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القاهرة ـ سعيد محمود
ينتهي قريبا الفنان طلعت زكريا من وضع اللمسات 
األخيرة على سيناريو مسلسله »مدفع رمضان« ليبدأ في 
اختيار طاقم العمل حتى يبدأ التصوير قريبا، املسلسل 
يدور في إطار كوميدي يعود به الى شاش����ة التلفزيون 
بعد غياب طويل ورحلة مرض منذ عامني ابتعد خاللهما 

عن الفن.
كما يبدأ طلعت زكريا تصوير أحدث أفالمه وهو »سعيد 
حركات« الذي يلعب بطولته ومن تأليفه ويشاركه البطولة 
حسن حسني ومي كساب ومجدي صبحي وابنته أميمة 
وابنه عمر اخ����راج محمد مصطفى، وتدور أحداثه حول 
»سعيد الفكهاني« الذي يغش الناس أثناء البيع لدرجة 
ان����ه يحقن البطيخ مبياه حمراء وتلعب الظروف دورها 
معه ويكلف مبهم����ة وطنية بباريس وينجح فيها، وفي 
الفيلم جتسد ابنته اميمة دور أخت خطيبته ويجسد ابنه 
عمر دور أحد املسؤولني. يذكر ان فيلم »سعيد حركات« 
هو ثالث بطولة لطلعت زكريا بعد »قصة احلي الشعبي« 
و»طباخ الرئيس« حيث غاب ملدة عامني ملرضه وعاد في 
رمضان املاضي كضيف شرف في مسلسل »بيت العيلة« 

وفي العديد من البرامج.

زهرة اخلرجي

جنوى كرم

روال مع فريق برنامج »ال ميل«

روال شامية

امللحن واملنتج عادل املسيليم مشاري مع الزميل خالد السويدان

روال شامية: الدراما التلفزيونية تفّجر الفن بداخلي
بيروت ـ بولين فاضل

رغم أنها ُعرف����ت منذ بدايتها 
كممثلة كوميدية واس����تطاعت ان 
تثبت ذاتها في هذا املجال بفضل 
عفويتها وخفة ظلها، لم تتخل املمثلة 
روال ش����امية يوما عن رغبتها في 
خوض غم����ار التمثيل في الدراما 
التلفزيونية، روال وبعدما حتقق لها 
ما تريد في مسلسل »ليالي« عينها 
اليوم على فرصة بطولة مسلسل 
تلفزيوني، أما في الكوميديا فهي 
مستمرة في برنامج »ال ميل« وال 
تفكر في مغادرة تلفزيون »املستقبل« 

مبجرد أن تطلبها محطة أخرى.
»األنباء«: التقت شامية لتعرف 
منها أهم خططها الفترة املقبلة فإلى 

التفاصيل:
ظه��رت مع فري��ق »ال ميل« في 
برنامج »خدنا بحلمك« على شاش��ة 
ال� LBC خالل شهر رمضان املبارك 
األمر الذي دفع البعض إلى االعتقاد 
»املس��تقبل«  تلفزيون  أنكم غادرمت 

ماذا تقولني في هذا الصدد؟
نحن في النهاية ممثلون وإذا كنا 
نظهر على شاشة »املستقبل« في 
برنامج كوميدي، فهذا ال مينع أن 
نطل على شاشة أخرى كأي ممثلني 

آخرين.
وتضيف: االحتكار ال ضرورة له، 
وشخصيا عندما علمت أن برنامجي 
»ليالي« و»خدنا بحلمك« سُيعرضان 
على شاشة ال� LBC، فرحت كثيرا 
ألنه رمبا هناك أشخاص ال يشاهدون 
تلفزيون »املستقبل« وبالتالي جميل 
ان يشاهدوها على شاشات أخرى 

بعيدا عن االحتكار واحلصرية.
انطلق��ت م��ن محط��ة MTV في 

جعلك توافقني عليه؟
الدور جميل جدا فضال عن اني 
أفضل أن يراني الناس في جتربتي 
الدرامية األولى ضمن دور صغير 

