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انها 58 مطربة »أمنيتها« 
تبتع���د عن املش���اكل مع 
 القن���وات الفضائية تفكر 
الس���احة  انه���ا تعت���زل 
الغنائية علشان ترتاح... 

يصير خير!

ممثل م����ا ف����ادت معاه 
»النصايح«، هاأليام قاعد يزلغ 
وايرات لربعه الفنانني عند 
أحد املخرجني علشان ياخذه 
اليدي����د... بوطبيع   بعمله 

ما ييوز من طبعه!

ممثلة بعدما »حنت« على 
انها تشارك  أحد املنتجني 
في عمل���ه اليديد هاأليام 
حقدت عليه ألنه كش���ت 
فيها وضّبط صاحبتها... 

زين يسوي فيچ!

مشاكل وايرات حقد

عبدالحميد الخطيب
رغم تواجد عضوات فرقة مسك 
خ����ارج الكويت غالبية الوقت اال 
انهن يحظني باملشاركة في اعمال 
فنية جيدة كان آخرها املسلس����ل 
السعودي »ايام السراب« املكون 
من 200 حلقة والذي سيعرض علي 

»ام بي سي« الفترة املقبلة.
عضوات الفرقة يرين ان املوهبة 
اساسية، مش����ددات على ان عدم 
انفصالهن هو س����بب جناحهن، 
مثمنات في نفس الوقت انطالقتهن 

الفنية مع كبار جنوم الفن.
التق����ت عضوات  »األنب����اء« 
فرقة مس����ك لنعرف منهن سبب 
تواجدهن الدائ����م خارج الكويت 
وسر اعتذارهن عن اعمال سينمائية 
في هوليوود وخططهن سنة 2010 

فالي التفاصيل:
اي��ن اننت م��ن االعم��ال الفنية 

والغنائية هذه الفترة؟ 
نحن قريبات جدا من االعمال 
الفنية، لكن آخر عمل اخذ منا جهدا 
ووقتا كبيرين حيث قمنا بتصوير 
مسلسل »ايام السراب« بالسعودية 
وهو عمل مك����ون من 200 حلقة 
ما يجعله س����ابقة فنية بالوطن 
العربي وقد اس����تغرق تصويره 
سبعة شهور، كان نصيبنا منها 
الف وخمسمائة مشهد أي ما يوازي 
ثمانية مسلسالت درامية مكتملة، 
وسيعرض على شاشة قناة ام بي 

سي خالل الفترة املقبلة. 
اذن ه��ذا س��ر تواجدكن خارج 

الكويت؟ 
اعم����ال االهل  الس����بب ه����و 
التنقل  الدائمة  الفني����ة  واعمالنا 
الحياء احلفالت واملهرجانات، لقد 
اصبحنا مثل العبي الس����يرك كل 

يوم في بلد. 
تضع��ن نصب اعينك��ن نوعية 
االعمال التي تشاركن فيها واالجر 

وهي نائمة بكامل مالبسها االنيقة 
واملكياج الصارخ كأنه مشهد داخل 
حفلة عرس ونستغرب عدم انتباه 

املخرجني لهذا التصرف.
اعم��ال  حتدث��نت كثي��را ع��ن 
س��ينمائية والبومات في هوليوود 

اين هي؟
كان لنا طموح قوي بتصوير 
مشاهد في فيلم هوليوودي، لكن 
ب���ني والدنا  الرأي  الختالف في 
واملنتج على نوع اللبس »مايوه 
بكين���ي« الذي س���نظهر به في 
الفيلم مت التوقف عن املشاركة، 
لكن مازالت اتصاالت مدير اعمالنا 
مستمرة مع هوليوود للبحث عن 
عمل جيد، لكن بش���روط عربية 
ومهما طال الزمن او قصر سنشارك 
بعمل هناك بسبب امتالكنا املوهبة 
واللهجة األميركية بطالقة وعالقات 
والدينا، وللعلم ستقوم عضوة 
الفرقة شهد خالل الفترة القريبة 
املقبلة باملشاركة في فيلم من انتاج 
تونس���ي � فرنسي سيصور في 
فرنسا عن القضية الفلسطينية 
ودورها سيكون فتاة فلسطينية 

