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تلفزيون الكويت يتميز بـ «قطر في عيون الكويت»

جورج خباز: املسرح هو احملرض األكبر على الفرح واحلرية

ياسر العيلة

دائمًا وأبداً يظل لألعمال الكويتية 
مذاق مختلف عن كل ما يقدمه اآلخرون 
من أعمال فنية أو دعايات ترويجية 
وغيرها من األعمال التي تعتمد على 
االبتكار والتميــز، وحاليا ال حديث 
يعلــو فوق احلدث الرياضي العاملي 
األهم، وهو تنظيم دولة قطر الشقيقة 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ التي انطلقت 
فعالياتها قبل أيام قليلة، ولكونه حدثا 
تاريخيا يقام في دولة عربية، فقد بادر 
الكثيرون ومن مختلف الدول العربية 
لدعم قطر من خــالل تقدمي دعايات 
ترويجية لهذا احلدث الذي ُيعد مفخرة 
لكل عربي وخليجي، وكان لتلفزيون 
الكويت، وكعادته، بصمة خاصة من 
خالل دعم قطر الستضافتها مونديال 
٢٠٢٢ مــن خالل دعاية مبتكرة متيز  
بها تلفزيون الكويت على غيره من 

أصحاب الدعايات التقليدية، حملت 
عنــوان «قطر في عيــون الكويت»، 
شــارك فيها نخبة من كبار النجوم 

واملشاهير مثل
الفنانــة القديــرة حيــاة الفهــد، 
والقديران ســعاد عبــداهللا ومحمد 
الرومانســية»  املنصور، و«ســفير 
املطرب عبداهللا الرويشــد، و«نبض 
الكويت» املطرب نبيل شعيل، و«جنم 
الطرب الشعبي» خالد املال، واملطرب 
الشعبي القدير سليمان القصار، وجنم 
الشــباب املطــرب مطــرف املطرف، 
باإلضافة إلى كابنت منتخب الكويت 
الســابق جاســم يعقوب، والشــيخ 

مشاري العفاسي.
وأخرج العمل املخرج املبدع خالد 
الرفاعي الذي كعادته تكون له بصمته 
املميزة في األعمال الفنية بشكل عام، 
حيث استطاع الرفاعي من خالل هذا 
العدد من جنوم الكويت تقدمي دعاية 

طريفة من خالل ســيناريو مكتوب 
بحرفية يؤكد أهميــة كرة القدم في 
حياتنا ومتابعة اجلميع ملباريات كأس 
العالم واالســتمتاع مبشاهدة جنوم 
العالم حتى لو جاء ذلك على حساب 
أعمالهــم الفنية، ونال هــذا اإلعالن 
الترويجي لقطــر وللبطولة إعجاب 
اجلميع، ليؤكد تلفزيون الكويت أنه 
صرح إعالمي شامخ ومنبر عصري 
مواكب لألحــداث العامليــة على كل 
األصعدة مبهنيــة كبيرة، وبالتأكيد 
هذا النجاح لم يأت إال بدعم وتشجيع 
من قيادات وزارة اإلعالم، وعلى رأسهم 
الوزير عبدالرحمن املطيري، ووكيل 
الوزارة محمد بن ناجي، ووكيل قطاع 
التلفزيــون تركي املطيري من خالل 
حرصهم على صناعة عمل فني يحمل 
الهوية الكويتية بدعاية خاصة حلدث 
خــاص وعاملــي تنظمه دولــة قطر 

الشقيقة.

مفرح الشمري 

حظي املشاركون في برنامج «مختبر 
التمثيل»، بورشــة متميــزة مع الفنان 
واملؤلف واملخرج اللبناني القدير جورج 
خباز، حتت عنوان «إدارة وإعداد املمثل»، 
فعلى مدى أسبوع كامل، اطلع ١٦ شابا 
وشــابة مــن محترفي التمثيــل وهواة 
املسرح على عدد من املبادئ األساسية 
إلعداد املمثل، تقنيا ونفسيا، قبل وقوفه 
على خشبة املسرح، أضف إلى تدريبات 
عمليــة حول كيفيــة حتليل النصوص 

