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 زهرة اخلرجي

 الخرجي: «خارج األسوار».. «ما نتفق»

 كوكش لـ «األنباء»: «رجالك يا شام» 
حكايات فترة الثالثينيات

 تنشـــغل الفنانة زهرة اخلرجي بتصوير مشـــاهدها في اجلزء 
الثاني من مسلســـل «قصة هوانا» حتـــت إدارة املخرج البحريني 

محمد القفاص.
  ويأتي ذلك بعدما أنهت مشـــاركتها في مسلسل «خارج األسوار» 
الذي يعرض حاليا على شاشـــة «ام بي سي»، والذي أثنت اخلرجي 
عليه في حديث مع احد املواقع االلكترونية معتبرة ان املسلسل نقطة 

مهمة في مسيرتها الفنية سواء لناحية السيناريو أو اإلخراج.
  وأكدت أنها تلقت الكثير من الردود اإليجابية على هذا املسلسل. 
ولم تشـــأ احلديث عن مشاركتها في «قصة هوانا»، مفضلة تأجيل 
ذلك حتى تنتهي من التصوير، ملمحة في ختام حديثها الى أن هناك 

أعماال عدة ستشارك فيها أيضا من بينها مسلسل «ما نتفق». 

 دمشق ـ هدى العبود 
الدين    يتحضر املخرج عالء 
كوكـــش للعـــودة الـــى الدراما 
التلفزيونيـــة اعتبـــارا مـــن ٥ 
مارس احلالـــي للبدء بتصوير 
مسلسله اجلديد بعنوان «رجالك 
يا شام» للكاتب طالل مارديني 
وإنتاج مؤسســـة غزل لإلنتاج 
الفني، يقـــول املخرج كوكش لـ 
«األنباء» ان العمل ميثل البيئة 
الشـــامية والقصص مؤلفة من 
مجموعة حكايا شامية في إحدى 
حارات دمشق القدمية في فترة 
الثالثينيات مـــن القرن املاضي 
أيام االحتالل الفرنسي لسورية.

  وأكد كوكش ان العمل سيسلط الضوء على دور املرأة ولن يشوه 
صورتها، وإمنا ســـيطرح عددا من املواضيع منها تســـليط الضوء 
على قصص حب جرت في ذلك الوقت، ورصد عالقة الرجل واملرأة 
وسط عادات وتقاليد شرقية، وكيفية التعرض لكثير من الضغوط 

لذلك الزمن.

 عالء الدين كوكش

 نفى نيته االنتقال إلى «روتانا» وال يرى نفسه منافسًا ألحد

 عبدالفتاح الجريني لـ «األنباء»:
   «امشي عدل يحتار عدوك فيك»

ان عمره في الوســــط الفني ثالث 
انه  الى  ســــنوات فقط، مشــــيرا 
جنح في غناء جميع االلوان حتى 
اخلليجــــي وانه غيــــر مقصر مع 
االغنية املغربية بدليل غنائه لها 
في حفالته وألبوماته، مضيفا: أنا 
إنســــان قلوق واهتم بكل كبيرة 
وصغيرة في ألبوماتي حتى أقدم 
اغنيــــات متنوعة كــــي ال ميلني 

اجلمهور.
  وعند سؤال اجلريني عن «لوكه» 
قال: الــــذي ال يعلمه الكثيرون ان 
هذا «اللوك» ليس دائما فأنا شاب 
واعتمد عدة «تقليعات» مثل من هم 
في سني وقد أحببت هذا «اللوك» 
أثناء دراستي في فرنسا وعندما 
أصل إلى سن النضوج رمبا أحلقه، 
وبالنسبة لي الشكل شيء جانبي 
ألن املهم هو ما بداخل اإلنسان من 

قيم. 

