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الفنية

عبداحملسن القفاص

رامي عياش مع خطيبته سيرين ابو زين

دمشق ـ هدى العبود
فراشة جميلة تطير من عمل الى اخر 
لتنشر عبيرها وابداعاتها، قدمت الكثير من 
االعمال املهمة واملميزة في مشوارها الفني 
بدءا من »مرايا« مع الفنان ياسر العظمة 
ال���ذي احتضن موهبته���ا واطلقها كوجه 
جديد مرورا ب� »صراع االشاوس« و»قتل 
الربيع« وانتهاء ب� »ليل ورجال« لس���مير 
حسني »وقلبي دليلي« األحدث واألبرز في 
مشوارها الفني انها الفنانة صفاء سلطان 
التي حتتار من اين تبدأ حوارك معها، هل 
تبدأ من عملها االخير الذي اثار اجلدل وال 
يزال، ام من جتربتها الغنائية التي تفكر 
جديا باطالقها بق���وة وباختيار مميز لها 
سواء من حيث الكلمات او االحلان، أم نبدأ 
من عملها احلالي »رجال مطلوبون« والذي 
تقدم فيه شخصية مميزة ومركبة أم من 
حفل تكرميها االخير في الالذقية، »األنباء« 

التقتها فكان احلوار التالي:
ماذا يعني التكرمي للفنانة صفاء؟

بداية اقول التكرمي حالة انسانية يسعد 

االنس���ان عموما بها والفنان خصوصا النه 
يحص���د ثمرة اعماله من جمهور اعطاه حق 
قدره، وامتنى من اجلهات الرسمية والشعبية 

االخرى االحتذاء مبن يقدرون الفن.
تعرض��ت لهج��وم كبي��ر م��ن النق��اد 
والصحافيني حتديدا بعد عملك في مسلسل 
»قلب��ي دليل��ي« في مص��ر كي��ف تقيمني 

مشاركتك، ومباذا تردين؟
انا كفنانة احترم النقد البناء، ومن جانبي 
اجتهدت في تقدمي الدور على الرغم من عدم 
وجود مراجع سوى االفالم التي قدمتها ليلى 
مراد او الكتب املوجودة عن حياتها الشخصية، 
ولذل���ك كنت امتنى على النق���اد ان يكونوا 
منصفني ويقولوا حقيقة ويش���يدوا مبا هو 
جيد في لعب دور الشخصية بدال من محاولة 
الهجوم والذي اعتب���ره غير مبرر في كثير 

من االحيان.
مبناس��بة احلديث عن الشكل، الكثيرون 

قالوا انك ال تشبهني ليلى مراد؟
»تضحك« من الطبيعي اال يكون الشبه 
بيني وبينها كبي���را، هل انا توأم لها؟ وهل 

هذا ذنبي؟ من الصعب ان اكون شبيهة لها 
في الشكل واملالمح التي حاولنا قدر االمكان 

الوصول لها من خالل الشعر واملاكياج.
كيف تعايشت مع ليلى مراد وكيف رأيت 

تلك الفنانة املبدعة من داخلها؟
س���ؤال جيد صدقا عشقت صوت وغناء 
الفنان���ة ليلى مراد منذ صغري، وبعيدا عن 
الديبلوماس���ية كان حبي اكبر عندما عشت 
وجسدت حياتها، لكوني كثفت القراءة عنها 
وعن حياتها، فعرفت الكثير من الصفات التي 
كانت تتميز بها الفنانة الراحلة ليلى مراد.

ما اوجه التش��ابه واالختالف بينك وبني 
ليلى مراد؟

تش���ابهت مع ليلى مراد ف���ي العديد من 
الصفات الشخصية، وحتى االجتماعية، محبة 
عفوية اميل الى الواقع كما انني بنيت نفسي 
بنفسي، ومتمسكة بشكل كبير باهلي واسرتي، 
وكلتانا جتمع موهبة الغناء والتمثيل، واما 
عن اوجه االختالف بيني وبني ليلى فأتت في 
ان ليلى تتس���م بهدوء الشخصية واتخاذها 
لقراراته���ا بش���كل متزن، اما ان���ا فيغلبني 

طابع العصبية والتس���رع احيانا في اتخاذ 
القرارات.

وكيف تقيمني جتربتك في العمل بالدراما 
املصرية؟

لست في موقع التقييم، الدراما املصرية 
حتمل طابعا من العظمة، والقيمة الدرامية 
لها تاريخ عريق وكل فنان يحبذ العمل في 
تلك الدراما، النها تتسم بالعديد من املميزات 
واملشاهد املصري يحمل عمقا في املشاهدة 
والتقييم وكون الدراما املصرية جتمع العديد 
من الصفات االيجابية، فكان لي الشرف ان اكون 
معهم وبينهم كفنانة حتمل رسالة، حاولت 
ايصالها لكل الوط���ن العربي، واظن الدراما 
املصرية اسهمت بش���كل فاعل في اختصار 

املسافات والوقت عبر مسيرتي الفنية.
صوت��ك جميل وقوي فلم��اذا لم تقدمي 

اغنيات املسلسل؟
النني تعاق���دت كممثلة فقط ال كمطربة 
وقد احبب���ت أال يقارن اجلمهور بني صوتي 
وصوت ليلى م���راد، كما ان للمخرج رؤيته 

اخلاصة.

