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يراهن على دوره في »أسرار القلوب« ويتمنى ترك بصمة عند المشاهدين

أحمد البارود: الظهور في مسلسالت رمضان »برستيج« ألي فنان
عبدالحميد الخطيب

البارود يباش���ر هذه  الفنان احمد 
الفترة تصوير دوره في مسلسل »اسرار 
القلوب« الذي سيعرض في شهر رمضان 

املبارك.
البارود ثمن مشاركته في هذا العمل 
م���ع نخبة من أملع النج���وم مثنيا في 
نفس الوقت على التجارب السينمائية 
الواعدة والتي تبشر بصناعة سينمائية 

كويتية قوية.
احمد يعرف قدراته كممثل ويراهن 
على دوره في مسلسله اجلديد، مؤكدا 
ان الشخصيات الشريرة هي التي تثبت 

اكثر في ذهن اجلمهور.
»األنباء« التقت الفنان احمد البارود 
لتعرف منه سبب اشتراكه في عمل واحد 
هذا الع���ام ومدى حرصه على الظهور 
في رمضان ورأي���ه في توقيت عرض 
فيلم »الدجنوانة« والعديد من االمور 
الش���ائقة التي جاءت ف���ي هذا احلوار 

اآلتي نصه:
حدثن��ا عن عمل��ك اجلديد »أس��رار 

القلوب«؟
هو مسلسل من انتاج نايف الراشد 
الب���دري وتأليف احمد  واخراج حمد 
اخلمي���س وبطولة اس���مهان توفيق 
وعبداالمام عب���داهلل ونادية العاصي 
ونخبة من أملع النجوم ويدور العمل في 
اطار اجتماعي في ثالثني حلقة ويسير 
في خطني دراميني احدهما طيب وانا ال 
عالقة لي به واآلخر شرير وهو دوري 

الذي اؤديه بلوك جديد.
اول مرة شرير؟

انا بدايت���ي كانت كوميدية 
م���ع النجم ط���ارق العلي وقد 
قصدت التغيير الن هذا يخدمني 

ويجعلني اظهر قدراتي احلقيقية 
في جتس���يد اكثر من شخصية 
وقد لعبت من قبل دور ارهابي 
في مسلسل »صاحبة االمتياز« 
وهو دور شرير ونال استحسان 

الناس.
لدورك  ان��ك متحم��س  يبدو 

اجلديد؟
بالفعل فالشخصية جديدة 
العديد من  بالنسبة لي وفيها 
النفس���ية والتي  التط���ورات 

اعطتني مجاال للدخ���ول في اغوارها 
وتقمصها وامتنى ان اكون عند حسن 
ظن املشاهدين وان يصل ادائي بصدق 

اليهم.
اال تخشى ان يكرهك الناس من ادائك 

لشخصية شريرة؟
بالعكس فاالدوار الشريرة اعتقد انها 
تترك بصمة اكثر عند الناس من االدوار 
الطيبة ومن جانبي قدمت كل ما يلزم 
القناع املشاهد مبدى الشر في الشخصية 
وللعلم انا كرهتها واقول دائما اهلل يعني 

الناس على حتملها.
ملاذا عمل واحد فقط هذا 

العام؟
لقد عرض علي اكثر 
من عمل لكن اخترت 
»اسرار القلوب« الن 
الشخصية اعجبتني 
كم���ا ان لدي بعض 
الظ���روف اخلاصة 

املرتبطة مبرض والدي 
املتواجد حاليا في لندن 
للعالج حيث اسافر له 

باس���تمرار لالطمئنان 
على صحت���ه والتواجد 

بجانبه.
اهلل يعافيه 

ويش��افيه لك��ن احم��د هن��اك كثير من 
الفنان��ن يحب��ون الظهور ف��ي اكثر من 

عمل؟
انا ضد هذا االمر ولالس���ف بعض 
الفنانني اللي اصبحوا جنوما يشاركون 
في اعمال كثيرة ويحرقون انفسهم، وال 
اعلم ملاذا هل السبب مادي ام شيء آخر، 
وانا من جانبي اض���ع النجوم الكبار 
مثل عبداحلسني عبدالرضا وحياة الفهد 
وس���عاد عبداهلل امام عيني فهم منذ 
انطالقتهم الفنية ال يشاركون 
اال في عمل او اثنني فقط 
بالس���نة ويحظ���ون 
بنسبة مشاهدة كبيرة 
وهم قدوتنا والبد ان 
نستفيد منهم في كل 

شيء.
اال ت�ع��ت��ق��د 
من  الكثر  اداءك  ان 
دور في وقت واحد 
لقدراتك  اثبات  هو 

كممثل؟
م���ن مصلحة 
الفنان ان يكون 
متلونا ويتقمص 
اي شخصية لكن 
انا احتدث من 
ر  منظو

