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مطرب شاب منحرج من 28
اللي عطته  انتاجه  شركة 
مبلغ كبير لتسجيل أغاني 
ألبومه اليديد بس صاحبنا 
دش بالبورصة وخسره.. 

صچ مريض!

ألبوم
مذيعة مخ����ارج احلروف 
عندها اهلل باخلي����ر هااليام 
متشي وتسولف انه مسؤولينها 
بالدوام مبش����رينها ببرنامج 
حلو في الدورة اليديدة.. خير 

إن شاء اهلل!

حروف
ممثلة طلب���ت من أحد 
املخرجني بعد م���ا كرمته 
في احدى احلفالت ان يكون 
اسمها قبل اسم صاحبتها 
اللي حلقاتها اكثر من عندها.. 

احلمد هلل والشكر!

طلب

»fmأشادت بعملها مع مسرح السالم وسعيدة بتجربتها في »كنز

هبة الدري: الفن عندي ليس للربح فقط!
عبدالحميد الخطيب

الفنانة املتميزة هبة الدري واحدة من 
الكثيرات اللواتي صنعن خطا فنيا خاصا 
بهن يعتمد عل����ى املوازنة بني التراجيديا 
والكوميديا، بهدف تقدمي رس����الة معينة 

وايضا إرضاء اجلمهور. 
هبة مشوارها مليء باألعمال الناجحة 
س����واء التلفزيونية أو املس����رحية حيث 
اقترن اسمها بأدوار البطولة نظرا إلتقانها 
الكبير للشخصيات التي جتسدها ما أهلها 
للمش����اركة في العديد من األعمال سواء 

داخل الكويت او خارجها.
»األنباء« التق����ت بالنجمة هبة الدري 
لتحدثنا عن سبب ارتباطها مبسرح السالم 
ومفهومها للخبرة في عالم الفن وأيضا مدى 
استفادتها من جتربة التقدمي اإلذاعي التي 
خاضتها في شهر رمضان املاضي والكثير 

من األمور املهمة، فإلى تفاصيل احلوار:
جت��ارب كثي��رة يخوضها الفن��ان على 
املس��توى الش��خصي هل تؤث��ر على عمله 

كممثل؟
طبع����ا فأي جترب����ة مير به����ا املمثل 
جتعله اكثر خبرة خصوصا ان كثيرا من 
الشخصيات التي يؤديها هي منوذج من 
الواقع وقد تكون قريبة منه وهذا ش����يء 
أساسي يجعله يجسدها بشكل جيد حتى 

لو كان الدور صعبا.

طباع صعبة

ما اكثر شخصية أتعبتك في تقمصها؟
»شيخة« في مسلسل »نعم وال«.

ملاذا؟
ألنها كانت صعبة الطباع جدا جدا، وفيها 
متغيرات كثيرة حيث جتد بدايتها طيبة 
ومنكسرة وفي منتصفها شريرة متسلطة 
معقدة كارهة ملن حولها وفي نهايتها انكسار 
ش����ديد، ولها طريقة معينة في اإلمياءات 
وطريقة في احلديث واإلحساس، بالفعل 

كان تقمصها صعبا وحاالتها أصعب.

كي��ف تدخل��ن ال��ى الش��خصية التي 
تؤدينها؟

اقرأها مرة بشكل عام وعالقتها مع من 
حولها في القصة، ثم أعيد قراءتها مرة اخرى 
لك����ن بتمعن اكثر ومن ثم أبدأ بالنظر لها 
على أساس انها أنا وليست الشخصية حتى 
تذوب في أحاسيسي واذوب في أحاسيسها 

ومن هنا أبدأ بتقمصها.
البداية لها مفهوم في عالم الفن واخلبرة 

ايض��ا لها مفه��وم كي��ف ترين هبة 
املبتدئة وهبة حاليا؟

هناك خبرة أصبحت 
ل����دي رمب����ا كل عام 

تتعمق م����ن خالل 
جتاربي في األعمال 
التي  املختلف����ة 
أخوضه��������ا، 
ف���قد اصبحت 
أكث�����ر متكنا 
وفهما ملجريات 
األحداث في كل 
نص تسلمته 
بعكس  حاليا 

