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نوافذ 
فنيـــــةرمضانية

منوعات

سوسن هارون:
»بيتوتية« في رمضان

تحب أن تنجز شغلها قبل الفطور بعيدًا عن الزحمة

أثبتت املذيعة واملمثلة سوسن هارون أنها متتلك قدرات فنية عديدة، 
فبعد متيزها بتقدمي البرامج املنوعة واحلوارية حاليا، جترب حظها في 
التمثيل مع الفنان القدير عبدالعزيز املس���لم من خالل مسلسله »البيت 
املسكون«، »األنباء« اس���تضافت سوسن لتتعرف على جدولها في نهار 

رمضان، فإلى التفاصيل:
شخبارچ سوسن؟
احلمد هلل بخير.

شلون رمضان معاچ؟
شهر رمضان شهر خير وشهر فيه تكون قلوب الناس صافية وأحب 

أجواءه الروحانية.
عندچ جدول معني تسوينه في شهر رمضان؟

واهلل ش���وف جدول���ي في رمض���ان يختلف عن جدول���ي في االيام 
العادية.

شلون؟
أحاول اذا كان عندي ش���غل ضروري في نهار شهر رمضان أحاول أن 
أجنزه بأس���رع وقت، خاصة ان الزحمة بالنهار تخف ش���وية، وبالتالي 
معاملت���ك أو أي ش���غل عندك راح تخلصه بعيد عن الزحمة وهالس���نة 
رمضان في النهار حار وايد وهالش���ي يخلي الناس يقعدون في بيوتهم 

وهذي فرصة للي عنده شغل انه يخلص شغله وهو مرتاح.
وإذا ما عندچ شغل؟

أقعد بالبيت أچابل التلفزيون وأشوف املسلسالت املعروضة على القنوات 
الفضائية علشان أعرف شنو املميز فيها وأتابعها، خاصة أنني »بيتوتية« 

في رمضان وما أحب اطلع إال للضرورة، وبالذات قبل االفطار.
وبعد االفطار؟

أزور أقارب���ي وصديقاتي ومرات أروح النادي علش���ان أحافظ على 
رشاقتي من حلويات رمضان املتعددة.
راح تتابعني عملچ »البيت املسكون«؟

أكيد علش���ان أعرف شنو االخطاء اللي طحت فيها في أول جتربة لي 
بالتمثيل علشان أتفاداها مستقبال.

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الضوء من خاللها على الفن�ان 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

سمية الخشاب.. »الحقيقة والسراب«!
القاهرة � سعيد محمود

استطاعت أن تقف في مصاف جنمات السينما املصرية حيث 
لعبت املصادفة دورا مهما في انطالقتها فنيا، ولم يقتصر األمر 
عند هذا احلد بل اس����تطاعت أيضا أن تضع بصمات مميزة في 
الدراما، وبالرغم من أن طموحاتها كانت غنائية إال أنها أصبحت 
جنمة س����ينمائية.. هي الفنانة سمية اخلشاب التي التقت بها 
شبكة األخبار العربية »محيط« ملعرفة سر حكايتها مع »الريس 
عمر« وس����ر اجتاهها إلى تقدمي املشاهد الس����اخنة في الفترة 

األخيرة وحقيقة خالفتها مع خالد يوسف. 
بينما أكدت سمية اخلشاب أن شخصية »نبيلة« التي قدمتها 
في مسلسل »احلقيقة والسراب« تعتبر بدايتها احلقيقة حيث 
توالت بعدها البطوالت، وتوضح سمية رغم أن اجلمهور عرفني 
من خالل دوري في »الضوء الشارد« إال أن مسلسل »احلقيقة 

والسراب« اعتبره بداية انطالقتي احلقيقية. 
وتضيف كنت أتلقى مكاملات من اجلمهور تهنئني باملسلسل 
والطريف أن بعض النساء كن متعاطفات معي جدا ومتضايقات 
من معاملة الفنانة فيفي عبده لي في املسلسل لدرجة أن البعض 
كان يقول لي ان شخصية نبيلة تشبهني متاما وتشبه الكثير 

ممن يتعرضن للظلم من حماتهن. 
وأرى أن »احلقيقة والسراب« وضعني في الطريق الصحيح 
حيث بعدها قدمت »محمود املصري« مع النجم محمود عبدالعزيز، 
و»لقاء على الهواء« مع الفنانة يس����را، »وحدائق الش����يطان« 
و»ريا وس����كينة« وكلها أعمال حقق����ت جناحا كبيرا وعرضت 

خالل شهر رمضان.
 وما أس��باب اجتاهك إلى تقدمي املش��اهد الس��اخنة في أفالمك 

األخيرة؟ 

لم أقدم مشاهد عري أو مبتذلة وبالنسبة ملشاهدي في »الريس 
عمر حرب« أرى انها تدور في س����ياق العمل فمن املفترض أن 
أقدم شخصية فتاة جريئة وتقيم عالقة مع الديلر، ولكن البد 

من إبرازها بهذا الشكل إلظهار عمق الشخصية.
ومشهد االغتصاب في »حني ميسرة« من أصعب املشاهد التي 
قدمتها خالل مشواري وتعرضت ألزمة نفسية بسببه، وكان البد 

من تقدميه بهذا الشكل حيث تبنى عليه باقي أحداث العمل. 
 وما سر اجتاهك إلى الغناء في هذا الوقت بالتحديد؟

الغناء بالنسبة لي كان حلم عمري وحضرت خصيصا إلى 
القاه����رة من أجل حتقيق هذا احللم إال ان العمل في الس����ينما 
خطفني وكل مرة انوي فيها االجتاه إلى الغناء أفاجأ بسيناريو 
جيد يجذبن����ي إليه إلى أن اتخذت هذا الق����رار في ذلك الوقت 

بتشجيع من متعهدي احلفالت.

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.
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