املشاهد العادي الذي يتشتت اذا شاهد 
املمثل في اكثر من شخصية امامه مما 
يؤدي الى وجود قطع في العالقة بني 
هذا الفنان واملشاهد ويؤثر على ثبات 
الدور في ذهن الناس وقد يصابون باململ 

من تكرار مشاهدتهم للفنان.
تفضل الظهور في رمضان؟

بيني وبينك الظه���ور في رمضان 
اصبح »برستيج« ألي فنان مع ان الزحام 
الشديد في االعمال الدرامية املعروضة 
عل���ى الفضائيات قد يظلم الفنان لكن 
العزاء ف���ي هذا االمر هو عرض العمل 
بعد الشهر الفضيل حيث يشاهد بصورة 

افضل.
واين انت من السينما؟

لالس���ف لم اش���ارك في اي جتربة 
سينمائية الفترة االخيرة نظرا ملرض 

والدي الذي قارب على العام.
هل تتابع هذه التجارب؟

نعم وهي شيء رائع ومبشرة باخلير 
لكن لالس���ف هناك اشياء كثيرة تضر 
بها وتقف عثرة في طريق تلك االعمال 

الواعدة.
ماذا تقصد؟

لو نظرنا على سبيل املثال الى فيلم 
»الدجنوانة« للفنان واملنتج محمد االمير 
لوجدنا انه يعرض في توقيت سيئ جدا 
وهو الثالثة عصرا وهو وقت ال يذهب 
فيه احد الى السينما وهذا خطأ واضح 
فمن املفروض ان نساعد الفنان واملنتج 
الوطن���ي على مواصلة مش���واره وان 
ندعمه بطريقة سليمة لكن ما اراه هو 
ان هناك من يحاول حرق هذه الطاقات 

السينمائية الشبابية الكويتية.
يفوح من كالمك الهجوم؟

)مقاطعة( انا اريد ان اقول ان 
الدع���م خصوص���ا احلكومي هو 
االساس لوجود صناعة سينمائية 
حقيقية في الكويت والبد ان نقف 
وراء الشباب الذين وضعوا على 
عاتقه���م احياء هذه الصناعة 
خصوصا ان الكويت رائدة في 

املجال الفني بكل انواعه.
وبالنسبة للمسرح؟

متوق���ف عن���ه حاليا 
النشغالي بتكملة رسالة 

املاجستير والدكتوراه.

..في لوكه اجلديد مع نادية العاصي

البارود مع محمد األمير في »أسرار القلوب«

هند ومي في »البطل«
القاهرة ـ سعيد محمود

يعرض خالل ش���هر رمضان املقبل على القنوات 
الفضائية املختلفة برنامج مسابقات جديد بعنوان 
»البطل« من تقدمي جنالء بدر، حيث تقوم فكرة البرنامج 
على إجراء مسابقة بني ضيفني األول جنم من أبرز جنوم 
مصر والوطن العربي في التمثيل والغناء والرياضة، 
والثاني ش���خص من اجلمهور العادي، حيث يدخل 
ضيفا البرنامج في مسابقة مكونة من خمس مراحل 
مقسمة على خمسة أبواب، هي »الوقت« و»الذكاء« 

و»اللياق���ة« 
 » للع���ب ا « و
و»احلظ«، وهو 
األخير  الباب 
الذي يلجأ له 
في  الضيفان 
التعادل  حال 
بينهم���ا ف���ي 

النقاط.
وفقا لقواعد 
املسابقة، فإن 
ضي���ف  كل 
الباب  يختار 
ال���ذي يدخله 
ف���ي كل فقرة 
تدخ���ل  دون 
م���ن مذيع���ة 
 ، م���ج نا لبر ا
ليجد وراء كل 
مفاجأة،  باب 
يقتص���ر  وال 
اختيار األبواب 
النجم  عل���ى 
فقط بل مينح 
البرنامج فرصة 
ية  و متس���ا
ف���ي االختيار 
للضيف العادي 
جائزة  أيضا. 
البرنامج عبارة 
ع���ن 10 آالف 
جنيه يتسلمها 
الفائز في نهاية 
احللقة إذا كان 
اجلمهور  من 
العادي، أما إذا 
كان الفائز من 
النجوم فيقوم 

بالتبرع باملبلغ الى جمعية »من أجل اطفالنا اخليرية«، 
وفقا للشروط التي وضعها صناع البرنامج الشتراك 

النجوم فيه.
من بني النجوم الذين يحلون ضيوفا على حلقات 
البرنامج طوال ش���هر رمضان هن���د صبري، هاني 
رمزي، ميريام فارس، داليا البحيري، هشام عباس، 
مي عز الدين، أحمد رزق، رامي عياش، سعد الصغير، 
بشرى، مي سليم، جنات، دينا، وغيرهم من النجوم، 

ولم يتم حتديد القنوات التي ستعرضه بعد.
برنامج »البطل« إخراج محمد ش���عبان وإنتاج 
طارق اجلنايني باملشاركة مع صادق الصباح وبرومو 
ميديا اللذين س���بق لهما إنتاج برنامجي »الشقة« 

و»التجربة« في السنوات السابقة.

