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نجوى كرم: قلبي اليزال مفتوحًا إليجاد حبيب يستحق
أكدت أن الوقوف في »بعلبك« بحاجة إلى عمل كبير

النجم عبدالعزيز اجلاسم مع مرمي أمني

بشار الغزاوي يتوسط فاطمة الطباخ ونوليا مصطفى

مايا نصري جنوى كرم اثناء استعدادها لتصوير اغنية »ايدك«

عبدالعزيز الجاسم في »سوالفنا حلوة«

مواضيع عديدة ستقدم في حلقة يوم 
الثالثاء 13 أكتوبر اجلاري على قناة دبي، 
والتي تس����تضيف فيها مرمي أمني النجم 
القط����ري عبدالعزيز اجلاس����م مع فريق 
البرنامج: مروان عب����داهلل صالح، نوليا 
مصطف����ى، ابراهيم بادي، فاطمة الطباخ، 

بشار غزاوي، وريتا خوري.
املوض����وع األول ح����ول »االعتقادات 
والتقاليد التي تشير الى الشر«، مثل بعض 
االعتقادات اخلاطئ����ة كرفة العني اليمنى 
الى رؤية القطط السوداء وسماع صوت 
البومة وكسر املرآة وغيرها الكثير، حيث 
اعتبرت »ريتا« ان هذه األمور صارت إرثا 

بشريا يتوارثه األوالد من األهل.
وقالت فاطمة ان اخلرافة وجدت نتيجة 
خوف االنس����ان من املجهول، بينما رأى 
»بشار« ان زيادة االميان بهذه املعتقدات 
تفس����ح املجال في زيادة عدد املشعوذين 
النصاب����ني، أما املوض����وع الثاني فتناول 
»املشاكل الزوجية« وذلك من خالل استضافة 
د.س����يف بن درويش االخصائي في طب 
املجتمع، والذي أوضح ان املشاكل موجودة 

في كل بيت ولكنها تصبح مشاكل حقيقية 
إذا أثرت على الس����عادة الزوجية، محددا 
أسباب هذه املشاكل، وهل يؤثر فرق العمر 
وال����زواج بني املراهقني على خلق خلل ما 
في العالقة، وهل تقبل اآلخر كما هو دون 
محاولة تغييره يخفف من هذه املشاكل. وفي 
الوقت الذي تناول املوضوع الثالث »الفرق 
املوسيقية في الشرق«، وأسباب اختفائها، 
وهل ميكن لفناني اليوم التخلي عن األنا 
إلجناح الفريق، وهل يؤثر مردود السوق 
الغنائي على غياب هذه الفرق، حيث اعتبر 
»ابراهيم« ان هناك محاوالت بسيطة لعودة 
هذه الفرق ولكن غي����اب الدعم واختالف 
الروية الفنية ينعكس سلبا على املوضوع. 
فيم����ا حتدثت »فاطمة« عن أهم الفرق في 
الكويت مشيرة الى ان معظم الفرق تبدأ 
العمل بحماس لتعود وتنتهي بسرعة، فيما 
قال »بش����ار« ان املجتمع العربي ال يتقبل 
أغنيات القضي����ة وان معظم الفرق تعمل 
مبجهود فردي، أما »نوليا« فال ترى ان فرق 
اليوم حتمل أية رسالة في أعمالها لذلك ال 

حتقق النجاح واالنتشار املطلوب.

ناقش االعتقادات الخاطئة والمشاكل الزوجية

مايا نصري »زعالنة« من »روتانا«!
القاهرة ـ سعيد محمود

على الرغم من تألقها خالل شهر 
ف����ي بطولة  رمضان ومش����اركتها 
مسلسلي »رجال احلسم« و»وكالة 
عطية« إال ان الفنانة اللبنانية مايا 
نصري متر بحالة إحباط ش����ديدة 
بسبب عالقتها بشركة روتانا، حيث 
عاتبت الش����ركة بشدة بسبب عدم 
قيامها باالتصال بها أو ترتيب جلسات 
عمل او مفاحتتها في ألبومها املقبل، 
بالرغم من مرور عام ونصف العام 

