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بعد خروجه من المستشفى

نواف الشمري يزور «الشاهد» ويشكرها على متابعة حالته الصحية
مل يح�صل على �أدوار بطولة مطلقة �إال ان وجوده
يف �أي عمل فني يدفع الى جناح العمل� ،سنحت
له فر�صة اخريا ب�أخذ دور البطولة يف عمل جديد
كتبه �ضيف الله زيد وقام ب�أدوار البطولة فيه �إلى
جانبه �أحمد العونان ،خالد العجريب ،يا�سة،
�إبراهيم ال�شيخلي والعمل من �إخراج �أحمد فردان
و�سيعر�ض قريبا ان�شاء الله ،ونواف ال�شمري
فنان من اجليل الذهبي ام�ضى عمره يف الفن

حاورته فالني فخري:
بعد ان قمنا بزيارة الفنان ن��واف ال�شمري
يف م�ست�شفى ال�سيف ابى �إال ان ي��زور جريدة
«ال�شاهد» ويقدم ال�شكر لنا على متابعة حالته
ال�صحية ،وانتهزنا هذه الفر�صة واجرينا معه
حوار ًا مفتوح ًا ،هو فنان ذو طابع خا�ص مبدع
يف الكوميديا ومازال يحتفظ بجماهرييته وان

وهو غري حم�سوب على احد ولي�س �ضمن ال�شلل
الفنية ،بل انه �صديق للجميع وبال ا�ستثناء،
لذلك فهو يعمل مع اجلميع ،وقد تعر�ض الجهاد
اثناء ت�صويره م�سل�سل «�سواها البخت» ،ونقل
�إلى امل�ست�شفى وكانت «ال�شاهد» تتابع حالته
�أوال ب�أول �إلى ان منّ الله عليه بال�شفاء ،فزار
ال�صفحة الفنية �شاكرا اهتمام الق�سم الفني
مبتابعة حالته ودار معه احلوار التايل:

• نواف
ال�شمري

انتظروني بدور شيبوب في فيلم «عودة عنتر» ...وبعمل لألطفال

أشكر دعم وكيل اإلذاعة الشيخ فهد المبارك
• كثري من النا�س يت�ساءلون
ملاذا مل يح�صل نواف ال�شمري
على �أدوار البطولة فما تعليقك؟
 انتم على حق واال�سباب كثريةرغم اين قادر على القيام ب�أدوار
البطولة املطلقة والواقع لو
كان يل قريب يف وزارة الإعالم
لكنت �صعدت �سلم ال�شهرة منذ
�أك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين �سنة ،ومن
اه��م اال�سباب ال�شللية الفنية
وال��ف��ن��ان يبني نف�سه بنف�سه
وي��ف��ر���ض نف�سه على اجلميع
وهذا هو مبدئي يف احلياة ومن
�سار على ال��درب و�صل واحلظ
اما ي�أتيك يف اول عمرك �أو يف
اخره ،واحلمدلله �أنا را�ض عن
م�سريتي الفنية وعن الأعمال
التي قدمتها ويكفيني فخر ان
الراحل عبداحل�سني عبدالر�ضا
كان ال ي�ستغني عني يف �أعماله،
ام��ا امل��خ��رج��ون فانا الومهم
النهم يعطون الأدوار ملعارفهم
واقاربهم وهذه هي ال�شللية التي
حدثتكم عنها ومع ذلك هناك من
املخرجني من يحرتم تاريخنا
الفني الطويل وان��ا ال �أع��رف
املجامالت وكرامتي ف��وق كل
�شيء.
• حدثنا عن عالقاتك بالو�سط
الفني؟
 رمبا ال يعرف كثري من النا�سانني مل ارفع �صوتي على خمرج
طوال حياتي الفنية ولي�س يل
ع��داوة مع �أح��د ومل ات�سبب يف
م�شكلة يف �أي عمل فني واحتفظ
بعالقات طيبة مع اجلميع وهذا
الأمر يعرفه كل الفنانني وهذه
نعمة من الله واخلط�أ الوحيد

