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في دورته السادسة ...مهرجان «المونودراما» كرمها على مسرح كيفان

مريم الصالح :المرأة الكويتية قوية في مواجهة الصعوبات

• مرمي الصالح

كتبت فالني فخري:

• هيفاء
حسني

تكريم مريم الصالح
م�شعل ال�سعيد
�أقيم اول من ام�س االربعاء حفل تكرمي الفنانة الرائدة مرمي
ال�صالح يف مهرجان الكويت الدويل للمونودراما ال�ساد�س
يف م�رسح كيفان عند الثامنة م�ساء برعاية وزير الإعالم
حممد اجلربي رئي�س املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ،با�رشاف من �رشكة مايندز للإنتاج الإعالمي
بالتعاون مع املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب،
واحلقيقة �أنها لفتة كرمية وخطوة مباركة من الطرفني،
فمرمي ال�صالح رائدة من رواد الفن ،وا�سم كبري يف ال�ساحة
الفنية ،وهي ت�ستحق التكرمي عن جدارة ،فقد �أم�ضت يف
جمال الفن اكرث من ن�صف قرن ،ومثلت �أعماال فنية كثرية،
وجمعت بني الت�أليف والتمثيل والإخراج ،وعا�رصت �أجياال
فنية منذ �أوائل �ستينات القرن املا�ضي وحتى يومنا هذا،
وال ين�سى ملرمي ال�صالح وقوفها على خ�شبة امل�رسح وهي
دون الع�رشين من عمرها ،يف وقت كان خروج الفتاة من
املنزل بال عباءة جرمية عند جمتمعنا املحافظ ،منذ �أيام
قالئل كنت �أحتدث معها يف مراقبة دراما الإذاعة عن ذكريات
فن املا�ضي وكيف كان الفنانون يدا واحدة ،خا�صة انهم
قلة اذا ما قورنوا بالكم الهائل من فناين اليوم ،يف ذاكرة
مرمي ال�صالح ذكريات كثرية ،ولديها خمزون كبري عن
م�سرية الفن منذ قدوم عمالق امل�رسح العربي زكي طليمات
�إلى الكويت وت�أ�سي�س امل�رسح على �أ�صوله ،وكيف �شجعها
وزميلتها الراحلة مرمي الغ�ضبان على دخول جمال الفن،
�أيها ال�سادة �إن تكرمي مرمي ال�صالح لي�س تكرميا لها فقط
و�إمنا تكرمي لكل الفنانني الكويتيني ،لأنها فنانة رائدة
مهما قلنا عنها فلن نوفيها حقها.
فهي فنانة بكل ما حتمل هذه الكلمة من معنى ،وهذا
التكرمي حافز للفنانني من �أجل موا�صلة العطاء ،واالقتداء
بهذه الفنانة الكبرية التي قدمت الكثري من اجل الفن ومن
�أجل رفعة وطنها الكويت ،ف�شكرا لوزير الإعالم حممد
اجلربي على رعايته مهرجان الكويت الدويل للمونودراما
ال�ساد�س ال��ذي كرمت من خالله ه��ذه الفنانة و�شكرا
للمجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،وال�شكر
مو�صول ل�رشكة مايندز لالنتاج الإعالمي ،و�شكرا ملدير
املهرجان جمال اللهو الذي بعث لنا بدعوة احل�ضور،
و�ستظل مرمي ال�صالح فنانة ال تتكرر.