على آخر ألبوماتها »جاي الوقت«.
ونفت مايا وج����ود خالفات بل 
هو مجرد عتاب من باب »العش����م« 
بسبب جتاهلها او عدم السؤال عنها 
من قبل مس����ؤولي الشركة رغم انه 
اليزال متبقيا في عقدها مع روتانا 
ألبومان. ودافعت عن أسباب إخفاء 
خب����ر خطوبتها الت����ي متت مؤخرا 
من املخرج ايهاب ملعي، مؤكدة انها 
تراها مسألة شخصية ال ميكن ألحد 
اخلوض فيها، مشيرة الى انها تعرفت 
عل����ى إيهاب أثن����اء تصوير فيلمها 
اجلديد »بامبوزيا« وشعرت براحة 
شديدة جتاهه إال انها طلبت منه ان 
مينحا نفسيهما الفرصة للتأكد من 

مشاعرهما.
النقاب عن عملني  وكشفت مايا 
سينمائيني تس����تعد للمشاركة في 
بطولتهم����ا اولهما فيلم »بامبوزيا« 
مع خالد سرحان وأحمد الفيشاوي 
وإخ����راج إيهاب ملعي وم����ن املقرر 
االنتهاء من تصوي����ره خالل األيام 
القليلة املقبلة ليتم عرضه في عيد 
األضحى املبارك ام����ا الفيلم الثاني 
بالفنان مصطفى شعبان  فيجمعها 
حتت اسم »الضحية« والذي شاركها 

بطولة فيلم »كود 36«.

منت����ج »مندهش« من 
عدم الت����زام املمثلني اللي 
اللي  معاه في مسرحيته 
ما فيه����ا حج����وزات وال 
احداث.. عطهم فلوس����هم 

ويلتزمون!!

ممثلة »تذكرت« فجأة 
أح���د املخرجني واهدته 
باقة من الورود اجلميلة 
لدرج���ة ان هاملخ���رج 
انص���دم م���ن هديتها.. 

خووش ذكرى!!

التزام ورد
مط���رب انس���حب م���ن 
انتاج���ه الس���باب  ش���ركة 
يحتف���ظ فيها لنفس���ه بس 
ل���و »يس���اعده«  نتمن���ى 
 عقل���ه ويقول هاألس���باب..
اللي بالچدر يطلعه املالس!!

انسحاب

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
أثار ألبومها األخير »خليني شوفك بالليل« اجلدل 
جلهة ما احتوته االغنية عنوان العمل من جرأة سواء 
على صعيد الكلمات حيث تناجي احلبيب ملالقاتها في 
الليل، أو جلهة الكليب املصور، جنوى التي صورت 
منذ أيام أغنية ثانية من ألبومه »ايدك« حيث تروي 
حكاية عروس اصطحبت عريس���ها النتقاء فستان 
الزفاف وهناك اس���تاءت من أسلوبه وتعاطيه معها 
فقررت الهروب وتعليم الرجال درسا في فن التعاطي 
مع املرأة تقول ل� »األنباء« ان قلبها اليزال مفتوحا 

إليجاد حبيب يستحق هذا احلب الالمتناهي«.
جنوى كرم الثائرة على وضع املرأة في املجتمع 
العربي وتدعوه »ليقبل باحلب الطبيعي، اذ مينعونها 
م���ن ان حتب ألنهم يعتبرون انه���ا إذا أحبت تكون 
انس���انة فاسقة في املجتمع، وفي بعض املجتمعات 

يجب أال تتزوج إال من خالل الصورة«.
»األنباء« التقت ش���مس الغنية جنوى كرم فكان 

هذا احلوار:
األنوث��ة الفائق��ة والزائدة التي ظه��رت فيها جنوى 

كرم م��ن خالل هذه 
ف��ي  األغني��ة 

الذي  الوقت 
كان���ت 

بداياتك الفنية أكثر حتفظا، كيف تفسرين ذلك؟
األنوثة ال تلغ التحف���ظ والعكس صحيح، وكل 

