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مطرب����ة طلبت من أحد 30
امللحنني انه يحقق »أمنيتها« 
بعدم التع����اون مع مطربة 
تهاجمها داميا ووعدته بهدية 
اذا نف����ذ هالطلب.. خير ان 

شاء اهلل!

طلب
ممثلة »أمرت« مخرج 
اليدي���د بأن���ه   عمله���ا 
يركز عليها في التصوير 
 علش���ان متش���ي شغله 
القن���وات األخرى..  في 

احلمد هلل والشكر!

تركيز
ممثل خليجي »حس« 
أنه بعض املخرجني يبونه 
في ادوار معينة فقرر عدم 
املشاركة باعمالهم النها 
ما تضيف حقه بش���ي.. 

خووش قرار!

أدوار

أنزور يحوّل »ذاكرة الجسد« إلى عمل تلفزيوني
دمشق ـ هدى العبود

كشف املخرج السوري جندت اسماعيل انزور عن 
البدء بالتحضير لعمل درامي ضخم »ذاكرة اجلسد« عن 
رواية الكاتبة اجلزائرية أحالم مستغامني، سيناريو 
وحوار الكاتبة السورية رمي حنا على ان تبدأ عمليات 
التصوير في بداية شهر مارس املقبل من انتاج تلفزيون 
ابوظبي وكانت مستغامني حولت روايتها منذ اربع 

سنوات الى مسلسل تلفزيوني كتب بإشرافها.
من جهة اخرى، بدأ انزور عمليات تصوير عمله 
اجلديد »ما ملكت أميانكم« تأليف هالة دياب، وانتاج 
غراند برودكش����ن ومشاركة نخبة من النجوم منهم 
سالفة معمار، دمية قندلفت، رنا ابيض، عبداحلكيم 

قطيفان، سعد مينة.

والعمل دراما اجتماعية معاصرة تدور احداثه في 
دمشق، ويتحدث عن الطبقة الوسطى التي بدأت تزول 
بشكل تدريجي وعن اش����كال التطرف والعنصرية، 
ويتحدث عن األنثى واملعاناة التي تعيشها، والعمل 
س����يصور مبجمله بني كل من س����ورية، وفرنس����ا 

ودبي.
إلى ذلك، من احملتمل ان يتأجل اجلزء الثاني من 
مسلس����ل »رجال احلس����م« والذي كان من املقرر ان 
يخرجه انزور ليعرض في رمضان املقبل، ولكن يبدو 
ان النص لم يكتمل ولم يتبلور بصورته النهائية على 
الرغم من ان كاتب العمل فايز بشير يقوم حاليا بكتابة 
نص اجلزء الثاني الذي سيتناول العديد من اخلطوط 

جندت أنزورالدرامية منها تناول حرب أكتوبر عام 1973.

جاسم النبهان: المسلسل الكويتي قريب من الناس ومنتشر من المغرب إلى المشرق العربي
عبدالحميد الخطيب

»الل���ي ماله تاريخ مال���ه حاضر أو 
مستقبل« هذا ما اكده الفنان القدير جاسم 
النبهان ل� »األنباء« في حوار شيق حتدث 
فيه عن مسلس���له اجلديد »وعد لزام« 
والذي من خالله يش���بع حبه لالعمال 

التراثية والبدوية.
النبهان شدد على اهمية تواجد الرقابة 
الذاتية عند الفنان حتى ال يش���ارك في 
اعمال قد تس���يء الى صورة مجتمعه 
ملمحا الى ان املسلسل الكويتي منتشر 
من املغرب الى املشرق العربي، خصوصا 
انه يقدم فك���ر وثقافة ويراعي العادات 

والتقاليد في كل مكان.
العديد من االم���ور املهمة جاءت في 
حوارنا مع الفنان القدير جاسم النبهان 

فإلى التفاصيل:
 ما جديدك؟

 اصور حاليا دوري في مسلسل »وعد 
لزام« وهو عمل بدوي من اخراج جمعان 
الرويعي وتأليف ندا الظفيري وانتاج 
خالد البذال ويشارك فيه نخبة من أملع 
النجوم منهم خالد امني وفايز العميري 
وآخرون ومن االردن عبير العيسى وزهير 

النوباني وجنالء عبداهلل.

حياة البشر

 حترص على ان تش��ارك في االعمال 
التراثية والبدوية...؟

 )مقاطعا( اللي ماله تاريخ ماله حاضر 
أو مس���تقبل، وانا دائما اميل ملثل هذه 
االعمال التي تؤكد من خالل احداثها على 
اهم ما مير في حياة البشرية، وال ننكر 

ان لدين���ا موروثا كبيرا موجودا في 
البادية وقصصا ثرية مليئة باحلكم 

واملواعظ التي يجب ان نظهرها 
للناس ليعرفوها ويستفيدوا 

منها.
 اال ت��رى ان معظم 

هذه االعمال متشابهة؟
 مجتمعنا العربي شيء واحد سواء في 
عاداته أو تقاليده وستجد البيئة الثقافية 
مشتركة، لذلك ال ضير من هذا التشابه 
املهم من ان نق���دم جديدا في املضمون 
ورس���الة حقيقية بعيدة عن االسفاف 

واالبتذال.
 لك��ن أتعتقد ان له��ذه النوعية تأثيرا 

على الناس؟
 قد يكون تأثيرها قليال على الشباب 
لكن هناك ش���رائح اخرى في املجتمع 
تتابعها س���واء كحب لهذه النوعية او 
لالطالع على السلوكيات والعادات القدمية 
او البدوية، وفي النهاية اؤكد ان االعمال 

التراثية والبدوية مشاهدة بقوة في 
عاملنا العربي.

