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محمود بوشهري بوشهري مع هيفاء حسني في مسلسل »الهدامة«

مشهد من أحد أعماله املسرحية

أحمد حلمي

...ومع ميساء مغربي في فوازير »الراي«

محمود بوشهري: حبي لهيفاء ال يمكنني اإلفصاح عنه
عبدالحميد الخطيب

يجسد الفنان محمود بوشهري شخصية »عبداهلل« في 
املسلسل اخلليجي »منيرة« الذي يلعب بطولته مع الفنانة 
هيفاء حسني وعدد من النجوم منهم غازي حسني، صالح 
املال، فاطمة احلوسني، عبداحملسن القفاص وآخرين، ومن 
تأليف: هيثم بودي واخراج محمد دحام الشمري وتعرضه 
قناة أبوظبي األولى خالل ش����هر رمض����ان املبارك، حيث 
أبدى بوشهري ارتياحه الشديد للعمل في املسلسل الذي 
يعتب����ره من األعمال الضخمة والكبي����رة متمنيا ان ينال 
اعجاب املشاهدين. عن املسلسل والقضايا التي يناقشها 
وأهم املواقف التي حدثت أثناء تصويره دار احلوار التالي 

مع بوشهري فإلى التفاصيل:
محم��ود ه��ل لك ان حتدثن��ا عن مالمح ش��خصيتك في 

مسلسل »منيرة«؟
بداية أريد ان أعبر عن سعادتي لتواجدي ضمن طاقم 
عمل مسلس����ل »منيرة«، اذ ان هذا العمل يعد من األعمال 
الضخم����ة والكبيرة جدا في مضمون����ه وانتاجه وطاقمه 
وبالنسبة لدوري فأنا أجسد شخصية »عبداهلل« الشاب 
الطموح الذي يعّبر عن أيام الشباب في سنة 1935، أحب 
الدراسة جدا ومجتهد في التعلم واحاول احلصول على أعلى 
الشهادات، رومانسي وامثل احلب النقي األبيض الذي كان 
الشباب يعيشونه في تلك احلقبة الزمنية، من خالل قصة 
حب مكبوت ل� »منيرة« »هيفاء حسني« وميكن القول بأن 
دوري ذو تركيبة جميلة وجديدة على الدراما اخلليجية.

صف لنا قصة احلب التي جتري بينك وبني هيفاء في املسلسل؟
منذ الصغر ونحن نحب بعضنا البعض، فأحاول بأن 
أصل لها، ولكن هذا األمر يكون صعبا جدا، بسبب البيئة 
التي نعيش بها واحلقبة الزمنية التي نعيشها، فحبي لها 
يكتب له بأن يبق����ى محجوزا بني جدران قلبي ال يتعداه، 
وال ميكنني اإلفصاح عنه، على عكس الزمن احلالي الذي 
بات فيه احلب علنيا وكلمة أحبك تنطق بسهولة وال معنى 
لها وأريد ان أشيد باألداء املتميز للفنانة هيفاء حسني فهي 
ممثلة محترفة ورائعة جدا بأخالقها، وما زاد من متيزها 
في املسلس����ل هو انها متتلك نفس البراءة والروح املرحة 

التي متتلكها شخصية »منيرة«.
ه��ل من طقوس قمت بها أو مراجع جلأت لها قبل دخولك 
الى »لوكيشينات« املسلسل لتتمكن من معايشة الشخصية؟

نع����م فقد قرأت كتابا عن تاريخ الكويت في عام 1935، 
فعرفت من خالله أشياء كثيرة عن ذلك العصر كنت أجهلها، 
ومنها انهم كانوا يطيلون الش����عر وش����واربهم باالضافة 
الى انهم كانوا يتكلمون اللغة االجنليزية وكانوا يحبون 
التعلم، على عكس ما كنا نش����اهده في األعمال التراثية، 

وشخصيا اعتبر مسلسل »منيرة« نقلة 180 درجة بالنسبة 
لي ولألعمال التراثية.