شيء يأتي بحسب دوره.
ملاذا انتظرت حتى اليوم؟ وأنت التي أسست لصورة 
جنوى ك��رم الفنانة امللتزمة باألغني��ة اللبنانية صورة 

وكلمة؟
ومازلت حتى اليوم ملتزمة بكل هذه األمور، لكن 
عندما تطرح قصة الكلي���ب ويتطلب ان تتواجدي 
بهذا الشكل في منطقة غجرية، وهو أمر تقومني به 
باقتناع وليس خوفا أو ترددا، بالتأكيد أمتاشى مع 
القص���ة عندما ال أجد فيها ما هو مبتذل، لكن عندما 
أملس انحطاطا في اللحن أو الصورة أو الكلمة، أكون 
أول من يقاطع ذلك، فكما حرص األم على ولدها هو 

حرصي على نفسي.
عندما تقولني »خليني شوفك بالليل« وكأنك تضربني 
موع��دا مع احلبيب، ونحن في العالم العربي ممنوع ان 
تطلب املرأة موعد حب، كسرت بهذه الكلمة هذا الهاجس 

أو لنقل »التابو« املوجود في العالم العربي.
عندما كنت أقول له أنا ما في وأنا ال أس���مح لك، 
كانت تقوم القيامة واتهمت بتحدي الرجل، وعندما 
غنيت »مغرومة« ُسئلت إذا ما كنت مغرومة، واليوم 
أقول له »خليني شوفك« لكن ليحاسبوني عندما 

أراه.
ه��ذا يعني انك حامل��ة ولن يك��ون لقاء مع 

احلبيب؟
ليس حلم���ا اذ في بع���ض املجتمعات 
الشرقية، حيث يعتبر األمر حتفظا أيضا، 
تريدون قمع الفتاة م���ن ان حتلم أيضا؟ 
وتريدون قمعها حتى جلهة كيف ترى نفسها 

وتتخيل نفسها مع احلبيب؟
تطلب��ني من املجتم��ع ان يتقب��ل املرأة مبا 

تريده في احلب؟
ال، انت اخترت الكالم هذا، أنا قلت ان يتقبلوا 

املرأة بأن حتب بشكل طبيعي.
هل بنظرك ممنوع على املرأة العربية ان حتب؟

مينعونها من ان حتب ألنهم يعتبرون انها إذا 
أحبت تكون انسانة فاسقة في املجتمع يفترض 
أال حتب، وفي بعض املجتمعات يجب أال تتزوج 

إال من خالل الصورة.
أين أنت من هذه األمور؟

ترعرعنا في مجتمع ضيق جدا، ففي زحلة على 
الفتاة ان تتواجد الس���اعة 
الرابعة بعد الظهر في 
منزله���ا خاصة في 
فصل الشتاء، واتذكر 
انني كنت في جوقة 
الكورس في الكنيسة 
حيث كن���ا نحّضر بعد 
انتهاء دوام املدرسة، أنا 
وبنات أعمامي وبنات 
اجليران لتراتيل 
وعيد  املي���الد 
الفصح، وكنا 
وصلن���ا  إذا 
عن���د  املن���زل 
التاسعة،  الس���اعة 
البهدالت،  تنهمر علينا 
واسأل هل يا ترى كان ما قمنا 

به معيبا.
هل أحبت جنوى خالل هذه 

الفترة؟
طبعا لك���ن لم نكن نصّرح 
باحلب ال لآلخر وال لألهل، وفي 
حال أحّبنا أحد ال نعطيه فرصة 
ليتم املش���روع وملنع املشاركة 
في احلب لم نكن نعطي فرصة 
للحب ألنهم كانوا يعلموننا ان 

األمر عيب.
وهل األمر عيب؟

العيب هو ف���ي أال حتب 
الفتاة.

عش��ت جترب��ة احلب في 
الس��ابق لكن اليوم أين أنت 
من احل��ب، والفنان ال ميكن 

ان يعيش من غير حب؟
االنس���ان ال ميك���ن ان 
يعيش من غير احلب، لكن 
هنالك فرق ف���ي ان تقبلي 
دائما مشروع احلب، أو ان 
تضعي حاجزا له في حياتك، 
أنا لم أقل انني لن أحب بعد 

اليوم، لكن قلت ان قلبي مازال مفتوحا إليجاد حبيب 
يستحق هذا احلب الالمتناهي!