ال أعرف المجامالت
وكرامتي فوق
كل شيء

• نواف ال�شمري يتحدث للزميلة فالني فخري

ال��ذي اقر واع�ترف به انني مل
�أمتلك �رشكة �إنتاج فني كغريي
من الفنانني ولو كان يل �رشكة
لكنت م��ت��واج��د ًا يف امل�رسح
والتلفزيون وال�سينما والكل
ي��ع��رف ان��ن��ي اول م��ن يح�رض
تدريبات العمل واخر من يخرج
من اال�ستديو.
• ما ر�أيك مبن يقول ان احلركة
الفنية يف ال��ك��وي��ت تراجعت
تراجع ًا كبريا؟
 هذا �صحيح فالفن اليوم لي�سكفن االم�س وه��ذا الأم��ر جممع
عليه م��ن ال��ف��ن��ان�ين والنقاد
و�سبب هذا الرتاجع ندرة الكتاب
بالدرجة الأولى وهم عمود �أي
عمل فني وجناح العمل مرهون
بالكاتب ،كثري من امل�سل�سالت
التي �شاهدناها ق�ص�صها مكررة
وممطوطة وبعيدة عن الواقع
نحن بحاجة �إلى م�سل�سل يعالج

(ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ)

م�شاكل املواطن الكويتي وحياته
اليومية ،وك��ل عمل بال هدف
ال قيمة له ،وكي ننه�ض بالفن
البد ان نتناول ق�ص�صا من �صلب
املجتمع ويجب �أال نن�سى يف
هذه الق�ص�ص عاداتنا وتقاليدنا
وثوابتنا االجتماعية.
• ما جديدك هذه الأيام؟
 م�سل�سل «�سواها البخت» وهوعمل كوميدي جميل ومعي يف
امل�سل�سل �أحمد العونان وخالد
ال��ع��ج�يرب و���ش��ه��اب حاجيه
وهو من ت�أليف حممد الكندري
و�إخ��راج �أحمد فردان باال�ضافة
�إلى م�سل�سل للكاتب �ضيف زيد
وه��و م�سل�سل كوميدي خا�ص
بالأطفال يحتوي على ر�سالة
تربوية توعوية و�سوف يعر�ض
يف رم�ضان وجديدي �شيبوب يف
فيلم «ع��ودة عنرت» ال��ذي كتبه
م�شعل ال�سعيد ويخرجه عبدالله

الوي�س ومعي �أحمد العونان
ولولوه املال وعبدالله اخل�رض
وهو دور كنت امتناه منذ بداية
رحلتي الفنية ف�شخ�صية �شيبوب
�شخ�صية ك��وم��ي��دي��ة جميلة
فانتظروين.
• ما الر�سالة التي توجهها �إلى
امل�س�ؤولني يف الإعالم؟
 ر�سائل كثرية ولي�ست ر�سالةواح���دة ،طموح و�آم���ال الفنان
ومتنياته كلها ال تكون �إال بدعم من
وزارة الإعالم ،نريد منهم االهتمام
ب��ال�����ش��ب��اب وم��ن��ح��ه��م الفر�صة
وم�ساعدتهم م��ادي��ا ومعنويا
وت�شجيع الكتاب �أي�ضا كما اطلب
من وزارة الإعالم اتاحة الفر�صة
وف��ت��ح الأب����واب للجميع ودع��م
احلركة الفنية يف الكويت ورمبا
�سمعتم مثلي عن نقابة الفنانني
وهذه النقابة ينطبق عليها املثل
ال�شعبي القائل« :بي�ض ال�صعو

