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فنان العرب محمد عبده

بسبب عدم اإلقبال الكثيف على شراء التذاكر في بيروت والقاهرة

تأجيل حفل فنان العرب ورابح صقر

روح مادلين مطر الشبابية في ألبومها المقبل

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مت تأجيل احلفل الذي كان 
مقررا ان يحييه الفنان رابح 
صقر في فندق »ڤينيس����يا« 
مس����اء أول من امس بس����بب 
عدم اإلقبال الكثيف على شراء 
التذاكر خاصة مع مغادرة القسم 
األكبر من أهل اخلليج بيروت 
في وقت مبكر بسبب اقتراب 
الشهر الفضيل رغم حضور 
رابح صقر إلى بيروت. يذكر 
ان صقر كان احيا منذ أيام حفال 
ناجحا في بيروت حضره الكثير 
من اخلليجيني واستمر حتى 
س����اعات الصباح األولى. هذا 
التأجيل تزامن مع تأجيل حفلة 
فنان العرب محمد عبده التي 
كانت مقررة في اليوم نفسه 
في القاهرة وللس����بب نفسه، 
عل����ى أن تقاما في عيد الفطر 

املقبل.

احلفالت اصبحت العائد الذي 
يعتمد املطربون عليه.

ومادلني التي كان ألبومها 
األخي����ر من انت����اج وتوزيع 
روتان����ا تؤكد انه ال مش����كلة 
لها مع الش����ركة، مشيرة الى 
انها الوحيدة التي خرجت من 
روتانا بال أي مشكالت. معتبرة 
انها ارادت اذاعة كليباتها على 
القنوات بال أي احتكار من أي 
قناة. فمشكلة روتانا هي قصر 
اذاعة كليباته����ا على قنواتها 
فق����ط. وحت����ى اآلن تربطها 
عالقة جيدة بكل املس����ؤولني 

في الشركة.

والشعبية املصرية التي حققتها 
من خ����الل ألبومه����ا األخير، 
خصوصا اغني����ات »بحبك« 
و»داري« و»بتلون ليه عليا«. 
ألنها تطمح في لقب مطربة كل 
األلوان واألنواع. وتؤكد مادلني 
حرصها على أن يظهر األلبوم 
بصورة جيدة ويحتوي على 
الروح املصرية التي ساهمت 
البوماتها السابقة.  في جناح 
رغ����م اعترافها بأن األلبومات 
لم تعد معيارا لنجاح املطرب 
في ظ����ل انخف����اض معدالت 
التوزيع فإنها ترفض التخلي 
عن اص����دار االلبومات، حيث 

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
باشرت الفنانة مادلني مطر 
اختيار أغنيات ألبومها القادم 
الذي تعود به إلى الس����احة 
الغنائية بعد فترة من الغياب 
إثر دخولها عالم التمثيل من 

خالل فيلم »آخر كالم«.
مادلني التي غابت 4 سنوات 
عن الساحة الفنية بعد آخر عمل 
لها تؤكد أنها »لم تكن غائبة 
متاما. فخاللها قامت بإحياء عدة 
حفالت »وقدمت الكليب الثاني 
من ألبومي ألغني����ة »بتلون 
ليه عليا« وحدثت فيها حرب 

لبنان«. 
هذا وسيضم األلبوم الذي 
تنتجه مادلني مطر بنفسها 11 
اغنية، على أن تختار العرض 
األفضل من الشركات لتوزيع 
العمل الذي يفترض ان يطلق 
نهاي����ة الصي����ف املقبل كحد 
أقصى. منها أغاني فيلم »آخر 
كالم« وأغنية الفيلم الكويتي. 
باإلضافة الى 12 أغنية سجلتها 
لتخت����ار منها االنس����ب، كما 
يضم العمل شعراء وملحنني 
وموزع����ني مصريني ش����باب 
تتعاون معهم للمرة األولى ولن 
تكشف الفنانة عن اسمائهم إال 
بعد انتهائها من اختيار األغاني. 
وشددت مطر في البومها على 
احملافظة على الروح الشبابية 

