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فنانات اعتزلن الفن وهن في قمة العطاء
والنجومية «»3
الفنانة املعتزلة ا�ستقالل �أحمد
الزامل �شقيقة الفنان واملخرج
كاظم ال��زام��ل ول��دت يف الكويت
عام  1962ع�شقت الفن يف �سنوات
عمرها الأولى لذلك ما ان تخرجت
يف الثانوية العامة حتى التحقت
باملعهد العايل للفنون امل�رسحية
وتخرجت فيه وك��ان تخ�ص�صها
النقد والأدب امل����سرح��ي ،كان
�أول ظهور لها على ال�شا�شة يف
�سهرة «منى» ثم عرفها النا�س يف
امل�سل�سل ال�شهري «درب الزلق» �إلى
جانب الراحل الكبري عبداحل�سني
عبد الر�ضا ،ثم قدمت بعد ذلك
جم��م��وع��ة ك��ب�يرة م��ن الأع��م��ال
التلفزيونية منها« :الوريث ،ذاب
الثلج ،ن��ورة ،وال��دي العزيز،
دنيا املهابيل ،ابن العطار ،احلظ
وامل�لاي�ين ،غ��دا ت��ب��د�أ احلياة،
خالتي قما�شة ،والرجال لعبتهم
النقود» ،ثم اعتزلت التمثيل لأكرث
من ع�رش �سنوات وعادت عام 2000
يف برنامج �سالمتك وانقطعت
ل�سنوات عدة وع��ادة يف م�سل�سل
«�أن��ا عندي ن�ص» ،وقد قالت يف
�أك�ثر م��ن منا�سبة �أن��ه��ا خريجة
مدر�سة عبداحل�سني عبدالر�ضا،
وكانت قد �أدلت بت�رصيح �صحايف
قالت فيه انها لن تعود لل�ساحة
الفنية جمددا وهذا الت�رصيح يف

• استقالل أحمد

الرابع ع�رش من يناير عام 2019
و�أ�ضافت �أنه الجمال لعودتها على
االطالق �إلى الدراما التلفزيونية
اال �أن��ه��ا ع���ادت يف م�سل�سل �أنا
عندي ن�ص وه��ذه ال��ع��ودة على
ا�ستحياء لأنها يف نظر اجلمهور
معتزلة ،جدير بالذكر �أن ا�ستقالل
احمد قدمت للم�رسح جمموعة من

الأعمال منها« :بر�شامة ،عنرت بن
�شداد ،حديث ال��دي��رة ،حماكمة
علي بابا ،ال�شاطر ح�سن ،فرحة
�أمة ،فر�سان املناخ� ،ضحية بيت
ال��ع��ز ،ع��امل غ��ري��ب ،ال�سندباد
البحري ،عري�س لبنت �سلطان،
ج�����س��وم وم�������ش�ي�ري ،واف�����راح
وال�شجعان الثالثة» ،وقد غادرت

• كاظم الزامل

الكويت متوجهة �إلى البحرين بعد
�أن تزوجت عام  1985وا�ستقرت
هناك واعتزلت الفن ،وقالت انها
اعتزلت عن قناعة .ولأن الإعالم
ي�رسي يف دم هذه الفنانة الرائعة
ق��دم��ت جم��م��وع��ة م���ن ال�برام��ج
عرب �إذاع��ة البحرين ،واحل��ق �أن
ا�ستقالل تركت الفن وهي يف �أوج

عطائها وقمة جنوميتها ،كثري من
النا�س اليعلمون �أن هذه الفنانة
وا�سعة الثقافة حمبة للقراءة لها
جمموعة م��ن الق�صائد ،وميكن
ان يكون ان�ضمامها �إلى جمموعة
م�سل�سل «ان��ا عندي ن�ص» حدث
ب�سبب حنينها �إلى الفن والنعلم ان
كان هذا العمل اعالن عودة ام انها
�ست�ستمر باعتزالها ،وهي الآن ام
خلم�سة �أبناء ،ومادمنا حتدثنا
ع��ن ا�ستقالل �أح��م��د ال��زام��ل البد
هنا �أن ن�شري �إلى �شقيقها الفنان
واملخرج املعتزل كاظم القالف
وهو من �شجعها على دخول الفن،
كاظم مولود عام  1946وبدا العمل
يف الفن منت�صف �سبعينات القرن
املا�ضي وا�ستمر ميثل ويخرج
ويكتب حتى ع��ام  2001ب�سبب
�ضعف ب�رصه ،اول �أعماله الفنية
«من ملفات املحاكم» وهو م�سل�سل
تلفزيوين وقد �شارك بامل�سل�سل
ال�شهري «درب ال��زل��ق» و�آخ���ر
�أعماله «الوريث» ،وقدم �أكرث من
ع�رش م�رسحيات �أ�شهرها «فر�سان
املناخ»  ،على هامان يافرعون،
بني �صامت و�ضحية بيت العز،
وب���اي ب��اي ي��اع��رب» كما �أل��ف
و�أخرج �أكرث من �أربعني عمال فنيا
و�شارك يف برنامج افتح يا�سم�سم
وبرنامج �سالمتك ...انتظرونا يف
اجلزء الرابع وفنانة معتزلة.

