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مغني وملحن قاعد 28
يطلب من أصدقائه عدم 
توزيع »البي بي« اخلاص 
فيه علشان يقدر يتواصل 
معاه���م عل���ى راحته.. 

احلمد اهلل والشكر!

منتج وفنان خليجي 
قاعد يسولف على ربعه انه 
تزوج جنمات عرب زواج 
عرفي وطلقهم النه ما يحب 
احلرام مثل ما يق����ول.. 

اهلل يشفي!

بي بي عرفي
ف���ي جلن���ة إجازة  عض���و 
النصوص املس���رحية مطنش 
جدول املراقبة ملشاهدة مسرحيات 
العي���د واملصيبة م���ا يرد على 
اتصاالت ربعه.. ليش التطنيش 

وانته تاخذ مكافأة؟!

تطنيش

مشاهد مميزة..
بشار جاسم

هناك مشاهد درامية تستحق الكتابة واالشادة بها في اغلب االعمال الدرامية الرمضانية 
وهن�اك ممثلون اجادوا متثيل هذه املش�اهد بحرفية عالية.. فقررن�ا ان نكتب عنهم في 

»مشاهد مميزة«.

كاكولي.. براڤو
الفنان الشاب علي كاكولي 
قدم لنا ش���خصية معبرة 
وحساسة بالوقت تنفسه 
وهي شخصية مشعل من 
ذوي االحتياجات الخاصة 
الذي يح���ب احد بنات دار 
االيتام ويعيش صراعا مع 
النفس كونه عشقها من أول 
نظرة، كم���ا اتقن كاكولي 
تصاعد الشخصية.. براڤو 

ومنها لألعلى.

التركماني.. إبداع
النجم عبداهلل التركماني 
م ش����خصية رائعة في  قد
الليل«  مسلسل »س����اهر 
م  ومبدع في رسمها حيث قد
لنا شخصية املعاق املسكني 
ن  م اخلفيف بإتقا صاحب الد
الدور  وبالفعل هذا   ،%100
ن نقلة كبيرة للنجم  سيكو
الشاب عبداهلل التركماني.. 

براڤو لإلبداع.

ياسة »خليفة« الغضبان
الفنانة ياسة قدمت دورا 
جميال ويعتبر ملح مسلسل 
»زوارة خمي���س« وه���و 
شخصية الجدة »أم نصيب« 
المتسلطة  الحنانة  المرأة 
التي تحب ان تسمع اخبار 
البي���ت وتتناقله وذّكرتنا 
المرحومة  بأي���ام  ياس���ة 
مريم الغضب���ان.. فك�����ل 
الشكر لسعاد عبداهلل على 
ه�����ذه الفرصة لياسة ملح 

المسلس�����ل.

»كريمو« يسمو باإلنسانية بعيدًا عن السياسة
ضيف اهلل زيد عرف كيف يستثمر نجاحه مع داود كل رمضان

ترفض تحريم أموال الراقصات ميالد يوسف: نقد »ما ملكت أيمانكم« 
يتم بعد انتهاء العمل

بيروت � ندى مفرج سعيد
على هامش مش����اركته 
في اإلفطار الس����نوي الذي 
أقامته في بيروت مجموعة 
»إم بي سي« وحضره نجوم 
الجزء الخامس من المسلسل 
السوري الشهير »باب الحارة« 
التقت »األنباء« الممثل ميالد 
يوسف في دردشة عن موقفه 
من انته����اء العمل وجديده 
الدرامية  ورأيه في األعمال 
األخ����رى التي تعرض على 
العربية وكان  الشاش����ات 

الحوار اآلتي:
كيف تنظر الى اس��تمرار نجاح »باب الحارة« 

بجزئه الخامس؟
كانت هناك مراهنة كبيرة على اس����تمرار 
نجاح »باب الحارة« بجزئه الخامس وتحقق 
ذلك نتيجة االحترافية العالية للعمل وكانت 
األصداء جيدة، فالعمل إجماال حصل على نسبة 
مشاهدة عالية، وفقا لنتائج استطالعات رأي 
المش����اهدين، كما ان القائمين على انتاج هذا 
العمل الدرامي الضخ����م حرصوا على خروج 

الجزء األخير من المسلسل بالشكل الالئق.
هل تشعر بحزن النتهاء المسلسل؟

يجب أن تكون للعمل نهاية.
ماذا عن الش��خصية التي جس��دتها في »باب 

الحارة« هل ستفتقدها بعد انتهاء المسلسل؟
أش���عر باعتزاز بش���خصية عصام، وقد 
رفضت الكثير من األدوار التي تتعلق بالبيئة 
الش���امية حبا في هذه الشخصية، ورغبة 
في اس���تمرار التواصل معها ومع تطوراتها 
وحبكتها الدرامية، وشعرت بحزن شديد مع 