• مرمي الصالح أثناء التكرمي

كرمت الدورة ال�ساد�سة ملهرجان «املونودراما» يوم
�أم�س الأول الفنانة القديرة مرمي ال�صالح ،الذي انطلق
على خ�شبة م�رسح كيفان ،حتت رعاية وزير الإعالم وزير
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجل�بري ،وال��ذي مثله
الأمني العام امل�ساعد لقطاع الفنون د.بدر الدوي�ش،
وت�ستمر فعاليات املهرجان �إلى الثالث والع�رشين من
ال�شهر احلايل.
و�ألقت الفنانة القديرة مرمي ال�صالح كلمة لها �أثناء حفل
التكرمي فقالت ان املر�أة الكویتیة لطاملا كانت قویة يف
مواجهة التحدیات وال�صعوبات ورائدة يف العدید من
املجاالت ،وحتدثت عن التحديات التي واجهتها يف
بداية م�شوارها الفني كونها اول فنانة كويتية وخليجية
ت�صعد خ�شبة م�رسح «يف زمن كانت العوائق واحلواجز
االجتماعیة كثریة وكبریة �أمام املر�أة ب�شكل عام ،فما
بالك بن�ساء یخ�ضن غمار التمثیل وامل�سارح.
ال�صالح ثمنت الدعم الذي یولیه �سمو �أمری البالد ال�شیخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح للحركة الثقافیة والفنیة
يف البالد ،و�شهد احلفل كلمة جلمال اللهو ،كما قدمت
لوحة م�رسحية من م�شاهد خالدة من خمتلف امل�رسحيات
الكال�سيكية مثل «هاملت ،قي�س وليلى ،عطيل» والتي
�أداها جمموعة من املمثلني ال�شباب ،وي�شهد املهرجان
تقدمي ت�سعة عرو�ض م�رسحية.

مجرد رأي

بطاقة فنية

• جانب من احلاضرين في املهرجان

شيماء الكويتية تهنئ زوجها جاسم محمد
على أغنيته الجديدة «لما لما»
هن�أت الفنانة �شيماء ،زوجها الفنان جا�سم حممد على طرح
�أغنيته اجلديدة «ملا ملا» ،وذلك عرب خا�صية « »storyعلى
موقع «ان�ستغرام».
و�أ�شارت «�شيماء» �إلى �أن الأغنية مميزة وخمتلفة عن �أعماله
ال�سابقة ،وقالت« :حبيبي بو لتيني داميا اختياراتك تكون
مميزة وخمتلفة عن اللي قبلها الله يوفقك يا روحي �أنت
ابدعتوا كلكم».
وط��رح الفنان جا�سم حممد قبل �أي��ام قليلة �أغنيته
اجلديدة ملا ملا ،عرب قناته الر�سمية على موقع
«يوتيوب» ،وهي من كلمات علي بو غيث� ،أحلان
ح�سن فالح ،توزيع علي املرتوك� .أما الفنانة
�شيماء فتخو�ض املو�سم الرم�ضاين املقبل
مب�سل�سل «ال مو�سيقى يف الأحمدي» ،من بطولة:
جا�سم النبهان ،عبداملح�سن النمر ،نور،
غرور �صفر ،علي كاكويل ،واميان احل�سيني
و�آخ��ري��ن ،وه��و من ت�أليف منى ال�شمري،
و�إخراج حممد دحام ال�شمري.

• خالد العقروقة

مسمار بلوح

• شيماء

شيماء سيف وهيفاء حسين في ضيافة
مهرجان الشارقة القرائي للطفل

ك�شفت الفنانة امل�رصية �شيماء
�سيف عن م�شاركتها يف مهرجان
ال�شارقة القرائي للطفل املقام من
تاريخ � 17إلى  27ابريل احلايل.
و�أك���دت �شيماء م��ن خ�لال �صفحتها
ال�شخ�صية مبوقع التوا�صل االجتماعي
«ان�ستغرام» عن موعد لقائها بجمهورها
االماراتي للحديث عن تاريخها الفني
الناجح ،وحر�صها على تقدمي الأعمال
الفنية التي تعني وتهتم بالطفولة.
تقول« :يف انتظاركم اليوم باذن الله،
و�رشف ليا اين التقي بيكم يف قاعة
الفكر ،مهرجان ال�شارقة القرائي
للطفل ،من ال�ساعة ال�سابعة وحتى
الثامنة».
وبدورها �أكدت الفنانة هيفاء ح�سني
م�شاركتها بجل�سة حوارية من خالل
امل��ه��رج��ان ذات���ه ،بنف�س الزمان
واملكان �سابقي الذكر ،للحديث عن
جتربتها الفنية وحتدي ًدا فيما يتعلق
بالطفل.
يذكر �أن هيفاء ن�رشت من خالل �صفحتها
عرب «ان�ستغرام» �صورة جتمعها ب�شيماء
وعلقت تقول« :مع الع�سل احلبوبة �شيماء
�سيف ،نورتي املهرجان».