هند صبري

مي عز الدين

أحمد البارود

شاركت في مسلسل »مكتوب« التونسي وديو مع أحمد السقا

عريس باسكال مشعالني يهرب يوم الزفاف و»بحبك« تلف عنقها بالذهب
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

»بحبك أنا« األلبوم اجلديد للفنانة باسكال مشعالني 
وال���ذي يحمل اجلديد في مس���يرتها الفنية حلنا وايقاعا 

وكلمة وحتى على صعيد الكليب املصور.
وقد طرح في االسواق على أن حتتفل به مع اهل االعالم 

وروتانا الشركة املنتجة مطلع الشهر املقبل.
باس���كال تعيش في »بحبك أنا« جنون احلب، رغم ان 
عريس���ها تركها رغم أنها ارتدت له ثوب الزفاف السابعة 
صباحا وانتظرت مجيئه، لكن صديقها املقرب منها يعلن 

لها عن حبه فيتزوجان.
باسكال مشعالني الساعية اليوم الى األمومة والزواج وقد 
نحت »أحدهم« حول عنقها و»بالذهب« عبارة »بحبك أنا« 
أكدت ل�»األنباء« انها ال حتب التقليدية في العشق وارتداء 

فستان أبيض مع طرحة وامنا سيكون ثوبها مختلفا.
باس���كال التي دخلت جتربة التمثيل للمرة االولى من 
تونس تقرأ اليوم العديد من السيناريوهات لترى الشخصية 
االقرب اليها وتخوض غمارها، وكان ل�»األنباء« احلديث 

التالي معها:
هل ممكن أن تقول باسكال لشاب »بحبك أنا«؟

شخصيا أحب أن يدللني الرجل وان يقول لي هو أنه 
يحبن���ي، لكن منذ فترة تغي���رت، وال مانع لدي أن أعبر 
عن مش���اعري، وفي كليب أغنية »بحبك أنا« أركض وراء 
الصديق الذي حتول الى حبيب ألقول له »بحبك أنا بحبك«، 
بالتأكيد في حال ش���عرت بحب اآلخ���ر لي ال مانع في أن 

أقول له أحبك.
هل تعتقدين أن��ه في املجتمع الش��رقي يتقبل الرجل أن 

تطلب الفتاة يده للزواج؟
من املمكن أن أقول له أحبك بطرق عدة جنونية، مثال 
كأن أضع على س���يارته عب���ارة أحبك، لكن أن أطلب يده 

للزواج ال.
ف��ي حالة احلب التي تعيش��ينها اليوم ه��ل تقومن بهذه 

االمور اجلنونية للتعبير عن احلب؟
)تضحك( هذه املرحلة قطعتها وعشتها، احب اجلنون 
في احلب وفي الزواج أيضا، صحيح أن عقلي يطغى على 
تصرفاتي، لكن صرخة احلب تكون أقوى اذا كانت مجنونة، 
هنالك الكثير من املواقف الكوميدية التي يعيشها احلبيبان 
وتبادرين بها حبيبك من دون أن يتوقع هو أنه ميكن أن 
تنفذيها، قبل سنتني لم أكن ألقوم بهذه االمور، لكن االنسان 
قاب���ل للتغيير، هنالك مواق���ف ال أقبلها كأن تطلب املرأة 
الرجل للزواج، لكن تغييرات تطرأ على االنسان، مثال لم 

أكن احب اللون األصفر أما اليوم فأحبه.
ما الذي تطمحن الى حتقيقه أكثر في هذه املرحلة؟

لقد حققت العديد من االمور سواء في حياتي الفنية أو 
اخلاصة، لكن اليوم أرغب في األمومة التي تتوج مسيرة 

أي فتاة، وأمتنى أن أحقق ذلك قريبا. 
ملن تقول باسكال »بحبك أنا«؟

أقولها لكل ما في احلياة قبل أن أقولها لشخص واحد، 
أقول أحبك لوالدتي النها أكثر من أحب في الدنيا، أقولها 
لبلدي لبنان الذي كلما سافرت أحببته أكثر، أقولها لناسي 
وأحبابي ولكل الطيبني الذين تبقى الضحكة مرتسمة على 
ش���فاههم الننا فقدنا الشفافية والطيبة في الناس، وأكيد 

أقولها حلبيبي.
هل يوجد حبيب في حياة باسكال اليوم؟ 

بالطبع هنالك حبيب.. أنا في حالة حب وغرام.
هل حالة احلب كانت وراء »اللوك« املختلف الذي ظهرت به 

