
يوميات

فـنــان 
صـائم

االحد

13  سبتمبر 2009 النجوم ورمضان26

عباس النوري فنان ال ميكن تخيل 
الدراما السورية من دونه، له حضوره 
بشتى أصناف الدراما من أعمال البيئة 
الشامية وشخصية أبو عصام في باب 
احلارة التي أثار غيابها جدال واسعا في 
الوسط الفني ولدى اجلمهور إلى شخصية 
أبو جعفر املنصور في األعمال التاريخية 

وغيرها من األعمال املعاصرة.
الفنان عب����اس الن����وري كيف هي 
حياته في شهر رمضان املبارك، الدردشة 
الس����ريعة تلقي مزيدا من الضوء على 

هذا املوضوع:
كي��ف يعيش عب��اس النوري ش��هر 

رمضان؟
رمض���ان ل�������ه خصوصية، فه��و 
يتج�اوز مس����ألة الطعام إلى مس����ألة 
صلة الرحم وأكث����ر ما أمتناه أن تكون 
والدت��ي ووال����دي حاضرين معي على 

مائدة اإلفطار.

وبش����كل عام رمض����ان ليس مجرد 
أكل وليس صياما مبعنى االمتناع عن 
الطعام، بل مبعنى إعادة النظر في أخالقنا 
االجتماعية مع بعضنا، ولذلك يجب على 
اإلنس����ان أن يصلح من أخطائه قبل أن 

ينتقد أخطاء اآلخرين.
ورمضان فرصة للعائلة لكي يراجع 
األب أخالقه وسلوكه وقيمه العامة مع 
أوالده وال يعي����ب األب أن يخطئ ولكن 
يعيبه أال يعترف بخطئه ألن إذا لم يتم 
جتاوز اخلطأ فستكون هناك إعادة إلنتاج 

التخلف.
في رمضان أحرص على أن أشبه أخالق 
رمضان، وعندما أش����به أخالق رمضان 
مبعناها الرحماني ومعناها االجتماعي 
اجلميل ستكون عالقتنا مع بعض أجمل 
وتصبح عالقات املجتمع متينة بدءا من 
األس����رة. وأنا أمتنى أن تكون طاولتي 
طاولة اجلميع وأمتنى على أي إنس����ان 

أن يفتح باب بيتي ويدخل من دون أي 
دعوة وهذا يكون شرفا لي ويقربني إلى 

أخالقي وإلى ربي.
ماذا عن أعمالك خالل شهر رمضان؟

من اهم اعمالي »ش����ت�اء س����اخن« 
تألي��ف فؤاد حمي����رة، وإخ���راج فراس 
دهني وس����يعرض عل��ى قناة أبوظب�ي 
وهو عمل اجتماع����ي مأخوذ عن قصة 
حقيقية مشوقة ومهمة جرت أحداثها في 
ضواحي دمشق. والعمل الثاني »قلبي 
معكم« قص����ة اجتماعية جميلة حتكي 
عن اجلانب العاطف����ي املهزوم من قيم 
موروثة، وأتوق����ع أن ينجح هذا العمل 
وسيعرض على أكثر من محطة فضائية 
وهو من تأليف أمل حنا وإخراج سامر 
برقاوي وإنتاج »سورية الدولية«. واآلن 
انا مشغول بتصوير مسلسل »احلصرم 
الش����امي« في جزئه الثالث وسيعرض 

على قناة أوربيت.

عباس النوري: رمضان فرصة إلعادة النظر في أخالقنا 
حتى تكون عالقتنا مع بعض أجمل 

في باب احلارة

إعداد: دمشق ـ هدى العبود