ليتقبلوني شيئا فشيئا.
يعني ستكررين التجربة؟

أمتن����ى ذل����ك والس����يما ف����ي 
املسلسالت الدرامية اللبنانية التي 
تفتخر مبستواها، وحلمي أن أقوم 
ببطولة مطلقة في مسلسل درامي 
أو فيلم سينمائي، في النهاية أنا 
ممثلة والتمثيل عشقي منذ صغري 
ومن خالل الدراما أفجر كل ما في 
داخلي من فن، لكن املهم ان اقتنع 

بالدور كي أمثله.
كيف وجدت الدراما في جتربتك 

األولى؟
مهمة ج����دا وتبرز قدرة املمثل 
خصوص����ا إذا كان متخصصا في 

الكوميديا العفوية.
أي��ن وجدت نفس��ك اكث��ر، في 

البرنامج الكوميدي »أس��قل شيء« 
مثلك مثل زميليك عادل كرم ونعيم 
ح��الوي، م��ن هن��ا توق��ع البعض 
عودتكم الى احملط��ة مع عودتها إلى 

البث ملاذا لم يحصل ذلك؟
MTV كانت بيتي األول وحتى 
اليوم مازلت على اتصال بإدارتها 
وقد فرحت كثيرا لعودتها الى البث، 
لكن ال ميكن أن أنسى كيف احتضننا 
 تلفزيون »املستقبل« عندما أقفلت 
ال� MTV وفتح لنا أبوابه، لذا مغادرتنا 
له اليوم مبجرد أن تطلبنا محطة 
أخرى فيها نوع من الطعن بالظهر 
 MTV �ونك����ران اجلمي����ل. إدارة ال
حتدثت معنا وعرضت علينا العودة 
الى شاشتها في برنامج جديد، اال اننا 
قررنا البقاء في تلفزيون »املستقبل« 
الذي مضت ثماني س����نوات على 

وجودنا فيه.
دورك في مسلس��ل »ليالي« كان 
دورا صغيرا في مساحته، فما الذي 

السينما، املسرح أم التلفزيون؟
أنا قادرة على التأقلم مع املجاالت 
الثالثة وأرى أن لكل مجال نكهته 
وميزته، فالتلفزيون في دمي منذ 
صغري، واملس����رح مهم جدا ألنه 
يجعل املمثل في تواصل مباش����ر 
مع اجلمهور ويفرض عليه التحلي 
بسرعة البديهة، أما السينما فعالم 

آخر في منتهى اجلمال.
هل ناصر فقيه هو املخرج الوحيد 

الذي ترتاحني في العمل معه؟
أوال ناص����ر عبقري في االعداد 
واالخراج ولديه حس فني عال وهو 
من املخرجني الذين أحبهم وأحترمهم 
واس����تمتع بالعمل معهم، لكن في 
الوقت نفسه هناك مخرجون كثيرون 
فيهم اخلير والبركة وقد أعمل مع 

أي منهم.
اطاللت��ك في برنام��ج »ال ميل« 

عالم تتكل؟
في »ال ميل« نحن ال منثل وال 
نحفظ بل نرجتل األدوار بعد اطالعنا 
على الفكرة الرئيسية للمشهد ثم 
انه من املهم جدا ان نكون مرتاحني 
قبل التصوير واال لن نستطيع صنع 

كوميديا تضحك الناس.
هل تتقبلني النقد؟

أتقبله إلى حد كبير ومقتنعة 
اننا ال نتقدم من دون نقد، ثم انني 

انتقد نفسي احيانا.
الشهرة كيف تتعاملني معها؟

الشهرة جميلة جدا وعموما أنا من 
النوع الذي يحب الناس لكن احيانا 
بسبب املرض او مشكلة ما قد ال أحسن 
التعاطي معهم بشكل طبيعي، وفي 
هذه احلال أفضل أن أبقى في املنزل 

ألن ال ذنب لهم إذا كنت حزينة.