في مجال املوسيقى، كما يدخل ضمن 
آلية اختيار املطرب الفائز باجلائزة 
وضع اسمه على موقع إلكتروني، 
حيث يختــــار اجلمهور جنومهم 
املفضلني، مشددا على ان فوزه بهذه 
اجلوائز يضعه أمام مسؤولية نحو 

تقدمي األفضل جلمهوره.
  وحول التصاقه بالفن املصري 
رد اجلريني: أنا مغربي وبدأت الفن 
من خالل شركة سعودية وظهرت 
في لبنان من خالل برنامج «البوم» 
وانتشرت في مصر والناس عرفت 
اســــمي عندما قدمت اغني طربية 
قدمية، لذلك أنا محسوب على جميع 
هذه البلدان، واعتقد ان الفن ليس 
له وطن، مؤكدا على انه يســــعى 
الى ايجاد خط غنائي و«ستايل» 

خاص به.
انه ال يرى    وأوضح اجلريني 
نفسه منافســــا ألحد، خصوصا 

عــــن أي تصريحات مشــــينة أو 
بهــــا ابتذال، وال يتعرض ألي أحد 
باإلســــاءة وتربطه عالقات جيدة 
مع الفنانني واإلعالميني مبنية على 
االحترام املتبادل، مشــــيرا الى ان 
الفنانني الذين يطلقون إشاعات على 
أنفسهم «خاسرون» وينكشفون 
سريعا، ما يفقدهم مصداقيتهم أمام 

جمهورهم.
  وبســــؤاله عما يقــــال عن دفع 
املطربني لنقود لكــــي ينالوا تلك 
اجلوائــــز، أجاب اجلرينــــي: هذا 
الكالم أســــمعه كثيرا وقد يكون 
حقيقيا، أما بالنسبة لي فاجلوائز 
التي حصلت عليها ذات مصداقية 
كبيرة مثل جائزة «امليما ميوزك 
أورد» كأفضل مطرب شاب والتي 
نلتها من خالل ترشيحي من قبل 
نقابة املوســــيقيني في مصر وهم 
أكادمييون ولهم خبرتهم الطويلة 

 عبدالحميد الخطيب
  رغم مشــــاركته في العديد من 
املهرجانــــات الغنائية في الوطن 
العربــــي، إال ان الفنــــان املغربي 
الشــــاب عبدالفتاح اجلريني يرى 
ان غناءه في الكويت على خشبة 
مهرجان «ليالــــي فبراير» كان له 
طعم خاص، خصوصا انه التقى 
من خالله بجمهوره ومحبيه في 
الكويت ولشعوره بأهمية هذا الوقت 
من السنة للكويتيني، حيث يواكب 

احتفاالتهم باألعياد الوطنية.
  وأضاف اجلريني في حوار مع 
«األنباء» انه يرتبط بعالقات قوية 
مع الكويت، حيــــث إن لديه فيها 
كثيرا من الصداقات فيها ويعرفها 
قبل ان يأتي إليها، مثمنا ترشيحه 
لـ «ليالي فبراير» وقال: هذا توفيق 
مــــن عند اهللا، ويكفي أنني أنتمي 
لشركة بالتينيوم ريكوردز، ولدي 
مدير أعمال مجتهــــد وهو ناصر 
بجاتوا، صاحب اخلبرة الطويلة، 
حيث كان من قبلــــي مدير أعمال 
للفنانة شيرين عبدالوهاب وغيرها 

من النجوم املعروفني.
  ونفي اجلريني إشاعة اجتاهه 
لالنتقال الى شــــركة انتاج أخرى 
وهــــي «روتانا» وقال: أنا لســــت 
ناكرا للجميــــل، فلقد تربيت على 
يد «ام.بي.سي» وشركة «بالتينيوم 
ريكوردز»، فالقائمــــون عليها ال 
يدخرون جهدا في إبرازي بالشكل 
الصحيح، ومن خاللهم حققت الكثير 
من طموحاتي، ومازال لدينا خطط 
أخرى نناقشها حاليا وسننفذها 
قريبا، مستذكرا وقوف الفنان راشد 
املاجد الى جواره حتى وصل الى 
ما هو عليه اآلن، مؤكدا انه يعتبر 
املاجد «أبوه الروحي» في املجال 

الغنائي.
  وعــــن حروب الوســــط الفني 
قال: أنا أؤمن باملثل املصري الذي 
يقول «امشــــي عدل يحتار عدوك 
انــــه يبتعد  فيك»، مشــــددا على 

  (قاسم باشا) عبدالفتاح اجلريني متحدثا للزميل عبداحلميد اخلطيب 


