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مشترك.. ما رأيك 
باألعمال املشتركة؟

٭ هي كانت مشــاركتي 
العربيــة الوحيــدة وأنا 
بــأن األعمــال  مقتنعــة 
العربيــة املشــتركة قــد 
تنجح وقد ال تنجح، ثمة 
أعمال »كسرت األرض« في 
مقابل أعمال لم تصل إلى 
اجلمهور إما ألن القصة لم 
تعجب املشاهد أو الطرح 

ككل أو حتى اإلخراج.

ماذا عن جديدك 
حاليا في رمضان؟

٭ أظهــر فــي مسلســل 
»أدهم بــك« الذي هو في 
رأيــي أهــم مــا يعــرض 
على الشاشــة في شــهر 
رضــان لتكامل عناصره 
مــن إنتــاج وســيناريو 
وإخراج وممثلني، فالقصة 
التي وقعها طارق سويد 
مكتوبــة بحرفيــة عالية 
واإلخراج الذي تواله زهير 
قانوع مميز وجميل، كما 
أن شركة »مروى غروب« 
وفرت للعمل كل املقومات 
اإلنتاجيــة املطلوبة، في 
هذا املسلســل ألعب دور 
»كوثــر« وهي أم لولدين 
وتعاني كثيرا في حياتها، 
الثانــي هــو  املسلســل 
»بلحظة« من كتابة نادين 
جابر وإخراج أسامة احلمد 
وفيه أجد شخصية »فاتن« 
املــرأة القوية التي تفعل 
أي شــيء لتحافــظ على 
حبها، والعمل الثالث الذي 
أصوره أيضا هو مسلسل 
»ثــورة الفالحــني« الذي 
ســيكون ثــورة في عالم 
اإلنتــاج وأنــا محظوظة 
باملشاركة فيه، السيما اني 
ألعب دورا جميال وجريئا 

للغاية.

ألي من هذه 
األدوار الثالثة 
انحزت أكثر؟

٭ األدوار مختلفة جدا عن 
بعضها وأنــا مغرمة بها 

جميعها.

في أي وقت، ولكن 
ماذا عن انعكاسات 

الغياب؟
يزالــون  ال  النــاس  ٭ 
أعمالــي رغم  يتذكــرون 
الغياب وأنا سعيدة بذلك 
وفخورة مبا قدمته على 
امتــداد عشــرين ســنة، 
بدأت في هــذه املهنة في 
سن السابعة عشرة، وال 
أعتقد ان هناك ممثلة في 
هذه الســن تستطيع أن 
تتحمل مسؤولية األدوار 
التي قمت بها في برنامج 
»طالبــني القــرب«، مــن 
هــذا املنطلــق أردد دوما 
إنــي شــبعت جنوميــة 
وقد ذقــت طعمها لفترة 
طويلــة ومــا حققته في 
مسيرتي يحتاج اآلخرون 
إلى الكثير لتحقيقه، وال 
أقول ما أقوله لكوني أهم 
أو أشطر ممثلة، بل لكوني 
بدأت في هــذه املهنة في 
عمر صغير ومثلت الكثير 

الكثير من األعمال.

هل تبحثني اليوم 
عن الظهور الكثيف 

على الشاشة 
تعويضا عن 

الغياب؟
٭ الظهور الكثيف ليس 
باألمــر الصحــي واألهم 
حســن توقيت األشــياء 
وتقدمي ما يعبر عن أفكارنا 
وينسجم مع قناعاتنا. في 
النهاية لكل فنان أهدافه 
والبعض مثال يعنيه فقط 
الشهرة واحلضور الدائم 
فنجــده يوافــق على أي 
عرض متنقال من مسلسل 
إلــى آخر، احلمــد هلل أنا 
حصلت على الشهرة في 
سن السابعة عشرة وما 
أحــاول أن أقوم به اليوم 
هو العودة في أعمال قيمة 

تشبهني وتعبر عني.

آخر ما ظهرت فيه 
كان »24 قيراط« 

وهو مسلسل 
لبناني - عربي 

األدوار التي تليق به.

ما الذي حفزك 
اليوم للعودة إلى 

التمثيل؟
كبــــــــــروا  أوالدي  ٭ 
السادسة  وأصغرهم في 
من العمر، وبالتالي صار 
بإمكانــي أن أعــود إلــى 
التمثيل من دون أن يكون 
ذلك على حساب حياتي 
الشــخصية وعائلتــي، 
أعطاني اهلل أحلى عائلة 
لكني مشــتاقة اليوم إلى 
التمثيل وأرغب في عودة 
قويــة تكــون علــى قدر 
الغياب وســنواته، أعود 
في مسلسلني يعرضان في 
رمضان اجلاري ومسلسل 
ثالــث مرتقب عرضه في 

سبتمبر.