آخر أيام تصوير المسلسل 
في الحارة الرتباطي بهذا 
المكان وبتطور الشخصية 

على مدار 5 سنوات.
ماذا عن جديدك؟

معظم أعمالي لم تعرض 
ف����ي رمضان واألم����ر جاء 
لصالحي كون ذلك سيكون 
بمنزلة ذخيرة للعام المقبل، 
وسأطل بعمل درامي ضخم 
لن أدخل في تفاصيله لكنه 

سيكون مفاجأة.
ماذا عما قيل ان مسلسل 
»وراء الش��مس« س��رق من 

جمهور »باب الحارة«؟
العمل مختلف وليس غلطا ان تكون األعمال 
المتع����ددة التي تحمل هوية س����ورية تنافس 

بعضها.
م��ا األعم��ال الت��ي تابعته��ا خالل الش��هر 

الفضيل؟
تابعت »ذاكرة الجسد« و»ما ملكت أيمانكم« 
و»عايزه اتجوز« المصري، وأداء هند صبري 
الكوميدي ف����ي األحداث كان رائعا خاصة انها 
المرة األولى التي تقدم فيها الفنانة التونسية 

الكوميديا في عمل درامي.
ماذا عن الجدل الديني الذي أثاره مسلسل »ما 

ملكت أيمانكم« في سورية بالتحديد؟
نظ��رتي ان أي عمل مطروح ال يمكن إطالق 
األحكام عليه قبل ان تت��م متابعت��ه حتى الحلقة 
األخيرة، و»ما ملكت أيمانكم« ه��و م��ن األعمال 
الجريئة التي ترى الوجهين، والعمل يظهر ك��م 
نحن نس����تطيع ان نطرح في الدراما أعم��اال 

جريئة وجديدة.

مشهد من مسلسل »ما ملكت أميانكم«

ميالد يوسف

لوسي: شاكيرا تعلمت مني »الرعشة« 

أحمد الوسمي
وسط املنافسة املستعرة في الدراما احمللية تظل للمسلسالت 
الكوميدية نكهتها اخلاصة السيما انه من الصعب ان جتد عمال 
يرسم البس����مة على الشفاه، ما لم يتضمن بعض املشاهد 
التي تعتمد على االستهزاء والسخرية، لكن في مسلسل 
»كرميو« للفنان داود حسني حتققت املعادلة الصعبة 
عندم����ا قدم لنا املؤلف ضيف اهلل زيد نس����خة من 
عمل يفوح باإلنسانية ويسمو بالعالقات األسرية 
وكيف يجب ان يكون الترابط املجتمعي في مقدمة 
األولويات، فاملؤلف زيد يحصد النجاح للسنة الثالثة 
على التوالي بعد مسلسلي »درويش« و»الفطني« 
لك����ن هذه املرة النجاح له مذاق خاص جعله من 
األعمال املتميزة في رمضان وال نبالغ في القول ان 
»كرميو« كان األفضل بني األعمال الكوميدية احمللية 

دون مبالغة بالشراكة مع »زمن مريان«.

قواعد مختلفة

املعروف ان األعمال الناجحة ترتكز في املقام 
األول على النص وهذا النص يقوم على قواعد 
مختلفة في مقدمتها الفكرة، وهذه هي التي لعب 
عليها املؤلف وكانت فرس الرهان واحلصان 
األس����ود في »كرميو« فشخصية اخلال 
اإليراني الذي يكتشف ان ظهوره في 
حياة ابناء شقيقته الكويتيني غير 
مرحب به وان نظرة اخلجل 
والعار كانت تقفز من عيون 
خالد »حسني املهدي« ولم 
يكن االخوة غير األشقاء أو 
أبناء عمومته بعيدين عن 
تلك النظرة، وعلى الرغم 
من ان »كرميو« ميثل حالة 
إنسانية ومنوذجا واقعا 
يعيش ويرتبط بنسيج 
املجتم����ع الكويتي إال ان 
البع����ض اس����تكثر هذا 
الوجود بل ان البعض 
منهم جن����ح بخياله 

