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ممثلة خليجية »حست« 32
انه املنتج���ني واملخرجني ما 
يبونها ف��ي أعماله���م ألنها 
م���ا عندها خرابيط وتفك���ر 
انه تنسحب م��ن الساحة.. 

اهلل يعينچ!

مقدمة برامج هاأليام حتاول 
مع قناة خليجية علشان تشتغل 
فيه���ا ألنه مخ���رج برنامجها 
يبي يس���تغنى عنها وما يبي 
»يتذكرها« خير شر.. يبه قعدي 

بالبيت وايد أحسن!

خرابيط استغناء
معد بالتلفزيون مو »حامد« 
ربه انه عنده برامج هاأليام 
قاع���د يقلقص عن���د إحدى 
القنوات علش���ان يعطونه 
برنام���ج منوع.. بوطبيع ما 

ييوز من طبعه!

طبع

ثناء: بدايات التلفزيون السوري لم تكن سهلة 

عبدالرحمن أبو القاسم.
وفي بداية السبعينيات عملت 
ثناء مع ع����اء الدين كوكش في 
أعم����ال »األميرة اخلضراء، حارة 
القصر، زينة، االنتظار« وأيضا مع 
غسان جبري في »الفندق« إضافة 
لعملها في إذاعة دمشق مع مؤسس 
الدراما اإلذاعية في سورية الراحل 
مروان عبداحلميد. ساعات طويلة 
من العمل حتتفظ بها هذه املرأة 
في أرشيف هنا دمشق العزيز على 
قلبها. وتقول: قبل أن أتعلم أساليب 
النطق الصحيح في إذاعة دمشق 
تتلمذت على يد أستاذي في اللغة 
العربية جورج السيوفي، لكنني 
وراء ميكروفون اإلذاعة تعلمت فن 
النطق والصمت، تقطيع اجلملة 
وتدريب األنفاس وشحن الصوت 
بالعاطفة وإلباس����ه الشخصية 
بالنس����بة ملخيلة املستمع، وهذا 
برأي دبس����ي ما يحتاجه ممثلو 
وممثات ه����ذه األي����ام الذين ال 
تس����تطيع أن تفهم م����ا يقولونه 
سواء على املسرح أم على الشاشة، 
وفي الثمانينيات غابت دبسي عن 
التلفزيون كما غابت عن املسرح 
ملدة ستة عشر عاما بعد أن قدمت 
مسلسل »الذئاب« مع عاء الدين 
كوكش، تقول عن هذه القطيعة عن 
الشاشة واخلشبة معا: لم أستطع 
أن أتقبل مناخ التعامل مع الفنان 
واعتباره موظفا يأخذ راتبا وعليه 
القيام بأي عمل يطلب منه، إما أن 
تعملي أو حتالي لقانون العقوبات، 
هذا ميكن تطبيقه في مصنع، أما في 
الفن فهذا خطأ جسيم. وانصرفت 

دبسي إلى العناية بأسرتها التي 
كونتها مع الفنان سليم صبري، 
كما أن األدوار التي عرضت عليها 
لم تكن في املستوى املطلوب، إال 
أن ذلك لم مينعها من املشاركة في 
أعمال درامية عربية، فاشتغلت مع 
التلفزيون املصري »املتنبي« إلى 
جانب أمينة رزق وأحمد مرعي، 
وقدمت في األردن أعماال وصفت 
نقديا باملهمة، واشتغلت مع املخرج 
الراح����ل أنطوان رميي  اللبناني 
مسلسلي »شجرة الدر« و»صبح 
واملنصور«، إضافة إلى أعمال مع 

الفنانني العراقيني.
تسجل الفنانة الكبيرة عتبها 
الذي  الس����وري  التلفزيون  على 
ترفض اليوم التعامل معه، حيث 
قال����ت: ال يوجد تقدي����ر للفنان 
أو احت����رام، إنه����م مازالوا أوالدا 
صغارا يلعبون، همهم الوحيد هو 
التنفيعة، ولذلك رفضت كل األعمال 

التي قدمت لي من التلفزيون.
دبسي عادت للعمل في الدراما 
السورية، لكن هذه املرة مع القطاع 
اخلاص وكان دورها »احلاجة أمون« 
في مسلسل »الثريا« لنهاد سيريس 
وهيثم حقي العمل الذي أعادها  إلى 
الكبار  املمثلني السوريني  واجهة 

مطلع التسعينيات.  
اآلن وبعد مضي تسع وأربعني 
سنة على انطاقة الدراما السورية 
تشعر ابنة حلب بأنها تعيد الكرة 
من بدايتها، وقالت عندما بدأنا كنا 
نحارب أناسا ال يعرفون مدى أهمية 
دور الفن ف����ي حياتنا، أما اليوم 
فنحن نحارب أناسا يعرفون جيدا 

