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مطرب���ة متضايق���ة 26
حي���ل ألنه محد »بارك« 
لها في مشروعها الغنائي 
اليديد اللي تعبت عليه 
علش���ان تكون مميزة.. 

اهلل يعينچ!

ممثلة »فرحانة« وايد ألنه 
احد املخرجني امتدح اداءها 
الدرامية،  في احد االعم���ال 
صاحبتنا ما صدقت خبر وما 
خلت احد ما بلغته بهالشي.. 

الطيور على اشكالها تقع!

مشروع مدح

حققت حلمها بالعمل مع زياد الرحباني

مايا دياب: مازلت أستمتع بنجاح دوري في »كالم نسوان«
صعيد التمثيل؟

اكيد وأي دور سألعبه يجب ان يكون 
في مستوى الش����خصية التي جسدتها 
في »كالم نسوان« لكونها شخصية لها 

وقعها وثقلها.
هل بدأت تُعرض علي��ك أعمال متثيلية 

أخرى؟
ثمة نصوص لكني لس����ت في عجلة 
خصوصا اني مازلت استمتع بنجاح دوري 

في »كالم نسوان«.
متى س��يبصر النور مسلس��ل »الدنيا 
هيك« ال��ذي صورته منذ فت��رة مع فريق 

الفور كاتس؟
مازلنا ننتظر حل املشكلة بني منتج 
املسلسل وتلفزيون لبنان الرسمي وامتنى 
ان يقدم كل ط����رف بعض التنازالت كي 
حتل املشكلة وُيعرض العمل خصوصا 
اننا تعبنا عليه كثيرا وحتدثنا عنه طويال 

في اإلعالم.
دورك في املسلسل هو دور كوميدي؟

صحيح، وال مشكلة عندي في ذلك بل 
أحب ان يرى الناس مايا في الدراما كما 

في الكوميديا.
ماذا عن الفور كاتس؟ هل ستس��تمرين 

مع الفرقة؟
اكيد ومنذ فت����رة اخترنا الفتاة التي 
ستحل مكان داليدا شماعي زوجة الفنان 
غسان الرحباني والتي قررت ترك الفرقة 
والتفرغ لعائلتها، وأوالدها، الفرقة مس����تمرة لكن 
الصعوبة تكمن في كون ظ����روف كل واحدة تؤثر 

على عمل الفرقة ككل.
ش��اركت أخيرا الفن��ان زياد الرحبان��ي احلفالت 
التي قدمها في س��ورية ولبنان، م��اذا تقولني عن هذه 

الفرصة؟
عملي مع زياد هو حلم حتقق وانا محظوظة في 
القيام بشيء أحبه ومع فنان لطاملا تابعته وحفظت 
اعماله، مشاركتي في حفالت زياد اضافة كبيرة لي 
وانا ممتنة جدا له إلعطائي هذه الفرصة، وقد علمت 
انه في بداية العام اجلديد س����يكون لنا حفالت في 

مصر وابوظبي وباريس.
ما رأي زياد في مايا دياب؟

هو يقول إنه اكتشف في مواهب مخبأة وسيعمل 
عليها ويبلورها حتى تصير اجمل في املستقبل.

فيما الثانية تلفزيونية فضال عن ان مشاركتي في 
»كالم نسوان« هي مشاركة منفردة بينما في الفيلم 
كن����ت في عداد فريق الفور كاتس، ثم ان هناك فرقا 
في املضم����ون ألن مضمون الفيلم يختلف كليا عن 

مضمون املسلسل.
أي مج��ال وجدت��ه مريحا أكث��ر لك، الس��ينما أم 

التلفزيون؟
لكل مجال ايجابياته وسلبياته لكن بالنسبة لي 
السينما مريحة اكثر، بينما الدراما متعبة ويتطلب 

اجنازها وقتا طويال.
ه��ل تفكرين ف��ي االقامة في مص��ر للتركيز على 

التمثيل؟
ال، فأنا لسُت أنانية وال اقبل ان اظلم معي زوجي 

وابنتي.
بعد كالم نس��وان هل سيكون خيارك اصعب على 

التحدي وقلت في قرارة نفس����ي اما ان تنجح بتول 
او تسقط السيما ان ش����خصيتها هي نقلة جديدة 
في الدراما املصرية باعتبارها املرة األولى التي تتم 
فيها معاجلة موضوع يتعلق باملرأة اخلليجية في 

املسلسالت املصرية.
ه��ل فرض��ت على املعنيني باملسلس��ل ش��روطك 

املادية؟
ال احب ان احتدث في موضوع املادة، فقط اقول 
اني تعاملت مع هذا األمر مبوضوعية ومنطق السيما 
ان اجر التمثيل يختلف عن االجر الذي اتقاضاه في 

حفالتي الغنائية.
مباذا تختل��ف جتربتك التلفزيونية في مسلس��ل 
»كالم نس��وان« عن جتربتك الس��ينمائية السابقة في 

فيلم »أسد وأربع قطط«؟
ال مجال أبدا للمقارنة ألن التجربة األولى سينمائية 

بيروت ـ بولين فاضل
قد تكون سنة 2009 سنة الفنانة مايا 
دي����اب بامتياز، ففي هذه الس����نة رزقت 
بطفلتها األولى وفي هذه السنة حظيت 
بعيدا عن فريق الفوركاتس بفرصة دخول 
مصر من الباب العريض من خالل الدراما 
املصرية وحتديدا من خالل مسلسل »كالم 
نسوان« الذي ُعرض خالل شهر رمضان 

