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النجوم ورمضان22

يوميات فن����ان زاوية جديدة نكش����ف من خاللها عن 
يوميات كل فنان في ش����هر رمضان من حيث طقوسه في 

هذا الشهر الفضيل.
»األنباء« التقت النجم مشاري البالم الذي حدثنا عن 
يومياته وطقوسه في شهر رمضان وإليكم تفاصيل اليوميات 

مع مشاري:
مشاري.. شلون تقضي يومك في شهر رمضان؟

وايد أشياء وبصراحة يومي يكون مزحوم.
مع منو؟ األهل وال الشغل؟

واهلل شوف أهلي لهم حق علّي يعني قبل الفطور أروح 
سوق املباركية اشتري حلو وبعض الشغالت ألني متعود 

اني اتفطر في بيت أبوي.
وبعد الفطور؟

أودي  الفط����ور  بع����د 
عيالي لألماك����ن الترفيهية 
واأللعاب خصوصا أول أيام 

رمضان.
شمعنـــا أول أيــــام 

رمضان؟
ألن من نص شهر رمضان 
الغبقات  راح انش����غل في 
الفنية، باإلضافة الى انشغالي 
ببروڤات املسرح اللي تبدأ 
من بعد الفطور لغاية الفجر 

بشكل يومي.
ــع  ــا تتاب ــي مـــ يعنـــ

املسلسالت؟
قلي����ال جدا، وأش����وفها 
وأتابعه����ا بعد رمضان ألن 
ما عندي وقت، لكن اسمع 
من خ����الل األهل عن العمل 

الناجح والضارب.
يعني مالك طقوس معينة 
ــي  برمضان مثل هواية املش

ولعب الكرة؟
صدقني ما عندي وقت، 
يا دوب قبل الفطور اشتري 
بعض الشغالت وانا عموما 
مو مع الرياضة وس����اعات 
أروح النادي الصحي اذا كان 
عندي وقت للمحافظة على 
وزني ومثل ما تدري رمضان 

كله أكل.
ــي اللي فقدته  ــنو الش ش

في يومياتك في رمضان؟

الراحة وفيلكا خصوصا ملا كنا نتمشى على البحر 
ونتجمع لكن الظروف تغيرت وايد والدنيا تالهي.

صچ انكم تصورون املسلسالت في رمضان؟
إي يحص���ل وايد معان���ا خصوصا ان املخرج ما 
يلحق يخلص من التصوير فتالقينا نصور برمضان 
وم���رة اذكر ملا كنا نص���ور دارت األيام دخلنا على 
أواخر ش���هر رمضان واحنا للحني نصور العم����ل 

حتى نخلص.
وشنو شعورك وانت تصور وانت صامي؟

تصدق، واهلل شعور وايد حلو، خاصة انه اجلميع 
اللي حواليك يساعدونك على تصوير العمل، ورغم 
التعب بهالشي اال وانه وهلل احلمد هالتعب يزول ليما 
نشوف ردة فعل الناس على االعمال اللي نصورها، 

خصوصا ان ش���هر رمضان من االشهر اللي يصير 
فيها تنافس كبير بني احملطات الفضائية، وهالشي 
املس���تفيد منه املشاهد اللي يختار االفضل ويتابعه 
من اعمال مع ان الكثير من املش���اهدين يتضايقون 

من كثرة االعمال بس الزين يفرض نفسه.
بس هاالعمال حققت جنومية للكثير من الفنانني.

اكيد، وانا واحد منهم، واعتبر شهر رمضان فال خير علي 
ألن شهرتي انطلقت فيه ولذلك احرص كل احلرص على ان 
تكون اعمالي في شهر رمضان مميزة حتى ترسخ في عقول 

املشاهدين اللي يطالبوني داميا بتقدمي االفضل لهم.
كلمة أخيرة؟

مبارك علي��كم الشهر وعل���ى األمة اإلسالمية وأمت`نى 
أعم���الي تعجبكم.


