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أب�����������ح�����������ث ع�������������ن ك���������ل���������م���������ات م��������ن��������اس��������ب��������ة ألغ�����������ن�����������ي ل������ل������ك������وي������ت

حصة :أمتنى الوصول باألغنية اخلليجية إل��ى العاملية
أش�����������ارك ف������ي م�����ه�����رج�����ان خ�����ري�����ف ص��ل��ال�����ة ف������ي ع���م���ان
اإلن���ت���اج أص��ب��ح م��ك��ل ً��ف��ا ج ً ّ
����دا وأب��ح��ث ع��ن ج��ه��ة تدعمني
عبدالعزيز ال�سيار

ال��س��ي��ار اح��ت��ف��ل بالعيد
ال�����وط�����ن�����ي ف�������ي ف���رن���س���ا

عاد الفنان الت�شكيلي عبدالعزيز ال�سيار من فرن�سا،
بعد �أن �ش��ارك م��ع نخب��ة م��ن الفنانني الت�ش��كيليني
يتقدمه��م رئي���س جمل���س �إدارة اجلمعي��ة الكويتي��ة
للفن��ون الت�ش��كيلية الفن��ان عبدالر�س��ول �س��لمان يف
احتف��ال �س��فارة الكوي��ت باجلمهوري��ة الفرن�س��ية
باالعياد الوطنية ،حيث كان لالحتفال اجواء جميلة،
�ش��ارك فيه��ا اجلميع و�س��ط جتم��ع فن��ي وذكريات،
تبادلها احل�ض��ور ح��ول ذك��رى التحري��ر وكيف عرب
عنها الفن الت�ش��كيلي يف لوحات ومنحوتات �شاهدتها
اجلماهري يف معار�ض داخلية وخارجية.

�أوما ثورمان

أوم��ا ث��ورم��ان :عانيت في
طفولتي بسبب ابتسامتي
�أك��دت النجمة العاملية �أوما ثورم��ان ملجلة «!Hello
 ،»Magazineب�أنه��ا عان��ت يف طفولتها كثريا ب�س��بب
انتقاد �أحده��م لها ب�أن ابت�س��امتها قبيح��ة ،قائلة «كان
لدي � 10س��نوات فقط عندما قال يل �أحد الأ�ش��خا�ص� ،إن
ابت�س��امتي قبيحة ،و�ش��عرت بالإحراج ال�ش��ديد وقتها
وظل يالزمني هذا ال�شعور لفرتة طويلة ،وكنت �أتعمد �أال
�أظهر �أ�سناين �أثناء ال�ضحك ،وكانت هذه اجلملة �سبب يف
معاناتي املبكرة» .و�أ�ض��افت «ال يزعجني حاليا التقدم
يف العمر ،لأنن��ي مل �أكن �أقدر جمايل يف املا�ض��ي ،و�أ�ش��عر
باملتع��ة لأين جميل��ة الآن» .وتابع��ت �أنه��ا تعلم��ت منذ
ذل��ك الوق��ت �أن تتغلب عل��ى �أي انتقادات توج��ه �إليها،
قائل��ة «�أنا �أعمل يف الو�س��ط الفن��ي منذ �س��نوات عديدة
و�أ�س��مع الكثري من االنتقادات بع�ضها �إيجابي والبع�ض
الآخر �س��لبي وتعلمت �أال التفت كثريا ل��كالم النا�س بعد
التجربة التي مررت بها».

