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نوافذ 
فنيةرمضانية

منوعات

القاهرة ـ سعيد محمود
شهرتها الواسعة كفنانة جادة وصادقة جاءت من خالل 
بحثه����ا الدائم عن كل عمل فني ه����ادف يتعلق بقضية من 
أرض الواقع، اس����تطاعت الفنانة يس����را ان تصنع لنفسها 
مكانة متميزة وس����ط أهم جنمات السينما فقدمت العديد 
من الش����خصيات املهمة في السينما واملسرح والتلفزيون 
على مدار 33 عاما وهو عمر مش����وارها الفني، وقد ساهمت 
في إثراء الوجدان ومالمس����ة املشاعر بأدائها الصادق الذي 
جعلها حتمل لقب »الفنانة املش����رقة« ملا متلكه من موهبة 

وثقافة وحضور.
ورغم كل ذلك، فإن نش����اط يس����را لم يتوقف عند هذا 
احلد، فق����د اخترقت بجرأة مبالغ فيها عالم الغناء ودعمته 
بالڤيديو كليب، ولم تكتف بالغناء بالعربية فقط بل أضافت 
اإلجنليزية والفرنس����ية حي����ث كان اجتاهها للفن في أول 
حياتها للغناء، ولم يكن للتمثيل في رأس����ها أي مس����احة 
ولكن املنتج واملخرج عبده نصر قدمها في فيلم »قصر في 
الهواء« مما جذبها لتغيير مس����ارها، ولكنها كانت بانتظار 
عمل غنائي كما فعلت ولكن بشكل أدائي في فيلمي »حرب 
الفراولة« و»دانتيال« وغنت »جت احلرارة« في فيلم »امرأة 

آيلة للسقوط« عام 1992.
هي ليست فنانة تكتفي بالتجسيد وتقمص الشخصيات 
أمام الكاميرات، لكنها إنسانة حتمل هموم الناس، ولهذا وقع 
عليها االختيار لتكون سفيرة للنوايا احلسنة في البرنامج 
اإلمنائي لألمم املتحدة في مصر، ومت ترشيحها لتكون عضو 
اللجنة االستشارية للمجلس القومي للطفولة واألمومة، لم 
تتوقف يسرا عن سعيها الكتشاف دور جديد لم تذهب اليه 
من قبل، ومازالت بإحساس جريء حتتفظ بداخلها بنجمة 
تؤدي أدوارا س����ينمائية متميزة، وأدوارا تلفزيونية تقدم 

بها أفكارها اجلميلة.
تقول يسرا ان هناك مواقف كثيرة ال تستطيع نسيانها 
ولكن هناك موقفا ال تنساه حتى اآلن حدث خالل تصويرها 
مسلسل »حياة اجلوهري« فكان التصوير باستديو السمنودي 
وكان غير مجهز على اإلطالق ألي ش����يء وكان املناخ باردا 
جدا حيث التصوير في الش����تاء وال يوجد تكييفات وال أي 
مظهر من مظاهر احلياة وكان هذا االستديو في األصل مزرعة 
دواجن وكنت دائما احرص على جتميع فريق العمل داخل 
غرفتي وأعد لهم البط واألوز الذي كنت أقوم بش����رائه من 
صاحب املزرعة وأتذكر انن����ا في آخر يوم قام املنتج وائل 
عبداهلل بدعوتنا جميعا لتناول اإلفطار بهيلتون رمسيس 
وكانت األجواء جميلة ال تخلو من الفوانيس التي كنت أقوم 

بشرائها البني في العمل وهم إميان أيوب ورامز جالل.

يسرا: بط وأوز 
»حياة الجوهري«

موقفكـــوميدي
في ليالي الشـهر الكرمي يسـتجمع جنوم الفن واالعالم ذكرياتهم التي التزال 
مختزنة بعقولهم ويشعرون بسعادة حينما يتحدثون عنها فكانت هذه الزاوية التي 

ستستضيف كل يوم جنما ليتحدث عن مواقفه الكوميدية في أعماله الفنية.