ما حقيقة بكائك أثناء تصوير »منيرة«؟
في أحد املش����اهد التي تدور بيني وبني هيفاء حس����ني 
»منيرة«، نزلت من عيني دموع حقيقية، اذ ان املشهد الذي 
كنا نؤديه كان محزنا جدا فأثر في جدا، وميكن القول بأن 

هذا من أحب املشاهد الى قلبي.
ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟

هذه أول مرة أجسد فيها دور انسان رومانسي، وأول 
مرة أجسد دور شاب يعيش في الزمن القدمي، والصعوبة 
كانت تكمن في تأقلمي مع ذلك، ولكن مبس����اعدة املخرج 
محمد دحام الش����مري اس����تطعت التعايش مع شخصية 
»عب����داهلل«، لدرجة اني عندما انظر لنفس����ي اآلن ال أرى 

محمود بوشهري امنا »عبداهلل«.
س��معنا ان��ك قم��ت بتربية ش��اربك خصيص��ا من أجل 

املسلسل؟
نعم هذا صحيح.

هل ستزيله أم انه سيالزمك في املستقبل؟
بالطبع سأحلقه، ألني إذا أبقيته فذلك يعني ان شخصية 
»عبداهلل« ستالزمني وهذا ما ال أريده، فأنا أحب ان أفصل 

ما بني العمل وحياتي الشخصية.
كيف ترى حظوظ »منيرة« في ظل زحمة األعمال في شهر 

رمضان؟
من الصعب ان تقول ان املشاهد راض عن أي مسلسل، 
ولكن املمثلني في »مني����رة« قاموا بأداء ما عليهم وتعبوا 
ملدة 4 أشهر من التصوير، والباقي سأتركه جلمهور قناة 
»أبوظبي األولى« فهم احلكم في النهاية، وأمتنى ان ينال 

املسلسل إعجابهم ويحوز على رضاهم.
أيهما أصعب بالنسبة لك األعمال التراثية أم املعاصرة؟

أعتقد ان األعمال التي تنتمي للبيئة القدمية أصعب في 
التعامل، وسبب ذلك انني لم أكن أعيش في تلك احلقبة الزمنية، 
ولهذا أجد صعوبة في متثيل الدور وتقمص الشخصية من 
طريقة الكالم القدمي وأسلوب املشي، باالضافة الى التعامل 

مع األدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم.
ما السبب برأيك الذي جعل الدراما العربية تعود الى التراث 

والتاريخ بالسنوات األخيرة التي مضت؟
السبب يعود الى املشاهدين أنفسهم، اذ انهم يريدون 
ان يعرفوا ما الذي حصل في ذلك الزمان الذي مضى والذي 
لم يعيش����وه، وميكن القول بأن هناك مسلسالت تراثية 
جنحت، لكن مسلسل »منيرة« يختلف عنهما جميعا ألنه 
مسلس����ل تاريخي وثائقي رومانسي تراثي، حيث يربط 

عدة حلقات مع بعضها البعض.

رومانسي جدًا ويمثل العشق األبيض النقي في »منيرة«

أمل حجازي تفتتح مطعمها الصيفي

راندا البحيري وإيساف »عايشين اللحظة«

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
انضمت الفنانة أمل حجازي إلى قائمة الفنانني 
الذين ميتلكون مطاع����م خاصة في لبنان، بعد ان 
افتتحت مطعمها في منطقة »الصيفي« في األشرفية 
مساء الثالثاء املاضي برعاية وزير السياحة ايلي 

ماروني. 
وقد شهد االفتتاح حضور حشد فني ليباركوا ألمل 
ولزوجها محمد البسام، املطعم الذي يقدم املأكوالت 
اللبنانية، وكان في مقدمة احلضور الفنانة االماراتية 
أحالم وزوجها مبارك وم����ي حريري ودينا حايك 
وباسمة واملخرجة رندى العلم والدي جاي اوسني 
وامللحن سمير صفير وعقيلته وامللحن هيثم زياد 
وطوني سمعان من الشؤون الفنية في »روتانا«، 
إضافة الى حش����د كبير من أهل الصحافة واإلعالم 