صفاء سلطان: روح وشخصية ليلى مراد تعيش بداخلي ومصر اختصرت مسيرتي الفنية

القفاص طبيب أسنان قاٍس

عياش وهديته »الخيالية«!

بشار جاسم
يصور الفنان عبداحملسن القفاص مشاهده االخيرة من مسلسل 
»بقايا سنني ماتت« في مملكة البحرين والعمل من تأليف الكاتبة 
الشابة سلوان واخراج محمد دحام الشمري وبطولة صالح املال، 
باسمة حمادة، عبداهلل عبدالعزيز، عبداهلل التركماني، هيا عبدالسالم 
وانتاج هارموني انترناش���ونال وس���يعرض العمل على محطة 

.MBC
وعن دوره يقول القفاص: اجسد شخصية طبيب اسنان وهو 
من عائلة ثرية جدا، وهو ش���خص قاس مبش���اعره وتعامله مع 
اآلخرين وقد اكتس���ب هذه الطباع من والدته وهو على النقيض 
من ش���خصية والده الطيب حيث تتغي���ر اطباعه بعد العديد من 

املواقف التي تصادفه.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
حرص املكتب االعالمي للفنان رامي عياش في شركة »ميوزيك 
از ماي اليف« على التأكيد في البيان الرسمي الذي وزعه على اهل 
االعالم والذي اعلن فيه خطوبته في حفل عائلي بسيط من سيرين 
ابو زين مؤخرا على االشارة الى ان رامي اهدى خطيبته هدية بلغت 

قيمتها رقما خياليا فلكيا ولكنه رفض االفصاح عنه.

يعرض على شاشة تلفزيون »الراي« مساء كل جمعة

»ميوزيك كلوب 2« إبداع حقيقي باللغتين العربية واإلنجليزية

مشهد من »ليلى مراد« وفي اإلطار صفاء سلطان

أماني البلوشي

عبدالحميد الخطيب
كانت قناة »الراي« تعج باحلركة مساء اجلمعة املاضي، 
فهن����اك حركة غير عادية ونش����اط واضح كان يدور في 
جنباتها، كان ذلك قبل خروج البرنامج الفني الناجح 
»ميوزيك كلوب 2« على الهواء مباشرة إلمتاع املشاهدين 
بأفضل الفقرات اجلديدة اخلفيفة التي اعطته تفردا عن 
غي����ره من البرامج االخرى، ولعل اول ما يلفت النظر 
هو ذلك التفاهم الواضح ب����ني فريق العمل بداية من 
املذيعة املتألقة اماني البلوش����ي مرورا باملعد النشيط 
صالح الراشد ثم البرديوسر عبداحلميد السبكي وباقي 

فريق العمل.
»األنباء« تواجدت اثناء عرض احللقة املاضية من »ميوزيك 

كلوب 2«، فكانت هذه احلصيلة:
بداي����ة، حتدثت مقدمة البرنامج املذيع����ة املتألقة اماني 
البلوش����ي قائلة: فكرة اجلزء الثاني من »ميوزيك كلوب« 
ترتكز عل����ى االخبار العربية والغربي����ة العاملية بعكس 
اجلزء االول الذي كان عربيا بحتا يعتمد على لعبة فنية 

واستضافة احيانا.
البرنامج  واضافت: 
يعبر عن ش����خصيتي 
وقد مت عم����ل جزء ثان 
منه بتشجيع من مدير عام 
قناة »الراي« يوسف اجلالهمة 
الذي استجاب للفكرة بعد الطلبات 

الكبيرة من اجلمهور.
وتابعت: اجلميل في »ميوزيك 
كلوب 2« ه����و ان فقراته متجددة 
باس����تمرار، فكل ش����يء جائز فيه 
ونق����دم اخبارا حصرية لن جتدها 

اال عندنا.
واستطردت: لقد اصبحت اجيد 
تق����دمي هذه النوعية م����ن البرامج 
وباتت تفهمني وافهمها فهي تناسب 
سني وتتوافق مع كاريزما اماني، 
متمنية تقدمي برنامج فني ش����امل 

ضخم في املستقبل.
وقالت البلوشي: ادارة »الراي« 
لها فض����ل كبير فيما وصلت اليه، 
مش����ددة على ان هناك ترابطا بني 
جميع العاملني في القناة، نافية اي 

شائعة تطال عالقتها بها.
وزادت: لم افشل في اي برنامج 
قدمته منذ بدايتي، وهذا بش����هادة 
اجلمي����ع، وذلك من خالل شاش����ة 
الت����ي اعتبرها من اعظم  »الراي« 
الشاشات ألنها تقدم كل شيء سواء 
مسلسالت عربية او اجنبية او تركية 
وافالما عاملية وبرامج مس����ابقات 
البرامج  وترفيهية، هذا فضال عن 
السياسية التي قلدتها بعض القنوات 
االخرى، ناهيك عن البرامج الفنية 

