
القاهرة ـ سعيد محمود
يبدو ان تألق الفنانة غادة عبدالرازق في جتسيد الفتاة 
الشاذة في فيلم »حني ميس����رة« اخراج خالد يوسف فتح 
أمامها الس����ينما على مصراعيها في أدوار جريئة لتحصل 
على أدوار البطولة املطلقة في العديد من األفالم واملسلسالت 
التي قدمتها في الفترة األخيرة وعن أهم األدوار بالنس����بة 
اليها تقول: اعتبر دوري في مسلسل »احلاج متولي« نقطة 
حتول في حياتي فاعترف ان هذا العمل قادني الى الشهرة 
والنجومي����ة وان كان يرجع الفضل ف����ي ذلك للفنان نور 
الشريف الذي كان يش����جعني طول فترة التصوير وكان 

يقول لي دائما »انتي فنانة بجد«.
وتضيف: »الغريب ان اجلمهور بعد انتهاء املسلسل كان 
يناديني في الشارع باسم »نعمة اهلل« وكنت سعيدة بذلك 
وخاصة انني حصلت على عدد من اجلوائز في دوري في 

العم����ل وكانت املرة األولى التي أحص����ل فيها على جائزة 
كأفض����ل ممثلة في عمل، وبدأت العروض تنهال على عقب 
املسلس����ل ولكنها كانت جميعها أدوارا شبيهة بنفس دور 
نعمة اهلل لذل����ك رفضتها جميعا وحاول����ت التخلص من 
نعمة اهلل حتى أبرز طاقات����ي الفنية وبعدها قمت بصبغ 
شعري واجتهت للسينما، ولكن يظل دوري في هذا املسلسل 
بالتحديد من األدوار القريبة لقلبي وخاصة انه مازال يترك 

بصمة مع اجلمهور«.
ه��ل توقع��ت رد فعل اجلمهور ف��ي دورة نعمة اهلل زوجة 

احلاج متولي في مسلسل احلاج متولي؟
حاول����ت ان أتألق والفت نظ����ر اجلميع وال أنكر دوري 
كانت فيه مساحة لالجادة والتجويد ودور كما يقال مؤثر، 
واحلقيقة رغم أهمية هذا ال����دور اال انني في البداية كنت 
متخوفة جدا منه ألنه لفتاة شعبية ابنة بلد، وسر اخلوف 

هن����ا أنني يجب ان أتعرف على هذه الفئة من حيث كالمها 
ومالبس����ها وطريقة حديثها وخالفه، واملسألة ليست بهذه 
البساطة ولكنها حتتاج الى قدرات خاصة واالقتراب من هذا 
العالم، الى جانب ان الورق أيضا كان بدرجة جيدة، واحلمد 

هلل خرجت الشخصية كما يريدها اجلميع وأعجبوا بها.
م��اذا لفت نظرك في ش��خصية نعمة اهلل بوجه خاص؟ هل 
هذه الش��خصية س��رقت األض��واء من ش��خصية أمينة التي 
جسدتها الفنانة ماجدة زكي ودور مديحة الذي جسدته الفنانة 

سمية اخلشاب؟
ال اس����تطيع ان أقول ذلك ولكن الدور كان مؤثرا للغاية 
وأعج����ب غالبية الناس وتعاطف معه اجلمهور، ورغم انه 
عرض على الشاش����ة من أكثر من 6 س����نوات اال انه عندما 
عرض من����ذ أيام كان اجلمهور ينتظ����رون توقيت عرضه 

ليستمتعوا به وبشخصياته.

غادة عبدالرازق:  »نعمة اهلل« عّرفتني بالجمهور

زاوية نسـلط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بسـببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقطــة تحــــول

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسـلط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن 
يومياته قبل اإلفطار وموعد أذان املغرب بشهر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس 
هواية املشي والرياضة ومنهم من يتابع األعمال الرمضانية ومنهم من يدخل املطبخ 

ويجهز االفطار. »األنباء« التقت العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

وداد العبداهلل: 
أنام بالنهار وبالليل 

أطلع مع أمي

تحب أن »تتفطر بالبيت علشان 
تاكل على راحتها«

استطاعت املمثلة الش����ابة وداد العبداهلل ان تثبت نفسها في 
االعمال املسرحية وخاصة مع الفنان القدير طارق العلي االمر الذي 
اجته����ت بعده للتلفزيون من خالل االعم����ال الكوميدية التي تقدم 
عبر قناة فنون، »األنباء« التقت وداد لتتحدث عن اجوائها في شهر 

رمضان فكانت هذه الدردشة:
مبارك عليچ الشهر؟

علينا وعليك.
وداد شتسوين في نهار رمضان؟

واهلل بصراحة انا انام وايد وهذي عادة عندي سوى في رمضان 
او في االيام العادية يعني ما اطلع اال اذا كان في شي ضروري امي 

تقومني خاصة اذا عندها موعد في املستشفى علشان اوديها.
اهلل يشافيها لچ؟

تسلم ويشافي كل مريض من امة االسالم.
يعني ما تدشني املطبخ؟

اكيد ادش املطبخ علشان اساعد امي لتحضير الفطور خاصة ان 
عدد افراد اسرتي صغير جدا لذلك ما فيها دشة املطبخ اي تعب.

حتبني تفطرين بالبيت؟
هذا اهم ش����ي عندي اني اتفطر بالبيت مع امي واخواني الني 

اشعر باملتعة معاهم وآكل على كيفي.
وبعد الفطور؟

آخذ امي ونروح نزور اهلنا وربعنا الن شهر رمضان التزاور فيه 
ش����ي حلو خاصة ان اجواء ليالي شهر رمضان مختلفة عن االشهر 

الباقية والسهر فيه حلو النه الناس كلها طالعة.
ما تروحني للنادي؟

امبال اروح علشان احافظ على وزني الني ما احب اصير متينة من 
كثرة احللويات املوجودة في سفر الشهر الفضيل.

تتابعني التلفزيون؟
بس اول يوم علشان اشوف ش����نو املعروض وبعدين فيه اعمال وايد 
معروضة على القنوات اختار منها الزين واعرف توقيته علش����ان اتابعه 

داميا.
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