تتمنى بطولة مسلسل أو فيلم سينمائي

مشاري النجم

مشاري النجم: حلمي أصير ملحن وأحترف الفن

خالد السويدان
جميل أن نرى شبابا كويتيني 
لديهم الطموح ألن يتركوا بصمة 
واضحة من بداية مش���وارهم 
الفني. وهناك جهود واضحة 
ب���ني جيل  ومنافس���ة كبيرة 
الشباب خاصة في املجال الفني 
واملوسيقي وكذلك هناك اسرة 
الفن ولها حس  تنبض بروح 
موسيقي راق من ناحية األداء 
والتعبير فهذا بال شك ينعكس 

على جميع أفراد العائلة.
»األنباء« التقت أحد جنوم 
املستقبل الفنان الشاب مشاري 
النجم الذي عبر عن س���عادته 
الكبيرة لدخوله ه���ذا املجال 
وحتدث ع���ن حلمه بالوصول 
الى مرحلة متقدمة في التلحني 
واملشاركات الفنية، كما اخبرنا 
امللحن  عن عالقته م���ع خاله 
واملنتج عادل املس���يليم وابن 
خاله امللحن ضاري املسيليم 

فكان هذا اللقاء:
مشاري كيف كانت البداية؟

البداية منذ الصغر، ونوعا ما 
تقدر تقول وراثة من االهل مبا 
ان خالي امللحن عادل املسيليم 
وايضا والدتي عندها موهبة في 
العزف على آلة البيانو وكانت 
في فريق املوسيقى ايام رياض 
االطفال، مع الوقت حاولت ان 
اطور موهبتي في العزف على 
آلة العود من خالل دراس���تي 
في الثانوي���ة ايضا من خالل 
دخولي الى املعهد العالي للفنون 

املوسيقية.
وشنو األعمال اللي 

فيها  ش��اركت 

على آلة الكمنجا وكنت اعزف 
ايضا انفرادي سماعي واحلمد 
هلل هذه املشاركات كلها تصب 
في مصلحت���ي ألني احب اني 
اصقل هذه املوهبة باملشاركات 
الرسمية واللي تعطيني اخلبرة 
الكبيرة والكافية بأن أكون ملحن 

في املستقبل.
منو الفنانني اللي حتب تسمع 

لهم؟
انا من محبي الفن او االيقاع 
احلزين حت���ى في عزفي اميل 
الى ه���ذه النوعية من االغاني 
وبصراحة كل املطربني لهم نكهة 
خاصة ولكن الفنانني اللي لهم 
محبة في  قلبي الفنان القدير 
الرويش���د والصوت  عبداهلل 
اجلريح عبدالكرمي عبدالقادر 
والسندباد راشد املاجد وسعد 
الفهد واخيرا امير الطرب الفنان 

عبداملجيد عبداهلل.
اللي  الع��ود  عازف��ي  وم��ن 

يطربونك؟
الفنان عبادي اجلوهر ونصير 
شمة ويوسف املطرف واحمد 
فتحي، هؤالء األس���ماء لهم 
ريشة ممتعة واحساسهم 

يختلف عن اآلخرين.
وش���ن���و ط��م��وح��ك 

للمستقبل؟
كل ش���اب لديه طموحات 
كبيرة وكثيرة ولكن الواحد اذا 
حاول انه يحدد هدفه في احلياة 
انه يجتهد ويبذل كل  وحاول 
ما عنده بإذن اهلل راح يحصل 
على الل���ي يبيه وانا طموحي 
اني استمر في هذا املجال اللي 
حبيته من الصغر ويكون عندي 

استوديو خاص فيني.
كلمة أخيرة؟

اشكر »األنباء« على دعمها 
للشباب وان شاء اهلل اكون عند 
حسن ظن اجلميع وان اقدم فنا 
راقيا على مستوى الكلمة ويكون 
فيه ابداع واخالص وامتنى ان 
اكون ملحنا لديه اعمال تنسب 
له في ذاكرة التاريخ واحترف 

الفن.

