير عادل إمام 
في مسلسل «أحالم الفتى الطائر»، ثم 

«الرحلة ٤٢٢» مستوحاة من اختطاف «اجلابرية»
مسلسل من ٦ حلقات.. يصّور حالياً في لندن لعدد من الكتاب من بينهم هبة حمادة