واملشاهد املسرحية.
الورشة التي نظمتها أكادميية لوياك 
للفنون - «البا»، جاءت ضمن سلسلة 
فعاليــات «املــالذ املســرحي» الرابــع، 
واختتمــت بعمل مســرحي مونودراما 
مقتبس من مسرحية هاملت لشكسبير، 
إحدى روائع الكالسيكيات الدولية. وقد 
أتقن املشاركون من هواة ومحترفني تقدمي 
العمل بغضون ســبع دقائق ومبنتهى 
الدقة واجلمال واالحترافية، ناهيك عما 
حتلوا به من حماس شديد وتوق خلوض 
مجال املســرح والتمثيل والتعبير عن 

مشاعرهم وتطلعاتهم.
وشملت ورشة «إدارة وإعداد املمثل» 
أساليب تدريبية عديدة، بدءا من كيفية 
قراءة النص وتقطيعه، إلى التقنيات التي 
اســتخدمت مع املتدربني، وفق إمكانات 
كل متدرب وقدراته، مرورا باحلركة على 
املسرح وإبداع املخرج اللبناني في حتقيق 
التــوازن بني املتدربني علــى اختالفهم، 
وبالتالي تفادي التفاوت بني مستويات 
األداء، بحيــث أولى خباز اهتماما كافيا 
باملشــاركني الهواة، ما ساهم في تعزيز 
ثقتهــم بأنفســهم واكتشــاف مواهبهم 

ومهاراتهم.
وأجمع املشاركون على أهمية الورشة، 
بحيث أتاحت لهم «إتقان العمل اجلماعي 
واحلضور اجلسدي واحلسي طوال مدة 
العرض املسرحي، كما التناغم واالنسجام 

بني فريق العمل وتنسيق احلركة والكلمة 
واحلس فــي التوقيت ذاتــه، إلى تعلم 
أساسيات املمثل كالثقة بالنفس واإلملام 
بالدور والشــخصية، متاما كما البنية 
اجلسدية الداخلية واخلارجية، والتمكن 
من اإليقاع احلركي ومن ضبط األنفاس 
وإدراك حلظات الصمت والتعمق بقيمة 
الوقت وأهمية الزمان واملكان». وأشاد 
املتدربــون مبا قدمه خبــاز من «خبرة 
متجــذرة في مجال املســرح والتمثيل، 
بحيث ثابــر كذلك على طرح التحديات 
وحتفيزهم على أداء أدوار صعبة قد ال 

تشبه شخصية املمثل نفسه».
وفي كلمتها، أشادت رئيسة مجلس 
إدارة «البا» فارعة السقاف، بالفنان خباز 
«الذي يعد مدرســة متكاملة شاملة في 
الفنــون األدائية، من كتابــة النص إلى 
التأليف املوسيقي وحتى اإلخراج، فالعمل 
معــه والتعلم منه متعــة كبيرة، كونه 
ينتهج التعليم بتفرد واستثنائية، فهو 
يعيش حالة جتاوزت االمتياز واإلبداع 
ودخل في حالة العبقرية، ما ساعدنا على 
حرق املراحل واالنتقال باملشاركني من 

هواة إلى محترفني في وقت قياسي».
وفــي تصريحــه لبرنامــج «ليالــي 
الكويت»، أعرب خباز عن اعتزازه وفخره 

مبؤسسة «لوياك» على مستوى الوطن 
العربي ككل، والتي جددت اجلسر الثقافي 
التاريخــي بني الكويــت ولبنان، حيث 
يتشــابه البلدان لناحية الشغف بالفن 
وطريقة املقاربة والتفكير وهامش احلرية، 
موجها التحية إلى السقاف التي حترص 
علــى خلق بيئة حاضنــة للفنون على 
الصعد اإلنسانية والفنية واالجتماعية، 

أينما حلت، سواء في «لوياك» أو «البا»، 
فهــي منوذج للمرأة العربية التي حتب 
وطنها وناسها وتطمح ملساعدتهم على 
اكتشــاف مواهبهم واالرتقاء باملجتمع 
وزرع السالم ودفع األفراد إلى التشبع 