املاضي.
ه��ل جنومية 

ت����حدد  الفن��ان 
اختياراته الفنية؟

طبعا، فالفنان يصل 
الى  الفني  في مش����واره 

مرحلة معينة البد ان يختار 
فيها ما يناسبه بحيث ال يشارك في أي 

عمل ال يضيف له ولرصيده عند الناس، 
فالنجومية مسؤولية وال ميكن احلصول 
عليها إال من خالل اجلمهور، وبالنسبة لي 
احيانا تعرض عل����ّي أعمال جميلة ولكن 
دوري ال يناس����ب ما وصل����ت اليه او لن 
يرضي غروري كفنان����ة تطمح لألفضل 
فأعتذر عنه خصوصا انني ال انظر للفن 
على انه عمل للربح فقط واال كنت وافقت 

على أعمال كثيرة. 
هن��اك خ��ط متواز ب��ن أعمال��ك داخل 

الكويت وخارجها هل هذا مقصود؟
نعم حتى ال يكون وجودي في الكويت 
فقط بل على مستوى اخلليج بشكل عام 
وهذا افضل النتشاري كممثلة، وال ننسى 
ان الكويت هي هوليوود اخلليج وأعمالي 
فيها اكثر، لكني اختار ما هو ممتاز من 
اخلارج وأشارك فيه ومنها أعمال الكاتبة 
وداد الكواري واعمال املخرج محمد 
القفاص واحمد املقلة واحمد 

اجلسمي. 
م��ا س��ر حرصك 
عل����ى التنوي���ع 
ب��ن  الدرام����ي 
التراجي�����دي 
والكومي���دي 
الع���ام  ف��ي 

الواحد؟
أح��������ب 
يط��ل���ق  ان 
فنانة  عل���ّي 
حت�ى  شاملة 
ال احصر نفسي 
التراجيديا  في 
فقط، وللعلم بعد 
شخصيتي  جناح 
الكوميدية في »اخلراز« 
احبب���ت ه���ذا املج���ال 
وحرصت على ان اخوضه كل 
عام بشكل يوازي التراجيديا خصوصا 

ان الناس احبتني فيه.
كيف وجدتي جتربة التقدمي اإلذاعي في 

شهر رمضان املاضي؟
اكثر من رائعة، فل���م اكن اتوقع هذا 
النجاح لبرنامج »كنز fm« رغم ان التقدمي 
اإلذاعي مرهق جدا ج���دا لدرجة كبيرة، 
حيث يجب ان اوصل املعلومة بصوتي الى 
الناس في حني انهم ال يروني وال يرون 

إمياءاتي او شكلي فيجب علي 
ان ابذل مجهودا كبيرا بصوتي 

حتى اصل الى قلوبهم.
ما الذي استفدته منها؟

ابذل جهدي  استفدت كيف 
بصوت����ي حتى اص����ل للناس 
بالش����كل الس����ليم وامتنى ان 

أعيدها مرة اخرى.
هل من صعوبات وجدتها في 

مهنة التقدمي؟
نعم، في البداية ارتبكت وخفت 

من املواجهة او التصرف ولكن مع 
األيام بدأت امتكن واش���كر كل من 

دعمني في هذه التجربة. 

حب الجمهور

مشاركاتك املس��رحية ارتبطت مؤخرا 
مبسرح الس��ام والتي كان آخرها »االنس 

واجلن« كيف تقيمن عملك معهم؟
أح�������ب الع����م���ل مع����ه���م، أحب 
احترامه���م وح����به���م جلمهورهم الذي 
يح����مل الوالء ملس����رح السالم، أح����ب 
ك����ل شيء يرتبط بهم سواء ديكورات، 
نص���وص، إضاءة، موس���يقى، ممثلون 

وكل شيء. 
وتضيف: أما بالنسبة لألمور املادية فهم 
يعاملونني افضل ما يكون، وال يبخسون 
حق اي فن���ان يعمل معه���م، ويكفي ان 
املسلم اوجد شلة رائعة جدا تختلف عن 
الشللية املعروفة في الوسط الفني، لذا 
ماذا مينعني ان اكون ضمن شلة مسرح 

السالم الراقي جدا. 
أال تأتيك عروض من مسارح أخرى؟
أتتن���ي عروض كثي���رة لكنني 

اعتذرت عنها ألنني أوقع عقدي 
م���ن الصيف اي قبل رمضان 

بشهور ومن تلك العروض 
التي أحبها مسرح الفنان 

داود حسني.

