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بداخلها طموح جامح وتتمنى أن تكون جنمة على مستوى الوطن العربي

مروة راتب لـ »األنباء«: ال لإلغراء املبتذل
عبدالحميد الخطيب

مروة راتب، فنانة سورية »إماراتية 
املولد واملنشأ«، بدأت مشوارها الفني في 
دور بطولة، لعبت الكثير من األدوار ما بني 
التراجيديا والكوميديا، طموحها جامح، 
تنتظر الفرصة احلقيقية لدخول السينما، 
تعتمد على موهبتها وطاقاتها التمثيلية 
لش����ق طريقها في الوسط الفني، ترفض 

اإلغراء بكل أشكاله.
»األنباء« التقت مروة راتب، وناقشتها 
في العديد من األمور املتعلقة بنش����اطها 
الفني وبعض اجلوانب الشخصية، فإلى 

التفاصيل:

بداية.. ما جديدك؟
٭ بعد النجاح الذي حققناه في مسلسل 
»حبة رمل« وحصولنا على املركز األول 
من حيث نس����ب املش����اهدة على شاشة 
»أبوظبي اإلمارات« رمضان املاضي، أقوم 
هذه الفترة بتسجيل حلقات مسلسل رسوم 
كرتونية يحمل اس����م »منصور« لصالح 
شركة »cartoons network« العاملية، واقدم 
فيه الدور الرئيسي »شخصية منصور«، 
التجربة اجلديدة، فعالم  واستمتع بهذه 
األطفال بريء وممتع، كما اس����تعد لعمل 
جديد على مستوى خليجي ضخم سأصرح 

به فيما بعد، والقادم أفضل بإذن اهلل.

إلى من يعود الفضل في اكتشافك؟
٭ بدأ اكتشافي منذ فوزي بجائزة حمدان 
بن راشد لألداء التعليمي املميز، وهي جائزة 
تشمل كما كبيرا من الشهادات في العديد 
من الهوايات للطالب املتفوقني، ومن خاللها 
التقيت باملنتج سلطان النيادي وبدوره 
جمعني بالكاتب املتألق جمال سالم، ووقتها 
كانا يستعدان لعمل ضخم وهو »جمرة 
غضى« واختاراني على الفور لدور البطولة 

»شبه املطلقة« من دون أي تردد.

بعد الشهرة بعض الفنانني يتنكرون 
ملكتشفيهم.. فهل ما زلت حتتفظني 

برقمي النيادي وسالم؟
٭ بكل تأكيد فهما من أعز املقربني مني حتى 
اليوم، وسيظالن كذلك طوال عمري، أنا أقدر 
كل من يقف بجانبي في مشواري الفني، 
وتربطني عالقات اجتماعية بهم وصداقات 

متينة بعيدا عن صخب العمل.

مروة بصراحة هل جنوميتك 
معطلة؟

٭ إل����ى حد ما، فأنا راضي����ة عن أعمالي 
ومش����واري الفني داخل اإلمارات واطمح 

للمزيد، لكنن����ي خارجها لم أحصل على 
الفرصة املناسبة بعد، وأرى ان حقي مهضوم 
ولم أعط الفرصة املناسبة، خصوصا ان 
الڤيزا لدخول بعض البلدان تعطلني، حيث 
ان جواز سفري الذي أحمله سوري، وللعلم 
لقد طلبت للمش����اركة في أعمال درامية 
كويتية لكنني لم أمتكن من السفر بسبب 
الڤيزا، وكذلك الدول األوروبية التي تصور 
فيها األعمال اخلليجية الذهاب إليها صعب، 
وكفنانة »إماراتية املولد واملنشأ« أرى انه 
يجب ان تقدم بعض التسهيالت لكي نتمكن 
من التحرك بشكل أسهل نظرا ألننا نقدم 

رسالة فنية ال حتكمها السياسة.

أين انت من السينما اخلليجية؟
٭ كانت لي في السينما اخلليجية بعض 
األفالم القصيرة، لكني لم أخض جتربة 
الفيل����م الطويل بعد، وانتظ����ر الفرصة 

احلقيقية بشغف.

هل تستغلني جمالك في عملك 
بالسينما؟

٭ احلمد هلل، ال يختل����ف اثنان على ان 
جمال����ي مميز، وهذا ليس غرورا بل ثقة، 
فهو هبة من اهلل وطبيعي 100% ولم تتدخل 
فيه عمليات التجميل كما يدعي البعض، 
ولكي أغوص في العمل بالسينما، وأعني 
هنا األفالم الطويلة، لن أعتمد على جمالي 
بشكل كامل ألنه ليس كل شيء في الفن 
إمنا هو جزء مكمل، وس����تكون موهبتي 

وقوة أدائي سالحي في هذا املجال.