باجلمال. 
خبــاز، الذي ســبق أن قدم ورشــة 
تدريبيــة مــع «البا» منذ ثالثــة أعوام، 

قــال: «يكبر قلبي عندمــا أرى (لوياك) 
و(البــا) تعجــان بالفنون واألســاتذة 
واألطفال املتحمسني وأهاليهم، إلى تعلم 
الرقي من خالل الفن، فالفن يعلم رسم 
النفس البشــرية وميثل فرصة للتأثير 
على الشــعوب والنفوس. وقد شــكلت 
الورشــة فرصــة شــائقة وممتعة جدا 
بالنســبة لي، حيث ملســت لدى اجليل 
اجلديد شــغفا كبيرا باملسرح والفنون 
وإرادة الســتعادة هذا احلب، فالكويت 
كانت وال تزال غنية باملســرح العريق 
واجلميل، ال سيما أن املسرح يجمع كل 
الفنون من شــعر وأدب وكلمة وحركة 
جســدية وأغنيــة وموســيقى ورقص 
وديكور وسينوغرافيا وكوريوغراف».

وعــرض مــا تضمنته الورشــة من 
أساسيات «كوصف املمثل بأنه الشخص 
القــادر على الكــذب مبنتهــى الصدق، 
واملشاهد بالشخص الذي قرر أن ينخدع 
مبنتهى اليقني. وجنحنا خالل الورشة 
في إقامة مشــهد كبير باللغة الفصحى 
من مســرحية هاملت لشكسبير، وهو 
املدرسة الكالســيكية العظيمة، بحيث 
اجتمع املشاركون في لغة واحدة ومشاعر 
واحدة، مبا يجســد القواسم اإلنسانية 

واملشاعرية املشتركة».

 رأى خبــاز أن «الفن وال ســيما فن 
املسرح، هو احملرض األكبر على اجلمال 
والفرح واحلرية، وما أحوجنا إلى كل ذلك، 
لذلك، من الضروري إدراج املواد الفنية 
كافة فــي مناهجنا التربويــة، وجعلها 
إجباريــة كما املواد العلمية، فهي إن لم 
تخلق فنانا، ســتخلق شــخصا ذواقا، 
نفسه حرة متعالية، رأيه حر ونظرته 
لآلخــر نظرة انفتاح وتقبــل، حيث ان 
مشكلتنا وآفتنا في الوطن العربي تكمن 
في عدم تقبلنا لبعضنا البعض وبنظرتنا 
املتخلفة جتاه اآلخــر املختلف، عوض 
النظر لآلخر بإنسانيته من أجل العيش 

بسالم».
وميــز خباز بني املســرح النخبوي 
والتجاري املبتذل واملســرح الشــعبي 
امللتــزم بقضايــا إنســانية ويحاكــي 
بالوقــت ذاته لغة الناس وهواجســهم 
وجدلياتهم مبســتوى فني عال، مشيرا 
إلى أن «اجلدلية ضرورية في املســرح، 
واملطلوب حتويل اجلدليات والتناقضات 
والصراعات الداخلية إلى لعبة مشهدية 
علــى املســرح. ووطننا العربــي غني 
باجلدليات التي نستطيع طرحها بأرقى 

أنواع التعبير، أي من خالل املسرح».
وناشد الفنان اللبناني اجليل اجلديد 
«القراءة واالطالع على األدب واملســرح 
والروايــات واإلملــام بتاريخنــا الفنــي 
الغني لالكتســاب منه، ومن ثم إضافة 
هويتهم ومواكبــة عصرهم»، الفتا إلى 
أن «دور املســرح يكمن بعزل مشــاعر 
الناس ووضعها في مشهدية على املسرح، 
تنعكس مرآة ملشاعرهم. فاملسرح ليس 
فقط منبرا ترفيهيا وفكريا وثقافيا، بل 
منبر تواصل بني اإلنسان وذاته، بحيث 
يختار املشاهد الشخصية التي تشبهه، 

وهنا أهمية املسرح».
هذا، ويواصل «املالذ املسرحي» الرابع 
ورشه التدريبية، بحيث تتمحور الورشة 
اخلامسة واألخيرة حول «تطوير احلس 
الداخلي للممثل» مع الفنان رائد محسن.

