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ثالثة رجال حاولوا القضاء عليها لكن من دون فائدة

»امرأة ال تريد أن متوت«.. قلبت املوازين في »الشامية«!

تصديه لإلخراج ما اثر سلبا 
على حضوره املسرحي، بينما 
قدمت الفنانة الواعدة ارزة أداء 
متزنا واس���تطاعت ان تترك 
بصمة جيدة وبدت اكثر متكنا 

من ظهورها األول.

في بعض األحيان على جدية 
النص، أما بهبهاني فيثبت من 
عمل آلخر انه فنان متمكن من 
الدوب  أدواته، غير ان ناصر 
ظه���ر عليه بعض التش���تت 
أدائه كممثل  وانعكس عل���ى 

فالفنانون املش���اركون قدموا 
أدوارا جدي���دة عليهم بخالف 
مش���اركاتهم السابقة بدءا من 
الشيخلي الذي مترد على أدواره 
التقليدية وظهر بشكل »غير« 
الكوميدي  وان طغى حس���ه 

الدوب عندما قس���م املس���رح 
الى 3 أجزاء مستغال املساحة 
الكاملة للخشبة، فجزأ الصراع 
الى ث���الث مناط���ق متباينة 
املستويات، وبدا واضحا مدى 
اشتغاله على عنصر التمثيل، 

عبدالحميد الخطيب

رغم صعوبة نص مسرحية 
»امرأة ال تريد ان متوت« من 
بطولة إبراهيم الشيخلي، ناصر 
الدوب، عبدالعزيز بهبهاني، 
أرزة حنا، عبداهلل البصيري، 
إال أن املخ���رج ناصر الدوب 
تعامل معه بذكاء، وقدم رؤية 
اخراجية متميزة أشاد بها كل 
من شاهد العرض مساء امس 
االول في مسرح الشامية ضمن 
أنشطة مهرجان صيفي ثقافي 
9 الذي يقيمه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
الفترة من 20 اجلاري حتى 4 

سبتمبر املقبل.
وال شك ان شباب مسرح 
اخلليج استطاعوا ان يقدموا 
عم���ال مختلف���ا في الش���كل 
واملضمون، واس���تغلوا كل 
إمكاناتهم للوصول الى أفضل 
أداء، وهذا ما ش���اهدناه في 
التي دارت  أحداث املسرحية 
حول ثالثة رجال ذوي مناصب 
رفيعة في الدولة يتبارون فيما 
بينهم في إلقاء اخلطب وكل 
منهم يحاول بس���ط نفوذه 
واثبات وجوده، الى ان تظهر 
لهم ام���رأة »تقلب املوازين«، 
فيدور بينه���م جميعا حوار 
عبثي يط���رح جدلية الوطن 
واخللود واحلري���ة، فاملرأة 
»وفاء« رمزت مرة للوطن الذي 
يحاول بعض ضعاف النفوس 
تدميره، ومرة أخرى للحرية 
التي يحاولون سلبها، ورغم 
محاوالت هؤالء الثالثي القضاء 
عليه���ا اال انهم ف���ي كل مرة 
يفشلون في الوصول ملبتغاهم، 
فالوطن خالد واحلرية غير 
قابلة للتقويض وقد مترض 

ولكنها ال متوت.
لقد انطوى النص على أبعاد 
فلسفية عدة استغلها املخرج 

)أنور الكندري( العسعوسي وكاملة العياد والكاتبة عواطف البدر في مقدمة احلضور  

أرزة حنا في املسرحية التخطيط لقتل املرأة

شاب يقتحم حفلة تامر حسني.. وظهور بسمة بوسيل ينفي الشائعات
معها اجلمهور املتواجد بشدة، 
وردد كلمات األغنية معه وسط 
صيحات كثيفة. وذكرت وسائل 
إعالم مصرية أن القائمني على 
تنظي���م حفل تامر حس���ني 
أحضروا »تورتة« كبيرة من 
أجل مفاجأته، وحرصا على 
االحتفال مع���ه بعيد ميالده 

وسط جمهوره.
الى ذلك، ظه���رت الفنانة 
املعتزلة بس���مة بوسيل في 
كوالي���س احلف���ل، فيما أكد 
البعض أن حضور بسمة ينفي 
متاما جميع شائعات االنفصال 
التي طاردتهما الفترة األخيرة، 
وتواجدت بس���مة في سيارة 
الفنان تامر حسني بصحبة 
أصدقائه���ا املقربني، انتظارا 
النتهاء تامر من حفله الغنائي 

لتغادر معه.

