
الخميس 4 نوفمبر 2010   25فنون

اإلعالمية واملمثلة فاطمة الطباخ

.. ومع فاطمة احلوسني وعبداهلل التركماني في »ساهر الليل«

سمير غامن هالة فاخر

رندة مرعشلي

فاطمة الطباخ »راسها يابس« في »تو النهار«
مفرح الشمري

بعد النجاح الذي حققته االعالمية 
واملمثلة فاطمة الطباخ في مسلسل 
»ساهر الليل« الذي عرض في شهر 
رمضان املاضي على شاشة تلفزيون 
»الوطن«، تش���ارك هذه االيام في 
مسلس���ل »تو النهار« الذي كتبه 
جاس���م اجلطيلي ويخرجه محمد 
دحام الش���مري في دور رئيس���ي 
مختل���ف عن دورها في »س���اهر 
الليل« يحمل بني طياته الكثير من 
املفاجآت واملتناقضات للمشاهدين، 

على حسب قولها.
واكدت الطب���اخ في حديث مع 
»األنباء« ان جناح دورها في »ساهر 
الليل«، حملها مس���ؤولية كبيرة 
للمحافظة على مستواها الفني الذي 
وصلت اليه ف���ي الفترة احلالية، 

فإلى التفاصيل:
فاطمة، من »ساهر الليل« الى »تو 

النهار«، شلون تصفني نفسچ؟
)تضحك(، في »ساهر الليل« كنت 
انسانة امية وفقيرة ومسكينة وهلل 
احلمد املشاهدون احبوني من خالل 
هذا الدور، لكن في »تو النهار« انا 
انسانة غير بكل ما حتمل هالكلمة 

من معنى.
شلون؟

راح تشوف الويه الثاني لفاطمة 
الطباخ بهذا املسلسل، راح تشوف 
وحدة »راس���ها يابس« وصريحة 

والكلمة اللي بقلبها على لسانها ما 
تخاف من احد، ووحدة حتب امها 
اكثر من ريلها، بس الدور عجيب، 
وانا اشكر املخرج املبدع محمد دحام 

الشمري انه اختارني لهذا الدور.
بس انتي للحني ما قلتيلي ش��نو 

دورچ بس عطيتيني اوصافه.
دوري دكتورة.

صچ واهلل؟
ايه واهلل، بس دكتورة عجيبة 
وباس���ها ق���وي وتعام���ل الناس 
بعفوية وتلقائية وصريحة ألبعد 

احلدود.
ومنو امچ اللي حتبينها اكثر من 

ريلچ؟
الفنانة القديرة طيف.

ش��لون لقيت��ي االي��ام االول��ى 
لتصوير املسلسل؟

وايد حلوة، وانا بصراحة احب 
اش���تغل مع املخ���رج محمد دحام 
الش���مري ألنه مخرج منظم ألبعد 
احلدود وعنده ادارة انتاج ما شاء 

اهلل عليها تشتغل باخالص.
وشخبار االذاعة؟

ماش���ية وعندي ك���ذا برنامج 
فيها مثل برنامج »ش���باك تذاكر« 
مع املذيعة نادية ياسني في اذاعة 
البرنام���ج الع���ام باالضاف���ة الى 
برنامجني في اذاعة البرنامج الثاني 
»من هنا وهناك« و»حرار« مع زميلي 

عبداهلل االنصاري.

بعد النجاح الذي حققته في »ساهر الليل«

هالة فاخر تنفي طلب سمير غانم الزواج منها
أكدت أنه ال تناسبه أي امرأة غير زوجته دالل عبدالعزيز

مرعشلي تشارك 
»الصقور«  في الجوالن

جنيه. وعن خبر انسحابها من 
فرقة »ثالثي أضواء املسرح« 
مع سمير غامن وجورج سيدهم 
والضيف أحمد، بسبب رفضها 
الزواج من سمير غامن، نفت هالة 
اخلبر، وأوضحت أن سمير غامن 
عندما يطلب امرأة للزواج يعتبر 
هذا شرفا لها، مؤكدة ان سمير 
غامن ال تناسبه أي امرأة سوى 
زوجته الفنانة دالل عبدالعزيز. 
واضافت أنها لم تغضب من أداء 
ابنته إميي سمير غامن لشخصية 
انها أش����فقت  طماطم، وقالت 
عليها من فشل التجربة فقط. 
وبسؤالها عن مدى تأثر مسلسل 
الست كوم »بيت العيلة« بغياب 
الفنانة رزان مغربي، جتاهلت 
هالة السؤال، وردت من خالل 
االشادة بدور الفنانة حال شيحة، 
والتي جاءت في اجلزء الثاني من 

العمل بدال من رزان مغربي.

