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خالد السويدان
من األسماء الشابة التي برزت في شهر رمضان املبارك 
وحققت جناحا كبيرا على مس���توى األداء التمثيلي الفنان 
الشاب فيصل املفيدي الذي أجاد في شخصية عبداهلل في 

مسلسل »الهدامة« الذي عرض على قناة »الوطن«.
»األنباء« التقت فيصل املفيدي تشجيعا له كأحد الوجوه 
الش���ابة التي ينتظرها مس���تقبل فني جيد، خصوصا انه 
يعتمد في موهبت���ه على مكتبة جده الفنان الكبير الراحل 

علي املفيدي، فإلى تفاصيل احلوار:
أول شي أحب أهنيك على حضورك الالفت في »الهدامة«.

احلمد هلل هذا من فض���ل رب العاملني وجهود كل فريق 
العمل.

كلمنا شلون كانت بداية دخولك للمجال الفني؟
البداية كانت بترشيح من الفنان ياسر العماري اللي كان 
ماس���ك ادارة اإلنتاج في مسلسل »الهوب« مع الفنان احمد 

جوهر وبالفع���ل ذهبت إلى املكتب واتفقت 
معاهم وكان ذلك بترشيح من ولد خالي 
علي حسني املفيدي، ومن بعدها رشحني 
صديقي الفنان بدر الشعبي للمشاركة 
في مسلسل »عائلتي« مع محمد دحام 
وعامر جعفر لصالح شركة »هارموني 
لإلنتاج الفني« وأول ما خلصنا تصوير 

املسلسل مت ترش���يحي ملسلسل »عيون 
احلب«.

وشلون صارت مشاركتك في »الهدامة«؟
من بعد ما شافوني طلب مني املخرج محمد 

دحام الشمري قراءة نص مسلسل »الهدامة« 
وبالفعل قرأت النص واستمتعت بالفكرة 
وايد، ولكن كان���ت هناك صعوبة في 

اني اقدم دور الولد العاشق الذي 
يعي���ش بحالة رومانس���ية ألن 
هالش���ي ما جربته وال عش���ته 
من قب���ل، ولكن بجهود املخرج 

محمد دحام الشمري والفنان 
الرويعي استطعت  جمعان 
ولو بشكل بسيط اني اقدم 

افضل ما لدي.
العم��ل كان في��ه تقنيات 

كبي��رة وواض��ح ان��ه كان في 
صعوب��ة ف��ي التصوي��ر كلمنا عن 

هاألشياء؟
اي واهلل صدقت، خاصة في مشاهد 

املطر ألن انا وقتها كنت مريضا ومع التصوير 
حتت املط���ر زاد املرض وكرهت العمل طبعا 
لصغر سني وعدم معرفتي باملشاكل والصعاب 
اللي مير فيها كل عمل خصوصا ان »الهدامة« 
عمل ضخم يعكس حقبة تاريخية للكويت، ولكن 
بعدما شفت العمل على الشاشة حتسفت اني 

كرهت ومتنيت أن ارجع واقدم شيئا افضل مما قدمته.
كي��ف كانت ردة فعل االهل بالنس��بة لدخولك املجال الفني 

والتمثيل؟
والدتي، اهلل يطولي بعمرها، داميا تشجعني، ايضا والدي 

ما اقدر استغنى عن نصائحه.
غريب��ة انك ما اش��تغلت مع خالك املخرج حس��ن املفيدي 

واملنتج واملخرج خالد املفيدي.
كلمتهم اني اش���ارك معاهم في اعمالهم لكن ما كان في 

دور مناسب لعمري.
أعتق��د انك محظوظ ألن جدك هو »حمامة الس��الم« الفنان 
الكبير الراحل علي املفيدي، ش��نو النصيحة اللي قدمها لك في 

حياته؟
أنا فخور بأن جدي »أبو أمي« الفنان القدير علي املفيدي 
اللي أفنى حياته من اجل الساحة الفنية الكويتية وكنت داميا 
أطلب منه اني امثل معاه ولكن كان داميا يقولي دراس���تك 
اولى والزم حتصل على درجات عالية ولكن شاءت األقدار 
اني ما امثل معاه وصچ اني متحس���ف ولكن هذي حكمة 