ممازحا جمهوره: »بالش ترمو 
حاجات غالية«. 

وكان حس���ني بدأ حفله، 
بأغنية »smile« والتي تفاعل 

اجلديد املنتظر طرحه خالل 
أيام، وقام أحد جمهور تامر 
املتواجدين باحلف���ل بإلقاء 
»ساعته« الشخصية، ورد تامر 

الغناء ف���ي حفله بأغنية »يا 
بنت االي���ه« وأعقبها بأغنية 
جديدة بعنوان »كل اللهجات« 
وهى إح���دى أغنيات ألبومه 

أحيا تامر حسني حفلة في 
بورتو مطروح شهدت إقباال 
جماهيري���ا كبي���را، وضمت 
اآلالف من محبي »جنم اجليل«، 
وفوجئ الفنان املصري بصعود 
شاب إلى املسرح واحتضانه، 
وظل يبكي إلى أن سيطر األمن 
عل���ى املوقف وأنزله حتى ال 
تنتشر الفوضى، كما شهدت 
احلفلة نفسها إغماء عدد من 
الفتي���ات فور اعت���الء تامر 
املسرح بسبب التدافع الشديد 

بني اجلمهور.
وق���دم تامر ع���ددا كبيرا 
من أغنياته الشهيرة، وهتف 
اجلمه���ور لتام���ر، قائل���ني: 
»ياعامل���ي«، مما دف���ع تامر 
حس���ني بالرد عليهم: »أنتم 
مدرسة، وشرف لي أن أغني 
أمامكم اآلن«. وتابع حسني 

الشاب مقتحما حفل تامر بسمة بوسيل

»االنتقادات التي توجه إلى أفالمي تزيد جماهيريتي«

رمضان لـ »األنباء«: أعمالي الشعبية ليست عاراً.. وأنتظر عرض »الصعيدي« 
مثل »االملانى« و»عبده موتة« 
و»قلب األسد« أعمال حققت 
جناحات هائلة وإيرادات كبيرة 
ومناذج من املجتمع، والهجوم 
عليها ليس معناه أنها أفالم 
تافه����ة أو عدمية القيمة، بل 
العكس الهجوم عليها يزيدني 
متسكا بها ألن اجلمهور هو 
الذي صنع جناحها وال ألتفت 
إل����ى أي كالم آخ����ر، أفالمي 

الشعبية ليست عارا.

ماذا عن فيلمك القادم 
»واحد صعيدي«؟ 

الفترة  ٭ س����يعرض خالل 
املقبل����ة وأتوق����ع ان يحقق 
جناحا كبيرا، وتدور أحداثه 
حول ش����اب صعيدي فقير 
يبحث ع����ن فرصة عمل الى 
ان يجد عم����ال كفرد أمن في 
احد الفنادق ويكتشف هناك 
ان جرمية قتل على وشك ان 
حتدث فيحاول التصدي لها 
وتتوالى األحداث،  والفيلم 
من اخراج اسماعيل فاروق، 
كما أنني تعاقدت على بطولة 
فيلم آخر لن أكشف تفاصيله 

قبل البدء في التصوير.

أخيرا.. كيف ترى 
املنافسة مع أبناء 

جيلك؟ 
٭ أرحب باملنافسة لكنني أرى 
أنني خط فني مميز والناس 
ل����ذا يدخلون  التنوع  حتب 
األفالم األكشن، وهناك آخرون 
يفضلون األفالم الش����عبية، 
وآخرون يفضل����ون األفالم 

الكوميدية وهكذا.