ومن ام اجنليزية. 
اال تعتقدن ان خطواتكن بطيئة 

حتى اآلن؟ 
ممكن ولكن السبب اننا ال نقبل 
الظهور ملجرد الظهور وامنا الظهور 

الصحيح. 
ما خططكن املستقبلية؟ 

خططنا كثيرة ومدروسة ولكن 
اهمها افتتاح شركة انتاج في مدينة 
دبي االعالمية خاصة بأعمال فرقة 

مسك في سنة 2010.
اين انتم من املسرح اآلن؟ 

لقد ش����اركنا في مس����رحية 
»انفلون����زا الهوامير« مع الفنانة 
الروعة ميساء مغربي في عيد الفطر 
في الرياض ولدينا بعض املشاريع 

التي سنعلن عنها قريبا.

والكثير، كما يشرفنا ان شهد فازت 
بأفضل ممثلة واعدة باخلليج عن 
دورها في مسلسل »التنديل« مع 

العمالق ابو عدنان.
لك��ن البع��ض يق��ول ان زمن 

املوهبة احلقيقية انتهى؟
ال مستحيل فهناك مواهب في 
جميع املجاالت، ولها وجود واضح، 
وفي النهاية »الزين راح يبني مع 

الزمن من الشني«.
هل يجب على الفن��ان ان يقنن 

ظهوره في االعمال الفنية؟
املفروض نعم، لكن لالس����ف 
عندنا باخلليج ترى معظم الفنانات 
يصورن مشاهدهن دون وعي او 
تقنني للش����كل الذي يظهرن به، 
او قوة ومس����احة دورهن، وعلى 
سبيل املثال جتد فنانة تؤدي مشهد 

بش��كل منف��رد يس��اعد اكثر في 
االنتشار؟ 

للعلم العديد من شركات االنتاج 
حاولت فصلنا فنيا، لكن لم ولن 
ينجحوا الننا نحن فرقة »خوات« 
قبل ان نكون فرقة فنية، ونشعر 

ان انتشارنا في كوننا واحد. 
م��ا رأيكن ف��ي أهمي��ة املوهبة 

وتأثيرها ملواصلة املشوار الفني؟ 
املوهبة هي كنز الفنان وليس 
الدراسة االكادميية، والدليل نحن 
منذ اليوم االول شكلنا فيها الفرقة 
ش����اركنا في حفالت ومهرجانات 
قومية، ومن اول سنة متثيل شاركنا 
مع العمالق عبداحلسني عبد الرضا 
والفنانة القديرة س����عاد عبداهلل 
والفنانني سعد الفرج وطارق العلي 
وعبدالعزيز مسلم وشركة سكوب 

املادي؟ 
بالفعل، فنحن نبحث عن االعمال 
اجليدة وايضا االجر املناسب، الننا 
جنتهد ونخلص في اعمالنا واحلمد 
هلل جميع مشاركاتنا سواء الدرامية 
او املسرحية والغنائية وغيرها 
ناجحة، وال يخفى عليك ايضا ان 
اجر العمل في مسلسل واحد يأخذ 
من الوقت واجلهد ملدة شهرين الى 
ثالثة، يختلف عن اجر احياء حفل 
غنائي ملدة س����اعة ونصف فقط، 
فأجر االخير اضعاف اضعاف اجر 

املسلسل الواحد. 
اال تعتق��دن ان ارتباطك��ن ق��د 
يك��ون س��بب ف��ي قل��ة فرصكن 

الفنية؟ 
ال ابدا فترابطنا سر جناحنا. 

لكن التوجه الى الس��احة الفنية 

كارول سماحة

غادة عبدالرازق

فرقة مسك

تبحث عن األعمال الفنية الجيدة واألجر المناسب 

فرقة مسك: أصبحنا مثل العبي السيرك كل يوم في بلد

القاهرة ـ سعيد محمود
بعد جناحها في جتس���يد ش���خصية تاجرة 
املخدرات وردة ضمن احداث مسلسل »الباطنية« 
الذي عرض على شاشة رمضان املاضي، تعاقدت 
الفنان���ة غادة عبدالرازق على بطولة املسلس���ل 
اجلديد »زهرة وأزواجها اخلمس���ة« ليتم عرضه 