هذا يدفعنا للسؤال عن رأيك في 
تأثير الدراما؟

 هي سالح ذو حدين فأحيانا 
يكون الطرح من خاللها خاطئ 

وتقدم قصصا قد تضر بشكل املجتمع 
وتعطي صورة عكس احلقيقة، ولالسف 
هذا االمر يؤثر سلبا على املشاهد وال ننكر 
انها من جانب آخر تقدم اعماال ايجابية 

وهادفة وفيها اسلوب راق.
 ما دور الفنان هنا؟

 املوضوع يخض���ع للرقابة الذاتية 
وتقنني املشاركات فالفنان يساهم بشكل 
كبير في جناح العمل سواء من الناحية 
الفكرية او النقدية او الرقابية باالضافة 
الى كونه عنصرا في املجتمع ويحترم 
احملظور مث���ل باقي الن���اس لذلك مع 

الذاتية سيقدم أعماال الرقابة 
جيدة تعكس 
الصورة 

اإليجابي���ة لديرته واحلم���د هلل نحن 
في الكويت لدين���ا وعي كبير واعمالنا 
متتاز باجلرأة ف���ي الطرح وفي الوقت 
نفسه حتترم عاداتنا وتقاليدنا العربية 

واإلسالمية.
 كيف ترى مستوى املسلسل الكويتي 

حاليا؟
 قريب من الناس ومنتشر من املغرب 
إلى املشرق العربي فاملسلسل الكويتي 
ليس وليد اللحظة بل هو مؤثر ويقدم 
قضايا وفكر وثقافة منذ فترة الثمانينيات 
وإلى اآلن الناس يتذكرون اعمالنا التي 

قدمناها ويحفظونها عن ظهر قلب.

طرح هادف

 وماذا عن املسرح؟
 لقد شاركت الفنان عبدالعزيز املسلم 
مؤخرا مسرحية »األنس واجلن« في عيد 
األضحى مع نخبة من النجوم الشباب 
وقد تناولنا خاللها قضايا مهمة بأسلوب 
املس���لم الراقي وطرحه اله���ادف الذي 
اس���تطاع به ان يجذب اجلمهور في كل 
مكن ويحصد جناحا ملحوظا في جميع 

اعماله املسرحية.
 حترص على املش��اركة مع الش��باب 

خصوصا في املسرح؟
 أكيد، ألن الش���باب امت���داد لنا 
وللسابقني الذين وقفوا الى جوارنا 
حتى وصلنا ال���ى ما نحن عليه 
اآلن أمثال عبدالرحمن الضويحي 
وصقر الرشود ومحمد النشمي 
وزكي طليمات وغيرهم ممن 
اعطونا خالصة خبرتهم 
واكملنا املسيرة واآلن جاء 
دورنا، فهم زرعوا ونحن 
أكلنا ونحن اآلن نزرع ليأكل 
هؤالء الشباب املوهوبون املهم 
أن تسير قافلة الفن الكويتي 

في االجتاه الصحيح.

أكد أهمية الرقابة الذاتية حتى ال يقدم الفنان ما يسيء لمجتمعه

النبهان في مسرحية »اإلنس واجلن«

.. وفي احد اعماله الدرامية الفنان القدير جاسم النبهان

منة فضالي تضع اللمسات النهائية أللبومها األول
تصّور حاليا »عش العصفورة«

القاهرة ـ سعيد محمود
تض���ع املمثلة من���ة فضالي 
ألبومها  النهائية على  اللمسات 
األول الذي تعاقدت بش���أنه مع 
املنتج محس���ن جاب���ر، وقالت: 
األلبوم سيطرح هذه األيام ويضم 
7 اغنيات ومازلت حائرة حتى 
اآلن حيث اخترت اغنيتني أفاضل 
بينهما لتصوير إحداهما لتعرض 
بالتزامن مع صدور األلبوم وسيتم 

التصوير في تركيا.
وأضافت: محمد ضياء هو أول 
من شجعني على خوض جتربة 
ادرى امللحنني  ان���ه  الغناء كما 
بطبيعة صوت���ي باالضافة الى 
انه من أكبر امللحنني في الوطن 
العربي ولديه القدرة على تقدمي 
أحلان متنوعة وسيظهر ذلك في 

األلبوم.
يذكر ان منة تقوم بتصوير 
مسلسل »عش العصفورة« من 
نوعية »الس���ت ك���وم« وتدور 
أحداثه بني اربعة شباب واربع 
فتيات يعيشون في بيت واحد 
بعد زواجهم نتيج���ة ظروفهم 

االجتماعية القاسية.
واملسلسل حافل بالكوميديا 
الت���ي تعتمد عل���ى املواقف بني 
الش���باب، م���ن تألي���ف مجدي 
اإلبي���اري ويش���اركها بطولته 
احمد السعدني، ياسر فرج، راندا 
البحيري، ماهر عصام واخراج 

منة فضاليحسام صالح الدين.