مؤكداً أنه صرح إعالمي شامخ ومنبر عصري مواكب جلميع األحداث العاملية

أبدع في خلق التناغم بني طالب «البا» الهواة واحملترفني بعرض مسرحي شائق لشكسبير

«جنم الشباب» املطرب مطرف املطرف

القديران سعاد عبداهللا ومحمد املنصور مع املخرج خالد الرفاعيالفنانة القديرة حياة الفهد

جانب من احلضور في ورشة «إدارة وإعداد املمثل»

جنم الطرب الشعبي خالد املال«نبض الكويت» املطرب نبيل شعيل

الشيخ مشاري العفاسي

الفنان جورج خباز في الورشة التدريبية

الدعاية رسالة دعم لقطر لتنظيمها بطولة كأس العالم ٢٠٢٢
الرفاعي رسم لوحة فنية رائعة مبشاركة جنوم ومشاهير كويتيني

«سفير الرومانسية» املطرب عبداهللا الرويشد

رحيل روميو حلود.. «يا رايح سّلم عالكل»
بيروت - بولني فاضل

هوى عمالق آخر من عمالقة الفن اللبناني وركن من أركان املوسيقى 
اللبنانية واملسرح اللبناني، امللحن والكاتب املسرحي واملخرج روميو 
حلود عن ٩٢ عاما، كتب خاللها وأخرج أعماال مسرحية غنائية شكلت 
جزءا من تاريخ نهوض الفلكلور اللبناني خصوصا أنه سعى في مسيرته 
الفنيــة الى إحياء التراث اللبناني وتطويره وتقدميه إلى اجلمهور من 
خالل العروض املسرحية والرقصات املوسيقية الفلكلورية التي مازالت 
مطبوعة في ذاكرة اللبنانيني والعرب. وشكل روميو حلود مع الفنانة 
الراحلة سلوى القطريب التي كان وراء اكتشافها ثنائيا فنيا اعتبارا من 
العام ١٩٧٤ وقدما أعماال مميزة في الغناء واملسرح حيث حازت سلوى 
أدوار البطولة في مسرحياته. ومن أبرز مسرحيات روميو حلود «بنت 
اجلبل» و«ســنكف ســنكف»، أما أبرز أغنياته اخلالدة بصوت ســلوى 
القطريب فهي: «طال الســهر»، «خدني معك»، «شــو في خلف البحر»، 
«على نبع امليي»، «يا رايح سلم عالكل»، «بدي غني غني»، «وعدوني»، 

«قالولي العيد بعيوني»، «اسمك بقلبي» و«سرقني الوقت».

«ولد أمه» قريبًا على «شاهد»
بدأت منصة «شــاهد» الترويج بكثافــة لعملها اجلديد 
بعنوان «ولد أمه» وهو املسلســل الكويتــي املنتظر الذي 
يجمع النجمة القديرة سوســن بدر فــي أولى جتاربها في 
الدرامــا اخلليجيــة، بالنجم محمود بوشــهري، من إنتاج 
Eagle Films/ جمال ســنان، تأليف فهــد العليوة، وإخراج 
حسني دشتي. ونشــرت املنصة بوستر املسلسل الرسمي 
الذي يجمع بوشهري بسوسن بدر، في صورة معبرة جدا.

العمل ينطلق عرضه قريبا جدا، خالل شــهر ديســمبر 
املقبــل، ويضم نخبة من جنوم الدرامــا اخلليجية ومنهم 
جمال الردهان، أحمد السلمان، نور الدليمي، أحالم حسن، 

حبيب غلوم، سماح، شيماء رحيمي وآخرون.
القصــة حتمل الكثير من الدرامــا، بني أم وابنها، يرثان 
ماضيا صعبا ومعقدا، ما يرتب عليهما الكثير من املشكالت 
في احلاضر واملستقبل. انها عالقة أم ناجحة وصابرة وولد 
بــار مجتهد، يواجه احلياة بصالبــة، ويعاند كل الظروف 

التي يواجهها.

املطرب الشعبي القدير سليمان القصار