يارا: »كفى« عنفًا ضد األسرة

راندا حافظ: تامر حسني صرف على الكليب بتاعي
القاهرة ـ سعيد محمود

فجرت املطربة الش���ابة راندا حافظ مفاجأة من العيار الثقيل 
عندما اعلنت ان كليبها االخير »ساكتة عليه« لم يكن ليرى النور 
لوال مس���اعدة الفنان الشاب تامر حسني. وقالت راندا، في حوار 

ملجلة »وشوش���ة« االسبوعية، ان 
تامر حسني س���اعدها ماديا خالل 
الفترة املاضية لكي تظهر وتتمكن 
من تصوير كليب »ساكتة عليه« ألنه 
يؤمن كثيرا مبوهبتها، واضافت: لم 
نلتق انا وتامر قبل ظهور الكليب 
وتصويره س���وى مرة واحدة في 
فرح احد االصدقاء، فس���ألني عن 
الكليب واس���باب تأخره، فقلت له 
ان مشاكل انتاجية اخرت ظهوره، 
فسألني: يعني لو الفلوس اندفعت 
هتتحل املشاكل؟ فقلت له: كلم ياسر 

سامي مخرج الكليب.
وتابعت راندا: سألت تامر انت 
ليه بتعمل كده؟ فكان رده انه يعلم 
جيدا معاناة املبتدئني واملشاكل التي 
تواجهه���م، وانه مر بهذه الظروف 
في بداياته، لهذا اراد ان يساعدني 
مثلم���ا كان يتمن���ى ان يج���د من 
يساعده، وعن اختياره لها على وجه 
التحديد ليس���اعدها قالت: وجهت 
له هذا السؤال، فأكد لي انه مقتنع 
بامكانياتي وبصوتي، ويعلم انني 

مشروع جنمة وهذا ما قاله لي باحلرف.
واس���تبعدت راندا ان يكون تامر حسني فعل ذلك على سبيل 
الدعاية لنفسه، ألنه لم يخرج ليتحدث للصحافة في هذا املوضوع، 
وانه قادر على عمل دعاية لنفسه بطريقة اخرى، كما نفت راندا ان 
تكون العالقة بينها وبني تامر 
حسني تطورت بعد هذا املوقف، 
واكدت انها لم تلتق به سوى مرة 

وحيدة في احد االفراح.
وعن موق���ف منتجها محمد 
حامد جتاه هذا قالت راندا: حامد 
لم يعترض على االطالق، ألنه 
كغيره مر باالزمة االقتصادية 
الت���ي اثرت عل���ى كثيرين في 
السوق، فاملبلغ الذي دفعه تامر 
يعتبر سلفة سيردها له املنتج، 
لكن بالنسبة لي اعتقد ان تامر 
انقذني، واعلن���ت راندا انها قد 
تترك الشركة حال لم يف محمد 
التعاقد معها، من  حامد ببنود 
كليب���ات ودعاية والبوم جديد 
وخالف���ه، وقالت ع���ن عالقتها 
مبحمد حامد: اشعر ان مصلحتنا 
ليس���ت واحدة. يذكر ان راندا 
البومها االول  حافظ طرح���ت 
»ميالة« من انتاج شركة »توب 
ميوزيك« وتوزيع شركة »جود 

نيوز فور ميوزيك«.

بيروت ـ ندى سعيد
تشارك الفنانة اللبنانية يارا في 
احلملة الوطنية ضد العنف االسري 
التي تنظمها كل من منظمة االمم 
املتحدة وجمعية »كفى« و»التحالف 
الوطني لتشريع حماية النساء من 
العنف االسري« من خالل لوحات 
اعالنية في جميع املناطق باالضافة 
الى فيلم قصير س���يعرض على 
معظم احملط���ات اللبنانية والذي 
يحمل في مضمونه رسالة انسانية 
والذي يضيء على اجلانب االنساني 
للنجمة يارا التي اختارت دعم قضية 
انسانية س���امية من خالل اسمها 

ومكانتها على الساحة الفنية.
ويشارك في هذه احلملة باالضافة 
الى النجم���ة يارا كل من املخرجة 
نادين لبكي واالعالمي الكبير جورج 
قرداحي واملوسيقي شربل روحانا 
واملمثل يورغو شلهوب واملمثالن 
القديران روال حمادة ورفيق علي 

احمد.
كما انه سيتم تنظيم حفل لتكرمي 
الفنانني املشاركني في هذه احلملة 
من قبل اجلمعيات املعنية االربعاء 

املقبل في االونسكو � بيروت.

راندا حافظ

يارا

النجمة 
هبة الدري