األص��وات النسائية في الساحة الغنائية اخلليجية نادرة
ا�س��تطاعت الفنانة الإماراتية ح�ص��ة �أن حتقق
جناح��ا ملحوظ��ا خ�لال الف�ترة املا�ض��ية ع�بر
�سل�سلة من االغاين جنحت من خاللها يف الو�صول
�إىل قل��وب اجلماه�ير وقف��زت قفزات نوعي��ة ،وملا
كان��ت الكوي��ت ه��ي هولي��وود اخللي��ج فع�ين
املطربني جميع��ا عليه��ا واالنطالق منه��ا لقاعدة
كبرية من اجلمهور اخلليجي ،لذلك قامت ح�ص��ة
�أخريا بزي��ارة الكويت لالقرتاب اك�ثر من فنانيها
وملحنيها و�شعرائها.
وك�شفت ح�صة عن جديدها قائلة� :إنها ت�ستعد
لإ�ص��دار اغنيات منفردة على �أن ت�ص��ور بع�ض��ها
فيديو كليب حتى ي�سهل انت�شارها عربيا.
وحول تعاون حمتمل مع الفنان فايز ال�سعيد،
قالت� :إنها بالفع��ل التقت ب��ه ومت االتفاق مبدئيا
على بع�ض امل�شاريع.
ونفت ما يرتدد عن �أنها م�رصية من �أم �إماراتية
قائلة� :أت�رشف ب�أن �أك��ون م�رصية لكنني �إماراتية
�أبا عن جد ،و�أفخر بذل��ك ،و�إن كنت �أجيد التحدث
والغناء بلهجات �أخرى.
وع��ن الغناء للكوي��ت قالت :مل �أغ��ن حتى الآن
للكوي��ت لأن��ه مل تتح يل فر�ص��ة منا�س��بة ،كما ان
م�شواري مازال ق�ص�يرا ولن �أتردد مبجرد �أن �أجد
كلمات كويتية منا�س��بة وبتلح�ين �أنامل كويتية
اي�ضا .ولكنها ك�شفت عن �إطالق �أغنيتها اجلديدة
عنوانه��ا «يا بابا» م��ن الكويت ،وو�ص��فتها ب�أنها
�أغنية جريئة.
وقال��ت ح�ص��ة� :إن برنامج تالنت �س��كول كان
مبثابة مفاج�أة و�س��مح يل �أن �ألتقى بفئات عمرية
من جن�سيات خمتلفة ،منهم �أطفال يغنون ولديهم
طم��وح و�أم��ل ،وتابعن��ا اجتهادهم عند تد�ش�ين
الربنام��ج يف �إم��ارة الع�ين وبالفع��ل كان جتربة
ممي��زة ،واعتربت نف�س��ي ج��زءا من املت�س��ابقني،
وكنت ا�شجعهم و�أ�شاركهم تلك االجواء املرحة.
و�أك��دت عل��ى ن��درة الأ�ص��وات الن�س��ائية يف
ال�س��احة الغنائي��ة اخلليجي��ة ،و�أ�ض��افت :بد�أت
جتربت��ي كمطرب��ة م��ن خالل �ص��وتي فق��ط عرب
بع���ض االذاع��ات دون الظهور ،وذل��ك عام 2006
�إىل �أن ق��ررت �أن �أكمل م�ش��واري و�أظه��ر للجمهور
و�أحمل على عاتقي الو�ص��ول بالأغنية االماراتية
واخلليجية �إىل جميع �أنحاء العامل.

