
 االثنين  
  ١٠  يناير ٢٠١١ 

 40 
 الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية  الفنية 

 هيفاء وهبي

 تامر حسني  لطفي بوشناق 

 راغب عالمة

 االمني العام للمجلس بدر الرفاعي يتقدم احلضور    عبدالرحمن العقل مع االعالمي وليد الدلح في اللقاء املفتوح
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 عادل إمام زهـايمــر  زهـايمــر 
  .. الحلو ما يكملش

 محمد ناصر
  عندما يعـــود عادل إمام إلى 
التمثيل بعد غياب طويل فتلك 
خطوة متقدمة، فغيابه املعنوي 
وليس اجلسدي استمر طويال 
بعد سلســـلة أفالم اعتمد فيها 
على االفيهات املبتذلة واملستهلكة 
والتي ال تليق بحجم وحضور 

وسن عادل امام.
  إذن نشـــهد فـــي «زهامير» 
عودة الزعيم الستخدام قدراته 
التمثيلية في فيلم اتى حائرا بني 
االنساني والكوميدي وان جنح 
في البعد األول اال انه اخفق في 

البعد الثاني.
  يبدأ الفيلم متماسكا بتعريفنا 
بـ «محمود شـــعيب» وبدايات 
حبكة الزهاميـــر التي خططها 
له ابنـــاؤه واصدقاؤه وعماله، 
ثم يبدأ الفيلم باالنحدار رويدا 
رويـــدا بوصولنا الـــى نصفه 
الثاني حني يقرر عادل إمام أو 
كاتب الســـيناريو ان يعود إلى 
اجترار الضحك مبشاهد ممجوجة 
مستعيدا بذلك «النمر الهزلية» 

اكثر ممن ادوا بطولة الفيلم.
  واتى مشـــهد اخلتـــام الذي 
يصفـــع فيه احمد رزق زوجته 
تكرارا مـــن فيلم «ابن حميدو» 
عندما يضرب عبدالفتاح القصري 
زوجته ويبرهن لها على ان كلمته 
«ما بتنزلش االرض ابدا» اال ان 
الطامة الكبرى تأتي في اخلتام 
بطلب االب «عادل امام» من ابنائه 
ان يربي حفيدته بنفسه النهم 
عاجزون عن تربيت، متناسيا 
انه هو بنفسه عجز عن ان يربي 
ابناءه تربية صحيحة وسليمة، 
كما بينت لنا احداث الفيلم من 

تدبر املكائد البيهم!
  نشاهد فيلم «زهامير» بشغف 
وبدهشة في آن واحد، فمن ناحية 
تستمتع باحلرفية السينمائية في 
بعض املشاهد القليلة ليفاجئك 
التسطيح في املشاهد االخرى، 
يبقى الفيلـــم املعروض حاليا 
على شاشات السينما بالكويت 
احـــد افضل افالم عادل امام في 
الفترة االخيرة ولكن «احللو ما 

يكملش». 

والصبغة التجارية التي رافقته 
الثمانينيات مبشاهد  في أفالم 

حفظناها عن ظهر قلب.
  يصور الثلث األول من فيلم 
«زهامير» املؤامرة التي يتعرض 
لها عادل إمام من ولديه (فتحي 
عبدالوهاب وأحمد رزق) وزوجة 
ابنه األخير (رانيا يوسف) الذين 
جنـــدوا كل احمليطـــني به مبن 
في ذلـــك صديقه (احمد راتب) 
إلقناعه بأنه مريض بالزهامير 
وفقدان الذاكرة لالستيالء على 
امواله لسداد ديونهم املتراكمة 
من عملهم في البورصة، بعد ان 

رسم االشمئزاز، في مشهد قيام 
عادل إمام بتحميم أوالده بنفسه 
وجلب احلفاظات لهم، ثم مشهد 
مالكمته اياهم في مقاطع اقحمت 
اقحاما ال لشـــيء إال للظن بأن 
هذا ما يريده اجلمهور او لصبغ 