أحمد السلمان :مسرحية «جزء من الفانية»
أول عروض «القاهرة التجريبي»

مجرد رأي
باي باي مسرح الكبار
م�شعل ال�سعيد
الوا�ضح لكل متابع �أن الفنون يعادي بع�ضها بع�ضا يف
الرتدي ،فاذا تراجع م�رسح الكبار لبى نداءه م�رسح الطفل
وتراجع معه ،وهذا الو�ضع مر عليه ردحا من الزمن وهي
حقيقة ال جدال فيها ،لقد ت�أخر م�رسح الكبار عما كان عليه
يف املا�ضي و�أ�صبح يعاين من عدة �أمرا�ض �أهمها �أنه فقد قيمته
ال حا�ص ً
وفقد جمهوره و�صار حت�صي ً
ال ال �أكرث وال اقل ،لقد كان
م�رسح الكبار ي�سري على خري مايرام حتى جاءه الطوفان قبل
اكرث من ربع قرن فرتاجع تراجعا كبريا وان قال قائل ان
الرقابة هي ال�سبب �أقول انك ل�ست على حق فما �ش�أن الرقابة
برتاجع امل�رسح ،ان ما نراه من �أعمال م�رسحية ال عالقة له
بامل�رسح ولو كانت الرقابة �شديدة ملا ر�أينا هذه الأعمال
ال�ضعيفة وهذا اخلروج املتعمد عن الن�ص وخماطبة اجلمهور
واحلديث معه وك�أنك يف �سوق ،الرقابة مم�سكة الع�صا
بالن�صف ،وال �ش�أن لها مبا نراه� ،أيها ال�سادة ان من �أهم
�أ�سباب تراجع امل�رسح الكاتب اجليد وان من �أ�سباب تراجع
امل�رسح عدم ظهور جنوم �شباك منذ فرتة طويلة ،ثم �أن
منتجي امل�رسح �أ�صبح �شغلهم ال�شاغل املادة ،ومتى ماطغت
املادة على ر�سالة امل�رسح هبطت الأعمال امل�رسحية ،حتى
�أنه مل يعد لدينا مو�سم م�رسحي كما كان يف ال�سابق ،وقد
عزف اجلمهور عن ح�ضور امل�رسح ومل يعد يحر�ص على
امل�رسحيات املعرو�ضة ،هناك جهود ل�شباب يعرف �أهمية
امل�رسح اال �أن اليد الواحدة ال ت�صفق لأن الرتاجع كبري ويحتاج
لت�ضافر اجلهود ،رمبا يكون لل�سو�شيال ميديا دخل يف هذا
املو�ضوع ولكنك ت�ستطيع �أن ت�سخر ال�سو�شيال ميديا خلدمة
امل�رسح ،ولو �أتفق الفنانون فيما بينهم ال�ستطاعوا النهو�ض
بامل�رسح ،اال �أنهم غري متفقني وكل يبحث عن م�صلحة نف�سه
وال �ش�أن له بغريه ،واحلقيقة �أن املح�صلة النهائية �أزمة فن
برمته ولي�ست �أزمة م�رسح فقط ،كنا وقت قوة امل�رسح نرى
�أكرث من �أربعة �أعمال م�رسحية تعر�ض يف وقت واحد ،ومن
هذه امل�رسحيات ما ينجح ومنها ما يف�شل والف�شل لي�س يف
قيمتها الفنية وامنا بعدد من يح�رضها فقط،كنا يف املا�ضي
ن�شتكي من قلة دور العر�ض اليوم ن�شتكي من �ضعف امل�رسح
فدور العر�ض �أ�صبحت ن�سبيا معقولة ،ولكن لو اجتمع طارق
العلي وداود ح�سني وح�سن البالم واحمد العونان وخالد
العجريب وولد الديرة يف عمل م�رسحي واحد ال�شك �أنه �سيكون
عمال ناجحا بكل املقايي�س وهذا امل وحلم قابل للتحقيق �أو
غري قابل ،و�إلى ا�شعار �آخر ،امل�شكلة هي امل�شكلة والله ويل
التوفيق.