ما فكرت انك تصير ملحن؟
اكيد هي البداية في العزف 
على آلة العود كما انني اعزف 

على اكثر من آلة.
مثل شنو؟

الع���ود، البيانو، واجليتار 
وايض���ا كمنج���ا وتقريبا كل 
اآلالت الوترية وانا لدي القدرة 
على العزف من اول مرة اسمع 
اللحن باالضافة الى قراءة النوتة 

الشرقية والغربية.
أما فكرة التلحني فموجودة 
ولكن حتتاج الى وقت واكتساب 
خبرة م���ن ذوي اخلبرة 
الوقت ان ش���اء  ومع 
تتبل���ور  راح  اهلل 
افكار واطروحات 
واحلان  جدي���دة 
تك���ون خاص���ة 
فين���ي وفيه���ا 

احساسي.

وعزفت بآلة العود؟
اول عمل شاركت فيه كان مع 
الصوت اجلريح الفنان القدير 
عبدالكرمي عبدالقادر من خالل 
عمل درامي في ش���هر رمضان 
باالضافة الى مشاركتي مع ابن 
خالي امللحن ضاري املسيليم في 
اغنية »مسكينة« والتي القت 
جناحا كبيرا وهناك اعمال كثيرة 
مع خالي امللحن واملنتج عادل 
املسيليم من خالل اعمال درامية 
او اوبريتات وكانت املشاركات 
بسيطة نوعا ما ولكنها بداية 

جميل���ة واعتز فيها 
واس���تفدت منها 

وايد واعلم انها 
ستساعدني في 
املستقبل على 
استكمال هذه 
املسيرة ألنني 
وامتنى  هاو 
الى  اصل  ان 
مرحلة مشرفة 
في هذا املجال 

حتديدا.

ما االعمال اللي شاركت فيها 
بالفرق املوسيقية؟

من بداية دخولي هذا املجال 
ايام الدراس���ة كنت اشارك في 
احلفالت املوسيقية بني املدارس 
وكنت احصل على مراكز متقدمة 
آلة  العزف االنفرادي على  في 
العود باالضافة الى مشاركتي 
في فرقة املعهد العالي للفنون 
املوس���يقية وكنت اعزف 

أكد أنه يتعلم الكثير من خاله عادل المسيليم

زهرة الخرجي: دعواتكم يا أهل الكويت
بشار جاسم

غ���ادرت النجم���ة زه���رة اخلرجي الى 
لندن الجراء الفحوصات السنوية الالزمة 
للمرض اخلبيث الذي تعافت منه قبل سنتني 

تقريبا.
»األنباء« هاتف���ت زهرة من لندن حيث 
قالت: مشكورين ي� »األنباء« على سؤالكم 
عن���ي وانا حاليا في لندن ص���ار لي فترة 
حتى انتهي من الفحوصات الش���املة لهذا 

املرض ألن املف���روض اني اراجع لندن كل 
6 ش���هور تقريبا وراح ارجع بإذن اهلل الى 
ديرتي الكويت مع بداية الس���نة اجلديدة، 
وكل الل���ي ابيه انكم تدعولي ودعوات اهل 

الكويت وجمهوري.
اما عن جديدها الفني فتقول: وايد كلموني 
عن العديد من االعمال لكني للحني ما اتفقت 
مع اي منت���ج حتى ارجع للكويت وعندها 

لكل حادث حديث.

نجوى كرم
 تغني 

في أميركا
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

جت���ول جن���وى كرم 
حاليا في الواليات املتحدة 
االميركية حيث حتيي عددا 
م���ن احلف���الت للجاليات 
العربية بعدد من الواليات 
هناك، ومن املقرر ان تستمر 
في  اجلولة حتى منتصف 

الشهر اجلاري.
من جانب آخر تستعد 
كرم كذلك الحياء حفل اول 
ايام عيد االضحى في احد 
الكبرى بوس���ط  الفنادق 
العاصمة اللبنانية بيروت، 
وسيشاركها هذا احلفل وائل 

كفوري.
يذكر ان جن���وى كرم 
كانت قبل سفرها قد اجنزت 
تصوير اغنية »ايدك ايدك« 
بقالب جدي���د ظهرت فيه 

بصورة شبابية.

غادرت إلى لندن إلجراء الفحوصات الطبية

طلعت يقدم أبناءه في »سعيد حركات«
يختار قريبًا فريق مسلسل »مدفع رمضان«

طلعت زكريا

امللحن ضاري املسيليم