رابح صقر

مادلني مطر

علينا التخلص من المحسوبيات للمحافظة على الدراما السورية

وفاء موصللي: فريال في »باب الحارة« »فشة خلق«
تصوير العمل الدرام���ي ثانيا معرفة 
 ظروفه���ا االجتماعي���ة، ثالثا عالقاتها 
 مع الش���خصيات األخرى، رابعا إيقاع 
األداء للشخصية والمفردات الحوارية 
الخاصة بها والتي يجب اس���تخدامها، 
خامس���ا: ماذا ترتدي من لباس وكيف 
تمشي وتتكلم، سادسا من المهم جدا 
تحديد المفاصل األساس���ية في حياة 
الشخصية ألن هذا التحديد وفهمه يؤثر 
على كل ما سبق ذكره.. الخ، وبعد ذلك 
أجلس لمناقشة المخرج بمكنونات هذه 
الشخصية، ومن خالل البروڤات على 
الن���ص مع الزم���الء الممثلين تتبلور 
الشخصية أكثر من خالل حوارها مع 
الشخصيات األخرى، بعد ذلك يأتي دور 
مايس���ترو العمل وهو المخرج حيث 
يوجد هارموني متكامل بين الشخصيات، 
وكما تعلمين يأتي بع���د ذلك التنفيذ 
أمام الكاميرا وبالنسبة لي ال اعتبر ذلك 
كافيا بل انتظر ألستمع لرأي الجمهور 
الذي يشاهد العمل كي اكتشف إن كانت 
هناك ثغرات في األداء أم ال وهو مسك 

الختام.
هل تغار وف��اء موصللي من زميل أو 
زميل��ة ت��رى ان أيا منهما يؤدي بش��كل 

متميز؟
التنافس يحرضني أكثر على اتقان 
دوري لكنني لست مع الممثل الذي يحاول 
سرقة الكادر على اعتبار ذلك )شطارة( 
وفي الوقت نفسه أنا مع العالقة اإلبداعية 
المتبادلة بين الممثل والمخرج والممثل 
وشريكه اآلخر في المشهد وهذا يجعلنا 
نحلق أكثر في أدائنا من خالل تفاعلنا 
المشترك، وفي المحصلة العمل الفني 
هو نتاج إبداع مش����ترك لكل العاملين 

فيه مهما كان هذا العمل.
المعروف عن وف��اء موصللي حفظها 
للكثي��ر م��ن األمثال الش��عبية الش��امية 
الضاحك��ة هل تذكري��ن لنا ش��يئا منها 

خاصة أنك من عائلة دمشقية؟
مث����ال على صعي����د االنتق����اء كثرة 
المثل:  )اإلنجاب( و)ال����والدات( يقول 
»حبلة ومرضعة وعل����ى ايدها أربعة( 
و»طالعة عالجبل لتجيب دواء للحبل« 
ومثل آخر يقول »إن شاء اهلل تحطيهن 
بالعتبة وتعديهن بالقصبة وما تعرفيهن 

إال من طواقيهن«.
وعن الدع���وة للتفكير يقول المثل: 
»عقلك براسك بتعرف خالصك« أو »اسأل 
أكبر منك وأصغر منك وارجع لعقلك«، 
 وعن الصح���ة يقول المث���ل: »البيت 
يلي بتدخلوا الشمس ما بيدخلو طبيب« 
على كل حال األمثال فيها اإليجابي وفيها 

السلبي وهي كثيرة جدا.

أكثر كونك من بيئة دمش��قية وطبيعتك 
الش��عبية  األدوار  أكث��ر م��ع  تنس��جم 

واإلنسانية ما رأيك؟
ف���ي الحقيقة التنويع ف���ي االدوار 
بالنس���بة لي أفادني كثيرا والعمل في 
»مرايا«، و»بقعة ضوء« وغيرهما من 
األعمال الكوميدية يشكل عندي رصيدا 
جيدا من الخبرة كممثلة... أما ادواري 
في »أيام شامية« و»باب الحارة« و»بيت 
جدي« فقد قدمتني بشكل أوسع وأشمل 
جغرافيا على مستوى الوطن العربي 
والعالم، من خ���الل المغتربين الذين 
التقيتهم وأحبوا تلك الشخصيات التي 