على أي عمل تهتم أوال مبعرفة 
أجرها، وأوضحت هالة انها أثناء 
التصريح األول كانت في بدايتها 
الفنية وكانت ستدفع هي املال 
من أجل ان متثل، أما اآلن فالبد 
م����ن ان تأخذ ح����ق جنوميتها 
وشهرتها، التي قدرتها مبليون 

األباصيري ضيفتها بتصريح 
صحاف����ي لها منذ ع����ام 1979، 
كانت تقول في����ه إنها ال تفكر 
في أجره����ا وان آخر ما يهمها 
هو املال، مقارنة ذلك التصريح 
بتصريح آخر لها في عام 2009، 
عندما قالت إنها قبل ان توقع 

القاهرة ـ سعيد محمود
أك����دت الفنان����ة هالة فاخر 
أنها ارتدت احلجاب عن قناعة 
شخصية من دون أدنى تدخل 
ألي شخص، مش����يرة الى ان 
والدتها وزوجها الس����ابق كانا 
يطلبان منها ان ترتديه قبل ذلك، 
ولكنها لم تكن مقتنعة، ونفت 
في حوارها لبرنامج »كش ملك« 
مع اإلعالمية هبة األباصيري 
بقناة احلياة 2، أن يكون املطرب 
إميان البحر درويش قد تدخل 
إلقناعها بارتدائه، بالرغم من انه 
جتمعهما عالقة صداقة شخصية 
قوية، وأشارت الى انها تلقت 
العدي����د م����ن ردود الفعل من 
بعض السيدات حول حجابها، 
ما بني الرفض والتعليق على 
حجابها بأنه سيجعلها أكبر سنا، 
باالضافة الى مظهره »البلدي«. 
وعلى جانب آخر، واجهت هبة 

تستعد الفنانة رندة مرعشلي 
لتصوير مشاهدها في مسلسل 
سوري جديد بعنوان »صقور لها 
جذور« يتحدث عن اجلوالن، وهو 
من تأليف وسيناريو حامد احللبي 
وطلحت حمدي ومن اخراج الفنان 

طلحت حمدي.
م����ن جه����ة اخ����رى، تصور 
الفنانة مرعشلي حاليا مشاهدها 
انتاج  في عمل تلفزيون����ي من 
الفضائية التربوية يحمل عنوان 
»حضارة العرب« تأليف د.طالب 
عمران واخ����راج هيثم زروري، 
ومبشاركة مجموعة من الفنانني 
من بينهم فادي صبيح، س����عد 
مين����ا، عبدالرحمن ابوالقاس����م 

وغيرهم.
كما انه����ا انتهت من تصوير 
مسلسل »اسرار وخفايا« تأليف 
لينا كيالني واخراج علي شاهني، 
ومبش����اركة كل م����ن الفنان����ني 
جيان����ا عي����د، زهي����ر رمضان، 
زهير عبدالكرمي، ميالد يوسف، 
فادي صبيح، وتستعد لتصوير 
مش����اهدها في اجلزء الثاني من 

مسلسل »الدبور«.

حتت رعاي����ة االمني العام 
للمجل����س الوطن����ي للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
تقيم فرقة املس����رح الشعبي 
املقبل حف����ال تكرمييا  االحد 
السرة مسرحية »احلضانة« 
الكبرى  بعد فوزها باجلائزة 
في مهرجان الشباب اخلليجي 
املسرحي التاسع الذي اقيم في 
الدوح����ة باالضافة الى حصد 
جنومها الشباب 6 جوائز فردية 

في هذا املهرجان.
وفي هذا الصدد اكد رئيس 
فرقة املسرح الشعبي الفنان 
القدي����ر ابراهيم الصالل على 
دعم الفرقة الال محدود للشباب 

املسرحيني الذين يرفعون اسم 
الكويت عاليا في جميع احملافل 

اخلليجية واالقليمية.
واضاف: حفل التكرمي الذي 
ستقيمه الفرقة االحد املقبل في 
مقرها ما هو اال دعم وتشجيع 
الذين حققوا  لهؤالء الشباب 
نتائج مشرفة تضاف للحركة 
املسرحية التي تسير بخطوات 
ثابتة لتؤكد ريادتها في جميع 

املهرجانات.
واش����ار الص����الل الى ان 
احلفل س����يرعاه االمني العام 
للمجل����س الوطن����ي للثقافة 
والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
وسيحضره عدد من املسؤولني 

ف����ي الهيئة العامة للش����باب 
الى  والرياض����ة، باالضاف����ة 

وسائل االعالم املتعددة.
مس����رحية  ان  يذك����ر 
»احلضانة« من تأليف واخراج 
محمد احلملي الذي حقق جائزة 
افض����ل اخراج بينم����ا املمثل 
الشاب عبداهلل اخلضر حقق 
جائزة افضل ممثل باالضافة 
ال����ى املمثلة نوف الس����لطان 
ومش����اري املجيب����ل وحصد 
مشعل البلوشي جائزة افضل 
مؤثرات صوتية، باالضافة الى 
فوز »احلضان����ة« باجلائزة 
الكبرى للمهرج����ان كأفضل 

عرض متكامل.

»الشعبي« تكّرم فريق »الحضانة« األحد
فازت بالجائزة الكبرى في مهرجان الشباب الخليجي المسرحي الـ 9 بالدوحة

جنوم مسرحية »احلضانة« بعد وصولهم للديرة

الفنان القدير إبراهيم الصالل االمني العام بدر الرفاعي