أهمية الفن في حياتنا، ومع ذلك 
يقفون في وجهنا، فأيهما أخطر 
برأيك؟  وتتابع: دائما كانوا يقولون 
لنا انظ����روا إلى نص����ف الكأس 
اململوء، وال تنظروا إلى النصف 
الفارغ، أنا اليوم أش����عر بأهمية 
النظر إلى نص����ف الكأس الفارغ 
وأصر على زيادته ولو كان بنقطة 
أو نقطتني، كفانا نظرا إلى نصف 
الكأس اململوء، أريد أن أرى ملاذا 
نصفه فارغ؟ فبدايات التلفزيون 
الس����وري لم تكن سهلة. وتعزو 
الفنانة دبس����ي ظ����روف الدراما 
وحتس����نها إلى اجلهد الذي بذله 
الرواد ودفعوا عمرهم وحياتهم 
مقابل ذلك، لكنها تشبه حالة الفنان 
ب� »الدون كيشوت« الذي يحارب 
طواحني الهواء. وقد وجدت السيدة 
ثناء ضالتها في الفيلم السينمائي 
القصير »حدوتة مطر« إنتاج خاص 
الذي أخرجه ماه����ر صليبي، ثم 
كررت تعاونها بعد ذلك مع صليبي 
في الفيلم القصير »شوية وقت« 
العامة للسينما،  إنتاج املؤسسة 
وقد س����جلت دبسي في تاريخها 
السينمائي أدوارا في »املخدوعون 
1973« لتوفي����ق صالح، و»قيامة 
مدينة« لباسل اخلطيب، و»اللجاة« 
لرياض شيا إال أنها اليوم تسجل 
ماحظتها على األعمال السورية 
التي تركز جل اهتمامها على جيل 
الشباب، على حني ال يتكلم أحد عن 
جيل الكبار في العمر: كأننا لسنا 
بشرا لنا مشاكلنا أيضا، الشباب 
هم فقط من لديهم مش����اكل، أما 

نحن فنعيش في اجلنة.

دمشق ـ هدى العبود
صورها تزين جدران املنزل مع 
رفيق عمرها الفنان سليم صبري، 
تخبر الزائر بأن الزمن س����يكون 
رائعا لو كان با ألوان. لكنك عندما 
تتحدث إليها ستكتشف أنك عثرت 
على غابة من األلوان، وهي حتكي 
لك عن بداياتها، عن الصبية التي 
النضال  كانت طالبة في مدرسة 
العربي في حلب، هناك تعلمت ثناء 
دبسي الغناء واملوشحات والق��دود 
ورق��ص السم��اح، ح��يث قال��ت 
ل� »األنباء«: كنت أحلم بأن أصير 
مطربة مع أنني كنت خجولة ولم 
أفكر في ي����وم من األيام أن أكون 
ممثلة. ومع ذلك ومع ندرة الفتيات 
الاتي يشتغلن في التمثيل شاركت 
دبس����ي مع أختها ثراء مبا كانت 
تقدمه فرقة نادي املسرح الشعبي 
برفقة أحم����د عداس وعمر حجو 
وبهجت حس����ان، وحسن بصال، 
وقدمت أول عروضها على مسرح 
دار الكتب الوطنية في حلب من 
تأليف زهير براق وإخراج سليم 
قطايا برفقة شريف شاكر وبدر 
املهندس وس����ليم صبري وثراء 
دبسي. واضافت قائلة: لم أدع نوعا 
من أنواع الرقص إال وقمت بأدائه، 
من الشرقي إلى الرقص الشركسي. 
ثناء تقول ذلك مستذكرة عائات 
ومثقفي مدينتها الذين ذهبوا فيما 
بعد إلى دمش����ق دفعة واحدة في 
عام 1960 حيث شاركت ثناء برفقة 
اللطيف فتحي  نهاد قلعي وعبد 
ورفيق الصبان ومحمود جبر في 
تأسيس املس����رح القومي، حيث 
كان أول عرض من إنتاج املسرح 
القومي هو مس����رحية »شيترا« 
التي قامت ببطولتها بدور املرأة 
األنثى برفقة الفنانة فاطمة الزين 
وقدمت وقتها على خشبة املسرح 
العسكري، لتؤدي بعدها بطولة 
مسرحية »أبطال بلدنا« للمصري 
يعقوب الشاروني في دور عجوز 
في التسعني وهي الصبية التي لم 
تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها. 
وتقول الفنانة القديرة: كنا نعمل 
من أجل صنع ش����يء اسمه فن، 
لم يكن يهمنا شيء، كنا نريد أن 
نشتغل بأظافرنا وأسناننا للوصول 
إلى اجلمهور، إلى حالة من الوعي 
واجلمال. ومن ثم توقفت بعدها 
سيدة املسرح القومي عن العمل في 
املسرح عام 1978 وغابت ألكثر من 
اثنني وعشرين عاما لتعود على يد 
الفنان ماهر صليبي وتقدم عرض 
»تخاريف 2000 « إلى جانب الفنان 