أديتها.
كيف يتم تحضيرك للشخصية؟

إن كانت الش���خصية ش���عبية أو 
عصرية أو تاريخية أو كوميدية فهي 
بحاجة الى دراس���ة متأنية، أوال قبل 

والشخصيات التي قمت بأدائها؟
بعد الطبيبة كان المخرج عالء الدين 
كوكش يجهز لتصوير مسلسل أبوكامل 
وأذكر أنه طلبني وأسند لي دور امرأة 
مكافحة وقد  ش���كل مسلسل أبوكامل 
نقطة تحول مهمة في مسيرتي الفنية 
ألنه فتح لي الباب للعمل في مسلسل 
بدوي بعنوان الوعد ثم تتالت األعمال 
والحمد هلل حيث اشتركت في مسلسل 
الذئاب وهو أول عمل تاريخي اشترك 
فيه وكانت فرصة طيبة للعمل ثانية 
من المخرج عالء الدين كوكش ثم عملت 
في مرايا مع الفنان القدير ياسر العظمة 
وبقعة ضوء حيث ادخلني هذا النوع 
من األعم���ال الكوميدية الى اداء انماط 
من الش���خصيات الكوميدي���ة الهادفة 

والراقية.
لكنك كنت في األعمال الشعبية متألقة 

دمشق ـ هدى العبود
وفاء موصللي وجه من وجوه الدراما 
السورية، السيما الدمشقية منها ولعل 
أبرز األدوار التي أدتها كانت في أعمال 
البيئة الشامية السيما دورها في باب 
الحارة وأيام شامية، كما سجلت حضورا 
مميزا في األعمال الكوميدية وخاصة في 
مسلسل »مرايا« الشهير، وفاء خريجة 
المعهد العالي للفنون المسرحية عام 
1982 الدفعة 1982، »األنباء« استضافت 

وفاء موصللي فكان هذا الحوار:
برأيك كيف تستطيع الدراما السورية 
أن تحافظ على المس��توى الذي وصلت 

إليه؟
لكي نحافظ على المستوى الممتاز 
لإلنت���اج يج���ب علين���ا التخلص من 
المحسوبيات في اختيار الممثل والمخرج 
فإذا كان اختيار الممثل للدور المناسب 
يصبح ذلك سهال علينا وبالتالي عندما 
يكون المخرج قد وضع خطة مدروسة 
إلخراج النص فهذا يبع���د العمل عن 
أي احتمال للفشل أما مقومات اإلنتاج 
فاعتقد انها تتمثل أوال في النص الجيد 
والميزانيات التي توضع يجب أن تكون 
كافية إضاف���ة للتعاون المطلوب بين 
الفنانين وشركاء اإلنتاج فإذا تضافرت 
كل هذه الجهود م���ع بعضها البعض 
أصبحت عندنا مقدرة على االستمرار 

بمستوانا الجيد.
ما رصيدك من األعمال حتى اآلن؟

كان���ت البداية بمسلس���ل الطبيبة 
للمخرجة فردوس أتاسي، وآخر عمل 
»بيت جدي« الذي نقوم حاليا بتصوير 
مشاهده وال ننسى الجزء الرابع من »باب 
الحارة«. وقبل ذلك كانت لي مشاركات 
عديدة منها مسلسل »أهل الغرام« مع 
المخرج المثنى صبح.. وإذا عدنا إلى 
الماضي نجد أن هناك ما يقرب من 120 

عمال تلفزيونيا.
»ب��اب  ف��ي  دورك  ع��ن  حدثين��ا 

الحارة«4؟
الكثير من المشاهدين بل الصحافيين 
يعرف���ون أنن���ي بطبع���ي خجول���ة 
وكثيرون يخلطون بين طبيعة ادواري 
وش���خصيتي.. هذا ما أردت إيضاحه 
قبل اإلجابة عن س���ؤالك أما بالنسبة 
لدور فريال في باب الحارة فهو حالة 
تطهير و»فشة خلق« إن جاز التعبير.. 
المتسامحة  الحقيقية  لشخصية وفاء 
تماما والبسيطة والتي تمتلك القدرة على 
الفعل بعد المحاكمة العقلية )باختصار 
دعيني أقل إن فريال في باب الحارة هي 

