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هل يتحقق حلم السنعوسي
في تصحيح املسار؟!

مفرح الشمري

احلالة الرائعة التي تعيشها البالد 
حاليا من خالل التحركات التي يقوم 
بها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ومطالبته 
لفريقه احلكومي متابعة كل صغيرة 
وكبيــرة حتــدث في وزارتهــم وفتح 
أبــواب مكاتبهم أمام الشــعب، حالة 
تعطينا األمل في تصحيح املسار في 
جميــع وزارات الدولة وحتقيق حلم 
وزيــر االعالم االســبق محمــد ناصر 
السنعوسي (شافاه اهللا وعافاه) الذي 
طالب في حوار ســابق مــع «األنباء» 
باستبدال وزارة اإلعالم بهيئة لإلذاعة 
والتلفزيون، ألنه يــرى انه أمر مهم، 

وســبقنا فيه كثيــر مــن دول العالم 
وكذلــك الــدول العربيــة، فألغت هذا 
النظــام القدمي واعتمدت وجود هيئة 
أو مؤسسة لإلذاعة والتلفزيون بديلة 
عــن ذلك الكيان الــوزاري الذي يأخذ 
العمل اإلعالمي إلــى دواليب الروتني 

ودهاليز العمل اإلداري.
لذلك، نتمنى في العهد اجلديد الذي 
تعيشه البالد حتقيق هذا احللم حتى 
«نفرح به قلــب بوطارق» الذي يريد 
لإلعالم الكويتي ان يكون في املقدمة 
دائما وأال يدخله إال الشــخص الفاهم 
لعمله واملتخصــص، وان تتم عملية 
اختيــاره لكفاءتــه وثقافتــه وليس 
لشكله ولبسه والواسطة التي وراءه..

فهل يتحقق هذا احللم؟!

بعد مطالبته باستبدال وزارة اإلعالم بـ «هيئة» أو مؤسسة لإلذاعة والتلفزيون

علي كاكولي: اجلمهور يتذكر األعمال 
التي يقدمها الفنان وليس تاريخه

سماح جمال 

كشف الفنان علي كاكولي 
لـ «األنباء» عن أن معادلته 
في تقدمي أعماله تعتمد على 
إحساسه جتاه العمل، دون 
التفكير في جناح العمل من 
عدمــه، وأرجع كاكولي ذلك 
إلى أن ذائقة اجلمهور أو ما 
قد يعجبه هو مسألة نسبيه 
وغير متوقعة. وأوضح قائال: 
فعندما قدمت أغنية «النفخة 
الكذابة» كانت خارج كل ما 
يقدم فــي الســاحة الفنية، 
وكنــت أفكر جديــا في عدم 
طرحها وإلغائها، ولم أتوقع 
ما حــدث من جناح لألغنية 

على أكثر من صعيد.
وتابــع كاكولــي، قائــال: 
فعندما يقــدم الفنان أعماال 
هي التي تصنع تاريخ الفنان 
وما نقدمه نحن يصنع اسم 

الفنــان، ولكن بالنهاية اجلمهور يتذكر ما 
األعمــال التي نقدمها وليس التاريخ الذي 

قدمه. 
ولفت كاكولــي إلى أنه قــدم مجموعة 
أغنيــات خارجة عن ذائقته الشــخصية، 
ولكنهــا كانت على املســتوى الفني الذي 
يريــد تقدميه وحظيت بإعجاب اجلمهور. 

وأكمل قائال: وحتى األعمال الدرامية التي 
أقدمها يجب أن تتوافر فيها كل األســباب 
من ناحية القصــة والطاقم الفني والدور 
مناســب لنا، وتكون هناك رسالة يحملها 
العمل وهذه الركائز كانت موجودة في كل 
األعمال التــي قدمتها من «رحلة للجحيم، 

كنة الشام، دفعة بيروت، بسمة منال».

أكد لـ «األنباء» أنه ال يفكر في جناح العمل من عدمه

النمر: يوجد تقصير في الدراما التاريخية

عبداحلميد اخلطيب

أكد الفنان عبداحملسن النمر أن 
هناك تقصيرا في الدراما التاريخية 
باخلليج، مقارنة باألعمال املرتبطة 
بالتراث العربي الشامل والتي يوجد 
عليها تركيز كبير. وقال: نحن في 
املنطقــة لدينــا تراثنــا وتاريخنا 
وحكايــات ومواقــف تســتحق ان 
نوثقها، لكن لألسف يوجد تقصير 
ليس منا كفنانني، لكن من اجلهات 
املنفذة لهذا األمر، وأمتنى أن تكون 
هناك التفاتــة لتاريخنا ألنه غني 

ثقافيا واجتماعيا وفنيا وفكريا.
وتابع النمر: قدمنا في السعودية 
مجموعة من االعمال التي كانت حلما 
في الفترة الســابقة، لدينا نهضة 
دراميــة عالية جدا على مســتوى 
عاملــي، وهنــاك أعمال ســتفاجئ 
اجلمهــور قريبا، وكل ذلك أتى من 
خالل الدعم احلقيقي للفن، مؤكدا 