والشبابية واالطفال ولن انسى اخبار »الراي« املميزة.
وقالت: »ال����راي« تقدم وجبة لكل افراد العائل����ة من الكبير الى 
الصغير، لذلك جتدها حتظى بأعلى نسب املشاهدة في الوطن العربي، 

ونتمنى ان تقدم كل ما يسعد اجلمهور.
من جانبه، قال معد البرنامج صالح الراشد: »ميوزيك كلوب 2« 
هو برنامج غنائي موسيقي يعرض على »الراي« كل يوم جمعة من 
الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساء على الهواء 

مباشرة، حيث يسلط الضوء على الفن العربي وكذلك الغربي.
واضاف: لدينا عدة فقرات جديدة منها »ستايل آند ستارز« وفيها 
مندح او ننتقد ستايل الفنان بطريقة موضوعية بعيدا عن التجريح، 

مؤكدا ان هناك جتاوبا كبيرا من الفنانني حول هذه الفقرة.
واستطرد: كذلك هناك فقرة مقارنة بني فنان عربي وآخر غربي، 
خصوص����ا من ناحية تأثير هذا الفنان ف����ي مجتمعه، باالضافة الى 
فقرة ال� »توب 10« والتي تأتينا من »الفيرچني«. وزاد الراشد: نحن 
في »ميوزيك كلوب 2« حريصون على ان يكون في كل حلقة ش����يء 

جديد من اجل ارضاء جمهور »الراي« في كل مكان. 
وعن اجتاهه لالعداد بجانب التق����دمي، قال: اعتقد انهما وجهان 
لعمل����ة واحدة ألن املذيع الش����اطر البد ان يكون معدا باالس����اس، 
موضحا ان بداي����ة عمله بالتقدمي 
كانت في احدى االذاعات اخلاصة 
وكان يعد عمله بنفس����ه حتى في 
برنامج »رايكم شباب« الذي اعده 

لفترة طويلة.
وشكر الراشد في ختام حديثه 
مدير ع����ام قناة »الراي« يوس����ف 
اجلالهمة على ترشيحه هو واماني 
واياد الباشا لهذا البرنامج اجلميل، 
وقال: اعمل بكل حب في »الراي«، 
فهي بيتنا جميعا وهدفنا هو تقدمي 
م����ادة اعالمية راقية ترضي جميع 

االذواق.
البرديوس����ر عبداحلميد  ام����ا 
السبكي فقال: لقد اعطاني ابو احمد 
الثقة في هذا البرنامج الذي نتعاون 
فيه مع »الفيرچني« حيث نعرض 
»التوب 10« ونقسمه على احللقة 
لتشويق الناس، كما اننا نأخذ في 
الفن  احللقات اتصاالت من جنوم 
املعروفني. واض����اف: نحن كفريق 
عمل نعقد اجتماعا يوم االحد من كل 
اسبوع يليه جلسة االثنني نناقش 
فيها املادة التي ستعرض والثالثاء 
يجهز »سكريبت« احللقة واالربعاء 
واخلميس ف����ي املونتاج واجلمعة 

عرض احللقة. 
واشار الس����بكي قائال: رغم ان 
مدة البرنامج س����اعة واحدة على 
الهواء اال انها تأخذ عمال ملدة اسبوع 
كامل، ملمحا الى ان اصداء البرنامج 
واس����عة ويحظى بنسبة مشاهدة 

عالية، وناجح بشهادة اجلميع.

)محمد ماهر(صورة جماعية لفريق العمل

صالح الراشد وعبداحلميد السبكي في الكنترول

أماني مع الزميل عبداحلميد اخلطيب

البرنامج  البلوشي:  أماني 
وتمت  شـخصيتي  عـن  يعّبر 
إعادته بناء على طلب الجمهور

التقديم  الراشـد:  صالـح 
واحدة  لعملة  وجهان  واإلعداد 
األذواق جميـع  إرضاء  ونتمنى 

السـبكي:  عبدالحميـد 
»ميوزيـك كلـوب 2« يحظى 
عاليـة  مشـاهدة  بنسـبة 
الجميـع بشـهادة  وناجـح 

»مرمرها«  مطرب���ة 
زمانها بسّبة تصرفات 
شركة إنتاجها معاها اللي 
تبي احلني تستغني عنها 
ألنه ألبوماتها مو ماشية 

بالسوق.. اهلل كرمي!

ممثلة كانت »كرمية« 
وايد م���ع أحد املنتجني 
تنازلت عن نص اجرها 
احلقيقي علشان عيونه 
بس صاحبنا املنتج طلع 

موكفو.. اهلل يعينچ!

تصرفات تنازل
مخ���رج تلفزيوني 
ه���األي����ام يش���ع���ر 
ب� »سعادة« كبيرة ألن 
املس���ؤولني مواعدينه 
بسفره ملهرجان خليجي.. 

مال عمك ما يهمك!

مهرجان