الفيلم بالطابع الكوميدي.
  انسانيا حفل الفيلم مبشاهد 
متميزة لعل ابرزها اللقاء الذي 
جمع الزعيم بزميله سعيد صالح 
املصاب فعليـــا بالزهامير بني 
جدران املستشفى حيث تألق فيه 
القطبان اميا تألق فاكتفى سعيد 
صالح بكلمات ودون ان يروعنا 

إلى اخلادم الى صديقه، وصوال 
الى «الصدفة» احلاضرة دائما في 
افالم عادل امام حني يتم اكتشاف 

املخطط عبر «السباك».
  تساؤل آخر يساق حول مغزى 
تصويـــر معظـــم الفيلم داخل 
جدران الڤيال ولوال بعض املشاهد 
التي صورت في لبنان جلزمنا 
بأن توفير وعصر النفقات كانا 

السبب املباشر لهذا االمر.
  ورغم وقوع سيناريو نادر 
نور الدين في املطبات اخلارجة 
عـــن املنطـــق وفـــي االحداث 
الكرتونية فقد استطاع اخراج 

رفض مساعدتهم وقرر معاقبتهم 
على تصرفهم في امواله من دون 

مسؤولية.
  وخالل هذا اجلزء من الفيلم 
يقوم عـــادل إمام بتقدمي قدرته 
التمثيليـــة كرجـــل يقاوم هذه 
املفرطة  الهزلية  املؤامرة وتبدأ 
مع اكتشـــاف عادل امام مكيدة 
ابنائه فيقرر ان يؤدبهم بأسلوب 
تهريجـــي بعيـــد كل البعد عن 

الواقع.
التســـطيح    وتأتـــي قمـــة 
والتسخيف في حتويل الكوميديا 
من رسم البسمة على الوجوه الى 

بصعوبة املرض، وكانت دمعات 
عـــادل امام من خلف االســـوار 
االصدق تعبيرا عن احليرة بني 
تأمله حلال صديقه وبني خوفه 
مما سيقاسيه مستقبال من هذا 

املرض.
  ورغم استهالك قضية جحود 
االبناء لكسب قضية حجر ضد 
والدهم فـــي العديد من االفالم 
اال ان ادخال العامل االنســـاني 
ملرض الزهامير اثمر اختالفا لم 
يؤت اكله في حبكة السيناريو 
ككل، خصوصا مع خيانة اجلميع 
حملمود شعيب من «اجلنايني» 

عمرو عرفة التعمية عليها نوعا 
ما، امـــا التمثيل فجاء دون اي 
اضافـــة لفتحـــي عبدالوهاب 
واحمد رزق ونيللي كرمي ورانيا 
يوسف، وكأن همهم ان يضيفوا 
ادوه  الفنية دورا  ملســـيرتهم 
امام وخصوصا  بجانب عادل 
نيللي كـــرمي التي كانت تقوم 
بتســـميع الســـيناريو دومنا 
انفعاالت او بصمات تطبع بها 
شخصيتها، ورغم مرور سعيد 
صالح ورفيق علي احمد واسعاد 
يونس مبشهد وحيد لكل منهم 
اال انهم استطاعوا لفت االنتباه 

 العقل: «نعجة في المحكمة» انطالقتي الحقيقية

تسمح بذلك!
  بعد نهايــــة اللقاء املفتوح 
العام  االمــــني  الذي حضــــره 
للمجلــــس الوطنــــي للثقافة 
والفنون واالداب بدر الرفاعي 
قامــــت مديرة ادارة املســــرح 
باملجلس كاملة العياد بتسليم 
العقل  النجــــم عبدالرحمــــن 
درعا تذكارية وشهادة تقدير 
ملشــــاركته في «ليالي القرين 

املسرحية».
  اجلديــــر بالذكــــر ان فرقة 
مسرح اخلليج العربي عرضت 
مسرحية «املكيد» قبل االلتقاء 
بنجم ليالي القرين املسرحية 
عبدالرحمن العقل واملسرحية 
التي سبق تقدميها في مهرجان 
ايام املسرح للشباب من تأليف 
يوسف السريع واخراج ناصر 
الدوب ومتثيل يوسف البغلي، 
ميثم بدر، منال اجلاراهللا، اريج 

العطار، احمد التمار. 