بسام كوسا: 
»اإلدعشري« حفر اسمي

 في قلوب الناس
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

دمشق ـ هدى العبود
لعّل من النادر ان يجمع فنان ما مواهب ش����تى في ش����خصية، كما هو حال فناننا النجم بسام كوسا، فهو رسام 
ونحات وفنان تشكيلي وكاتب قصص قصيرة ومقاالت فنية وثقافية وهو فوق ذلك اسم المع في الدراما العربية 
والرقم الصعب بني املمثلني احملترفني. قدم خالل مسيرته الفنية الكثير من األدوار املتميزة واملتنوعة والصعبة في 
آن واحد، فمن شخصية التاجر احللبي اجلشع في مسلسل »سيرة آل اجلاللي« ومدمن املخدرات في »عصر اجلنون« 
واألب املكسور في »أحالم كبيرة« واملخرز في »ليالي الصاحلية« وغيرها من أدوار كثيرة جسدها بنفس وأسلوب 
جديد في األداء وأدوات التعبير التي يتقنها جيدا مكنته من أن يجعل منها شخصيات حياتية واقعية من حلم ودم 
ومركبة فيها مزيج من اخلير والصدق والكذب معا. وحول الدور الفني الذي شكل له نقطة حتول زادت من شهرته 
الفنية على الصعيدين احمللي والعربي قال بس����ام كوس����ا ل� »األنباء«: في احلقيقة شكل دور »اإلدعشري« الذي 

جسدته في مسلسل »باب احلارة« بجزأيه األول والثاني انعطافة كبيرة وقوية كبيرة في مسيرتي الفنية جعل 
جمهور املشاهدين يتعاطف معي أو مع شخصية »اإلدعشري« على الرغم مما ميثله من حالة سلبية على 

مجتمعه واملقربني منه بفضل الصدق والعفوية التي تعاملت بها مع هذا الدور الذي يجس����د شخصية 
نشال شرير يعلن توبته بصدق ولكن حيث تسنح له الفرصة للعودة الى ماضيه ال يتوانى حلظة 

في عمل ذلك، وأنا اعتقد انني وفقت في أداء ش����خصية »اإلدعش����ري« لدرجة جعلتني أبتعد عن 
القاعدة املعهودة مبن يؤدون الش����خصيات الشريرة حيث يجردونها من إنسانيتها ويجعلونها 

تلحق األذى والضرر باآلخرين، أما أنا فحاولت تقدمي منوذج للش����رير الواقعي العزيز في آن 
والذليل في آن آخر، املاكر واملخدوع، ووظفت ذلك دراميا بتصعيد اإلثارة وصوال بالشخصية 
الى ذروتها ومن تعاطف اجلمهور معها، الصغير والكبير وكنت في نظرهم البطل األوحد في 
مسلسل »باب احلارة« وال أبالغ إذا قلت ان معظم الناس عندما يروني في مكان ما ينادوني 
مباشرة ب� »اإلدعشري« ويثنون علي ويسلمون بحرارة ويقولون لي: »لقد أحببناك بهذا 
الدور الش����رير الذي قدمته بحرفية عالي����ة ولم جتعلنا نكرهك من خالله«. وفي العموم 
شخصية »اإلدعشري« ستظل راس����خة في أذهان املشاهدين لسنوات طويلة وهي من 
الشخصيات اجلميلة التي حفرت اسمي ونقشته في قلوب الناس، وآمل أن أوفي بتجسيد 
شخصيات أخرى مشابهة ال تقل أهمية عنها. جدير بالذكر ان الفنان »بسام كوسا« من 
موالي����د مدينة حلب ومتزوج وله ولدان ثائر ووجد، ومن أبرز أعماله التلفزيونية 
نذكر له »اخلوالي«، »الزير سالم«، »ليل اخلائفني«، »الفصول األربعة«، »االنتظار«، 
»أح����الم كبيرة«، »خلف القضبان«، »صدى الروح«، »الواهمون«، »أحقاد خفية«، 
»احلوت«، »سحابة صيف«، »بقعة ضوء«، »أهل الغرام«، »العار«، »كوم احلجر«، 
ومسلس����الت اخرى كثيرة، وقد نال العديد من اجلوائز على أدواره السينمائية 

والتلفزيونية في مهرجانات محلية وعربية.

خالتي قماشة 
والتجسس

أعمال
تنسى ال

مسلسل اجتماعي عرضه التلفزيون عام 1983 وتدور أحداثه في 
منزل األم العجوز »قماشة« التي تسعى للحفاظ على سلوك أبنائها، 
ولتبقى مس���يطرة عليه���م وعلى زوجاتهم، حي���ث تضع كاميرات 
جتسس في حجرات أبنائها املتزوجني لتبقى على اطالع مبا يودون 

القيام به.
يتزوج ابنها »سلطان« آخر العنقود ب� »محبوبة« التي تكتشف 
سر هذه الكاميرات، ألنها الوحيدة في املنزل املتعلمة وأم االختراعات، 
تدور أحداث املسلسل واملش���اكل تزداد بني »»قماشة« و»محبوبة« 

وزوجتي االبنني اآلخرين.
بطولة: س���عاد عبداهلل - حياة الفه���د - غامن الصالح - خليل 
اس���ماعيل - خالد النفيسي - علي املفيدي - مرمي الصالح - مرمي 

الغضبان - عبدالرحمن العقل - استقالل احمد.

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:


