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سكاف، سعد مينة، ناهد حلبي، وآخرين.

برأيك ما الفرق بني »باب األصيل« و»باب 
احلارة« أو »الغربال« أو »بيت جدي« أو 

»طاحون الشر«؟
٭ أبدا ال يوجد فرق ألن األعمال اخلاصة بالبيئة 
الش����امية حتكي قصة في أغلب األحيان تكون 
واقعية كما حصل في »طالع الفضة« و»طوق 
البنات«، ه����ذه القصة ال زال البعض من أفراد 
األسرة على قيد احلياة، وال زالت األماكن التي 
عاشوا فيها شاهد عيان، وأعمال البيئة الشامية 
تؤكد على األصالة والتراث عند السوريني، وأنا 

شخصيا اعتبر العمل عمال بيئيا وفلكلوريا.

كيف تنظر ناهد حلبي ملستقبل الدراما 
السورية؟ هل نظرة سوداوية أم هناك 

شيء من التفاؤل؟
٭ ال أحب السواد في أي عمل، لقد شبعنا سوادا 
بحياتنا جراء األزمة واحلصار الفني مشمول من 
جملة ما نعانيه، لكنني أقول هذا الكالم انطالقا 
من حبي لوطني وعلى الدراما الس����ورية التي 
اكتس����حت الدراما في الوطن العربي لسنوات، 
وكانت تشكل رافدا اقتصاديا وطنيا ال يستهان 
به، وأمتنى أن تش����اهد الدراما السورية على 
مستوى العالم بأكمله وليس فقط على الفضائيات 
العربية، وأمتنى على القيمني على الدراما العربية 
أن يكون سندا للدراما السورية في محنتها، كما 
أمتنى على القائمني عليها أن يوحدوا اجلهود 
كي يكون العمل أكثر تنظيما، من حيث األفكار 
وتعدد األنواع من كوميدية واجتماعية وبيئية 
واجتماعية معاصرة، وبرأي أنا ناهد حلبي هذا 
أفضل شيء يقدم للدراما السورية من اجل أن 
تستمر ألن الدراما اخلليجية واملصرية حقيقة 

ال يستهان بهما.

عرف عن الفنانة ناهد حلبي اعتذارها عن 
كثير من األعمال.. ترى ما السبب؟

٭ أعتذر عن أي عمل أكون فعال ال اس����تطيع 
أن أؤدي ال����دور كما يتطلب مني أن أكون أمام 

نتخطى الواقع الذي نعيش����ه، واقصد األزمة 
الن األزمة بحاجة لكتاب يوثقون كل ما يجري 
بأمانة، ال أن تعالج القشور ونترك لب املشكلة 

وأسبابها ومسبباتها.

حاليا نعلم أن ناهد حلبي تستعد ملسلسل 
»باب األصيل« حدثينا عن دورك فيه؟

٭ فعال أيام قليلة وسأبدأ تصوير أولى مشاهد 
»باب األصيل« مع املخرج محمد معروف والكاتب 
مروان قاروق وإنتاج شركة الفينيقية، والعمل 
اجتماعي بيئي تدور أحداثه باحلارات الدمشقية 
القدمية وأجسد فيه دور نظمية التي تعيش مع 
أخيها أزمة ج����راء اتهامه بقتل زوجها، وتدور 
أحداث كثيرة ومثيرة بني األخ وأخته، وتستمر 
املشكالت حتى تكتش����ف أنه بريء من التهمة 

املوجهة له.

ماذا عن قصة العمل باختصار؟
٭ قصة رجل اتهم بجرمية قتل، ومت زجه في 
السجن لعشر سنوات ليخرج بعدها ويبدأ رحلته 
في البحث عن القاتل احلقيقي، ويواجه الكثير 
من املصاعب أثناء بحثه وتتصاعد األحداث حتى 
تصل إلى نهاية مأساوية، العمل من بطولة أندريه 

دمشق ـ هدى العبود

ناهد حلبي فنانة سورية تدرس خطواتها 
بدقة متناهي����ة، ال تقبل أي عمل س����واء أكان 
مس����رحيا أو سينمائيا أو عمال معاصرا أو من 
البيئة الش����امية والبدوية ال يضيف ملسيرتها 
الفنية شيئا، تعيش الفن مع أفراد أسرتها الفنان 
طارق مرعشلي وحفيدتها هيا، يتبادلون اآلراء 
حول األعمال الفنية ويأخذون برأيها »ألنها األم 