املبارك.
وفي هذه السنة ايضا اختيرت من قبل 
الفنان زياد الرحباني ملشاركته احلفالت 
التي احياها في سورية ولبنان، مايا ورغم 
األبواب العديدة التي بدأت تفتح في وجهها، 
التزال مستمرة مع فريق الفوركاتس الذي 

تدين له بالكثير من الفضل.
كي��ف تقّيمني األصداء على ش��خصية 
بت��ول التي جس��دتها في مسلس��ل »كالم 

نسوان«؟
األصداء ايجابية وأنا سعيدة باآلراء 
سواء كانت من الناس او من الصحافيني، 
الناس الذي����ن التقيتهم يقولون لي انهم 
كانوا ينتظ����رون بتول وهذا يعني انهم 
احبوها. الصحافة بدورها راضية رغم ان 
مهمة الصحافي ان ينتقد ويسلط الضوء 
على األخطاء، لكن عموما الصحافة اشادت 

بي وهذا بالنسبة لي جناح.
بع��ض التعليقات كانت ح��ول متثيلك 
باللهجة املصرية في وقت تلعبني دور امرأة 

خليجية ماذا تقولني في هذا الصدد؟
هن����اك من توقف عند هذا األمر في مقابل من لم 
يستغربه، لكن حلسن احلظ ان الدور كان باللهجة 
املصرية ال باللهجة اخلليجية ألنني لم أكن ألجيدها 
كونها صعبة بالنس����بة لي بينما اللهجة املصرية 
سبق ان دخلت كل بيت بفضل األفالم واملسلسالت 

املصرية التي اعتدنا متابعتها.
ترددت قبل املوافقة على الدور واملسلسل ككل؟

ل����م يكن لدي الوقت كي أت����ردد اذ كان يجب ان 
اعطي جوابي في غضون خمس����ة عشر يوما وفي 
حال املوافقة الس����فر على الف����ور الى مصر والبدء 

بالتصوير.
عندما قرأت السيناريو أحسست ان الناس اما ان 
يحبون����ي في بتول او ال يحبوني، يعني ما من حل 
وسط، وألن الدور فيه حتد كبير لي وافقت وقبلت 

مايا دياب زياد الرحباني

يجمع بين الكوميديا والدراما البوليسية

»MBC« أقارب وثعالب« يوميًا على«

احلبيب والدريعان والعيسى في املسلسل

بدأت قناة MBC عرض مسلسل »اقارب وثعالب« والذي 
مت تصويره في س����ورية من قبل املخرج هشام شربتجي 
مبش����اركة ثالثة من جنوم الدراما السعودية وهم: حبيب 
احلبيب ودريعان الدريعان وفيصل العيسى، ويعتبر العمل 
من املسلس����الت الكوميدية االجتماعية اجلديدة التي صاغ 
قصتها الكاتب والفنان السعودي عبداهلل العامر وانتجتها 
الصدف لالنتاج الصوتي واملرئي. تدور احداث مسلس����ل 
»اق����ارب وثعالب« بطابع البحث والتحري الذي يجمع بني 
الكوميديا والدراما البوليس����ية حول رجل تسعيني يدعى 
ش����اهر يكتشف اوالده واحفاده بعد موته انه كان متزوجا 
منذ زمن بعيد من احدى السيدات في سورية، كما وجدوا 
اوراقا تثبت ملكيت����ه لبيت ومزرعة في منطقة راقية جدا 
في دمشق ما يجعلهم يقررون السفر الى سورية بحثا عن 
ورث والدهم، يتوجه ابنه سعيد الى سورية بصحبة ولديه 
مصبح وعبيد ويبدأون في البحث جميعا وهم ال ميلكون 
شيئا سوى عنوان مكتوب على ورقة الزواج، حيث يكون 
هذا العنوان هو اخليط االول الذي يستخدمونه في مشوار 
البحث. يشارك في العمل عدد كبير من الفنانني السوريني 
منهم: سوسن أرشيد، زهير رمضان، عبداحلكيم قطيفان، 
انطواني����ت جنيب، لينا االحم����د، آالء عفش، جمال العلي، 
جرجس جبارة، جوزيف ناشف، فهد السكري، وائل ابوغزالة، 

محمد خير اجلراح ومن لبنان روزالني حالق.
ويتكون الطاق����م الفني من مؤيد النحاس مخرج منفذ، 
اسماعيل ديريكي مس����اعد مخرج، سلمى برزاي سكريبت 
وهيث����م كرمي مدير اضاءة، يزن ش����ربتجي مصور، محمد 
كرمي صوت، ناتاشا الطويل مكياج، باسم كيالني مونتاج، 
احمد احلس����ن ش����اريو وكرين وعمار زاهد كوافير، احمد 
الشيخ ديكور، حكمت االحمد مساعد مصور، احمد العمري 
مشرف مالبس، زياد ناصيف مصور فوتوغرافي، اسماعيل 
عمر مشرف اكسسوار، لبنى املزين مساعدة مالبس، حسام 
س����المة ادارة مالية، علي عزالدين مساعد مدير انتاج، اياد 

املفرج منفذ انتاج ووائل زيدان مدير ادارة انتاج.

مخ���رج إذاعي رفض 
تغيير موعد بث برنامجه 
رغم طلب ف���ري�ق عمله 
ألن ظروف���ه اخلاص���ة 
»أهم« من ظروفهم.. ارحم 

ترحم!

ظروف