في رمضان املقبل.
غادة تتعاون في املسلسل مع املؤلف مصطفى 
مح���رم واملخرج محمد النقلي وهو الثنائي الذي 
تعاونت معه في »الباطنية« ويتم حاليا ترشيح 
بقية الفنانني والفنانات الذين سيش���اركون في 
بطولته استعدادا لبدء تصويره في مطلع العام 
املقبل 2010 ليكون جاهزا للعرض على شاش���ة 

رمضان املقبل.
وحول موضوع املسلس���ل والشخصية التي 
ستجسدها ضمن احداثه ومدى اختالفه عن األدوار 
االخرى التي جسدتها في اعمالها السابقة التقينا 
غادة عبدالرازق فقالت: املسلسل يدور موضوعه 
في اطار مختلف متاما ليس عن كل األعمال التي 
قمت انا ببطولتها على شاشة التلفزيون او السينما 
فحسب لكن عن كل األدوار التي جسدتها فنانات 

اخريات.
وتواص���ل غادة كالمها قائل���ة: بوضوح اكثر 
املسلسل يناقش مشكلة في غاية اخلطورة تتعرض 

لها املئات واآلالف من النس���اء العربيات بصفة 
مس���تمرة، أال وهي مشكلة الطالق التي تتعرض 
لها الكثير من النساء العربيات ومدى تأثير ذلك 
على حياتهن وهل كان م���ن األفضل لهن احلياة 

دون زواج ام الزواج ثم الطالق؟!
وتابعت: على هامش هذه املش���كلة الرئيسية 
نتطرق ملجموعة مشاكل فرعية مثل طالق املرأة 
العربية من قبل األزواج غيابيا ودون ان تعرف 
ثم قيام الزوج بإعادتها بنفس الشكل ودون علمها 
ومن ثم ف���إذا عرفت مبوضوع طالقها وتزوجت 
من ش���خص آخر تفاجأ بأن زيجتها هذه باطلة 
ولطاملا نشأت الكثير من املشاكل واألزمات بسبب 

هذا املوضوع.
وتتطرق غادة ملشكلة اخرى يناقشها املسلسل 
قائلة: وفي الوقت ذاته نناقش في املسلسل مشكلة 
اخرى أال وهي مشكلة العصمة حينما تكون في 

يد الزوجة.
وتضحك غادة وهي تقول: هذه هي حكاية الست 
زهرة التي أجسد انا شخصيتها، فزهرة وباختصار 
شديد تتزوج من 5 رجال »في عني العدو« بعضهم 
ميتلكون العصمة في يدهم وبعضهم اآلخر يتركون 
لها احلرية في ان تكون العصمة بيدها كما تريد 
هي وبالطبع لكل منهم قصة وحكاية مثيرة معها 

سيتم الكشف عن تفاصيلها في األحداث.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
مت اطالق االغنية املصورة »ما بخاف« قبيل ايام 
من صدور االلبوم اجلديد للنجمة كارول س���ماحة 
»حدود الس���ما«، ومت تصوير االغنية في استديو 
خاص حتت ادارة املخرج الفرنسي تيري فيرن بعد 
سلسلة حتضيرات استغرقت اياما بحث فيها فريق 
العمل عن شخصيات متثل فئات املجتمع على انواعه 
وترسم صورة مصغرة لكنها شاملة لالختالف بكل 

ابعاده االنسانية واالجتماعية والشخصية.
كليب »ما بخاف« لكارول سماحة صرخة مجتمع، 

بل دعوة لكسر اخلوف واحترام حرية اآلخر وخلع 
اي قناع يخفي احلقيقة التي تشبهنا، ففكرته عميقة 
للتصالح مع النفس جسدها املخرج ببساطة من 
خالل لعبة بني االسود واالبيض وبني حضور جو 
ش���رقي راقص وآخر غربي ليترك النجمة كارول 

سماحة متفرجة وسط مجتمع يغني.
يذكر ان اغنية »ما بخاف« كلمات وأحلان سليم 
عساف وتوزيع ميش���ال فاشل وهي ضمن البوم 
»حدودي السما« من انتاج شركة الكارما برودكشن 

وتوزيع شركة ميلودي.