أن الفن ليس دائما يحمل رســالة، 
ولكن أحيانا يقدم متعة وجماليات. 
وأردف: لو استطعنا أن جنمع بني 
املتعة وبني الرسالة داخل إطار فني 

واحد، فهذا هو قمة العطاء. 
وعن أبرز احملطات التي جعلته 
يصل الى اجلمهور، قال عبداحملسن 
النمر فــي تصريحات تلفزيونية: 
مررت في مشــواري كممثل بعدة 
مراحــل تضمنت أعمــاال أعتبرها 
«مفاتيح» جعلتني اصل الى شرائح 
جديدة من اجلمهور، منها أول عمل 
تلفزيوني في حياتي وهو «الشاطر 
حسن» الذي كان انطالقتي بالفن، 
ومسلســل «أوالد بو جاسم» الذي 
كان ســببا في انتشاري خليجيا، 
و«شــقة احلرية» الذي من خالله 
عرفني الناس في الوطن العربي، 
مستدركا: شاركت في أعمال أخرى 
اكثــر نضوجا، لكن هــذه األعمال 

الثالثة «أيقونات» في حياتي.

«هناك حكايات ومواقف تستحق التوثيق»

لدي أعمال تعتبر أيقونات بحياتي ولو جمعنا بني املتعة 

العطاء قمة  فهذا  واحد  فني  إطار  داخل  والرسالة 

علي السوداني: «البا» من أهم األماكن التي حاضرت فيها
مــن منطلــق متســكها 
القائمة على دعم  برسالتها 
املواهــب الشــابة وصقلهــا 
ومتكينها، اختتمت أكادميية 
لوياك للفنونـ  «البا»، ورشة 
الكتابــة الضوئية  «فعالية 
العرض  فــي ســينوغرافيا 
املسرحي»، بعد خمسة أيام 
التدريبات  متواصلــة مــن 

النظرية والعملية.
وكانت ورشــة اإلضاءة 
املســرحية عقدت فــي مقر 
األكادمييــة، حتت إشــراف 
مدير مسارح العراق د. علي 
الســوداني، وذلك مبشاركة 
شــباب وشــابات من هواة 
املســرح واحملترفــني فــي 
إلى  الســينوغرافيا  مجــال 
متخصصــني فــي التمثيــل 

واألداء املسرحي.
وفي تصريــح صحافي، 
اعتبر مدير مسارح العراق 
د. علي السوداني، أن «البا» 
تعد «من أهــم األماكن التي 
حاضــر فيها وقدم ورشــة 
عمل مكثفــة» معتبرا اياها 
«إحــدى األكادمييات املهمة 
في الوطــن العربي، بحيث 
تسعى بشكل كبير إلى خلق 
فضــاءات جمالية حتتضن 
احلــب واملعرفــة واجلمال، 
من خــالل برنامج ســنوي 
تســتقطب عبره نخبة من 
املدربني واخلبراء احملترفني، 
بهــدف اكتشــاف مواهــب 
وطاقات جديدة قادرة على 
مواكبة احلركة املســرحية، 
السيما أن مؤسساتنا الفنية 
والتربويــة غير قادرة على 

ذلك».

وأعمارهــم  تخصصاتهــم 
وتوجهاتهــم، تاركــة بذلك 
بصمة كبيرة داخل املجتمع 
العربــي بصــورة عامــة، 
والكويتي بصورة خاصة».
قــال:  الورشــة،  وعــن 

األولــى حتــى يومنــا هذا، 
مرورا بالتطور التكنولوجي 
احلاصل، فضال عــن قراءة 
معمقة في العصور واملذاهب 
واألشكال املسرحية. وركزت 
كذلــك على تقنيــة اإلضاءة 
ووظائفها، حيث إن الضوء 
بصــورة عامــة هــو رؤية 
حقيقية لعاملنا املظلم، لكن 
هناك إبصارا وتذوقا ضوئيا 

وهناك ذوق لإلبصار».
ونوه مدير مسارح العراق 
بـ«متيز املشاركني وما أبدوه 
من طاقة إيجابية، ســاهمت 
في حتقيق مخرجات كبيرة 
للورشــة. لقــد جنحنــا في 
تشــكيل فريــق متجانــس 
وإعــداد وتصميــم مشــاهد 
مســرحية وابتــكار فضــاء 
جمالي لها، كما في استخدام 
أهم األجهزة الرقمية واإلملام 
بأنواعهــا وكيفيــة عملهــا، 
املنظومــة  أن  خصوصــا 

الضوئية.
وتوجه السوداني بالشكر 
إلى كل من رئيســة مجلس 
إدارة «البا» فارعة الســقاف 
والســينوغرافي د. خليفــة 
الهاجــري، وفريــق العمــل 
والطالب الرائعني الذين لعبوا 
دورا أساســيا في الورشة، 
حيث آمنوا بأنفسهم ومتسكوا 
بقدراتهــم، فكانت الورشــة 
مبنزلة محفز دفعهم للتفكير 
بشــكل فاعل منتــج. وختم 
معربا عن فخره بـ«التعامل 
مع «أكادميية لوياك للفنون 
ـ البا»، فهي نافذة لالكتشاف 
السلمي  واحملبة والتعايش 

وبناء الفن احلقيقي.