البعض يقول انها 
نسخة بالكربون من 

أفالمك السينمائية التي 
تدور حول البيئات 
الشعبية والبلطجة؟ 

٭ هذا ظلم كبير والقصة ال 
تشبه أيا من أفالمي والدليل 
ان الناس تابعت املسلس����ل 
»من األول ال����ى اآلخر« ولو 
كان قص����ة مكررة العتبروه 
عمال محروقا وعرفوا قصته 

ولم يتابعوه.

ما حقيقة تدخل بعض 
اجلهات األمنية حلذف 

مشاهد من العمل تنتقد 
الشرطة؟

٭ غير حقيقي، الشرطة لم 
تتدخل حلذف مش����اهد من 
املسلسل وكل ما قيل مجرد 
اش����اعات وكل املشاهد التي 
مت تصويره����ا عرضت على 

الناس.

كيف ترى عملك في 
الدراما اآلن؟ 

٭ »حبيشة« نقلة فنية هائلة 
في حيات����ي والنجومية في 
الدراما اآلن توازي بالضبط 
جنومية السينما وأنا لم أخف  
من هذه اخلطوة وسأكررها 
لكنني كن����ت أمتهل فيها ألن 
مسلس����ال فاش����ال وحيدا قد 

يحملني خسارة باهظة.

وكيف ترى الهجوم 
على األفالم الشعبية 

التي تقدمها؟ 
٭ األفالم التي قمت ببطولتها 

٭ طبعا ه���ذا الكالم رددت 
عليه أكثر من مرة وهى ليست 
قصة ابن���ة ليلى غفران وال 
عالقة لها بها على اإلطالق وما 
أحزنني ان املطربة الكبيرة 
ليلى غفران نفسها اتصلت 
بي تعتب علي في هذا، هي 
قصة م���ن الواق���ع ومثلها 

قصص كثيرة.

جرمية قتل فتاة وهو منها 
بريء ويدخل السجن لكنه 
يهرب منه ويخرج شخصا 
آخر متاما يقابل الدنيا بوجه 

عنيف.

البعض قال ان القصة 
تشبه قصة قتل ابنة 
املطربة ليلى غفران؟ 

القاهرة - محمد عبدالعزيز

أك����د النجم الش����اب محمد 
رمضان انه سعيد جدا مبا حققه 
مسلسله »ابن حالل«، مشيرا 
الى انه لم يكن يتوقع النجاح 
الذي صادفه بهذا الشكل، الفتا 
الى ان العم����ل في الدراما كان 
خطوة ضرورية اآلن في حياته 
ولم تنتقص أبدا من أسهمه في 
السينما بل زادت جماهيريته.

وأش����ار رمضان في الوقت 
نفس����ه الى انه يعتز بأعماله 
وأفالمه جدا وانه يرى ان الهجوم 
عليها من جانب البعض ال يقلل 
الكبار والصغار  أبدا منها ألن 
تعلقوا بها وجنحت مع كل الناس 

وحققت أعلى اإليرادات.
وحول شخصية »حبيشة« 
في مسلسل »ابن حالل« وأفالمه 
الس����ينمائية وأعماله والنقد 
والهج����وم الذي يقابله، كان ل� 
»األنب����اء« هذا احلوار اخلاص 
م����ع محم����د رمض����ان، فإلى 

التفاصيل:

بداية من »حبيشة« في 
مسلسل »ابن حالل« 
كيف كان استعدادك 
للشخصية وما الذي 

جذبك اليها؟ 
٭ ش���خصية م���ن الواقع، 
فحبيشة ش���اب فقير جاء 
من الصعيد الى القاهرة مع 
امه وأخت���ه وواجه معاناة 
كبيرة ف���ي حياته واضطر 
للعمل في املهن السهلة التي 
ال تعتمد على املهارات مثل 
النقاشة، وتورط في  مهنة 

محمد رمضان

هيفاء: لست هيفاء واحدة بل اثنتان

دمية اجلندي عروس من جديد!