وفي مقدمتهم اإلعالمية نضال األحمدية.
أمل تلقت ببس����اطتها الدائمة وابتسامتها التي 
ال تفارقها وأجرت العديد من احلوارات الصحافية 

املكتوبة واملرئية واملسموعة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
دخلت الفنانة جنوى كرم استديو التسجيل األسبوع املاضي 
حيث وضعت صوتها على األغنية األولى من ألبومها اجلديد الذي 
سيصدر ما بني أواخر مايو ومطلع يونيو املقبل، وهي من أحلان 

وسام األمير.
وبالرغم من ان عقد »ش���مس األغنية اللبنانية« كان انتهى مع 
»روتانا« مع طرح ألبومها األخير »خليني ش���وفك بالليل« اال ان 
العالقة الوطيدة التي جتمع الفنانة بالش���ركة ال ميكن ان يحدها 
عق���د، اذ هي مفتوحة، ويقول طارق أبوجودة مدير اعمال جنوى 
وابن ش���قيقتها »ان جنوى جتدد تلقائيا لنفسها في الشركة التي 

تعتبرها كمنزلها«.
هذا ويتوقع ان تصور جنوى اغنية »ايدك« خالل االيام املقبلة 
بعد ان تستقر على اسم املخرج الذي ستتعاون معه بعد ان تختار 
القصة األق���رب اليها من بني العديد من »الس���توري بورد« التي 

ستعرض عليها.
لكن ماذا عن الدعوى املزدوجة التي قال طوني األسمر انه رفعها 
في وجه الفنانة وشركة »روتانا« على خلفية اغفال ذكر اسمه على 
اغني���ة »حبيبي ما بخبي عليك« فإن ابوجودة اكد ان جنوى غير 
معنية باألمر، وامنا الش���ركة املنتجة هي التي اعتذرت عن األمر، 

وعادت في الطبعة الثانية لأللبوم لتدرج اسمه.
لك���ن ماذا عن الديو الذي س���يجمع فنان الع���رب محمد عبده 
والفنانة، خاصة ان فنان العرب كان اثار املوضوع في تصريحاته 
االخيرة بحيث اعلن عن حبه للفنانة، مشيرا الى انه فور جهوزية 
النص الش���عري ليكون نافذا ومشغوال كي يرسم صوت الشريك 

في الديو سيعمل على تنفيذه.
يذكر ان جنوى كرم كتبت كلمات القصيدة وحلنها وسام األمير 
ويفترض ان تغني هي باللهجة اللبنانية على ان يغني فنان العرب 

باللهجة اخلليجية.

القاهرة ـ سعيد محمود
بع����د ان اطمأن على فيلم����ه اجلديد »ألف 
مبروك« قرر احمد حلمي ان يتوجه الى االذاعة 
معشوقته منذ صغره ليقوم بواجبه جتاهها 
مثلما يفعل كل رمضان ليطل على جمهوره من 
خالل اثيرها الساحر وقام حلمي والسيناريست 
مجدي الكدش بالبح����ث والتنقيب عن فكرة 
مسلسل كوميدي يقوم بتسجيل حلقاته هذه 
األيام لتتم إذاعته عبر اذاعة الشرق األوسط 
قبل أذان املغرب مباشرة وملدة 10 دقائق يوميا 
ويحمل املسلسل اسما مبدئيا وهو »اطلبيني 
من بابا«. وعن املسلسل يقول حلمي »تعودت 
س����نويا ان اقدم وجبة فنية خفيفة للجمهور 
طوال شهر رمضان وهم ينتظرون مدفع اإلفطار 
يوميا من خالل عمل خفيف ميكنه االستمتاع 
به وبتفاصيله من خالل صوتي ومبش����اركة 
مجموعة متمي����زة من النجوم يتم اختيارهم 
بعناية كل عام، أنا أعشق االذاعة منذ صغري 
لذل����ك أهتم بكل التفاصي����ل التي أقدمها فيها 
فاملسلسل االذاعي بالنسبة لي أكثر جهدا من 