احلي��اة مت��ر بس��رعة، أال تش��عرين ان الوقت قد 
يسرقك من تأسيس عائلة واألمومة؟

عدم تأس���يس عائلة هو أم���ر اعتدت عليه، لكن 
األصعب هو ان تؤسسي عائلة ومن ثم يتم االنفصال، 

ولو مت موضوع تأسيس عائلة أرحب باألمر جدا.
أال يوج��د الي��وم من ميكن ان تؤس��س معه جنوى 

عائلة؟
ال بالرغم انني احب حالة العشق واحلب.

هل من املمكن ان تتخلى جنوى كرم عن شخصيتها 
القوية إلرضاء حب رجل؟

أبدا، ألن ش���خصيتي القوية ليس���ت مس���تفزة 
لشخصية الرجل بل هي تذوب في قوته في حال لم 
تظهر منه عالمات استفزاز لشخصيتي وملا وصلت 
اليه، فال يعمد ألن ميحي وجودي لُيظهر وجوده، اذ 
يس���تطيع ان ُيبرز يحقق وجوده من خالل ما قدمه 

هو وليس على حساب وجودي أنا.
من ه��و الرجل املثالي بنظر جن��وى كرم في العالم 
والذي ترى انه يعامل زوجته وفق املبادئ التي تؤمنني 

بها؟
يجب أن أفكر مطوال قبل اإلجابة، فشخصيا أرى 
أوباما الرئيس األميركي مثاليا، لكن في العالم العربي 
من الصعب ان نحكم على ذلك فنحن نعيش في عالم 
ذكوري حيث الرج���ل وان كان يطبق البروتوكول 
ويجعل املرأة تسير امامه، لكنه من الداخل يريد ان 

يجعلها تسير اما الى جانبه واما وراءه.
ف��ي ألبومك األخي��ر »خليني ش��وفك بالليل« نقلة 
نوعية جلهة اختيار كالم األغاني والكليب املصور، هل 

تشعرين بان النقد طالك اثر التغيير هذا؟
أبدا، ألن كل الناس الذين يعيشون التطور ويحبون 
رؤية األمور القريبة من هذا الواقع، خاصة انه ليس 
كل أغنية أقدمها يج���ب أن متثلني أو تصور حالة 
أعيشها، امنا هي متثل شريحة من الناس، او حالة 
حلم لفتاة، أحيان���ا نريد ان نقول ألحدهم »خليني 
شوفك« لكننا ال نس���تطيع، رمبا من خالل األغنية 

ميكن ايصال الرسالة إليه.
يعن��ي كالم األغان��ي هو فش��ة خلق مل��ا هو غير 

مسموح؟
كالم ال ميكن ان نترجمه على ارض الواقع ألننا 
تربينا في مجتمع وفق قي���ود ننفذها ألننا تربينا 

وفقها.
انت حلمك الغناء في بعلبك لكنك مستبعدة ملاذا؟

للوق���وف في بعلبك يجب ان حتملي عمال كبيرا 
معك.

أل��م تقدم جنوى كرم حتى الي��وم عمال كبيرا يليق 
ببعلبك؟

ال توج���د بعلبك حتى الي���وم، فبعلبك ال تعني 
عواميد بعلبك.

يبدو انني ال أفهم ما تغمزين اليه؟
عواميد بعلبك حتتاج ال���ى األمان أكثر، ويجب 
التواجد في بعلبك وفق عمل متكامل، اما في مهرجانات 
بيروت فلم يتم اختيارنا بل هناك توجه نحو الفنانني 
األجانب اعتقادا منهم انهم األجنح، لكن أقول اننا نقدم 
خارج بلدنا مهرجانات ناجحة جدا، ونحن في لبنان 
نفتح قلبنا لكل من يأتي الى بلدنا، متاما كما ُتفتح 

املنازل امامنا عندما نذهب الى قرطاج وجرش.

شمس الغنّية
نجوى كرم