الزايــــر في مبنى مؤسســــة 
البرامجي املشترك وامسكني 
الزامل  القديــــر كاظم  املخرج 
بأن اشــــارك بصوتي في هذا 
املسلسل وبالفعل شاركت من 
خالل شخصية «عبسي» التي 
القت صدى طيبا لدى اجلميع، 
موضحا انه عندما استضافته 
اذاعة «مونت كارلو» كان محور 
احلديث معه حول الشخصية 
التي قدمتها في «عدنان ولينا» 
وقال: سبب ابتعادي عن مثل 
هذه االعمال النه لم يطلبني 
احد للمشــــاركة في مثل هذه 

املسلسالت. 
اال  ابنته    وعن عدم ظهور 
في عمل واحد فقط قال: ابنتي 
الغالية شاركت معي في عمل 
درامي يتيم وبعدها قلت لها 
قعدي بالبيت وجابلي دراستچ، 
انها ترغب في االستمرار  مع 
ولكــــن عاداتنــــا وتقاليدنا ال 

من خاللها في العديد من االعمال 
املسرحية سواء في الداخل او 
في الدول اخلليجية والعربية. 
واشار الى انه اذا لم يكن ممثال 
فإنه يكون رياضيا، مشــــيرا 
انه لعب «اجلمباز» في نادي 
القادسية ولكن بعد تعرضه 

لكسر ترك هذه اللعبة. 
  واستطرد قائال: مشاركاتي 
في مسرح الطفل عديدة منها 
البحــــري والنمر  الســــندباد 
الوردي وابطال السالحف و
A.B.C.D، وهللا احلمــــد جتد 
اعمالــــي اقباال مــــن العائالت 
ألنها حتمل بني طياتها مفاهيم 
تربوية كثيرة عكس ما نراه 
اآلن في بعض االعمال املسرحية 

املوجهة للطفل. 
  وعن مشاركته في املسلسل 
الكارتونــــي عدنان ولينا ذكر 
انها جاءت باملصادفة بعد ان 
قمت بزيارة لالخ عبدالناصر 

 مفرح الشمري
  أكد النجم عبدالرحمن العقل 
ان بدايته الفعلية في التثميل 
كانت من خالل مسرحية «نعجة 
في احملكمة» لفرقة مســــرح 
اخلليج العربي بعد ان اختاره 
الراحل صقر الرشود والكاتب 
املســــرحي القدير عبدالعزيز 
السريع من بني عدد من الطلبة 
في االندية الصيفية التي مارس 

هواية التمثيل فيها.
  جاء ذلك في اللقاء املفتوح 
الــــذي اداره االعالمــــي وليد 
الدلح ونظمته ادارة املســــرح 
باملجلــــس الوطنــــي للثقافة 
والفنون واآلداب ضمن انشطة 
مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ 
بـ «الدسمة» من خالل «الليالي 
املسرحية» التي تقيمها االدارة 
العياد  ممثلة مبديرتها كاملة 
حتى يتعــــرف اجلمهور على 

مسيرة النجوم الفنية. 
العقــــل ان والده    واضاف 
«رحمه اهللا» كان شديد التدين 
ويرفض ان ميثل ولم يدخل في 
التمثيل اال بعد وفاته موضحا 
ان من اكتشفه فنيا هو مدرس 
تربية فنية بعد ان شــــعر ان 

لديه موهبة التمثيل. 
  وقال: انطالقتي االولى كانت 
بطولة في مســــرحية «نعجة 
في احملكمة» حيث جســــدت 
فيها دور البــــدوي ونال هذا 
الدور شهرة واسعة وعرفني 
من خالله اجلمهور رغم صغر 
سني وبعدها قدمت مسرحية 
«السندباد البحري» مع املخرج 
القدير منصور املنصور الذي 
استفدت منه كثيرا حتى يومنا 
هذا ولــــم انس ما حييت دور 
العربي  فرقة مسرح اخلليج 
التي صقلت موهبتي وشاركت 

 في لقائه مع جمهور «ليالي القرين المسرحية» بالدسمة
 هيفاء وهبي: راغب يعرف حجم 

نجوميتي ولم يزعجني بكالمه

 لطفي بوشناق في دور زكريا أحمد 
  في «حياة بيرم التونسي»