الفيلم وينال نفس االهتمام«. وعن دوره قال 
انه يجسد شخصية عايش الغندور الذي يريد 
االنتقال من سوهاج مسقط رأسه الى القاهرة 
ليعمل في مجال اإلعالنات بعد ان أقنع والده 
دسوقي الغندور عمدة كفر ابوبطاطا بصعوبة 

كما انه الولد الوحيد ألسرة الغندور.
وفي القاه����رة يقيم عايش في اجليزة مع 
ابن خاله عبداهلل الذي جاء القاهرة للبحث عن 
وظيفة دون جدوى وعبداهلل يحب ابنة خالته 
زهرة ويتعلق زواجهما حتى يجد وظيفة، وبعد 
بضعة شهور ينجح عايش في احلصول على 
وظيفة في احدى الوكاالت اإلعالنية الكبيرة 
وهناك يلتقي مبروة الريس ابنة صاحب الوكالة 

وتقع العديد من املفارقات الكوميدية.
املسلسل يشارك في بطولته احمد حلمي 
وحنان ترك وحس����ن حس����ني ولطفي لبيب 
وادوارد وسلوى عثمان وهبة عبدالغني وتيسير 
عبدالغني وسامية عاطف وتأليف مجدي الكدش 
 Pro Communication وإخراج عالء خلف وانتاج

وستتم إذاعته في متام الساعة 5.45.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
احتفلت راندا البحيري وايساف 
بط���ال فيلم »عايش���ني اللحظة« 
باقترابهم���ا من نهاي���ة تصوير 
ألفته  فيلمهم���ا اجلديد وال���ذي 
وتخرجه ألفت عثمان ويشاركهما 
ف���رج وايناس  البطولة ياس���ر 
القاضي وميار  النجار وعم���رو 
الغيطي وفت���وح احمد ويتناول 

الفيلم في اط���ار اجتماعي قصة 
متس االسرة املصرية والعربية 
وتناقش مشكالت اجتماعية جديدة 
طرأت على مجتمعنا الشرقي من 
خالل مجموعة من الشباب وكيفية 
مواجهتهم ملش���كالتهم ومشاكل 

املجتمع التي تواجههم.
وقد اقيم االحتفال امام املركز 
القومي للسينما حيث مت تصوير 

عدد من مشاهد الفيلم والتي شارك 
فيها ايس���اف وران���دا البحيري 
وفتوح احمد واعلن فيها االس���م 
النهائي للفيلم حيث اكدت راندا 
حيرة اسرة الفيلم ما بني 3 اسماء 
وهي »هانعيش« و»عايش���ني« 
و»عايشني اللحظة« الى ان اعلن 
يوم االحتفال عن االسم النهائي 

للفيلم.

أمل حجازي مع زوجها محمد الباسم

راندا وايساف واالحتفال بنهاية تصوير الفيلم

جنوى كرم

نجوى كرم تستكمل مسيرتها »الروتانية« رغم انتهاء عقدها
تصّور »إيدك« وتسجل أولى أغنيات ألبومها الجديد و»ديو« مرتقب مع محمد عبده

أحمد حلمي »عايش« في اإلذاعة
بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم

مقدم����ة برام����ج في 
إحدى احملطات الفضائية 
»ساهمت« في إخراج زميلة 
لها م����ن برنامجها بعدما 
شوهت سمعتها.. بوطبيع 

ما ييوز من طبعه!

ممثل متضايق لعدم 
اللي  ع����رض مسلس����له 
يحمل بني طياته »جوهر« 
اإلنس����انية  العالق����ات 
مو مقدرينها مس����ؤولي 
التلفزيون... اهلل يعينك!

مساهمة تقدير
ممثلة »ش���اهدت« 
زفة إحدى زميالتها من 
أحد املنتجني، صاحبتنا 
ما صدقت خبر متشي 
وتسولف بهالسالفة.. 

الشماتة موزينة!

زفة


