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يشارك العمالق عبدالحسين عبدالرضا »الحب الكبير«

إبراهيم الحربي: األفكار الجديدة سبب الهجوم على الدراما الكويتية
عبدالحميد الخطيب

فنان متجدد يبحث عن الكيف وليس 
الكم لذلك يرف����ض العديد من العروض 
ويكفي����ه املش����اركة في عمل����ن طوال 

السنة.
يش����ارك في مسلسل »احلب الكبير« 
م����ع العم����اق عبداحلس����ن عبدالرضا 
و»الرهينة« مع نخب����ة من أملع النجوم 
انه النج����م ابراهيم احلربي الذي اكد ان 
الدراما الكويتية تتعرض لاستنكار والنقد 
لتبنيها لألفكار اجلديدة مشددا على ان 
الفن هو مرآة املجتمع والذي يوعي الناس 

مبشاكلهم وكيفية حلها.
»األنباء« التقت احلربي لتعرف منه 
تفاصي����ل اعماله الرمضاني����ة اجلديدة 
وكيف يرى مش����اركته ألب����و عدنان في 
»احلب الكبير« وغيرها من االمور فإلى 

التفاصيل:
حدثنا عن »احلب الكبير«؟

هو عمل متميز اشارك فيه مع العماق 
عبداحلس����ن عبدالرضا ونخبة من أملع 
جنوم الفن مثل بدرية احمد وإلهام الفضالة 
واحمد ايراج وغيرهم، واملسلسل يدور 
في ثاثن حلقة واحداثه اجتماعية ترصد 
مجموع����ة من القضاي����ا املهمة املرتبطة 
باملستجدات التي يعيشها مجتمعنا في 
ظل العوملة والثورة العلمية الكبيرة التي 
جتت����اح العالم وذلك من خال مجموعة 
من االس����قاطات التي تهدف الى توعية 
الناس وتوجيههم للتعامل االمثل مع مثل 

هذه القضايا.
وما دورك في املسلسل؟

اجسد شخصية االبن االكبر ألبوعدنان 
وهو انسان اله في امور حياته ومشاكل 
اسرته تاركا املسؤولية الكبيرة على والده 
الناظر املتقاعد الذي يحاول حل مشاكل 
ابنائه بخبرته التي نالها اثناء عمله في 

مجال التعليم.
املاضي  والع��ام  ش��خصية معاص��رة 

تراثية؟
انا احاول دائما التأني في اختيار اعمالي 
وابحث ع����ن االدوار التي ترضيني فأنا 
لست بطماع وال املك هذه الرغبة الكبيرة 
في الظهور بأعمال كثيرة في وقت واحد 
فمتعتي احلقيقية هي الظهور بعمل او 

اثنن في السنة فقط.
أنت مختلف عن اآلخرين؟

ال بالعكس، لكن انا ضد ان يظهر الفنان 

العم����ل مع هذا الهرم الفني الكبير وذلك 
لاس����تفادة من حرفيته ونصائحه التي 

آخذها بعن االعتبار.
ماذا عن »الرهينة«؟

هو عمل درامي س����يعرض في شهر 
رمض����ان على قناة »فن����ون« ويتصدى 
الخراجه البيل����ي احمد وهو من تأليفي 
ويضم مجموعة متميزة من جنوم الفن 
منهم هدى حسن ومشاري البام واحمد 
العونان وغيرهم واجسد فيه دور دكتور 
حيات����ه هادئة ويتعرض هو واس����رته 
ملشاكل متعددة ويحاول السيطرة على 
هذه املش����كات ليعود حلياته السابقة 
ومن خاله نناقش قضية مهمة مرتبطة 

باالطفال.
كيف ت��رى االعمال الدرامي��ة الكويتية 

مقارنة بغيرها؟
الكويتية متميزة ولها  املسلس����ات 
نكهتها اخلاصة وتتمتع بشعبية كبيرة 
على مستوى الوطن العربي ألنها تضم 
نخب����ة من عمالقة الف����ن االوائل وكذلك 
التي تطرح  املهم����ة  القضاي����ا اجلريئة 
فيها بعكس االعمال االخري التي متتاز 

بالرتابة.
يبدو انك مع الطرح اجلريء في االعمال 

الدرامية؟
الكويت سباقة دائما ورائدة في املجال 
الفني واي جديد يواجه دائما استنكارا 
في كل مكان، واتذكر انني ش����اركت مع 
الفنانة القديرة س����عاد عبداهلل في احد 
االعمال وكانت جتسد دور صحافية وقد 
القى هذا الدور استنكارا كبيرا من احدى 
الدول اخلليجية لاعتراض على ان جتسد 
امل����رأة دور صحافية في عمل فني، لذلك 
جتد الدراما الكويتية في مهب الريح ألنها 
سباقة في تناول االفكار اجلديدة، لكن بعد 
فترة س����يتعود الناس على هذه اجلرأة 