كتبت �سو�سن �أ�سعد:

• أحمد السلمان

• املخرج عبدالعزيز النصار

تنطلق م�ساء ال��ي��وم على م�رسح
البالون و�ضمن العرو�ض الر�سمية
مل��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة للم�رسح
املعا�رص والتجريبي « »26عرو�ض
م�رسحية «جزء من الفانية» لفرقة
امل�رسح الكويتي .والتي و�صفها
رئي�س جمل�س ادارة فرقة امل�رسح
الكويتي الفنان �أحمد ال�سلمان
ب��ان��ه��ا اول ع��رو���ض املهرجان
الر�سمية بعد عر�ض االفتتاح الذي
مت باالم�س حيث قدمت امل�رسحية
الأمريكية «اخلياليون».
وكان وفد فرقة امل�رسح الكويتي قد
و�صل �إلى القاهرة م�ساء ام�س تلبية
لدعوة ر�سمية من مهرجان القاهرة
للم�رسح املعا�رص والتجريبي يف
دورت���ه ال��ـ  26التي تتوا�صل يف
الفرتة من � 19 – 10سبتمرب احلايل.
حيث �ستقدم الفرقة م�رسحية «جزء
م��ن الفانية»من تاليف الكاتبة
الكويتية م��رمي ن�صري و�إخ���راج
الفنان عبدالعزيز الن�صار .وا�شار
الفنان �أحمد ال�سلمان �إلى ان اللجنة
املنظمة للمهرجان عملت على
برجمة عر�ضني للم�رسحية نظرا
للمكانة التي يتمتع بها امل�رسح
يف الكويت والعالقة املتميزة بني
فرقة امل�رسح الكويتي واملهرجان،
حيث تعترب الفرقة من �أكرث الفرق
العربية م�شاركة يف املهرجان
والتي تتجاوز  8م�شاركات على
مدى ربع قرن من الزمان من عمر
املهرجان.
و�ضمن ت�رصيحه مبنا�سبة و�صول
الوفد �إلى القاهرة .ثمن ال�سلمان
ال��دع��م ال���ذي حتظى ب��ه احلركة
امل�رسحية وال��ف��رق امل�رسحية
االهلية على وجه اخل�صو�ص من لدن
املجل�س الوطني للثقافة والفنون
واالداب وال���ذي ميثل احلا�ضنة
اال���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ف��رق امل�رسحية
وللحركة امل�رسحية ب�شكل عام.

أعمال في الذاكرة
مسلسل ابن العطار

كما ا�شاد بالتنظيم العايل امل�ستوى
الذي يتمتع به املهرجان وو�صفه
بانه «تنظيم ميتاز باالحرتافية
والدقة وقبل كل هذا وذاك احلفاوة
التي ميتاز بها ال�شعب امل�رصي
العظيم».
وعن امل�رسحية قال رئي�س جمل�س
ادارة فرقة امل�رسح الكويتي :ق�صة
امل�رسحية تدور حول دكتاتور �أطف�أ
نور حياته بيده ،ب�سبب نرج�سيته،
فهو يفعل كل �شيء من �أجل نف�سه،
ٍ
قا�س ومتجرب مع اجلميع ،ال يرحم
حتى زوجته التي ت�شعر باحل�صار
والي�أ�س لأفعاله غري االن�سانية،
وت�صاب بالندم لأنها تزوجت رجال
مثله ،تتذكر طفولتها و�ألعابها
البال�ستيكية ،وع��ن��دم��ا كربت
�أ�صبحت هي اللعبة يف يد زوجها
القا�سي.

برنامج صباح الخير على

راشد الماجد يطلق
«صباحي انت»

إذاعة البرنامج العام مستمر
في البث بنجاح

من الربامج الإذاعية امل�سموعة واملتابعة ب�شكل كبري برنامج
�صباح اخلري .فهو من الربامج املبا�رشة التي تطرح كل مايهم
امل�ستمعني ،وقد زارت «ال�شاهد» فريق العمل وتابعت جهودهم
احلثيثة من �أج��ل ار�ضاء امل�ستمعني ،ويف ه��ذا ال�صدد قالت
الإعالمية عنود الرجيب ان الربنامج ي�ضم يف التقدمي �إعالميتني
متميزتني لهما باع طويل يف الإعالم هما فيحاء ال�سعيد ودعاء
عبدالرحمن باال�ضافة �إلى املذيع الرائع حممد العدواين ،كما ي�ضم
يف الهند�سة عبدالعزيز ال�صقعبي وعنود الرجيب وعالء اخلليلي،
و�أن الربنامح من �إخ��راج بدر امل��روان ،وذك��رت �أن الربنامج
يتناول كل مايهم املجتمع وان فريق العمل �شديد احلر�ص على
ار�ضاء امل�ستمع الكرمي ،وبالن�سبة ملواعيد بثه ذكرت الرجيب
�أن يبث من الأحد �إلى اخلمي�س و�أن البث يبد�أ من ال�ساعة ال�ساد�سة
�صباحا �إلى ال�ساعة التا�سعة ومتنت الرجيب يف نهاية ت�رصيحها
�أن يحوز الربنامج ر�ضاء م�ستمعي �إذاعة الكويت.

• مسرحية «جزء من الفانية»

وحري بالذكر � أن م�رسحية «جزء
من الفانية» ت�أليف مرمي ن�صري،
و�سينوغرافيا واع����داد و�إخ���راج
عبدالعزيز الن�صار ،بطولة عبدالله
بهمن وح�����ص��ة ال��ن��ب��ه��ان وكفاح
الرجيب وعبدالعزيز بهبهاين،
البلو�شي،واملقداد
وع��ب��دال��ل��ه
الإبراهيم و�أزياء ح�صة العبادي،
وا�ضاءة عبدالله الن�صار ،وديكور
ح�سني احل�سن ،وت�أليف مو�سيقى
�آالء الهندي ،ومكياج عبدالعزيز
اجلريب ،وم�ساعد خم��رج مو�سى
كاظم .ويرتا�س الوفد الفنان القدير
عبدالله غلوم واال��ش�راف العام
للفنان �أحمد ال�سلمان ومدير الإنتاج
مهدي ال�سلمان والإنتاج ل�شيخان
دابي وحممد علي غلوم باال�ضافة
�إل��ى كل من فا�ضل �سلمان وهاين
عبدال�صمد وفا�ضل عبدالله.

من �أوائل م�سل�سالت
الأط�����ف�����ال ال��ت��ي
�أنتجها تلفزيون
الكويت مع بداية
ال��ب��ث ب���الأل���وان
ع��ام  1976وكان
وقتها وزير الإعالم
ال�شيخ جابر العلي
ال�صباح رحمه الله
داعم ًا رئي�سي ًا لهذه
الأع�����م�����ال ،ويف
كثري من الأحيان
يح�رض ت�صوير هذه
الأعمال دعما منه
• خالد النفيسي
للفنا نني  ،و كا ن
يقول لهم «الفنان رقيب نف�سه الرقابة عليه»� ،ضم هذا
العمل اجلميل جمموعة كبرية من النجوم على ر�أ�سهم خالد
النفي�سي� ،إبراهيم ال�صالل ،علي املفيدي ،حممد ال�رسيع،
ا�ستقالل �أحمد ،حممد املنيع ،ماجد �سلطان ،امل�سل�سل
ق�صة و�سيناريو وحوار علي املفيدي و�إخراج حمدي فريد،
وبثه تلفزيون الكويت يف � 26أغ�سط�س عام ،1976ذكر
الفنان الراحل خالد النفي�سي ان عدد حلقات هذا امل�سل�سل
النادر  12حلقة و�أنه ميوت يف احللقة  12فطلب من املخرج
الراحل حمدي فريد ان يجعل العمل  13بحيث ميد يف م�شهد
طول بامل�شهد ،و�أ�ضاف
وفاته فوافق املخرج،وي�ضيف انه ّ
كالما من عنده حتى ا�ستوفى احللقة،ويف الغد بعث حممد
ال�سنعو�سي �إلى حمدي فريد وكان وقتها مديرا للتلفزيون
وقال حلمدي فريد اول مرة ا�شوف واحد ميوت ن�ص �ساعة !
ربع �ساعة ميوت يف حلقة  12وربع �ساعة يف حلقة � 13أنت
خمرج وال «�شنو» ،يقول خالد النفي�سي فقال حمدي فريد
لل�سنعو�سي :وانا مايل هم قالويل الكوايتة بيموتوا كدة،
ف�ضحك ال�سنعو�سي ،ويف النهاية نقول لكم ان م�سل�سل ابن
العطار كان من امل�سل�سالت التي القت جناحا كبريا ،فما
�أجمل فن املا�ضي.

• فريق عمل برنامج صباح اخلير

�أطلق الفنان را�شد املاجد �أغنية جديدة
بعنوان «�صباحي انت» وهي من كلمات
ال�شاعرة االماراتية «جموح» ،ومن �أحلان
فايز ال�سعيد ،ومن توزيع مهند خ�رض
ومك�ساج مهند�س ال�صوت ح�سني بركات،
ووتريات �أحمد فرحات وغيتارات �رشيف
فهمي واي��ق��اع��ات عبدالله البلو�شي،
وا�رشاف ال�شاعر االماراتيعلي اخلوار.
وتقول كلمات «�صباحي انت»:
�صباح اخلري منّك غري
يا �أجمل ما خلق ربي
�أنا احبك يا وجه اخلري
ويا روحي ..ويا ُحـبي
�أحبك مثل �صوت الطري
و�صوت املاي يف دربي
واذا تهم�س �صباح اخلري
تب�سم ..وان�رشح قلبي
ّ

• راشد املاجد