الى أبعد من ذلك وألصق تهمة السياس����ة باملسلسل، وال أعرف 
ملاذا حاول هؤالء تسييس العمل في وقت تئن فيه كل مشاهده 
بآهات إنس����انية تخرج من رحم األس����رة، فاملسلسل ال يندرج 
حت����ت قائمة األعمال الوثائقية أو التاريخية و»كرميو« لم يأت 
ليكون أحد رواد الثقافة والعلوم بل هو إنسان بسيط متواضع 
ومحب جتمعه بالكثير من أف����راد املجتمع صفات في مقدمتها 
طيبة القلب واإلنس����انية، فالنص الذي صاغ أحداثه قلم كاتب 
قدم للساحة الفنية مجموعة من األعمال الناجحة منها »جبروت 
امرأة« استطاع ان يقدم لنا قصة من وحي اخليال ال تغني فردا 
بذاته أو عائلة بعينها واستطاع الكاتب ان ميسك بزمام األمور 
وجن����ح في حبكته الدرامية فظهر لنا »كرميو« عبارة عن كتلة 
مشاعر إنسانية ولعل هذه هي اللعبة التي يجيدها املؤلف ضيف 
اهلل زيد الذي يعرف كيف يفرض سطوته كمؤلف على املشاهد 
فهو لم يقدم لنا عمال كوميدي����ا صرفا وفي املقابل لم يقدم لنا 
مسلسال تراجيديا بكائيا بل قام بتوظيف املشهد بحسب املوقف 

وهذا ما نفتقده في غالبية التجارب الكوميدية.

اداء تمثيلي

وعل�����ى صعيد األداء التمثيلي ألبطال املسلسل ميكن الق�������ول 
ان اعتم����اد داود على مجموعة من املمثل����ني يجي�����دون اللغة 
الفارسية أعطى للمسلسل نكهة خاصة جتعلنا نعيش حلظات 
متباينة بني االبتسامة والغرابة لكنها في نهاية املطاف شكلت لنا 
صورا مشهدية مت تنفيذها برؤية إخراجية أكثر من رائعة، وهنا 
لن نتجاهل الدور الرئيسي والفاعل الذي قامت به الفنانة طيف 
عندما جسدت دور الوالدة التي تتحدث بلهجة كويتية مكسرة 
ومن خالل األداء العفوي والصادق الذي يجمعها مع ش����قيقها 
»كرميو« في املشاهد التراجيدية، رمبا ساهمت خبرة املخرج في 
االش����تغال على املمثل وظهر لنا كمشاهدين أداء عفويا صادقا، 
كذلك لن نغفل األداء املتميز للفنان حسني املهدي خاصة عندما 
جسد شخصية في مشهد التعبير عن كراهيته خلاله اإليراني 

في بداية حلقات املسلسل.
وال شك تظل احللقات العشرون األولى في ظل العالقة املتوترة 
بني كرميو وابن شقيقه هي األفضل واألكثر استحواذا على املتابعة 
لكن بعد أن أيقن االبن انه مخطئ متاما وحتولت العالقة من سلبية 
الى ايجابية تراجع عنصر التشويق واإلثارة علما انها النتيجة 
املطلوبة، ونتمنى ان تزداد أحداث املسلسل سخونة في احللقات 

املقبلة.. وبالنهاية أبدع داود في هذا العمل الكوميدي.

القاهرة � سعيد محمود
كش���فت الفنانة املصرية لوسي ان املغنية شاكيرا 
تعلمت منها الرقص عن طريق ال� »سي ديهات« اخلاصة 
بها، فيما انتقدت فتوى حترمي أموال الراقصات، وعدم 

صالحيتها لالعمال اخليرية.
وفي الوقت الذي اشارت الى انها جلأت الى الرقص 
وعمرها 11 عاما حتت ظروف عائلية صعبة جدا، اكدت 
انها لن تعتزل اال عندما جتد نفس���ها غير قادرة على 
العم���ل، فيما أكدت حرصها على تعلي���م ابنها القرآن 

واللغة العربية.
وقالت لوس���ي � في مقابلة م���ع برنامج »اجلريئة 
واملش���اغبون« على قناة »نايل سينما« : أهلي ليست 
لديهم اي صلة بالفن او الرقص، وقد اضطررت للعمل 
ف���ي الرقص في ظروف عائلية صعبة جدا بعد مرض 
والدي وتعرض والدتي لشلل نصفي، ولم يكن لدينا 
عائل بسبب خالف والدي مع اهلهما بسبب زواجهما.