وك�ش��فت عن �أنها ال تتلقى �أي دعم من �أي جهة
و�أن جمي��ع م��ا قدم��ت م��ن �أغني��ات �إىل الآن على
نفقتها اخلا�ص��ة .و�أ�ض��افت� :أمتنى �أن �أجد الدعم
املنا�س��ب� ،س��واء يف االمارات بل��دي �أو يف �أي دولة
خليجي��ة؛ لأن االنت��اج ا�ص��بح مكلف��ا ج��دا ،وقد
و�ض��عت يل خط��ة وعيني على ه��دف �أ�س��عى �إىل
حتقيقه.
وعربت الفنانة االماراتية ال�شابة عن �سعادتها
بامل�ش��اركة يف مهرج��ان خريف �ص�لالة يف عمان،
وقال��ت :وقفت عل��ى م��سرح اعتاله كب��ار جنوم
الأغنية العربية و�أعتربها خطوة موفقة وت�ضيف
اىل ر�صيدي ومتنحني دفعة �إىل االمام.
ويقول امللحن االماراتي اخلط��اف عن برنامج
«تالن��ت �س��كول» :عر���ض عل��ي االم��ر قب��ل فرتة
ودر�س��ت الفك��رة ث��م طرحته��ا على ح�ص��ة التي
رحب��ت به��ا وبد�أن��ا العم��ل يف الربنام��ج ال��ذي
ا�س��تغرق ثالثة �أ�س��ابيع ،وال �أخفيك��م �رسا كانت
جمازفة �إال اننا وفقنا فيها.
وقال انه مل�س يف ح�ص��ة موهبة و�ص��وتا مميزا
وقدرة على التعاطي مع خمتلف الألوان الغنائية،
ما �ش��جعه على دعمها لت�ستكمل م�شوارها الفني.
وتاب��ع :حرام ما يطل��ع هذا ال�ص��وت اىل اجلمهور
العربي ..ويف الوقت نف�س��ه �أو�ض��ح �أنه �س��بق �أن
تعاون م��ع نخبة م��ن جن��وم االم��ارات كملحن.
و�أ�شار �إىل �أن ح�ص��ة مرغوبة يف احلفالت الغنائية
يف خمتل��ف العوا�ص��م العربي��ة والأجنبية ،حيث
غن��ت يف لندن ،ولها ح�ض��ور جيد ،و�أنهما ب�ص��دد
تكثيف ن�شاطهما خالل املرحلة املقبلة.
ويق��ول ال�ش��يخ دعي��ج اخلليف��ة� :أن��ا �س��عيد
بزي��ارة الفنان��ة الإماراتي��ة املوهوب��ة ح�ص��ة،
و�س�أحر�ص على ترتيب تعاون بيننا خالل الفرتة
املقبلة ،م��ن خالل �أغنية ات�ص��دى لكتابتها ،بينما
يلحنها جا�س��م ال�ش��ايع ،وهي عن الأم ،مبنا�سبة
قرب موعد االحتفال بعيد الأم.
بدوره �أثنى ال�ش��اعر د .عي�س��ى العمريي على
الفنان��ة االماراتي��ة ال�ش��ابة ،م�ؤكدا ان��ه حري�ص
على دعم ال�ش��باب ويحمل على عاتقه م�س���ؤولية
توجيهه��م وقال� :ست�ش��هد الفرتة املقبل��ة تعاونا
يجمعن��ي وح�ص��ة يف �أغني��ة نهديه��ا �إىل االمارات
مبنا�سبة االعياد الوطنية.

ح�صة

ال������������������دورة ال�����ث�����ان�����ي�����ة ت�������ق�������ام ب������رع������اي������ة وزي�������������ر اإلع�����ل����ام

جمال اللهو :مهرجان الكويت للمونودراما ينطلق في أبريل املقبل
يوا�ص ��ل الفنان جم ��ال اللهو مدير وم�ؤ�س� ��س مهرجان الكوي ��ت للمونودراما م ��ع اللجان العامل ��ة ا�ستعداداته
النطالق الدورة الثانية من عمر املهرجان خالل الفرتة من � 11إىل � 19إبريل املقبل،
بع ��د �أن حقق ��ت دورت ��ه الأوىل جناح ��ا كب�ي�را يف الع ��ام املا�ض ��ي وت�ست�ضي ��ف هذه ال ��دورة عرو�ض ��ا م�رسحية
م ��ن العدي ��د من الدول العربي ��ة ،كما ت�ست�ضي ��ف جنوم امل��س�رح امل�رصي ،خ�صو�ص ��ا الفنان �أحمد نبي ��ل رائد فن
«البانتومي ��م» يف العامل العربي ،كما جنح اللهو يف ا�ستقطاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للم�شاركة يف املهرجان
للم ��رة الأوىل يف تاريخه ��ا حول املهرج ��ان و�أهم الفعالي ��ات واملالمح اجلديدة يف ه ��ذه الدورة التقين ��ا مع م�ؤ�س�س
املهرجان ومديره الفنان جمال اللهو ليك�شف لنا عن كثري من فعاليات و�أن�شطة املهرجان.