وسيجدونها عادية.
تؤيد مقولة ان الفن هو مرآة املجتمع؟

)مقاطع����ا( بالفعل، فالف����ن هو نقد 
وكشف للسلبيات املوجودة في املجتمع 
وليس متجيدا ومدحا وتلميعا الشخاص 
معينن ومن خاله نهدف الى توعية الناس 

مبشكاتهم والقضايا التي حتيط بهم.
كلمة اخيرة.

اشكر جريدة »األنباء« على هذا اللقاء 
وامتنى ان اكون عند حسن ظن جمهوري 

وان اقدم لهم االعمال التي تنال رضاهم.

في الناس.
اذن هذا س��بب اعتذارك عن العديد من 

االعمال الفنية؟
نعم، وقد اعتذرت عن عدة اعمال لكي 
اتفرغ كليا لاعمال التي اقدمها وذلك حتى 
تصل رس����التي الى املشاهد على افضل 

ما يكون.
نع��ود الى »احلب الكبي��ر«، كيف تقيم 

مشاركتك مع بوعدنان؟
الفنان العماق عبداحلسن عبدالرضا 
هو اخ كبير وعاقتي به تاريخها طويل، 
حتى خارج نطاق العمل، فلقد تش����رفت 
بالعمل معه في العديد من املس����رحيات 

واملسلسات.
تعن��ي عالقتك بأبوعدن��ان عالقة »حب 

كبير«؟
)يضحك( بالفعل هي »احلب الكبير«، 
وانا م����ن الفنانن الذين يحرصون على 

في اكثر من عمل في وقت واحد ولدينا على 
ذلك امثلة ناجحة منها العماق عبداحلسن 
عبدالرضا والفنانت����ان القديرتان حياة 
الفهد وسعاد عبداهلل، كلهم يظهرون في 
عمل واحد او اثنن وينالون جناحا كبيرا 
كما ان املسلس����ل الذي يعرض في شهر 
رمضان يعرض ايضا في خارجه وعلى 
اكثر من قن����اة فضائية ما يجعل الفنان 
متواجدا بصفة مستمرة طوال ايام السنة 

امام املشاهدين.
اذن انت من الباحثني عن الكيف وليس 

الكم؟
اعتقد ان تركيزي في عمل واحد يكون 
من بطولتي افضل من الظهور في اعمال 
كثيرة يكون دوري فيها فقط كسنيد او 
ثانوي فاملهم عندي الظهور بش����كل جيد 
يرضيني وال يش����تت اجلمهور كما انني 
وصلت الى مرحلة اختيار االفضل واملؤثر 

إبراهيم احلربي مع العمالق عبداحلسني عبدالرضا في مسلسل »التنديل«

النجم إبراهيم احلربي

.. مع زينب العسكري في »دنيا القوي«

إبراهيم احلربي مع إلهام الفضالة ومشاري البالم في »اإلمبراطورة«.. في مشهد من مسلسل »التنديل«احلربي مع بوعدنان والنبهان والبريكي

بعدما انتهت من تصوير مشاهدها في سورية من خالل شاشة قناة دبي في شهر رمضان

نيللي كريم تعود للقاهرة بـ »هدوء نسبي« الحيان: »غشمشم 4« جذب نجوم الخليج
عادت النجمة نيللي كرمي إلى القاهرة مع املخرج 
شوقي املاجري وأسرة املسلسل الدرامي اجلديد »هدوء 

نسبي« الستكمال تصويره في مصر.
وكشف املصادر ان املخرج شوقي املاجري انتهى 
من تصوير مشاهد املسلسل التي تدور في سورية، 
والتي استغرقت مدتها اكثر من شهر ونصف الشهر، 
ومن املقرر ان يعود يوم االثنن الى القاهرة الستكمال 
تصوير املش����اهد اخلاصة باملسلسل مبصر كمحطة 
أولى، تليها محطات أخرى إلى جميع الدول العربية 

تقريبا بعد ذلك«.
واضاف ان عودة اسرة املسلسل كانت من املفترض 
ان تكون في االول من يوليو ليبدأ التصوير في اليوم 
التالي، لكنهم تأخروا في عودتهم بعد أن طالت مدة 
تصوير املشاهد االخيرة لعدة ايام وكان من املفترض 
ان يجوب مسلسل »هدوء نسبي« عدة دول عربية مثل 
تونس ولبنان واالردن، نظرا الن املسلس����ل يتحدث 
عن املخاط����ر التي يتعرض له����ا االعاميون العرب 
خ����ال غزو العراق ولكن مت حصر ذلك في مش����اهد 

صورت في سورية.
املخرج ش����وقي املاجري اختار سورية لتصوير 
احداث املسلسل كبديل للعراق التي تدور داخلها أحداث 
املسلسل في االساس نظرا ألن االجواء السياسية في 

العراق غير مناسبة للتصوير فيها.
مسلسل »هدوء نسبي« تأليف الروائي السوري 
خال����د خليفة، بطولة نخبة م����ن املبدعن والفنانن 
العرب من مصر نيلل����ي كرمي والفنانة اميرة فتحي 
واإلعامي كرمي كوجوك والنجم الس����وري عابد فهد 
ونادين سامة من فلسطن والفنان إبراهيم الزدجالي 
من اخلليج وقمر خلف من سورية ومحمد علي جمعة 
م����ن تونس وبيير داغر من لبنان ونادرة عمران من 
االردن ومجموعة من الفنانن العراقين منهم جواد 
الشقرجي وكرمي محسن ومهدي احلسيني وحسن 
عجاج وطه املشهداني وخليل فاضل خليل وذو الفقار 

خضر.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يط���ل املسلس���ل الكوميدي 
السعودي »غشمشم 4« في عرض 
حصري على قناة دبي خال شهر 
رمضان املبارك وهو من تأليف 
العزاز وآخرين واخراج  ناصر 
مأمون البني وبطولة فهد احليان، 

هيا الشعيبي.
الس���ابقة من  في األج���زاء 
»غشمشم« تابعنا رشيد واجتهاده 
بكل اصرار وحتد بحثا عن عمل 
يحسن من دخله، واضعا نفسه 
في مواق���ف ومفارقات عجيبة 
وطريفة لكي يص���ل الى هدفه 
ولكنه دائما يفشل حتى لو جنح 
في احلصول على املاين لكنه 
غير مؤهل إلدارتها وتتبخر أمامه 
حيث يعود لبيته وارضه وقريته 

مرة اخرى.
واليوم بعد س���نوات عديدة 
يعود رشيد من جديد في اجلزء 
الرابع مبواقف اكثر اضحاكا كما 
تعود طيبة وعفوية وس���ذاجة 
البلدة والتي قد نضحك  اهالي 
منها كثيرا ولكنها تقدم لنا الكثير 
من الدروس والعبر في النهاية، 
املواقف  حيث ال يتوقف نبض 
الطريفة الساخرة في حياة رشيد 
وزوجته شيخة طوال املسلسل 
لتبق���ى نهاي���ة هذا املسلس���ل 
مفتوح���ة وقابلة لاس���تمرار، 
خاصة ان اجلزء اجلديد صور 
في الس���عودية ولبنان وتركيا 

والبحرين.

وفي هذا االطار يقول النجم 
الس���عودي فهد احليان: ال شك 
ان اجلمهور س���ياحظ ان هذا 
اجل���زء من »غشمش���م« مطور 
السابقة، وقد قمنا  عن االجزاء 
بإدخال العديد من الشخصيات 
الدرامية اجلديدة في هذا العمل، 
الى جان���ب ان جنوما من دول 
اخلليج العربي سيشاركون في 
هذا العمل، كالفنانة سعاد علي من 
البحرين، عبداحملسن النمر من 
السعودية، وبشير متيم وشافع 
احلارثي والفنانة هيا الشعيبي، 
اي ان البطولة ستكون جماعية 
تتم من خالها مناقشة قضايا 
جديدة تواكب الى درجة كبيرة 
االحداث السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة التي مرت خال 

العام املنصرم.
كما متت االستعانة باملخرج 
البني صاحب  السوري مأمون 
الدرامي���ة والكوميدية  االعمال 
الناجحة، الى جانب فريق العمل 
الفني املتميز وعلى رأسه احمد 
العاشق املخرج املنفذ في مسلسل 
»باب احلارة« في حن سيبقى 
املؤلف ناصر عزاز كمؤلف رئيسي 
مع ورش���ة العم���ل التي تضم 
مجموعة من الشباب لتقدمي افكار 
ورؤى جديدة تساهم في اغناء 
العمل الفني وهذا التقليد الفني 
ليس جديدا وامنا تتبعه اغلب 
االعم���ال التلفزيونية الناجحة 

نيللي كرميوخاصة األميركية منها. فهد احليان