 يؤدي املطرب التونسي لطفي بوشناق دور الفنان املصري 
زكريا احمد، احد عمالقة املوسيقى العربية، وذلك في املسلسل 
املصري «أهل الهوى» حول حياة الشــــاعر الشــــعبي الشهير 

محمود بيرم التونسي.
  وقال بوشناق في حديث لـ «فرانس برس» «لقد أعطيت موافقتي 

املبدئية على املشاركة في هذا العمل التلفزيوني اجلديد».
  وأضاف «هذه التجربة اجلديدة تشكل اضافة قيمة ملسيرتي 
الفنية»، معبرا عن سعادته «بتجسيد هذه الشخصية ذات الوزن 
الثقيل في الساحة املوسيقية العربية»، وأعرب عن أمله في ان 

«يكون في حجم هذه املسؤولية».
  ويعد زكريا احمد (١٨٩٦ـ  ١٩٦١) من كبار امللحنني العرب، وقد 
قدم أكثر من ٥٠٠ حلن لنحو ٦٥ فرقة مســــرحية قبل ان يشرع 

في التلحني لكوكب الشرق أم كلثوم العام ١٩٣١.
  وأوضح بوشناق ان «أهل الهوى» يتمحور حول حياة محمود 
بيرم التونســــي مع بداية انتشار أشعاره وحتى مماته، ويركز 
جزء كبيــــر منه على عالقته بزكريا ودورهما في بناء النهضة 

العربية، والسيما املصرية فيما بني العامني ١٩١٩ و١٩٦٠.
  «أهل الهوى» من انتاج التلفزيون املصري وإخراج األردني 
عبــــاس االرناؤوط. وقد كتب له الســــيناريو املصري محفوظ 
عبدالرحمن، اما املوســــيقى التصويرية فهي من إعداد املصري 
عمار الشريعي. وسيكون هذا العمل الذي ستصور أجزاء منه في 
تونس، جاهزا نهاية يوليو املقبل على ان يبث على الفضائيات 

العربية في شهر رمضان املقبل.
  ويعد هذا املشروع السينمائي اضافة لتجربة لطفي بوشناق 
(٥٨ عاما) الذي ســــبق ان أدى دور البطولة في فيلم «صندوق 
عجب» للمخرج التونســــي رضا الباهي العام ٢٠٠٢ كما شارك 

في مسرحيات غنائية تونسية وعربية. 

 اكـــدت الفنانـــــــة هيفـــاء 
وهبي ان الفنان راغــــب عالمة 
لـــم يشكك في جنوميتهــــا، 
وقالــــت انـــه نفى لها حقيقة 
التصريــــح الذي نســـب اليه 
وقال فيه انها ال تســـتطيع ان 

حتيي حفال مبفردها.

   وقالت هيفاء ان راغب يعلم 
جيدا حجم جنوميتها ويفضل 
دائما وجودها معه في احلفالت 

التي تنظمها شركته.
  ونفت ان يكـــون اخلبر قد 
ازعجها في حال كونه صحيحا 

ألنها تثق بنفسها جيدا. 

 تامر حسني يكشف كواليس 
  عالقته بمايكل جاكسون وشقيقه

نفسي اآلن ألجدني في موهبة واحدة، 
ألنني أعشق الفن بكل أشكاله، ففي 
في  لم «عمر وسلمى» كانت كل األغاني 
من أحلاني وتأليفي، كذلك في فيلم 

«نور عيني».
  وتابع: «أنا أعتبر نفســـي حالة 
فنيـــة ال تتجـــزأ، واهللا أنعم علّي 
مبواهب استطعت توليفها ووضعها 
فـــي مكانها الصحيـــح، في الوقت 
الذي يوجد داخل كثيرين مواهب 
ال يعرفون انهم ميلكونها أو كيف 
يســـتغلونها، لكنني تعبت كثيرا 
ألخرج من نفسي أشياء أعرف كيف 

أوظفها».
  وردا على سؤال عن تراجعه بشكل 
مستمر عن تصريحاته الصحافية 
عبر مكتبه اإلعالمي، نفى املطرب 
املصري بشدة ان يكون لديه مكتب 
إعالمي، وقال «واهللا ليس لدي مكتب 
إعالمي وال أعرف من يرسل األخبار 

عني للصحف واإلعالم».
  واستطرد «رمبا هي اجتهادات 
شخصية مشكورة مسبقا إن كانت 
ال تهدف الى إيذاء صورتي، وإن لم 
أتفق مع تلك األخبار، لكنني حقا ال 
أعرف ما اجلهة التي تنتحل صفة 

مكتبي اإلعالمي». 