تناقش قضية الطالق والعصمة في يد الرجل

غادة تتزوج 5 رجال »في عين العدو«

بدر الريس.. »لو نويت«
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

أطلقت »جنوم ميوزيك« أحدث إنتاجاتها الفنية والغنائية عبر 
األلبوم األول للفنان القطري بدر الريس، جنم مسابقة »جنوم اخلليج« 
وال���ذي قام بالتع���اون مع مجموعة كبيرة من أه���م صناع األغنية 
اخلليجية، بدأها عبر الشاعر اإلماراتي الشهير أنور املشيري، وامللحن 
أحم���د الهرمي، وقدم معهم أولى أغنياته املصورة في األلبوم والتي 
حملت عنوان »لو نويت«، التي بدأت ش���بكة قنوات جنوم بعرضها 

حصريا عبر قنواتها، من اخراج اللبناني بسام الترك.
وقد ضم األلبوم الذي يعد األول له خالل مسيرته الفنية الغنائية 
التي بدأها عبر مسابقة »جنوم 
اخلليج املوسم الثاني«، بعد أن 
قدم مجموعة من األغنيات بشكل 
منف���رد، متضمنا ثماني أغاني 
تصدرتها أغنية »ما سمى« من 
كلمات منصور الفضلي وأحلان 
ماجد املخيني، ثم أغنية »أول 
صدم���ة« من كلم���ات عبداهلل 
االسمري وأحلان عبداهلل اجلاسم، 
ثم مع الشاعر شهاب الشمراني 
وامللحن عبداهلل املناعي جاءت 

أغنية »ام منك«.
الرابع���ة باأللبوم  األغنية 
حملت توقيع الش���اعر رياض 
العوض وامللحن البحريني بدر 
الذوادي، الذي تعاون معه بأغنية 
أخرى حملت عنوان »بن حالل« للشاعر حامد العوض، لتأتي أغنية 
»سرحانة« من كلمات حامد الغرباوي وأحلان وليد الشامي، وأغنية 
»صبري« من كلمات لؤي البغيلي وأحلان امللحن الكويتي الش���هير 

فيصل الراشد.
وقد تعاون من خالل التوزيع املوسيقي مع املوزعني املوسيقيني 
سيروس، علي أباظة، وهشام السكران، وقام بتنفيذ أغنيات األلبوم 

بني دبي وقطر والبحرين والقاهرة.

بدر الريس

كارول سماحة: »ما بخاف« والمجتمع يغني

أكدت أن جمهورها يحبها بهذا الشكل

ميريام فارس: لن أتراجع أبدًا
عن تقديم استعراضات قوية

القاهرة ـ سعيد محمود
اك����دت الفنانة اللبنانية ميريام فارس انها مطربة متتلك مواهب كثيرة، وهو ما 

يسعدها ومييزها في الوقت نفسه.
كما اوضحت ميريام س����بب تقدميها الستعراضات راقصة في اغانيها املصورة، 
هو امتالكها ملوهبتني هما الغناء والرقص معا، وتساءلت ملاذا تظهر موهبة وتخفي 
االخرى. ورفضت الفنانة اللبنانية تصنيفها كمطربة اثارة، مؤكدة انها كانت تخشى 
ذلك في بدايتها، لذلك كانت تقلل نس����بة االستعراض في كليباتها االولى، لكن اآلن 
وبع����د ان اثبتت انه����ا مطربة مميزة لن تتراجع عن تقدمي اس����تعراضات قوية ألن 

جمهورها يحبها بهذا الشكل.
وع����ن نوعية االغاني االخرى التي قدمتها ميري����ام مثل »انا مش انانية« و»ايام 
الش����تا« ولم حتتو على استعراضات، اكدت ان السبب يعود لكونها ارادت ان تظهر 

جانبا آخر من شخصيتها وهو اجلانب الرومانسي الذي جتيد تقدميه ايضا.
جدير بالذكر ان ميريام حتضر لطرح البوم غنائي جديد ستقدم من خالله اغنية 
باللهجة املغربية للمرة االولى، وهي من كلمات مصطفى العنزي ومن احلان عبداهلل 
القعود، باالضافة الغاني اخرى باللهجة اللبنانية واملصرية التي جنحت فيها ميريام 

ميريام فارسفي مصر والعالم العربي.