العود « كما يقال.
حاليا نراها خلف كاميرات التصوير من خالل 
»الغربال« ولها دور من خالل فيلم س����ينمائي 
يحاكي األزمة السورية احلالية بعنوان »أطويل 
طريقنا أم يطول« مع املخرج رميون بطرس، 

والفيلم لم يعرض حتى اآلن.
»األنباء« التقت ناهد حلبي في حوار صريح، 

فإلى التفاصيل:

حدثينا عن أعمالك اليوم.
٭ انتهيت من تصوير دوري في اجلزء الثاني 
من »الغربال« والفيلم السينمائي »أطويل طريقنا 
أم يطول« والذي يدور حول أحداث سورية التي 
نعيشها جميعا، وتابعت بحماس: ال ميكننا أن 

ناهد حلبي في أحد أعمالها الفنية

كاميرا وضعت ثقتها في كفنانة، ويعود ذلك 
ألسباب إما صحية أو نفسية، والفنان بالنهاية 
لدية طاقة وهو بشر، يتعب وميرض ويتعرض 
من خالل حياته ملضايقات تكاد تسبب له مزاجا 
نفسيا، ال يستطيع أن يشارك حتى بزيارة ألقرب 
الناس اليه، وحدث ذلك معي عندما اعتذرت عن 
املشاركة مبسلسل »بواب الريح«، ألنني كنت 
بوضع صحي ال يس����مح لي الوقوف طويال 
أمام الكاميرا، وال عالقة للدور أو املخرج أو 
النص باالعتذار، علما أن الدور كان جميال 
وجديدا ويضيف ملسيرتي الفنية جديدا هو 
شخصية امرأة يهودية هي زوجة شيخ كار 

النحاسني في دمشق في أواسط القرن 
التاسع عشر والزوج يؤدي دوره 

العمالق الكبير دريد حلام.

كيف تصف لنا ناهد حلبي 
عالقتها بأسرتها؟

٭ أسرتي هي الروح 
التي تنبض بلقبي، 
ابني طارق وابنته 
هي���ا الطفلة التي 
يدي،  على  تربت 
وحالي���ا ممثل���ة 
صاع���دة لطيفة 
ورقيقة وخجولة 
ني  تستش���ير و

بأدواره���ا، وأقوم 
أنا  له���ا  بالنص���ح 
ووالدها مثال، ألنها 
 ال زال���ت صغي���رة 
كم������ا أن رن�����دة 

مرعش���لي والدة 
هيا سيدة وفنانة 
وأكن  محترمة 
له���ا كل احلب 
واالحترام وال 
تستحق إال كل 

خير.

ال حتب السواد في أعمالها الدرامية 

ناهد حلبي لـ »األنباء«: اعتذر إذا كنت ال أستطيع تأدية دوري كفنانة بأمانة

بشار جاسم

انتهى امللحن واملطرب صاحب الصوت 
املميز صالح احمد من تسجيل سينغل 
جديد يحمل عنوان »السما«، وهي من 

كلمات الشاعر حافظ الرسن واحلان 
وتوزيع محمد ابراهيم، وتقول كلماتها: »انا 

مثل السما ما انزل القاع..وأنا مثل البحر 
ماهمه قطرة.. وأنا قلبي سفينه وطيبتة 
شراع.. وشاطية الوفا واخالقي بحره«. 

كذلك انتهي من تلحني اغنية جديدة للنجمة 
دنيا بطمة بعنوان »ماردك لي« كلمات 
حافظ الرسن وتوزيع محمد ابراهيم. 

وعن تعاونه مع امين االعتر ومجموعة 
من النجوم يقول صالح: سعيد بنجاح 

اغنيتي مع الفنان امين االعتر وهي بعنوان 
»أعاتب نفسي« من كلمات محمد الكبير 

واحلاني وتوزيع حسام كامل، وأيضا 
سعيد بتجربتي مع النجم عبداهلل الرويشد 

في اغنية »اساحلك« وهي من كلمات 
عبداللطيف ال شيخ، وأيضا اغنيتي مع 

كارمن سليمان بعنوان »سالم« تأليف 
سالم وتوزيع حسام كامل، وقبل أيام 
طرحت الفنانة عريب أغنية »الذكري« 

من كلمات عبدالرحمن الرويس وأحلاني 
وتوزيع محمد صالح.