إذن كيف ترين الفنانات اللواتي 
يعتمدن اإلغراء للوصول الى 

الشهرة؟

٭ ال أحبذ اإلغراء املبتذل فمشواره قصير 
وخاصة املصطنع املتعمد، الفن رس����الة 
ال����ى عوامل عدي����دة، وإيصالها  حتتاج 

للجمهور صعب جدا من باب اإلغراء.

تنتقدين تلك الفنانات؟
٭ ال أنتقد أحدا فكل إنس����ان له قناعاته 

ومبادئه وطريقته اخلاصة به.

لو رشحت لفيلم سينمائي عربي 
هل تقبلني ارتداء بدلة رقص أو 

»مايوه« على الشاشة؟
٭ كال بتات����ا، أنا أحت����رم ذاتي ومبادئي 

وعادات وتقاليد املجتمع الذي أمثله.

كيف تتعاملني مع الشائعات؟
ال ألتف����ت لها إال في ح����ال واحد، عندما 
تالمس كرامتي، ووقتها أرد بالنفي بكل 

رقي وهدوء.

ما رأيك فيمن يقول ان الفن مهنة 
غير آدمية للضغوط اليومية فيه.. 

وألنه يحتاج الى التنازالت؟
٭ أختلف معك في الرأي، فالفن 

مهنة آدمية راقية حتى لو تواجدت 
فيه ضغوط يومية كثيرة، نعم هناك 
تعب وجهد من ناحية ساعات العمل، 
لكن ال أشعر بهما نهائيا وال أتذمر ألني 
أحب ما أقدم، أما بالنسبة للتنازالت 
فهناك كثير من املمثلني دخلوا شرفاء 
وأصبحوا جنوما عمالقة وهم شرفاء 
ومازالوا، وال أنكر انني كفنانة أتعرض 
ألم���ور كثيرة مثل الس���ب والش���تم 
والقذف وتشويه السمعة من بعض 
الطبق���ات غير الواعية، لكنني عندما 
أتلق���ى إعجاب جمه���وري ومحبتهم 
واستحسانهم ألعمالي الفنية، أنسى 

الردود السلبية.

مروة.. تردين العداوة بالعداوة؟
٭ أنا مساملة وميكنني كسب من عاداني 

بطيبتي، ونادرا ما أصبح شرسة.

هل تقدمني تنازالت للحصول على 
دور مثال أو شخصية تعجبك جدا؟

٭ هذا املبدأ مرفوض.

لك جتربة في التقدمي.. أين أنت منه 
اآلن؟

٭ نعم كانت لي جتربة استمتعت بها 
كثيرا والقت تقب���ل اجلمهور، وحاليا 
هناك جتربة أخ���رى مطروحة لكن لم 

يتم االتفاق الكلي بعد.

من أكثر فنانة أو فنان كويتي 
تتابعينه وترغبني في العمل معه؟

٭ منذ صغري تعجبني الفنانة القديرة 
س����عاد عبداهلل في أدائه����ا وأخالقها 

وش����خصيتها، والعمالق عبداحلسني 
عبدالرضا والذي التقيت به سابقا وأشاد 
بي وقال لي: »ينتظرك مستقبل رائع«، 
مع تقدي����ري واحترامي جلميع فنانات 

وفناني الكويت.

يقال انك تقلدين حليمة بولند.. ما 
ردك؟

٭ قبل كل شيء حليمة إعالمية 
وفنانة متميزة جدا ولها جمال 
خ����اص بها وال ميك����ن ألحد ان 

يقلدها، وفي املقابل لي جمالي 
الذي ال ميكن ألحد  اخلاص 

تقليده، وال أنكر ان جمالي 
أخذ حملة من جمالها لكنني 

لم أقصد تقليدها نهائيا 
»فهذي خلقة ربي«، 

أنا أش����به نفسي 
فق����ط، وحليمه 

تبق����ى حليمة 
تبقى  ومروة 

مروة.