رب العاملني.
شنو النصيحة اللي قالها لك وما تقدر تنساها؟

داميا كان يقولي »يا وليدي بكل مكان في الزين 
والشني وهذا املجال اذا حبيته راح يحبونك الناس 
حاول انك تنقي الناس الزينة وال تتخلى عن مبادئك 

وشهادتك أولى شيء في حياتك«.
شنو األعمال اللي حتبها جلدك؟

عل���ى نط���اق املس���رح احب 
مس���رحية »زم���ن دراك���وال« 
و»مصاص الدماء« وفي الدراما 
احب اشوف مسلسل »درب 

الزلق« و»خالتي قماشة«.
فيصل چ��م عمرك وبأي 

مرحلة دراسية؟
أن���ا عمري 15 س���نة وأنا 

حاليا في الصف التاسع.
ت����درس  ن�اوي  وش��ن���و 

باملستقبل؟
اكيد بإذن اهلل إذا تخرجت من 
الثانوية راح ادخل املعهد العالي 
للفنون املسرحية قسم التمثيل 
واإلخراج ألنني بصراحة انا احب 

التمثيل وايد.
كلمة اخيرة.

أول شيء أحب أشكر »األنباء« 
على دعمها لي شخصيا وأمتنى 
اهلل يوفقني وأقدم ش���ي يليق 
باملش���اهدين وأك���ون حفي���د 
مش���رف للفنان الراحل جدي 
علي املفيدي وأكون عند حسن 

ظن اجلميع.

الفنان الكبير الراحل علي املفيدي

فيصل مع الزميل خالد السويدان

تامر حسني

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

إلياس الرحباني

شيرين عبدالوهاب

سعاد عبداهلل: عملي الجديد
 عن مأساة ضرب األم

بشار جاسم
تص���ور الفنانة القديرة س���عاد عبداهلل 
مشاهدها في املسلسل اجلديد »نور في سما 

صافية« من انتاج قناة ابوظبي.
وعن العمل تقول ام طالل: العمل فكرته 
جديدة النه يتحدث بش���كل عام عن مأساة 
العنف االسري واألم التي تضرب بشكل دائم 
وعدم مراعاة س���نه واوالدها، وحاليا تقوم 
اليونيس���يف بالترويج من خالل الدعايات 
لهذا املوض���وع اخلطير على املجتمعات في 

العديد من القنوات املهمة.
وتضيف: انا عموما س���عيدة بهذا العمل 
وه���و من تأليف وهج الت���ي تعاونت معها 
ف���ي اكثر من عمل منها »الرحي، دار الزمن« 
ويتصدى الخراجه البيلي احمد ومعنا بالعمل 
مجموعة من الفنانني منهم عبداالمام عبداهلل 
ومحمد املنيع وشفيقة محمد واحمد ايراج 
وفاطمة الصفر وحسني املهدي ومالك وشوق 
ورامي العبداهلل ومي البلوشي ومحمد اسيري 

وسيعرض العمل في نهاية شهر يناير.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
يضع املوسيقار الياس الرحباني اللمسات االخيرة 
على مسرحيته االولى التي يقدمها في غياب الشقيقني 
عاصي ومنصور الرحباني، وهي عبارة عن مسرحية 
غنائية راقصة عنوانها »ايال« اي املدينة املس����املة، 
وجتسد القصة صراعا كبيرا بني اخلير والشر وهذه 
املدينة التي كانت تعيش الفرح والس����عادة في زمن 
اخلرافة واالسطورة التي شبهها بالوطن لبنان ومن 
ثم خالل احداث القصة يأتي مارد على الضيعة ومفاده 
ان يأخذ فتاة كضريبة للسعادة والسالم واالستقرار، 
ضريبة الش����ر. املوس����يقار الياس الرحباني اكد ان 

املس����رحية مليئة بعنصر التشويق واالثارة والول 
مرة في الش����رق واوروبا وفي النهاية تبقى احلرية 
هي املتنفس الوحيد للمدينة. »ايال« تتضمن 12 اغنية 
اللياس الرحباني ويعمل على اخرجها غسان الرحباني، 
واملستشار العام للعمل جلاد الرحباني، اما االضاءة 
فلرانيا الرحباني، وتصميم الرقصات لسامي احلاج 
واملالبس لغابي ابي راشد، والديكور مليريام قرداحي، 
اما البطولة فلعبير نعمة، جيلبير جلخ، جهاد االندري، 

الكو داود، نهال داود، رودي قليعاني،كارول عون.
يذكر ان املسرحية كتبها الياس الرحباني في العام 

1989 علما انه بدأ بها في العام 1988.