تعزو تحسن الدراما إلى الجهد الذي بذله الرواد

حسن علي فاز بـ »سيارة« البرنامج المسابقاتي »غطاية وغناية«
مفرح الشمري

في اجواء تراثية مليئة بالذكريات اجلميلة التي عاش���ها 
فريق عمل البرنامج املسابقاتي »غطاية وغناية« الذي عرضته 
القناة االولى والفضائية الكويتية طيلة شهر رمضان املاضي 
مت االعان عن اسماء العشرة الفائزين بجوائزه في برنامج 
استثنائي قدمه املذيع عبداحملسن البرقاوي مساء امس االول 
واخرجه سعود الرمح وأحمد النجدي وتصدى العداده صالح 
الدويخ وشيماء دشتي واستضاف الفنانة منى شداد واملطرب 
صاح حمد خليفة والفنان اسماعيل سرور الذين قاموا بسحب 

االرقام الفائزة بحضور مندوب من وزارة التجارة.
تخلل البرنامج الذي صّور في ستديو 800 العديد من املشاهد 
لبرنامج »غطاية وغناية« التي مت التعليق من قبل ضيوفها 
الذين اشادوا بفكرتها وبالرؤية االخراجية التي تصدى لها 
املخرج نواف سالم الشمري الذي تعذر حضوره للبرنامج 
الرتباطاته الفنية اخلارجية االمر الذي دفع معدي البرنامج 
لتسجيل كلمته التي اشاد فيها بفريق عمله وبالشاعر سامي 

العلي الذي كان مبدعا في كتابة اغاني هذا البرنامج.

ليلة القدر

وقد تأثر اجلميع عندما ذكر املذيع عبداحملسن البرقاوي 
احللقة اخلاصة ب� »ليلة القدر« التي تصدت لكتابتها الفنانة 
القديرة حياة الفهد حيث دمعت عينا الفنانة منى شداد التي 
تأثرت كثيرا فيها النها تناولت اجواء روحانية واميانية اشاد 

بها اجلميع من املشاهدين املتابعني لهذا البرنامج.
من جانبه اكد املطرب صاح حمد خليفة على اهمية مثل 
هذه البرامج الذاتية حتى يتعرف اجليل احلالي على تراثنا 
اجلميل، مؤكدا انه يشعر بسعادة خلوض هذه التجربة التي 

اضافت ملشواره الكثير.
اما الفنانة منى شداد فذكرت ملذيع البرنامج عبداحملسن 
البرقاوي ان ه���ذه النوعية من البرامج يتميز بها تلفزيون 

الكويت خاصة في شهر رمضان.
في نهاية البرنامج غنت الفنانة منى شداد وصاح حمد 
خليفة »ديو« جميا من خال اغنية »البشتخته« نال استحسان 

اجلميع.

جوائز البرنامج

حصل املشاهد حسن علي على جائزة البرنامج الكبرى 
وهي سيارة هوندا مقدمة من اطياب املرشود باالضافة الى 
تس���عة فائزين كانت جوائزهم مادي���ة موزعة كالتالي من 
العاشرة الى اخلامس���ة 500 دينار اما الرابعة فكانت 1000 

دينار والثالثة 2000 دينار والثانية 3000 دينار.
يذكر ان مدير ادارة املنوعات محمد املس���ري اشرف على 
هذا البرنامج االس���تثنائي من األلف الى الياء وكان حريصا 

على ان يظهر باملستوى املطلوب.

بحضور أبطاله ومندوب وزارة التجارة في ستديو 800

ثناء دبسي في أحد أعمالها الفنية

هاني سالمة

مدير إدارة املنوعات محمد املسري مع املعدة شيماء واملذيع البرقاوي واملطرب صالح حمد خليفة وإسماعيل سرور ومندوب وزارة التجارة

سعود الرمح وأحمد النجدي في الكونترول البرقاوي مع الفنانة منى شداد في عملية السحب

هاني سالمة »ابن موت« 
برؤية سينمائية

القاهرة ـ سعيد محمود
وافق الفنان هاني س���امة على بطولة مسلسل »ابن 
موت« الذي كتبه مجدي صابر وسيخرجه سمير سيف 
ويجلس هاني بشكل ش���به اسبوعي مع املخرج سمير 

سيف ليتناقشا في تفاصيل الدور.
هاني ابدى اعجابه بالتناول السينمائي في الكتابة للقصة 
والسيناريو، وهو االمر الذي شجعه خلوض اول جتربة 

تلفزيونية، رغم انه كان متخوفا من هذه اخلطوة.
وقال هاني ان كتابة مجدي صابر املتميزة التي اعتمد 
فيها على األكشن، ورؤية د.سمير سيف السينمائية للنص 

كانتا خطوة مهمة شجعته على خوض التجربة بثقة.
هاني ينتظر فقط تنسيق مواعيده في الفترة املقبلة 
حتى ال يتعارض مشروع فيلمه املقبل الذي رفض ذكر 
اسمه، مع املسلسل الذي تقرر البدء في تصويره اواخر 

شهر فبراير املقبل.