نسمة مع الفنان يوسف شعبان نسمة محمود

مفرح الشمري
@Mefrehs

الفنانة املصرية  تستعد 
نسمة محمود لتقدمي عرض 
مس���رحي فانتازي يناقش 
هم���وم العرب يحمل اس���م 
الفتوح« وسيشاركها  »باب 
في جتسيد شخصياته الفنان 
القدير يوسف شعبان ومحمد 
ري���اض وس���امي مغاوري 

وآخرون.
الفنانة نس���مة  وأكدت 
محم���ود ل� »األنب���اء« انها 
متشوقة للعمل املسرحي بعد 

ان غابت عن خشباته بسبب 
التلفزيوني���ة  ارتباطاته���ا 
والس���ينمائية، مضيف���ة: 
مس���رحية »ب���اب الفتوح« 
ستعرض في األول من شهر 
نوفمبر املقبل وهي من إخراج 
فهمي اخلولي وتأليف محمود 

دياب.
أح���داث  ان  وذك���رت 
املس���رحية ه���ي خل���ط ما 
الذي  التاريخ والعصر  بني 
نعيش���ه وس���تناقش فيها 
حكاي���ات العرب وصراعهم 
مع مغتصبيهم وبحثنا الدائم 
عن بطل عربي ينهي معاناة 

العرب.
وعن جديدها السينمائي 
قالت: لدي فيلم س���ينمائي 
بعنوان »خلطة عمري« تأليف 
أحمد سالمة وإخراج أحمد 
ويشاركني فيه أحمد صيام 
وس���عيد طرابيك ودوللي 
شاهني وميسرة وآالء نور 
وسأبدأ تصويره خالل األيام 
املقبلة وهو يحكي عن الشباب 
ومشاكلهم والبطالة ومشاكل 
ارتباطهم وتدور أحداثه في 
إطار كوميدي ورومانس���ي 
وأمتن���ى ان ين���ال إعجاب 

اجلميع حني عرضه.

يشاركها فيها يوسف شعبان ومحمد رياض وسامي مغاوري

نسمة محمود: انتظروني في »باب الفتوح« و»خلطة عمري«

راغب عالمة 

ال شك أن اطاللة النجمة 
اللبنانية هيف����اء وهبي في 
برنامج »املتهم« التزال تلقى 
ردود فعل مختلفة، خاصة مع 
عبارات املديح واإلطراء التي 
أغدقت عليه����ا، أثناء عرض 
احللقة وبعد انتهائها، بحيث 
ان إجاباتها جاءت لتفتح أبوابا 
وصفحات جديدة مع عدد كبير 
النجوم، وفي طليعتهم  من 
السوبر س����تار راغب عالمة 
ال����ذي كان أول من تلقف رد 
هيفاء حوله وقام برد التحية 
بأفضل منه����ا على صفحته 
اخلاص����ة عل����ى »تويت����ر« 
مغردا: »أن����ت حبيبة قلبي 
وأحلى منك ما في«، لتعود 
هيفاء وتؤكد كس����ر اجلليد 
فيما  بينهما قائلة: »ميرسي 
راغب وألف مبروك يا حبيب 

ضحكاتي«.

وفي املقابل، اعتبر البعض 
أن هيفاء ذكرت جميع زمالئها 
باخلير، فيما الوحيدة التي لم 
تذكره����ا هيفاء إال باملزاجية 
كانت النجمة إليس����ا، وذلك 
املتبادل بني  الهجوم  نتيجة 
الطرف����ني منذ فت����رة. وذكر 
موقع »نواعم«،ان وس����يطا 

بني النجمتني حاول أن يذلل 
اخلالف بني النجمتني لكنه لم 
يتمكن من ذلك، وقد جاء رد 
هيفاء في »املتهم« ليضع الكرة 
في ملعب إليسا، املشغولة هي 

أيضا بأعمالها.
وعلى ما يب����دو فهذا ما 
ستفعله الفنانة جنوى كرم 
أيضا التي لم حترك س����اكنا 
لت����رد على هيفاء، ومن غير 
املتوقع أن تفعل ذلك بعدما 
فهمت م����اذا تعنيه األخيرة 
ح����ول أغنياته����ا، فهي أوال 
إلى جانب  وأخيرا مستمعة 
كونها فنانة وبالتالي يحق 
لها إب����داء رأيها، فيما هيفاء 
أيضا لم ترد على مهاجميها 
الذين استنفروا من أجل الدفاع 
عن خيارات جنوى كرم التي 
اعتبرت وهبي أن عليها إعادة 

النظر فيها.

راغب وهيفاء يتبادالن الغزل.. فماذا عن إليسا وجنوى؟

هيفاء وهبي 

جمالي طبيعي %100 
ولم تتدخل فيه

 عمليات التجميل

موهبتي وقوة أدائي 
سالحي كممثلة..

وهذا ما قاله لي 
عبداحلسني عبدالرضا

مروة راتب