متحــورت الورشــة حــول 
الكتابــة الضوئية  فعاليــة 
في فضاء العرض املسرحي، 
حيث اطلع املشاركون على 
مفهــوم املســرح، واقعــه 
النشــأة  منــذ  وتقنياتــه، 

بعد اختتام ورشة «اإلضاءة املسرحية» التي أشرف عليها

د. علي السوداني والطالبة ملياء الصالح أثناء الورشة

جانب من املشاركني في ورشة د. علي السوداني

وأضاف: «تعمــل «البا» 
وفق اســتراتيجية حقيقية 
وانضبــاط  كبيــر  وذكاء 
عــال ودقــة متناهيــة، كما 
حترص على اختيار الطالب 
بشــكل نوعي فــي مختلف 

زينة: أعداء كثر يغلقون أمامي األبواب في عالم الفن
القاهرة - خلود أبواملجد

أكدت الفنانة زينة أن جناح مسلسلها األخير «الليلة واللي فيها» 
رفع السكاكني التي كانت على عنقها من أكثر من طرف ينتظر فشلها، 
وقالت إنها خططت للبحث عن عمل آخر لو لم يحقق املسلسل النجاح 
املطلــوب، مشــيرة إلى أنها شــعرت بالرعب أثناء قراءة الســيناريو 
وظلت حائرة كيف ســيتم تنفيذ هذه املشــاهد بشكل يقنع اجلمهور، 
وأحملــت إلى وجود أعداء كثر يغلقــون أمامها أبواب الفرص في عالم 
الفن منذ ســنوات، كما اعترفت بأنها أضاعت على نفســها عدة فرص 

مهمة باالعتذار عن عدم املشاركة في مسلسالت مهمة.
وأضافــت زينة، خالل حوارها مع اإلعالمــي عمرو أديب ببرنامج 
«احلكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، قائلة: «ملا جالي املسلسل مسكت 
فيه بإيدي وسناني، عشان كان في سكاكني على رقبتي، مكنتش هكمل، 

ومفيش مخرج أو حاجة تنقذني غير عمل يكسر الدنيا».
وتابعت: «فضلت ٥ ســنني بدون عمل بسبب تضييق شخص ما، 
متفهمش فيه إيه؟ ميهمنيش أشتغل كتير، اللي يهمني أشتغل حلو، 
ولكن في الوســط الفني ميكن التضييــق على فنان أو فنانة وال تتم 
االستعانة به أو بها»، وأردفت: «أحاول وأسعى كثيرا، وأحاول أن أقدم 
عمــال في رمضان، وممكن ربنا مكتبليش جناح كبير، وكانت بدايتي 
قوية جدا، وجاتلي فترة كنت بعتذر عن مسلسالت كتيرة أوي وكنت 

فاكرة ان كدا صح وإن أنا كدا جامدة».
واســتطردت: «كنت مجنونة جنان غيــر منطقي في رفض أعمال 
دراميــة، وكنــت غلطانة ومهملة في شــغلي، وملــا تداركت املوضوع 
حتملت املسؤولية، ولي عالمات كتير ناجحة في حياتي زي مسلسل 
«حضرة املتهم أبي» مع نور الشــريف وفيلم «اجلزيرة» مع األســتاذ 

شريف عرفة».
وأضافت زينة: «دوري في املسلسل جريء، وأنا غير معتادة على 
تقدمي هذه النوعية، ومكتوب بشكل هائل، كما أن إخراج هاني خليفة 
ظهر بصورة فوق ما كنت أتخيل، كل األقسام التي عملت على العمل 

أشكرهم بالكامل، وأمير شوقي لم يبخل على العمل».
أشــارت إلى أنها كانت في بعض املشــاهد تشــعر بضربات قلبها 
وتسمعها بصورة كبيرة، معقبة: «في يوم قمت من النوم ضربات قلبي 
كثيرة، كنت مبوت ودخلت املستشفى وأخدت أدوية عشان أقدر أكمل».

«اعمل ناسيني» جديد عبير نعمة

بيروت - بولني فاضل

أطلقت الفنانة عبير نعمة أولى أغنياتها 
باللهجة املصرية بعنوان «اعمل ناسيني»، 
وهي ستكون من ضمن ألبومها الثالث الذي 
ســتطرحه خالل أكتوبر املقبل، واألغنية 
من كلمــات أمير طعيمــة، وأحلان إيهاب 
عبدالواحد، وتوزيع وميكس وماسترينغ 

لسليمان دميان. 

وكشــفت عبيــر أن تقدميهــا ألغنيــة 
«اعمل ناســيني» هو خطــوة جديدة لها 
ضمن أعمالها الفنية اخلاصة كونها املرة 
األولى التي تطرح فيها أغنية بوب باللهجة 
املصرية، وقالت: لطاملــا قدمت األغنيات 
الطربية املصرية في حفالتي وغنيتها منذ 
الصغر، وأنا متحمسة جدا إلطالق أغنيتي 
املصرية اخلاصــة، وأمتنى أن يكون هذا 

العمل خير بداية.