�إلى الفنان «ولد الديرة» خالد
العقروقة ،الكوميديان الذي
جعل له لونا كوميديا ا�شتهر
ب��ه و�أح��ب��ه النا�س م��ن خالله
و�أ�صبحت له قاعدة جماهريية
لي�س يف الكويت فح�سب وامنا
على م�ستوى املنطقة ،واحلقيقة
�أن خالد جنح يف التلفزيون
وجنح اي�ضا يف امل�رسح بجده
واجتهاده ودون م�ساعدة من
احد �إال �أنه يف الفرتة الأخرية
بات مقال والنعرف ال�سبب يف
ذلك ،لذلك فنحن نطالبه من
خالل هذه البطاقة الفنية ب�أن
يعاود ن�شاطه الفني فال�ساحة
حمتاجة �إل��ى فنان كوميدي
ميتلك خ�برت��ك وخ��ف��ة ظلك،
نتمنى ان نراك قريبا يف �أعمال
فنية جديدة.

• شيماء سيف

• جاسم محمد

يف ندوة �أقيمت قبل �أيام حا�رض فيها الفنان �أحمد جوهر والكاتب
بدر حمارب حتدثا خاللها عن م�شكلة تردي امل�رسح واحلال
املرتدية التي و�صلت اليها احلركة امل�رسحية يف الكويت،
وقد ذكرا ا�سبابا كثرية ونحن ن�ؤيد ما قااله ونذكر �سببا مهما
لرتدي امل�رسح عندنا ،وباخت�صار �شديد فخري الكالم ماقل
ودل ،امل�شكلة احلقيقية هي �أن امل�رسح �أ�صبح جتاريا بحتا
و�أن زمام �أموره �أ�صبحت بيد من ال عالقة له بامل�رسح ال من
قريب وال من بعيد .ودمتم �ساملني.

نانسي عجرم تطل
في أول نشاط لها

بعد الوالدة

�شاركت الفنانة نان�سي عجرم يف احلفل الذي �أقامته
�رشكة االمارات لالت�صاالت املتكاملة ،مبنا�سبة
اطالقها خدمة «عامل نان�سي».
مقر ال�رشكة الر�سمي يف دبي ،كان
احلفل الذي �أقيم يف ّ
لالعالن عن تعاونها مع الفنانة نان�سي عجرم ،التي
تتمتع بقاعدة جماهريية عري�ضة على امتداد الوطن
العربي.
�صورا من احلفل عرب
بدورها ن�رشت نان�سي عجرم
ً
ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وعبرّ ت
ع��ن �سعادتها بالتعاون م��ع �رشكة االم���ارات
لالت�صاالت واطالق اخلدمة اجلديدة ،وعلقت:
«تعاون جديد مع �رشكة «دو عرب خدمة عامل
نان�سي» ،يلي مت اطالقها اليوم من مقر دو
الر�سمي يف دبي».
وظهرت نان�سي يف ال�صور وقد ا�ستعادت ر�شاقتها ولياقتها
بعد والدتها طفلتها يف بداية فرباير املا�ضي.
ويعد هذا الظهور هو الثاين الذي ت�شارك فيه نان�سي
ّ
بعد م�شاركتها يف احلفل الذي �أقيم يف لبنان مبنا�سبة
«اليوم العاملي للتوحد» ،وذلك بعد ان�شغالها خالل
الأ�شهر املا�ضية بالوالدة واالهتمام بطفلتها اجلديدة
«ليا».
من ناحية �أخرى ،انتهت نان�سي من ت�سجيل �ألبومها
اجلديد ،كما �أنها طرحت بعد والدتها �أغنية �أهدتها
البنتها ليا ،وكليب «احلب زي الوتر» الذي كانت قد
�صورته حتت ادارة املخرجة ليلى كنعان.
ّ

• نانسي
عجرم

