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ال تظهر طبيعة اإلنسان «الصريحة جدًا» إال في املواقف االستثنائية!!
ضرر ما!
في
له
تسبب
شخص
أو
احتماله،
من
أقوى
خطر
أو
مباغت،
حدث
مواجهة
في
نفسه
يجد
عندما
ًا
ب
غال
تتعطل
ًا،
د
وقدرة املرء على إخفاء دوافعه ،أو مشاعره ،أو ردود فعله العميقة ج
ٍ
هنا فقط يفقد اإلنسان مهارته في التخفي ،ويصبح وجهًا لوجه مع طبيعته املجردة من أي قناع ،ويصير (رغما عنه) صريحًا وجارحًا أكثر مما يلزم!
«الراي» التقت جمعًا من أهل الفن واإلعالم ،في هذه الزاوية الرمضانية ،ووضعتهم تحت ضغط مواقف صعبة ومفاجئة ،وسألتهم عن طريقتهم في الرد ...وتركت للقارئ أن يقيس بنفسه مدى صراحتهم.
معنا اليوم الفنان واملخرج أسامة املزيعل.

«سأكون سعيدًا إذا توقف الفن الكويتي»

أسامة املزيعل لـ «الراي»:

أتساءل ...أين الدراما املحلية والتراثية؟
| إعداد حمود العنزي |

• إن توقف الفن ...ماذا سيكون موقفك؟
 «بـسـتــانــس» ،وأك ــون أسـعــد إن ـس ــان ...ولـسـبــب واحــدمعظم األعـمــال ال تنسب لنا وال تمثل الشعب الكويتي،
واآلن معظم املنتجني غير كويتيني ،واملمثالت غالبيتهن
«مو كويتيات» ،وال يمتون إلى الفن الكويتي ...لذا سيكون
األمر عاديًا إذا اختفى الفن.
ً
• فجأة أقدم أحد املقربني منك على إفشاء سر من أسرارك؟
 الله يسامحه.• حان موعد الفطور ...واحترق األكل؟
 نروح إلى املطعم ...آخذ أم العيال وعيالي و نفطر فياملطعم.
• م ــاذا إن ظ ـهــرت فــي عـمــل درامـ ــي فــي شـهــر رم ـض ــان...
وتوقف العمل بعد الحلقة األولى؟

سوف أتضايق ...وأحزن.
• من الزميل الذي تقبل دعوته على وجبة السحور؟
 الفنان جاسم النبهان ...أكيد أروح وياه.ـوم رمضاني إلعداد
• اضطررت إلى دخــول املطبخ عصر يـ ٍ
وجبة الفطور وطبق من الحلويات ...ماذا تطبخ؟
 لــدي مطبخان فــي الـبـيــت ...الله كارمني فــي مطبخنيم ـط ـبــخ زوجـ ـت ــي وم ـط ـبــخ الـ ــوالـ ــدة ،لـ ــذا فـيـهـمــا ألـ ــف خير
وبركة ،لكن إن طلبوا مني أن أطبخ فسوف أعمل «املقالي»
و«ال ـ ـشـ ــوي» ،وأت ـم ـنــى أن أت ـع ـلــم ك ـيــف أط ـبــخ «ال ـت ـشــريــب»
و«العيش» ...والحلويات ال يوجد ألني ال أعرف.
ُ
• إن ط ـل ــب م ـنــك ع ـمــل ل ـق ــاء ص ـح ــاف ــي ...ف ـمــن ت ـخ ـتــار من
الشخصيات؟ وماذا سيكون أول سؤال؟
 أختار وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله...وسوف أدعوه إلى العناية بالدراما الكويتية ...إذ إن سؤالي
دائمًا هو :أين الدراما املحلية واألعمال القديمة التراثية.

ُ
• في عيد الفطر ...طلب منك لقاء تلفزيوني أو إذاعي ،إلنقاذ
موقف ...وأنت ملتزم بالخروج مع أسرتك؟
 إذا سيجلب لي الفلوس أوافق ...ثم أعود إلى أهلي.• تـعـطـلــت س ـيــارتــك عـلــى ال ـطــريــق قـبـيــل اإلف ـط ــار بخمس
ُ
ستجرؤ على استدعاء شخص من أمام مائدته؟
دقائق ...هل
َ
ومن؟
 أتصرف بروحي بعد شسوي!!• ليلة العيد ذهبت لتتسلم مالبسك ...ليفاجئك الخياط بأن
لبسك احترق تحت املكواة؟
 دائ ـم ــًا ي ـكــون ل ــدي دش ــداش ــة وب ـن ـط ـلــون ...ل ــذا عـنــديالبديل.
• بعدما اتفقت على دور أعجبك ،فوجئت بأنه صــار في
قبضة صديق لك؟
 ل ــن أن ـ ـ ــدم ....وال ـ ــدور ل ــن يستطيع أن ي ــؤدي ــه الـبــديــل،وهناك أدوار تركب على أسامة وهناك أدلة سابقة.
أسامة املزيعل