نيللي كرمي وچينيفر وينجت 
»يخلق من الشبه أربعني«

جومانا: لم أعتزل الفن وسأعود قريباً

اعتبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنها ال متلك 
وقتا للحزن، وقالت: »ال يس���مح انشغالي املهني بأن 
أحزن بل يلهيني عن الفرح أيضا، ولس���ت نادمة بعد 
النتيجة اإليجابية التي أملسها من املثقفني والنخبة كل 
مرة«. وأكدت هيفاء أنها ال تش���عر بفراغ عاطفي بعد 
انفصالها عن رجل األعمال املصري أحمد أبو هشيمة، 
ألن حياتها حافلة مهنيا، وال ميكن أن تش���عر بالفراغ 

العاطفي حتى لو في حياتها رجل.
وفي حديث مع مجل���ة »لها« حول حقيقتها بعيدا 
عن األضواء أجابت هيفاء: »أنا لست هيفاء واحدة بل 
اثنتان، واح���دة للناس وخياالتهم ومحبتهم وكرههم 

وأخرى لي أنا وللمقربني مني«.
وتابعت: »هيفاء األول���ى تبقى خارج منزلي الذي 
يدخله أصدقائي حيث أتن���اول الطعام من الطنجرة 

مباشرة من الطبخة«. 

نشرت الفنانة الّسورية دمية اجلندي عبر حسابها 
الشخصي على »فيسبوك«، صورة ترتدي فيها ثوب 
العروس األبيض، في أحدث إطاللة لها. وأرفقت الصورة 
بتعليق كتبت فيه عب���ارة باللغة اإلجنليزية، تعني 
بالعربّية: »عندما ال أملك ش���يئا ألخسره .. حينها أنا 
أملك كل ش���يء، حينها أجد نفسي«. وأثارت اجلندي 
التساؤالت حول إمكانّية دخولها القفص الذهبي مّرة 
جدي���دة وهي التي انفصلت عن زوجها املخرج فراس 
دهني العام املاضي. وعلى الّصعيد الفّني، أطّلت الفنانة 
السورية خالل موس���م دراما رمضان 2014 من خالل 

مسلسل »قلم حمرة«، من إخراج حامت علي.

خطفت النجمة الهندية چينيفر وينجت قلوب اجلميع 
بدورها املميز في مسلسل »سحر األسمر« أمام النجم 
جوتام رودي من خالل أدائها املميز وإطالالتها اجلذابة 

ورقتها الساحرة.
ووجد الكثيرون من متابعي الدراما العربية والهندية 
املثل الشعبي القائل »يخلق من الشبه اربعني« ينطبق 
بش���كل كبير على الهندية چينيفر وينجت والنجمة 
املصرية نيللي كرمي من حيث مالمح الوجه واجلسد. 
وتطل نيللي كرمي على جمهورها حاليا عبر شاش���ة 
»MBC1« بدور مميز جدا من خالل مسلس���ل »س���جن 
النسا«، والذي جتسد فيه دور فتاة فقيرة ترث مهنة 
»السجانة« عن والدتها، ويوقعها قلبها الطيب في كثير 
من املشاكل بعدما وقعت في فخ احلب الكاذب مع شخص 

قام بالنصب عليها وورطها في جرمية قتل.

ردت الفنانة جومانا مراد على من يقولون انها اعتزلت 
الفن وتفرغت حلياتها الشخصية، قائلة: شائعات يروجها 
البعض وال أعرف ما السبب في ترديدها، لكنني اآلن 
أقيم ما بني جدة ودبي وس���وف أعود األسبوع املقبل 
من دبي إلى مصر لالستقرار فيها، ولدي عروض فنية 
متعددة، مضيفة: »بصراحة الفن واحشني جدا وسوف 

أعود إلى الساحة بقوة«.
وعن س���بب غيابها الفترة املاضية، أجابت: »كنت 
أركز على حياتي الش���خصية، واحلقيقة أنني خالل 
الشهور املاضية قرأت بعض األعمال الفنية، واستقررت 
على بعضها، وسأعلنها في مؤمتر صحافي بالقاهرة«، 
وأوضحت: »كل ما أريد قوله إنني بخير ولم أترك الفن، 

وانتظروني في الفترة املقبلة«.

هيفاء وهبي 

دمية اجلندي

نيللي كرمي وچينيفر وينجت

جومانا مراد