ن�سمع عنه وال ن��راه» نعم ن�سمع
ان هناك نقابة للفنانني لكنها
حرب على ورق ا�سم فقط ولي�س
لها عالقة بنا النها غري معرتف
بها نحن لنا حقوق نريد حفظها
ولدينا م�شاكل والنقابة ال �ش�أن
لها بنا.
• من يعجبك من فناين اليوم؟
 فنانو اليوم كلهم بركة �شبابجمتهد مثابر �إال ان��ه مل يلفت
نظري احد منهم النني م�شبع بفن
املا�ضي و�إلى االن مل ي�شدين احد
وجيل املا�ضي مثل عبداحل�سني
عبدالر�ضا وعلي املفيدي وخالد
النفي�سي لن يتكرر مرة �أخرى،
نتمنى لل�شباب اليوم التوفيق
والنجاح وهناك �شباب ومواهب
�إال ان ما ذهب لن يرجع والفنان
ال��ق��دمي ال يعو�ض وال �شك ان
الفن ت�أثر ت�أثرا كبريا برحيل
�أعمدته.
• ر�سالتك الأخرية؟
 ات���ق���دم م���ن خ�ل�ال ج��ري��دة«ال�شاهد» بال�شكر لوزير الإعالم
حممد اجلربي الذي بد�أ بتفعيل
قوانني يف �صالح الفن واود ان
ا�شيد بجهود وكيل الإذاعة ال�شيخ
فهد املبارك ال��ذي فتح �أبواب
الإذاع���ة للجميع وق��د التقيت
به و�شجعني وقال يل»:الإذاع��ة
�إذاعتك وانتم فنانونا الأوائل
لكم احلق الكبري علينا» و�أ�شكر
كل من �س�أل عني اثناء ازمتي
ال�صحية ،و�أق��ول �أن��ا ع�ضو يف
امل�رسح ال�شعبي وهواتفي لدى
اجلميع من ارادين ف�أنا موجود،
وامتنى من امل�س�ؤولني االهتمام
بنا �أكرث.

هيا الشعيبي تعلق على قرار حال نورة باعتزال الفن
ن�رشت الفنانة هيا ال�شعيبي ،عرب ح�سابها
ال�شخ�صي على تطبيق «�سناب �شات» ،فيديو
م�صور لها ،علقت فيه على قرار الفنانة
حال نورة اعتزالها الفن ،وذلك بعد ظهور
وال��دة الأخ�يرة يف فيديو تكذب فيه خرب
الوفاة ،الذي �أعلنته ابنتها حال منذ �أيام
قليلة .وقالت هيا ال�شعيبي يف الفيديو:
«حبيت �أنوه بخ�صو�ص حال الكويتية على
قولة �أمها ،حال �أ�صلها �سعودي وهي تفتخر
بجن�سيتها و�أنا �أفتخر ،حال بنت من مواليد
الكويت وعا�شت يف الكويت».

• هند البلو�شي

و�أ�ضافت�« :سمعت �أن حال تريد �أن تعتزل
مل��ا �أم��ه��ا طلعت ،و�أن���ا �شهادتي بحال
جمروحة ،وهي ان�سانة جدا جدا نظيفة
وم�ؤدبة وجميلة وبنتنا ،وبالن�سبة حلق �أم
حال ملا طلعت ،وقالت ها الكالم ،لي�ش ما
ت�س�أل نف�سها لي�ش قالت جذي ولي�ش البنت
قالت ج��ذي» .وتابعت�« :أن��ا اللي �أعرفه
عن حال الأدب والأخالق وال�سمعة اجلميلة
والطيبة و�أنها متزوجة».
وتداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي،
مقطع فيديو لوالدة الفنانة حالل نورة،

ظهرت فيه وهي تبكي نافية خرب وفاتها،
و�أعربت عن حزنها ال�شديد ،مما فعلته
ابنتها بها ،م��ؤك��دة �أن ذل��ك كله ب�سبب
ال�شهرة ،لت�سارع «ح�لا» عقب انت�شار
الفيديوالعالنها اعتزال الفن .وتوا�صل
الفنانة هيا ال�شعيبي ،ت�صوير م�شاهدها
يف عملني دراميني ،الأول م�سل�سل كوميدي
بعنوان «�سواها البخت» ،من ت�أليف حممد
الكندري ،و�إخ���راج ح�سني �أب��ل والثاين
م�سل�سل «وما �أدراك ما �أمي» من ت�أليف علي
دوحان ،و�إخراج ح�سني احلليبي.

