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نوافذ 
رمضانية فنيـــــة

منوعات

زاوية نس�لط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بس�ببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

صفاء رقماني: نقط��ة تح����ول
»راحيل« شخصية استفزتني
 في »سفر الحجارة«

دمشق - هدى العبود
بالرغم من عش���رات األدوار التي جسدتها الفنانة 
السورية صفاء رقماني في املسلسالت السورية والعربية 
إال أنها اك���دت في لقاء خاص ان دورها في مسلس���ل 
»س���فر احلجارة« الذي كتبه هاني السعدي وأخرجه 
يوس���ف رزق، شكل لها االنطالقة احلقيقية في الدراما 
السورية وساهم كثيرا في شهرتها وحتى جنوميتها على 
الصعيد العربي.. حيث تقول: سبق لي أن مثلت أدوارا 
كثيرة منها الش���ريرة واخليرة وأكثرها كان من النوع 
الرومانسي.. إال أن نقطة االرتكاز األساسية في مسيرتي 
الفنية بدأت من خالل مسلسل »سفر احلجارة« وعندما 
عرض علي املخرج يوس���ف رزق الشخصية اجلديدة 
خفت كثيرا وترددت بقبولها في البداية ولكنني عندما 
قرأتها بتمعن وروية أحسست بعدها ان بإمكاني أن أقدم 
ش���يئا متميزا على الصعيد الفني وهذا ما كان بالفعل 
وهنا اشكر املخرج يوس���ف رزق الذي كان له الفضل 
ايضا في ابراز موهبتي وفي حتريضي على جتس���يد 
هذا الدور بشكل قارب الواقع كثيرا وكما تعلمني.. فقد 
مثلت في »سفر احلجارة« شخصية الفتاة الصهيونية 
وهي فتاة عميلة تعمل لصالح املوساد االسرائيلي، وقد 
احتجت لتأدية هذه الشخصية اجلديدة على ان اخرج 
من جلدي متاما وأن أتقمص هذه الش���خصية العدوة 
واضعة في ذهني ومخيلتي انن���ي أؤدي دورا وطنيا 
ومهمة قومية وإنس���انية كي تسهم الدراما في كشف 

هذا اجلهاز االرهابي اخلطير.
 إذن م��ا هي الصعوبات التي واجهتك لتأدية ش��خصية 

فتاة املوساد؟
 في مقدمة هذه الصعوبات التي عانيتها هو التحول 
في تقمص هذه الش����خصية التي اسمها »راحيل« والتي 
يت����م تكليفها من قبل عصابات املوس����اد مبهمة اإليقاع 
مبناضل فلسطيني شاب.. وأثناء تنفيذ هذه املهمة تقع 

املفاجأة حيث تكتشف »راحيل« أنها تهيم حبا بهذا الشاب 
وتراجع مواقفها.. لكن ارهابيي املوساد يقفون لها باملرصاد 
ويقررون قتلها إن لم تنفذ املهمة املوكلة إليها وقد جهدت 
كثيرا في اللعب على الش����خصية وبحمد اهلل وفقت في 
أدائها وكتب عنها الكثير في الصحف واملجالت احمللية 
من قبل النقاد والفنيني الذين اثنوا على هذه الشخصية 
وفي رأيي كانت أجمل األدوار التي مثلتها على الشاشة 

الصغيرة وشكلت لي هذه الشخصية.
نقطة حتول س����اهمت كثيرا في شهرتي الفنية على 
الصعيدين احمللي والعربي على حد س����واء خاصة انني 
كنت ابحث دائما عن ادوار خاصة تستفزني وجاءني هذا 
الدور على طبق من الذهب ومن جانب آخر كنت أمتنى لو 
لعبت دور زميلتي الفنانة اجلميلة امل عرفة في مسلسل 
»غزالن في غابة الذئاب« تأليف فؤاد حميرة وإخراج رشا 
ش����ربتجي هذا الدور احببته كثي����را ألنه مهم وقيم جدا 
وفيه مساحة إنسانية كبيرة.. كما انه يلقي الضوء على 
طبقتني متناقضتني وتضمن املسلسل مشاهد قاسية جدا 
جذبت املشاهد واستحوذت على تفكيره وأنا اتوق جدا 
ملثل هذه األدوار التي تتحدث عن مشكالت واقعية تالمس 