والذي يختلف عن كل أغلفة األلبومات التي أطلقت مؤخرا؟
ال دخل حل���ال الغرام باأللبوم ألنن���ي أبحث في كل 
عمل عمل عن لوك جديد، وقد اهتم بالش���عر طارق رزق 

واملكياج ألفت والتصوير نادين أشقر، وعندما قمنا بدارسة 
الغالف قررنا ان نعود للستينيات، ولم أستوعب فكرة 
الش���عر االشقر، وأحب اجلميع اللوك من طوني سمعان 
في روتانا وفي املنزل واالصدقاء، ووقع اختيار اجلميع 
عل���ى الغالف ه���ذا اذ قيل إن فيها دلع���ا، االصفر عالمة 

الغيرة لكن احببته.
تمثيل تونسي وديو السقا 

هل صحيح أن باس��كال مشعالني ش��اركت في مسلسل 
»مكتوب« الرمضاني التونسي في جتربة متثيلية هي االولى 

لك، وأنك تقاضيت مبلغ 100 آالف دوالر مقابل هذا الدور؟ 
حللت ضيفة على احللقة االخيرة من املسلسل، وجسدت 
دور باس���كال مش���عالني الفنانة التي حتيي حفل زفاف، 
وغنيت االغاني التي قدمتها في 2004 الن املسلسل يحيي 
هذا الزمن، لم أش���عر بالتمثيل الن ال���دور أؤديه في كل 
احلف���الت، أما مبلغ ال�100 أل���ف دوالر فليس كثيرا علي، 
وهنالك نوع من املبالغة ألنني كنت ضيفة وقدمت أغنية، 
وهنالك الكثير من العروض التي تقدم الي وأسعى لدور 
يشبهني ألنني لست ممثلة، ال أعرف متى أوافق على دور 

يكون، ال شك، بصمة في مشواري الفني.
م��ا قصة الدي��و بينك وبن أحمد الس��قا خاصة انك كنت 

تبحثن عن شخص لتقدمي ديو معه؟
الديو قدمناه معا ألغنية »بحبك أنا بحبك« ذلك ضمن 
برنامج للتلفزيون املصري، أحمد ممثل قدير وشخصيته 
قريبة جدا من ش���خصية، وكان قد اس���تمع الى عدد من 
أغاني االلبوم واحب »بحبك أن���ا« وطلب أن نغنيها معا 
في البرنامج، الديو مت تسجيله ألغنية »بحبك أنا بحبك« 
وننتظر بث احللقة، واليوم تتم مطالبتي بالعمل، لكنني 
أحترم كون احللقة لم تعرض بعد على التلفزيون، أنا ال 

أمانع في تقدمي ديو عندما تتالءم الظروف املطلوبة.
أغنية »نفس املكان« لون يليق بصوتك وتذكرني ب� »طير 
الغرام«، ماذا عن اغاني االلبوم االخرى؟ وهل ستصور روتانا 

كل اغاني االلبوم؟
هي مبنزلة حدوتة سأصورها في اخلريف حيث تتساقط 
اوراق االشجار ضمن تابلو رائع، وفيها الكثير من الشجن. 
فاالغاني ال� 6 التي ضمها االلبوم مختلفة جدا واريد اعطاءها 
االهتمام الكافي. روتانا تصور أغنيتني. و»حبيبي غير« 
كنت صورتها مسبقا وسأعمد أنا لتصوير باقي االغاني. 
الشك أنني سأصور »محبوبي جنوبي« نظرا للنجاح الذي 
حتصده في لبنان وتونس والدول العربية. وطالبني نادي 
املعجبني بتصويرها. فالفنان يجب أن يسخو على فنه. 

هل هذا يعني أن باسكال لن ترتدي فستان الزفاف األبيض 
في عرسها؟

ال لن ألبس فستانا أبيض مع طرحة. حتى الساعة أقول 
إنني لن ارتدي فستانا أبيض اللون، من املمكن اصفر أو 
أحمر، لكن ال أعرف اذا كنت سأغير رأي. هنالك الكثير ممن 
تزوجن ولم يرتدين األبيض. اذا ارتديت االبيض فسيكون 

فستانا قصيرا »كوكيت« من دون طرحة. 
وهل س��يهرب العريس كما في الكليب، ومن هو الصديق 

الذي ستستعينن به؟
كما حصل في كليب »بحبك أن���ا«؟ مهضومة الفكرة. 

هنالك اثنان من أصدقاء قد أستعني بهما. 
ما أجمل هدية تلقيتها مؤخرا؟

تضع يدها على عنقها ألرى سلسلة من الذهب توستطها 
عبارة »بحبك«.

من قدم لك هذه السلسلة؟
ضاحكة: خلص لن أقول، ولكن لبستها أثناء تصوير 

باسكال مشعالنيالكليب. 