الفنان واملطرب املصري   كشف 
تامر حسني كواليس عالقته مبلك 
الراحـــل مايكل  البـــوب األميركي 
جاكسون وشقيقه جيرمني، نافيا 
بشدة ان يكون لديه مكتب إعالمي 

يتحدث باسمه.
  ونفى تامر – في حوار مع مجلة 
سيدتي في عددها األخير – األخبار 
التي تتردد بأنه قابل مايكل جاكسون 
قبل وفاته، وقال «كنت أمتنى لو أقابل 
فنانا أسطورة مثل مايكل جاكسون، 
لكن لم يتم األمر لألسف» رغم اني 
أحب مايكل جاكســـون كثيرا، فهو 
مدرسة فنية بحد ذاتها، وقد أثر في 
موسيقى العالم، ومعظم املوسيقى 
التي نستخدمها اآلن هو السبب في 

وجودها».
  وقال كاشفا حقيقة ما تردد انه 
خطط لعمل «ديو» مشترك بينهما: 
«فكرتي كانت عبر أغنية «هعيش 
حياتي» التي أردت أن استخدم خاللها 
مقطعا صغيـــرا من أغنياته، وهنا 
تواصلت مع أسرته للحصول على 
املوافقة، وصـــارت بيننا اتصاالت 

بني حني وآخر.
  أما عن عالقته بشقيق ملك البوب، 
فقال «ّملا عرف جيرمن – الذي كان 
متابعا ملـــا أقدمه عن كثب – بأنني 
 Africa music» حصلت على جائزة
award» مـــن ضمن كل املرشـــحني 
الزمالء العرب، قال انني أذّكره بأخيه، 
وحضر احلفل وقال بحقي شهادة 
احترمها وأقدرها، ومع الوقت نشأت 

بيننا صداقة».
  وعن الغناء واملوسيقى، قال تامر 
حسني انه يواكب العصر باجلمع 
بني الشرقي والغربي، ووصف نفسه 
بأنه حالة فنية، ألنه يكتب ويغني 

ويلحن لنفسه.
  واستطرد «أنا أشكر الغناء الذي 
جعلني أخرج كل مـــا بداخلي من 
مواهب، لكنني ال استطيع ان أفصل 

 مطربة اعتقدت انه صوتها 
احللـــو راح يكون هو املفتاح 
لشهرتها في الساحة الغنائية 
بس انصدمت بعدما عرفت انه 
صوتها بـــس ما ينفع يخليها 

جنمة.. اهللا يعينچ! 

 ممثل شايف روحه انه مستواه 
عالي في التمثيل هااليام حاطله مدير 
اعمال كومبارس وبعد ما كشفوه 
ربعه قالهم انه قاعد يدربه علشان 
يكون ممثل ناجح.. دّرب نفســـك 

وبعدين دّرب هالكومبارس!

 تدريب  نجمة 
 ممثلـــة قاعدة تـــدور على 
مكاتب املنتجني علشان يعطونها 
ادوار بأعمالهـــم اليديدة بس 
مطنشينها لتصرفاتها الغريبة 
في لوكيشنات تصوير اعمالها 

السابقة.. زين يسوون فيچ!

 تصرفات
 مطربة اعتقدت انه صوتها 
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اعمال كومبارس وبعد ما كشفوه اعمال كومبارس وبعد ما كشفوه اعمال كومبارس وبعد ما كشفوه 
ربعه قالهم انه قاعد يدربه علشان 
يكون ممثل ناجح.. دّرب نفســـك 

وبعدين دّرب هالكومبارس!

 تدريب  نجمة 
 ممثلـــة قاعدة تـــدور على 
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السابقة.. زين يسوون فيچ!

 تصرفات


