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نوافذ 
فنيةرمضانية

منوعات

»رقية وسبيكة« 
وقضية إفالسهما

أعمال
تنسى القاهرة ـ سعيد محمودال

بدأ مشواره بقراءة »مذكرات مراهقة« التي أهلته 
ألن يلتحق بـ »سنة أولى نصب«، ليركب بعدها 
»مالكي إسكندرية«.. كي يصل الى أوكرانيا إلنقاذ 
»رهينة«، ليعود مؤخرا إلينا في صورة »شبح«. 
ويترك بصمة لدى اجلمهور من خالل وسامته 
وأناقته عبر فيلمه األول »مذكرات مراهقة« 
انطلق بعدها نحو عالم النجومية التي 
تبدل فيها بني أمناط عدة حلقت بعيدا 

عن الوسامة.
أحمد عز، مـــن عالم اإلعالنات 
وعروض األزياء اقتحم عالم السينما 
من باب الوســـامة، ليكون خالل 
سنوات قليلة أحد جنوم السينما 
املصرية. بينما يقول النجم الشاب 
أحمد عز: اعتبر مسلســـل »ملك 
روحي« الـــذي قدمته مع الفنانة 

اجلميلة يسرا مبنزلة نقطة البداية في مشواري 
الفني رغم انني شاركت في عدد من األعمال قبله 
ولكن هذا املسلسل بالتحديد له مذاق مختلف أوال 
ألنه مع فنانة بحجم يسرا وثانيا ألنه عرض خالل 
شـــهر رمضان واملعروف انه يحقق أعلى نسبة 

مشاهدة كل هذه العوامل جاءت في صاحلي.
وأضاف: »كان أكثر ما يســـعدني ان املشاهد 
تعلق بي في هذا العمل وتلقيت اتصاالت كثيرة 
من اجلمهور عقب وفاتي في العمل تلومني بشدة 
على عدم استكمال العمل حتى نهايته وكنت أرد 
وقتها على اجلمهور ضاحكا وأقول »املخرج عايز 
كده«، وأوضح قائال: هذا املسلســـل يحتل مكانة 
خاصة في قلبي فكانت والدتي، رحمها اهلل، تعشق 
دوري في هذا املسلسل وكنت أتابع معها املسلسل 
يوميا الـــى ان جاءت احللقة التي توفيت خاللها 
ويومها بكت بشـــدة لدرجة االنهيار وحاولت أن 

أهدئها ولكنها انهارت متاما.

نقطــة تحــــول

من املسلسالت التي عرضها تلفزيون الكويت في شهر رمضان 
1986 مسلسل »رقية وسبيكة« الذي حقق شهرة كبيرة في اخلليج 
والوطن العربي، حيـــث تدور األحداث حول الشـــقيقتني رقية 
وسبيكة اللتني تعمالن في سوق احلرمي وتتلقيان إعانة من وزارة 
الشـــؤون االجتماعية، ويلتقيان بالصدفة بذياب سائق الوانيت 
الذي يقع في حب ســـبيكة ويتزوجها، يثمن البيت الذي تسكن 
فيه رقية وسبيكة والذي تركته لهما أم سهيل )وهي املرأة التي 
ربتهما بعد وفاة والديهما( بقيمة مليون دينار وفجأة أصبحتا من 
أكابر القوم وانتقلتا للعيش في بيت جديد، كما قامتا بتأســـيس 
شركة لالســـتيراد والتصدير ومت تعيني جميل جمال سكرتيرا، 
وتتعرض االختان لعمليات نصب واحتيال متكررة، وهو األمر 

الذي يؤدي إلى إفالسهما مرة أخرى.
بطولة: ســـعاد عبـــداهلل - حياة الفهد - غـــامن الصالح - علي 

املفيدي - اسمهان توفيق - عبداإلمام عبداهلل.

أحمد عز: 
»ملك روحي« 

بدايتي الحقيقية

القاهرة ـ سعيد محمود
الفنان الكوميدي محمد هنيدي يقول: مازلت اعيش على ذكريات 
وشـــقاوة الشـــباب والطفولة خاصة خالل شهر رمضان، فكانت 
الشقاوة واملقالب لها طعم خاص، فمازلت اتذكر صوت عم محمد 
املسحراتي وهو ينادي »اصحى يا نامي.. وحد الدامي«، وذات مرة 
اتفقت مع بعض االصدقاء وقمنا بشراء »طبلة« صغيرة وقطعة 
جلد وبدأنا بالقيام بدور عم محمد، وفجأة ظهر عم محمد وجرى 

وراءنا ليضربنا بالعصا.

محمد هنيدي: ضربني المسحراتي!

موقفكـــوميدي
في ليالي الشـهر الكرمي يسـتجمع جنوم الفن واالعالم ذكرياتهم التي التزال مختزنة بعقولهم ويشعرون 
بسـعادة حينما يتحدثون عنها فكانت هذه الزاوية التي ستسـتضيف كل يوم جنمـا ليتحدث عن مواقفه 

الكوميدية في أعماله الفنية.

إعداد: مفرح الشمري
هناك اعمال ال تنسى مهما دار الزمن والتزال راسخة في عقول املشاهدين 
ألنها حتمل بني طياتها الكثير من املعاني التي رمبا لم جندها في األعمال احلالية.. 

من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال حتى تظل خالدة:

زاوية نسلط الضوء فيها على نقاط التحول في 
حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى االعالمية 
والتي بسببها وصلوا الى ما هم عليه اآلن من شهرة 

لدى اجلماهير احمللية واخلليجية والعربية.