مجتمعنا وتطرح قضايا جريئة وبناءة.
جدير بالذكر أن صفاء رقماني هي من مواليد ليبيا.. 
وأصول دمشقية وحتمل شهادة السكرتارية من جامعة 
دمش����ق ومن أبرز أعمالها التلفزيونية.. س����فر، املقهى، 
أنش����ودة األمل، مزاد علني، ثلوج الصيف، مرايا، األمل، 
عودة، متعب وعساف، حدث األربعاء، األرواح املهاجرة، 
قبل الغروب، حكايا 2001، اخلط األحمر، أبوعاكف، أهل 
املدينة، حروف يكتبها املطر، أعيدوا صبحي، وعلى موج 
البحر، وأعمال أخرى كثيرة وهي تعد من جنمات الدراما 
الس����ورية اللواتي تصدرن لقب النجومية منذ بطولتها 
ملسلس����ل »أنشودة األمل« أواخر التسعينيات من القرن 

املاضي للمخرج املوهوب باسل اخلطيب.

»الدكتور« 
واألمل الضائع!

أعمال
تنسى ال

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:

تلفزيون الكويت اشتهر في فترة السبعينيات بتقدمي »سباعيات« 
تناقش قضايا مهمة في املجتمع الكويتي، ومن هذه »الس���باعيات« 
مسلسل »الدكتور« الذي كانت تدور احداثه حول امرأة ترى نفسها 
غير الناس وتعاملهم بفوقية لدرجة انها تصر على ابنها الوحيد بعد 
جناحه في الثانوية العامة ان يدخل اجلامعة رغم انه ال مييل للدراسة 
ولكنه يخضع لرغبتها ويذهب إلحدى اجلامعات األجنبية على أمل 
ان يحصل ابنها على شهادة الدكتوراه، ولكن املها خاب وضاع بعد 
ان عاد ابنها وفش���ل في احلصول على الشهادة ألنه كان غير ملتزم 
بالدراسة لتنكسر أمام الناس وتعض أصابع الندم على اجلهد الذي 

بذلته مع ابنها لكي يرفع رأسها امام الناس وعائلتها.
بطولة: حياة الفهد وخالد العبيد وجاسم النبهان وحسني املنصور 

وطيبة الفرج وعبدالعزيز احلداد وهدى حمادة.

القاهرة � سعيد محمود
بدأت حياتها الفنية بضجة كبيرة حني 
قامت بدور ابنة الفنان محمود عبدالعزيز 
في فيلم الساحر، حيث قدمت اإلغراء قبل 
ان تتخطى العشرين عاما لتصل بعد ذلك 
الى مرحلة من النضج الفني بعد اثنني 
وعشرين فيلما خالل ستة أعوام هي كل 
مشوارها الفني لتكون بطلة فيلم »هي 
فوضى«، ومازالت تستمتع بردود أفعال 
اجلمهور من خالل فيلمي »كده رضا« مع 
النجم أحمد حلمي و»األولة في الغرام« 
أمام هاني س���المة اللذين تألقا معا في 

»العاصفة، وأنت عمري، وويجا«.
عالمات استفهام كثيرة حول حياتها 
الشخصية وعالقتها باملخرج الكبير خالد 
يوسف وبطولة مطلقة مع املخرج العاملي 

الراحل يوسف شاهني.
حتكي املمثلة الشابة منة شلبي عن 
موقف طريف ومحرج في الوقت نفسه 
حدث معها وهي التزال طفلة في التاسعة 
من عمرها تتعلم يعني ايه صيام تقول: 
»كان عندي تس���ع س���نني ولسه بتعلم 
يعني ايه صيام وفوائده وكل اللي كنت 
اعرفه انه بيدخل اجلنة واجلنة دي كلها 
قص���ور وفاكهة ده كان كل تخيلي عنها 
وبعد اقتناعي اني الزم ادخل اجلنة صمت 
لكن أول يوم وكنت لس���ه صاحية من 
النوم فذهبت خلسة الى الثالجة ألشرب 
من وراء بابا ألفاجأ مباما بجواري وقالت 
ألبي، وقتها تلقيت علقة بس���يطة كده 
ومن يومها وانا اح���رص على الصيام 
والصالة واملواظبة عليهما، وبجانب كل 
هذا مازال للفانوس طعم خاص عندي وال 
أتنازل عنه فوالدي يحرص على شرائه 

لي كل عام«.

منة شلبي:  ال أتنازل 
عن الفانوس

موقفكـــوميدي
في ليالي الش�هر الكرمي يس�تجمع جنوم الفن واالعالم ذكرياتهم التي التزال مختزنة بعقولهم ويشعرون 
بس�عادة حينما يتحدثون عنها فكانت هذه الزاوية التي ستس�تضيف كل يوم جنم�ا ليتحدث عن مواقفه 

الكوميدية في أعماله الفنية.