�شيماء �سبت

ش����������ي����������م����������اء ان�������ت�������ه�������ت
م������ن «ع������ي������ال ش���م���س���ان»
انته��ت الفنان��ة �ش��يماء �س��بت م��ن اجن��از عملها
الدرام��ي اجلديد عيال �شم�س��ان يف مملك��ة البحرين،
وي�ش��ارك يف بطول��ة امل�سل�س��ل كل م��ن �س��عاد عل��ي
و�س��لوى بخيت ويف ال�رشقاوي ،امل�سل�س��ل من ت�أليف
نور نذير و�إخراج عمار ر�ضوان.

< يف البداية حدثنا عن ن�ش���أة املهرجان وهل يتلقى دعما من
الإعالم الكويتي؟
ـ بداية املهرج��ان كان جمرد فك��رة وحلم �س��عيت لتحقيقه،
لأن الكويت رائ��دة يف كثري من املجاالت الفني��ة والثقافية ،وهذا
هو �أول مهرجان لـ «املونودراما»» ،يتم تنظيمه يف الكويت ،بعد
�أن �أ�صبح احللم حقيقة وهو ا�س��تمرار للريادة الكويتية يف الفن
وبالطبع الدعم والرعاية التي يقدمها وزير الإعالم والريا�ض��ة
ل�ش�ؤون ال�شباب ال�شيخ �سلمان �صباح ال�سامل للحركتني الفنية
والإعالمية ب�ش��كل ع��ام وملهرجان الكوي��ت ل��ـ «املونودراما»»
ب�ش��كل خا���ص كان له �أبع��د الأثر يف ا�س��تمرارية ه��ذا املهرجان
وجناحه ،فمنذ انطالق فكرة مهرجان الكويت لـ «املونودراما»»،
واملهرج��ان و�أن�ش��طته يحظي��ان بدع��م واهتمام بال��غ من لدن
وزي��ر الإعالم ،فكان النجاح واالنطالقة يف ال��دورة الأوىل ،ليت�أكد
النج��اح من خالل مب��ادرة معالي��ه يف االيعاز للجه��ات املعنية
بالذات املجل�س الوطن��ي للثقافة والفنون والآداب ،لتقدمي مزيد
من اال�سناد ال�ستمرارية هذا العر�س امل�رسحي الدويل.
< هل هناك ت�صور حلفل االفتتاح؟

ـ بالطب��ع نهتم لك��ي يكون حف��ل االفتتاح مميزا وغري �ش��كل
ويف هذا االطار مت ت�ش��كيل جلنة لهذا الغر�ض ،وهي الآن ب�ص��دد
درا�س��ة �أفكار ثالث� ،س��نختار منها الأن�س��ب والأف�ض��ل ،وقريبا
�سننتهي من و�ضع ت�ص��ور نهائي ل�ش��كل االفتتاح .وثمة جلان
�أخ��رى ه��ي :اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا و�س��نختار م��ن كل فرقة
م�ش��اركة ع�ض��وا واحدا لت�س��هيل عملية التوا�ص��ل و�أخذ الآراء
جلن��ة للعالق��ات العام��ة اللجن��ة الفني��ة ملتابع��ة العرو���ض
واحتياج��ات الفرق به��دف ت�س��هيل وتذليل كل العقب��ات التي
ميكن ان تواجهه الفرق امل�ش��اركة ،فنح��ن نحر�ص كل احلر�ص
على جناح دورات املهرجان ،خا�ص��ة انها حت��ت رعاية كرمية
من وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب.
< ما هو اجلديد وما هي الفرق امل�شاركة؟
ـ اجلدي��د �أننا ا�س��تقطبنا الهيئ��ة العامة للتعلي��م التطبيقي
للمرة االوىل يف تاريخها للم�ش��اركة يف املهرجان والدورة الثانية
تنطل��ق اعماله��ا ب���إذن اهلل اعتب��ارا م��ن  11ـ � 19إبري��ل و�س��ط
م�ش��اركة من جميع الف��رق املحلية الأهلية واخلا�ص��ة على حد
�س��واء �آثر النجاح واال�ص��داء التي ح�ص��دتها الدورة الأوىل ،وقد

جمال اللهو

دخلنا بحمد اهلل مرحلة التح�ض�يرات النهائية للدورة اجلديدة،
وبالتن�سيق مع املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الذي
ي�شكل اي�ضا م�ص��در ا�سناد ودعم ا�سا�س��ي ،بقيادة الأمني العام
للمجل���س املهند�س علي اليوحة ،واي�ض��ا الأمني العام امل�س��اعد
لقط��اع الفن��ون حمم��د الع�سعو�س��ي و�إدارة امل��سرح بجمي��ع
قياداته��ا وعنا�رصها ،وقد مت توجيه الدع��وة للفرق امل�رسحية،
من �أجل العمل على جتهيز م�شاريعها واعمالها اجلديدة.
< هل هناك ا�صدارات م�رسحية م�صاحبة للفعاليات؟
ـ نع��م �س��يتم خ�لال املهرج��ان ا�ص��دار كت��اب با�س��م الف��رق

امل�رسحية� ،سرية وم�سرية ،وهو توثيق ال�صور عن �أهم املحطات
امل�رسحية منذ ان�شاء الفرق حتى اليوم ،وقد مت ذلك بالتعاون مع
الفرق الأهلية و�أي�ضا الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة.
< وم��اذا ع��ن اللج��ان العامل��ة وكيفي��ة اختي��ار العرو���ض
امل�شاركة واملعايري التي يتم على ا�سا�سها االختيار؟
ـ احلقيق��ة مت اختي��ار جلن��ة ت�ض��م ع��ددا ب��ارزا م��ن الكوادر
امل�رسحية ،لت�ش��كيل جلن��ة اختيار العرو�ض ،م��ن بني جمموعة
كبرية م��ن االعم��ال التي مت تر�ش��يحها للم�ش��اركة ،وكم��ا تعلم
�أن املهرجان �س��يقام برعاي��ة وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش���ؤون
ال�ش��باب ،وقد �أر�س��لت عدة فرق وجه��ات ر�س��مية منها جامعة
ال�س��لطان قابو���س والأردن وم��صر للم�ش��اركة يف فعالي��ات
املهرج��ان ،ونح��ن ب�ص��دد اختي��ار جمموع��ة ب��ارزة م��ن اه��م
امل�شتغلني يف امل�رسح يف العاملني العربي والعامل نظرا لرغبتنا يف
تطوير التعاون بني املهرجان واملهرجانات الدولية التي ت�شتغل
يف جمال املونودراما وطبعا اهم املعايري هي جودة العمل.
< هل ت�ضيف �شيئا؟
ـ نتطل��ع يف ظ��ل الرعاي��ة والدعم ال��ذي نحظى ب��ه ان يكون
املهرجان خطوة متقدمة ت�ضاف �إىل ر�ص��يد الكويت وامل�رسح يف
كويتنا الغالية وبهذه املنا�سبة بودي ان �أتقدم بكل معاين ال�شكر
للدع��م ال��ذي حتظى به م��ن عدد مهم م��ن الفنانني وم��ن بينهم
عبدالعزيز ال�رسيع وف�ؤاد ال�شطي ود� .سليمان ال�شطي ،وجميع
الفرق امل�رسحية الأهلية واخلا�ص��ة وم�رسح ال�ش��باب واللجان
التي �ش��اركت يف الدورة الأوىل ،واملجل�س الوطني بقياداته التي
ال تبخل علينا بالن�صح والدعم ورئي�س مهرجان الفجرية الدويل
ل��ـ «املونودراما»» �س��عيد ال�ض��نحاين ورئي���س الهيئ��ة العامة
للم�رسح  ITIبـ «اليوني�سكو» حممد �سيف الأفخم.