صرخة وفاء وأنا فخورة بها(.
ه��ل تذكري��ن لن��ا أعم��اال أخ��رى 

وفاء موصللي

.. وفي مسلسل »باب احلارة« وفاء موصللي مع ياسر العظمة في »مرايا«

أنغام شيرين

هالة سرحان نجحت في مصالحتهما

شيرين وأنغام محبة بعد عداوة
القاهرة ـ سعيد محمود

رغم اخلالفات الش���ديدة التي سيطرت على عالقتهما لفترة 
طويلة وصراعهما الشهير على لقب مطربة مصر األولى وتبادل 
التصريحات املس���يئة للطرف اآلخر، جنحت هالة سرحان في 
حتقيق املصاحلة الشهيرة بينهما ليصبح اعداء االمس اصدقاء 
اليوم حيث تعد شيرين وانغام من اقرب االصدقاء حاليا داخل 

الوسط الفني.
التقارب بني النجمتني حدث اثناء فترة حمل ش���يرين حيث 
حرصت انغ���ام على االتصال بها من حني آلخر لالطمئنان على 
صحتها كم���ا زارتها بعد االجناب للمباركة وحرصت ش���يرين 
عل���ى حضور عيد ميالد ابن انغ���ام اال ان االرتباط الوثيق بني 
النجمتني حدث اثناء مرض امللحن محمد مصطفى زوج الفنانة 
ش���يرين ودخوله املستش���فى حيث حرصت انغام على زيارة 
ش���يرين لالطمئنان على زوجها ووقف���ت بجوارها في محنتها 

حتى جتاوزتها.
تقول شيرين عن موقف انغام معها لقد عرفت انغام احلقيقية 
في ازمتي اهتمت بي كثيرا وكأنها احد افراد اسرتي كم هي شفافة 
وطيبة وحنونة تهتم مبش���اكل اآلخرين ومحنهم وتس���اندهم 
اصبحت انظر إليها بطريق���ة مختلفة فيها الكثير من االحترام 
والتقدي���ر، وهذا ال يعني انني ل���م اكن احترمها من قبل ولكني 
ادركت كم هي انسانة رائعة ومحترمة ألني كنت اجهل شخصيتها 
احلقيقية كم���ا انها عرفتني اكثر فصرن���ا صديقتني وتوطدت 

العالقة بيننا كثيرا.
وتضيف شيرين كنت في حالة صعبة اعاني اكتئابا والشعور 
باخل���وف من فقدان زوجي كان ميزقني ولكن انغام س���اندتني 
ودعمتني وحمتني من االنهيار، لن أنس���ى موقفها ابدا وامتنى 

ان ارد لها جزءا من جميلها.

كارول أطربت جمهور »جزين«

بيروت - ندى مفرج سعيد
بقيادة املايسترو محمود عيد 
وفرقته املوسيقية أحيت الفنانة 
كارول سماحة احدى ليالي »جزين« 
حيث اس����تقبلها اكثر من 16 الفا 
حضروا من دول عربية ومناطق 
لبناني����ة مختلفة. غن����ت كارول 
في س����احة القصر البلدي حيث 
اس����تطاعت الوصول الى املسرح 
بصعوبة كبيرة، لكثرة احلش����ود 
التي اجتمعت منذ الساعات األولى 

حتى تتمكن من رؤيتها حيث لم تكن 
ليلة عادية، فلغة املوسيقى التي 
تتقنها كارول زادت من تواصلها مع 
جمهور من اعمار وثقافات مختلفة، 
فلم يردد االطفال اغنياتها فحسب 
وال الشباب متايلوا فقط انسجاما مع 
وقع املوسيقى، بل خاطبت كارول 
س����ماحة جيال آخر في تلك الليلة 
فاعتلى احد كبار الس����ن املسرح 
ليرقص الى جانب كارول مبالمح 

تعكس فرحا داخليا.

كارول سماحة