هند البلوشي
تستعيد ذكريات
مسلسل «الفرية»
ا�ستعادت الفنانة هند البلو�شي عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على موقع «ان�ستغرام» ،ذكريات م�شاركتها يف م�سل�سل
«الفرية» الذي عر�ض عام .2006
ون�رشت «هند» ،م�شهدا لها من امل�سل�سل ،وعلقت عليه
قائلة« :ملا كان الفن فن حياة الفهد �أول بداياتي
ومن �أجمل �أعمايل اللي افتخر واعتز فيها ..متعة
العمل تبد�أ من الن�ص �إلى �أن ي�صل �إلى العر�ض
وانتظار ردود الأفعال ..الله يا زين ذيج الأيام
الفرية».
وك�شفت هند البلو�شي م�ؤخرا ،يف ت�رصيحات
���ص��ح��اف��ي��ة ع���ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف م�سل�سل
«امل��ت��زوج��ون» ،م��ن ت��أل��ي��ف عبدالعزيز
احل�شا�ش و�إخ��راج نعمان ح�سني ،حيث من
املفرت�ض عر�ضه خالل ال�سباق الرم�ضاين
املقبل  ،2019وي�شارك يف بطولته نخبة من
جنوم الدراما اخلليجية ،من بينهم طارق
العلي.
وخا�ضت الفنانة هند البلو�شي ،ال�سباق
الرم�ضاين املا�ضي مب�سل�سل «روت�ين» ،من
بطولة :الهام الف�ضالة ،وخالد �أمني ،وحممد
املن�صور ،و�شيماء علي ،وغدير ال�سبتي،
و�أحمد ايراج ،ومها حممد ،وغريهم ،وهو
من ت�أليف علي دوح��ان ،و�إخ��راج عي�سى
ذياب.

«آخر طلب»
جديد شمة
حمدان

�أع��ل��ن��ت ال��ف��ن��ان��ة �شمة
ح��م��دان ع�بر ح�سابها
ال�شخ�صي على موقع
«ان�ستغرام» ،ا�ستعدادها
لعمل فني جديد ،وهو
�أغنية �سينغل جديدة
بعنوان «�آخ���ر طلب»،
ومن املقرر طرحها خالل
الأيام املقبلة.
و�شاركت �شمة جمهورها
بفيديو م�����ص��ور لها،
ظهرت فيه وه��ي ت�ؤدي
م��ق��ط��ع��ا م���ن �أغنيتها
اجلديدة ،وعلقت عليه
قائلة« :قريبا ..بعنوان
«�آخر طلب» ،من كلمات
الراقي قو�س».
جدير بالذكر �أن �شمة
ح���م���دان �أح���ي���ت خ�لال
ال����ف��ت�رات امل��ا���ض��ي��ة
جم��م��وع��ة ك���ب�ي�رة من
احل��ف�لات الغنائية،
والتي قدمت خاللها عد ًدا
ريا من �أ�شهر �أعمالها
كب ً
الغنائية املميزة ،وكان
اخ��ره��ا م�شاركتها يف
احتفاالت اليوم الوطني
ال�سعودي الـ .88

ذاكرة الفن
م���ن ب�ي�ن امل����سرح��ي��ات
الكوميدية الهادفة التي
ق��دم��ت��ه��ا ف���رق���ة م����سرح
اخلليج العربي م�رسحية
« 4321مب» العام ،1972
وه��ي م��ن ت�أليف الكاتب
الكبري عبدالعزيز ال�رسيع
و�إخراج �صقر الر�شود ،ومت
عر�ضها على م�رسح كيفان،
و����ش���ارك���ت يف م��ه��رج��ان
دم�شق للفنون امل�رسحية،
وق�صة امل�رسحية تتناول
ال����صراع ب�ين املحافظة
على ال��ع��ادات والتقاليد
املتوارثة عن الأجداد وبني
التغري االجتماعي الذي طر�أ
على املجتمع الكويتي،
مب����ا يف ذل�����ك م��واك��ب��ة
ال��واق��ع ومعا�رصة التقدم
والتطور احل�ضاري،مثل يف
امل�رسحية :حياة الفهد،
�إب��راه��ي��م ال�����ص�لال ،حممد
ال�رسيع ،حممد املن�صور،
عبدالرحمن العقل ،خالد
العبيد ،علي املفيدي،
مرمي الغ�ضبان ،وعر�ضت
امل�رسحية عام1979م مرة
ثانية تخليدا لذكري �صقر
الر�شود رحمه الله ،وكان
عبدالرحمن العقل يف بداية
ظهوره الفني ،وان كان قدم
قبلها بع�ض الأدوار ال�صغرية
يف م�رسحيتي نعجة يف
املحكمة،وياغافلني لكم
الله ،عبدالرحمن �صالح
العقل فنان كبري من اجليل
الذهبي ،ولد عام 1953م
وبد�أت انطالقته احلقيقية يف
م�سل�سل «�إلى �أبي و�أمي مع