»نور في سما صافية« تأليف وهج وإخراج البيلي

إلياس الرحباني يكشف عن »إيال« قريبَا

فيصل: كرهت »الهدامة« وأحببت الفن من علي المفيدي
أكد استفادته من نصائح جده

تامر حسني: أدعو لشيرين بالهداية

جديد آمال ماهر مع »أرابيكا ميوزيك«

 بيروت ـ ندى سعيد
بع����د مباحثات طويلة، وقعت النجم����ة املصرية آمال 
ماهر مع ش����ركة »أرابيكا ميوزيك« عقد انتاج فني وادارة 
اعمال تنضم مبوجبه الى اسرة الشركة التي حترص على 
اس����تقطاب اصحاب اخلامات الصوتية الرائعة واملقدرة 
الغنائية العالية. آمال ماه����ر امللقبة ب� »أم كلثوم« مصر 
هي جنمة األوبرا املصرية، التي حققت جناحات كبيرة في 
الوطن العربي من خالل صوتها اخلالب واعمالها الناجحة. 
يذكر ان الطرفني بدآ العمل بجدية الختيار اغان أللبومها 
اجلديد الذي سيطرح قريبا في االسواق مع شركة »أرابيكا 
ميوزيك«. يذكر ان أرابيكا كان انضم اليها عدد من االسماء 

الفنية امثال وائل جسار وهدى حداد ورجاء قصابني.

القاهرة ـ سعيد محمود
رفض الفنان تامر حسني الرد 
على انتقادات مواطنته ش����يرين 
عبدالوهاب، داعي����ا لها بالهداية، 
مشيرا � في الوقت نفسه � الى انه 
سيرد على املشككني في مسيرته 
بفيل����م وثائقي س����يعرض على 

الفضائيات الشهر املقبل.
وقال حسني انه لن يرد االساءة، 
قائال : »حاولت التحدث مع شيرين 
كثيرا، لكنها كانت ترد علي بردود 
احتفظ بها لنفسي، وال اعرف سبب 

هذا الكره غير املبرر«.
من جانب آخر، كش����ف الفنان 
املصري تفاصيل فيلمه اجلديد الذي 
يجمعه م����ن جديد مع املمثلة مي 
عزالدين، مشيرا الى انه سيجسد في 
الفيلم شخصية ملحن شاب تخرج 

قصة حب عنيفة مع مي، وان لديه 
عددا من االفكار حول االسم وأبرزها 
»نور عيني«، مضيفا انه بكى كثيرا 

اثناء كتابة قصة فيلمه.
ونفى تامر في الوقت نفس����ه 
اعتزام����ه خ����وض اي جت����ارب 
تلفزيونية، مشيرا الى انها جتربة 
مؤجلة بالنسبة له، فالتلفزيون 
يحتاج الى تفرغ كامل من اي اعمال 
اخرى، كما يجب ان تدرس الفكرة 

جيدا وحتسب بشكل دقيق.
وحول حتضيره أللبومه اجلديد 
قال: بالفعل قمت بتس����جيل اكثر 
من اغنية، وهذا األلبوم سيختلف 
عن ألبوماتي السابقة، وسيحتوي 
املقبل،  الفيلم  على اغلب اغنيات 
مع حتضي����ري ملفاجأة لن افصح 

عنها اآلن.

في معهد الكونسرفتوار ويبحث 
عن الش����هرة. وقال انه لم يستقر 
بعد على اس����م الفيلم الذي يدور 
في اطار رومانسي، حيث جتمعه 

فيلمه الجديد مع مي عزالدين

آمال ماهر