كحل ومكياج

واضافت: لقد نصحتني والدتي بعد ش���فائها بعدم 
العمل في الرقص، مش���يرة الى انها كانت ترقص في 
املدرسة، وان مديرة املدرسة كانت تضربها عندما ترى 
آثار الكحل واملكياج في وجهها، الفتة الى انها لم تدخل 
امتحان االعدادية النه���ا كانت حتيي قبله فرحا حتى 

الفجر، ولم تكمل تعليمها بعدها.
 واشارت الفنانة املصرية الى ان النجمة الكولومبية 
شاكيرا تعلمت منها الرقص عن طريق ال� »سي دي«، 
حيث انها اعطت عددا من ال� »سي ديهات« اخلاصة بها 
إلى الطبال الذي بعمل مع شاكيرا، موضحة في الوقت 

نفسه انها تعلم الرقص في معاهد بأميركا.
ورأت لوسي ان شاكيرا مجتهدة للغاية، وانها طورت 
من رقصها بصورة كبيرة مؤخرا، مشيرة إلى انها اخذت 
منها اكثر من حركة، ابرزها حركة احلوض، والرعشة، 

واللفات الشرقية، وحركات اليدين.

فني محترم

ورأت الراقص���ة املصرية ان الرقص الش���رقي فن 
محترم وراق وليس فيه اثارة؛ امنا جمل موس���يقية 
متناسقة، مرجعة عدم احترام املجتمع العربي عامة � 
واملصري اخلاصة � للراقصة الى ان السينما املصرية 
قدميا كانت تقدم الراقصة بصورة سيئة، وقد ارتبطت 
هذه الصورة في االذهان، لكنها اوضحت ان هذه النظرة 
تغيرت مؤخرا بعد انتشار التعليم، وتفهم كل الناس 

لعمل الراقصة.
 واعلنت لوسي انها ستعتزل الرقص عندما تشعر 
بأنها غير قادرة على الرقص نفسيا وجسديا، الفتة إلى 
انها ترقص حاليا ويوميا في »نايت كلوب« خاص بزوجها، 

وأنها توازن بني عملها في الرقص والتمثيل.

واش���ارت الى انها دائما يطلق���ون عليها 
»الراقصة اخلارجة ع���ن النص« النها 

دائما ترقص بطرق مختلفة على نفس 
اللحن، موضحة ان تفاعل اجلمهور 
مع رقصه���ا هو الذي يجعلها تبدع 

وتقدم أفضل ما لديها.
واعتب���رت الفنان���ة املصرية ان 
الراقصة دينا هي راقصة مصر األولى 
حاليا، خاصة بعد اعتزال فيفي عبده، 
مشيرة إلى انها تعتبر نفسها فنانة 

شاملة وليست راقصة فقط.

أموال الراقصات
وانتقدت الفنانة املصرية فتوى 

الراقص���ات وعدم  ام���وال  حترمي 
صالحيتها لالعمال اخليرية او موائد 
االفطار في شهر رمضان، مشيرة الى 
انها تؤدي الزكاة وكل فروض دينها 
بغية وجه اهلل سبحانه وتعالى، 
وانها تعتبر هذا االمر عالقة خاصة 

بينها وبني ربها. 
وشددت لوسي على أنها تعيش 

احلياة مببدأ ال اله إال اهلل محمد رسول 
اهلل، وانها في اعمالها اخليرية تتعامل 

مع اهلل عز وجل وليس الفتاوى، معتبرة 
أن قبول اعمالها بيد اهلل سبحانه وتعالى 

وحده.

لغة عربية
واشارت الى انها قدمت كثيرا من االعمال اخليرية 
سواء في مصر او خارج مصر، ملمحة الى انها رغم 
وجود والدتها في اميركا، ودراس���ة ابنها هناك، اال 

انها حريصة على تعليمه اللغة العربية والقرآن 
الكرمي، فضال عن فروض دينه حيث انه يصوم 

حاليا رغم ان سنه 13 عاما فقط.
 واك���دت انها لم جتر اي عمليات جتميل 
حتى اآلن، اال انها اوضحت انها اخذت حقن 
»بوتاكس«، مش���يرة في الوقت نفس���ه الى 
انها س���تقوم باخلض���وع لعمليات جتميل 

عندما حتتاج هذا االمر. وارجعت لوسي 
س���بب تغي���ر وجهها مؤخ���را الى 

مرضها األخير والتي اخذت فيه 
»كورتزون«، األمر الذي اثر 

على ش���كلها مشيرة الى 
انها عانت بشدة خالل 
مرضها ملدة خمس���ة 
اش���هر، وانها تخاف 

من املرض مجددا.

النجم داود حسني ويلدا في »كرميو«