ويضيف: طرحت لي اغنية منذ شهرين 
وهي »ياعني ابوي« التي كتبها حافظ 

الرسن وحلنها محمد ابراهيم، وهلل احلمد 
تعدت النصف مليون مشاهد من خالل الـ 
»يوتيوب«، وأمتنى أن حتوز أعمالي املقبلة 

علي رضى اجلمهور، وأنا حاليا بصدد 
االتفاق مع الفنانة أصالة في اكثر من عمل 

خليجي بعد جناح أغنيتنا »امنية«.
صالح أحمد

مي كساب حتتفل بعقد قرانها واجلمهور يسخر من تسريحتها
عبدالغف���ور، ومحمد نور، 
ش���حتة كاريكا، أورتيجا، 
ريه���ام عبداحلكيم، كابنت 

هشام يكن وحرمه.
وكانت مي قد احتفلت 
إلى  منذ أسابيع بخطبتها 
»أوكا« ف���ي حف���ل صغير 
مبنزلها، وسط حضور من 
أصدقاء مي وأوكا املقربني، 
بع���د أن كانا ق���د ارتبطا 
الوقت  منذ فترة، وانتظرا 
املناسب لإلعالن عن اخلبر، 
الذي أث���ار جدال كبيرا بني 

جمهورهما حينها.
يذكر أنها ليس���ت املرة 
التي تتعرض فيها  األولى 
م���ي للس���خرية، إذ كانت 
عرضة لالنتقادات احلادة 
فور إعالن خطبتها من أوكا، 
علما بأن ارتباطهما جاء بعد 
قصة حب جمعتهما منذ أكثر 

من عام.

احتفلت مي كساب بعقد 
قرانها على مغني املهرجانات 
محمد صالح الشهير ب�»أوكا« 
في مس���جد الش���رطة في 
مدينة السادس من أكتوبر 
بالقاهرة. ولفتت مي األنظار 
بتسريحة غريبة، حيث بدت 
كأنها حلقت ش���عرها من 
اجلانبني. وأثارت التسريحة 
جدال واس���عا فور انتشار 
الص���ور األولى م���ن عقد 
القران، وانهالت التعليقات 

الساخرة.
وكان في مقدمة احلضور 
من جن���وم الف���ن لطيفة، 
سوسن بدر، هالة صدقى، 
كندة علوش، صابرين، حنان 
مطاوع، ص���الح عبداهلل، 
عصام كاريكا، شريف باهر، 
أميرة العايدى، أبو الليف، 
إيهاب فهمى، أحمد صفوت 
مي كساب وأوكا في حفل الزفافأشرف زكى، روجينا، أشرف 

صالح أحمد: »ياعني أبوي« 
تعدت نصف املليون.. وانتظروني مع أصالة

فهمي والعمل للمخرج إسالم 
املفترض أن  خيري. ومن 
تبدأ غادة تصويره قريبا، 
وذلك بعد أن تنهي مشاكلها 
التي الحقته���ا أخيرا مع 
النقابة بسبب املنتج ممدوح 
شاهني الذي يصر على أنها 
تعاقدت على عمل جديد معه 
وقدم ش���كوى إلى النقابة 
ملنعها من املشاركة في أي 
عمل جديد إال بعد أن ترد 
العربون الذي حصلت عليه، 
خاصة أنها اتفقت معه على 
بطولة مسلسل جديد، إال أن 
غادة على العكس تصر على 
أنها بالفعل التقت باملنتج 
ممدوح شاهني ولكنها لم 

تتعاقد رسميا معه، وفي 
حال وجود أوراق رسمية 
معه طلبت منه أن يلجأ إلى 
النقابة والقضاء وأكدت أن 
خبر خروجها من املاراثون 

الرمضاني غير صحيح.
اجلدير بالذكر أن آخر 
أعمال غادة عبدالرازق كان 
مسلسل »السيدة األولى« 
الذي شاركت في بطولته مع 
ممدوح عبدالعليم وعبير 
صبري وعدد من الفنانني، 
وظهرت من خالله ألول مرة 
في شخصية زوجة رئيس 
جمهورية وقد تردد وقتها 
أنها تقدم شخصية سوزان 

مبارك.