• عبدالرحمن العقل

التحية» حيث عرف من خالل
ه��ذا امل�سل�سل على نطاق
وا�سع ،ثم كان بعد ذلك جنم
م�رسح الطفل االول ،وقد
كان بطل اول م�رسحية طفل
يف الكويت وهي ال�سندباد
البحري ،بلغ ر�صيده من
الأعمال امل�رسحية ثمانني
م�رسحية ،و�أك�ثر من مئة
م�سل�سل تلفزيوين وع��ددا
م��ن االف�ل�ام ال�سينمائية،
ون��ال العديد من اجلوائز
منها :جائزة اف�ضل ممثل من
مهرجان القاهرة للإذاعة
وال��ت��ل��ف��زي��ون يف دورت���ه
الأولى عام 1985م عن دوره
يف م�سل�سل زارع ال�شك،
وك��رم من مهرجان القرين
الثقايف يف دورته ال�سابعة
ع�رشة عام 2011م وغريها
م���ن اجل����وائ����ز ،وم����ازال
ع��ب��دال��رح��م��ن ن�����ش��ط��ا يف
امل�رسح والأعمال الدرامية
متمنني له مزيدا من النجاح
وموفور ال�صحة والعافية.

بطاقة فنية
�إلى الفنان الرائع حممد
العلوي ،الذي جمع بني
ح�سن اخللق وااللتزام،
واحل�ضور الالفت يف كل
الأعمال التي مثل بها،
ولأنه فنان ذكي ا�ستطاع
بذكائه �أن يجعل له
لونا خا�صا به ،فهو مل
يقلد �أحدا وال ي�ستطيع
احد ان يقلده ،واحلق
ي��احم��م��د ان���ك من��وذج
رائع للفنان الكويتي،
نتمنى ل��ك م��زي��د ًا من
النجاح و�إلى االمام.

• حممد العلوي

دبابيس فنية

• هيا ال�شعيبي

ال�شللية ظاهرة كا�شفة ر�أ�سها يف الو�سط الفني ،فالفنان
اذا مل يكن �ضمن �شلة من «ال�شلل» لن يطلب يف عمل ابدا،
فما من منتج �أو خمرج �إال وله خا�صته وهذه اخلا�صة
التقبل بان�ضمام غريب لها ،النهم يريدون تقا�سم الكعكة
وحدهم� ،أما الفنان بال �شلة فليجل�س ببيته وب�ضع يده
على خده وينتظر الفرج ،هكذا ا�صبح فن هذه الأيام يغني
ب�صوت �شجي ،كان زمان ،كان زمان.

نوال تلتقي جمهورها
بدار األوبرا المصرية
ينتظر ع�شاق املطربة نوال حفلها الفني اليوم يف
دار الأوبرا امل�رصية ،وذلك �ضمن فعاليات مهرجان
املو�سيقى العربية.
وكتبت النجمة نوال ،عرب ح�سابها مبوقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت»�« :أت�رشف مب�شاركتي مبهرجان
وم�ؤمتر املو�سيقى العربية بدار الأوبرا امل�رصية
م�ساء،
يف امل�رسح الكبري اليوم ال�ساعة 8
ً
وعلى ال��ه��واء مبا�رشة ع�بر التلفزيون
امل����صري – القناة الثانية والقناة
الف�ضائية وقناة النيل الثقافية».
ورح����ب اجل��م��ه��ور ب��ال��ن��ج��م��ة ن���وال
الكويتية ،يف بلدها الثاين م�رص،
م�ؤكدين �أنها �ستكون ليلة ا�ستثنائية
يف عامل الطرب بالوطن العربي.
يذكر �أن قيثارة اخلليج نوال
الكويتية طرحت �أحدث �أعمالها
الفنية ،م�ؤخرا ،حتت ا�سم «يا
هند» ،من كلمات ال�شاعرة
غ��ي��اه��ي��ب ،و�أحل�����ان
�سفري الأحل���ان فايز
ال�سعيد ،وتوزيع
زي�������د ن������دمي،
اي��ق��اع��ات �سمري
القطان ،وميك�س
وما�سرت ماجد
�صالح.

• نوال