أثاره  الذي  بعد اجلدل 
في فيلم »ح���الوة روح«، 
الذي ش���ارك في بطولته 
الطفل كرمي األبنودي أمام 
الفنانة هيفاء وهبي، يبدو 
أن الفنانة غادة عبدالرازق 
هي األخرى ستتعاقد مع 
كرمي في بطولة مسلسلها 
اجلدي���د »الكابوس« الذي 
تغير اسمه أكثر من مرة.

وبالفعل جنحت الشركة 
ف���ي خطف كرمي  املنتجة 
والتعاق���د مع���ه ليظه���ر 
في ش���خصية اب���ن غادة 
عبدالرازق في املسلس���ل 
الذي يشارك في بطولته كل 
من سميرة محسن وأحمد 

بعد مشاركته هيفاء.. غادة تخطف طفل »حالوة روح«!
في محاول���ة البتزاز طليقها 
بعدما رفض إعطاءها مبلغا 

كبيرا من املال.

كاظم الساهر يغني للمغاربة في عيد احلب

سالف فواخرجي: مشروع مصري ولكن!

طليقة أحمد الفيشاوي ترفض الدفاع عن نفسها

من املقرر أن يحيي الفنان 
العراقي كاظم الس����اهر حفلة 
عيد احلب 14 فبراير في الدار 
البيضاء- املغ����رب، في قاعة 
س����ينما »ميغارانا« للحفالت. 
وذكر موقع »سيدتي نت«، أنه 
ثمة إقبال كبير واستثنائي على 
تذاكر احلفل����ة، والتي يتراوح 
ثمنها ب����ني 700 و2000 درهم 
مغرب����ي. يذكر أن آخر حفالت 
الساهر في املغرب، كانت خالل 
ال����دورة املاضية من انش����طة 
مهرج����ان »موازين- إيقاعات 
العالم«، حي����ث صنفت حفلة 
الس����اهر من بني أجنح حفالت 

الدورة.

أكدت سالف فواخرجي 
أنها تبادل وس���ائل اإلعالم 
املصرية تلك احملبة الدائمة، 
مشيرة إلى أن بعض األخبار 
التي تنشر فيها صحيحة. 
الس���ورية،  الفنانة  وقالت 
بحس���ب موقع »أنا زهرة«، 
إنها تعيش حالة من الود مع 
املصريني، وقد اعتادت على 
طرح اسمها هناك، وحتدثت 
عن اتفاق مبرم للمش���اركة 
في بطولة مسلسل مصري، 
لكن املش���روع تأخر قليال، 
ولذا اعتبرت نفس���ها غير 
مسؤولة عن الشائعات التي 
تطلق حت���ى تعلن عن بدء 

التصوير.

رفضت مهندسة الديكور هند 
احلناوي طليقة املمثل الشاب 
أحمد الفيش����اوي، الظهور في 
ثالثة برامج تلفزيونية للتعقيب 
على البيان اإلعالمي الذي وصل 
إلى وس����ائل اإلع����الم ويتهم 
الفيش����اوي بتعاطي املخدرات 
أمام ابنتهم����ا لينا، وهو ما قد 
يثبت فعلي����ا االتهام بأنها هي 
التي تق����ف وراء البيان، ألنها 
الدفاع عن نفس����ها  رفض����ت 

والتبرؤ من البيان.
يذكر ان مس���ؤولة شركة 
العالقات العام���ة التي تدير 
أعمال املمثل أحمد الفيشاوي، 
كانت قد كشفت عن أن مصدر 
هذا البيان هو هند احلناوي 

كاظم الساهر 

سالف فواخرجي

أحمد الفيشاوي

دينا: أنتظر أن يعرض علي فيلم يليق مبكانتي
أكدت الفنانة دينا أنها تنتظر عمال سينمائيا 
يليق بقيمتها الفنية، وقالت: »أنا في انتظار 
ان يعرض علي فيل���م يليق مبكانتي الفنية، 
وأشعر بأنني من خالله أستطيع أن أبدع، وأنا 
متفائلة بعودة عجلة السينما للدوران، وعلى 

أسس جديدة«. وأضافت دينا، في حديث لها 
مع مجلة »املوعد«: »جناح فيلم الفيل األزرق«، 
وفيلم »احلرب العاملية الثالثة« هو ما يعني 
بداية مرحلة جديدة في السينما حتترم عقولنا 

ومشاعرنا.

غادة عبدالرازق