قلت ان الفنان 
قادر على العودة 

بيروت - بولين فاضل

فــي عــز جنوميتهــا 
الفنانة  اختارت  التمثيلية 
فيفيان انطونيوس االنكفاء 
من أجل هدف آخر في 
احلياة هو بناء عائلة. في 
عز جناحها وكثافة العروض 
عليها، اختارت ان تكون 
زوجة وأما فسرقتها العائلة 
من األضواء ومن الشاشة 
إلى أن قررت أخيرا العودة 
بقوة في ثالثة مسلسالت 
دفعة واحدة هي املشتاقة 
إلى املهنــة التي حتبها 

وتفتخر مبمارستها.
عن العــودة والغياب 
حتدثت فيفيان انطونيوس 
لـ »األنباء«، فإلى التفاصيل.

تستعدين لعودة 
قوية إلى التمثيل 

وإلى الشاشة 
الصغيرة.. بداية 

لم كان الغياب 
الطويل؟

٭ غبــت كي أذهــب إلى 
وهــو  األجمــل  املــكان 
بناء عائلــة، غبت بعدما 
تزوجــت وأجنبت أربعة 
أوالد وبنيت أجمل عائلة 
وأعتقد أن عائلتي هي أهم 
مــا صنعته وأجنزته في 
حياتي، ال أنكــر أن قرار 
زواجي كان أصعب قرار 
فــي حياتــي وقــد المني 
الكثيــرون علــى هــذه 
اخلطوة فــي وقت كانت 
جنوميتي في أوجها وكان 
فيلــم »أحبينــي« الــذي 
لعبت بطولته إلى جانب 
بديــع أبو شــقرا يحقق 
جناحــا واســعا حينهــا 
كنت ابنة ٢5 ســنة، حني 
تزوجت، وأعتقد أن خيار 
العائلة كان خيارا صحيحا 
ألن ممارسة الفن ليست 
محكومــة بســن معينة 
وبالتالي حني يقرر املمثل 
أن يعــود إلــى الســاحة 
بإمكانه ان يعود ويجسد 

لكل فنان أهدافه 
والبعض يعنيه 
فقط الشهرة

الظهور الكثيف 
ليس باألمر 

الصحي واألهم 
حسن توقيت 

األشياء

العائلة سرقتها في عز نجوميتها

فيفيان أنطونيوس: مشتاقة إلى التمثيل

فيفيان انطونيوس

كشف املتحدث الرسمي باسم شركة السينما 
الكويتية الوطنية )سينســكيب( الشيخ دعيج 
اخلليفــة أن دور العرض اســتعدت الســتقبال 
جمهور عيد الفطــر بتوليفة متميزة من األفالم 
العربية والعاملية والتي تناسب جميع االذواق، 
وقال: استمرارا خلطة شركة السينما الكويتية 
فــي تقدمي كل ما هو جديد في الفن الســابع، مت 
اختيار مجموعة من االفالم اجلديدة لتكون اجمل 

هدية للجمهور الكرمي في عيد الفطر.
وتابــع اخلليفة: من االفالم التي ســتعرض 
»The Mummy«، مــن بطولة تــوم كروز، أنابيل 
واليس، صوفيا بوتلة، جيك جونســون، راسل 
كرو، وهو فيلــم حركة ومغامرات وفنتازيا من 
 Transformers:« إخراج أليكس كورتزمان، وفيلم
The Last Knight« من اخراج مايكل باي وبطولة 
كل من: أنتوني هوبكنــز ومارك ويلبرج ولورا 
هادوك وجون جودمان وإيزابيال مونير وستانلي 
 Pirates of the Caribbean:« توتشي، كذلك فيلم
Salazar›s Revenge« بطولة جوني ديب وخافيير 
باردمي وجيفري راش ومن اخراج واكيم رونينج 
وإســن ســاندبرج. واضاف: كما ســيتم عرض 
الفيلم العربي »خميــس وجمعة« للنجم طارق 
العلي والفنان االماراتي عبداهلل زيد، وايضا فيلم 
»بنك احلظ« للفنان محمد ممدوح وأكرم حسني 
ومحمد ثروت واخراج أحمد اجلندي، كذلك الفيلم 
الهندي »Tubelight« بطولة سليمان خان، باالضافة 
الى فيلم »The Bad Batch« من بطولة جايسون 
موموا وكيانــو ريفز وجيم كاري ودياجو لونا 
وجيوفاني ريبيسي، وسيناريو وإخراج آنا ليلى 

أميربور. واردف اخلليفة: بجانب االفالم السابق 
 Mr« ذكرها لدينا فيلم الدراما العائلي الكوميدي
Frog« وفيلم االنيميشن »Deep«، ونحن بانتظار 
تسلم فيلم النجم تامر حسني »تصبح على خير« 
وهو من تأليف وإخراج محمد ســامي، ويشارك 
فيــه بجانــب تامر كل من درة ونــور ومي عمر 
وأحمد زاهر ومحمود البزاوي وغيرهم، وتدور 

احداثه في إطار درامي مشوق.

الشيخ دعيج اخلليفة

»سنسكيب« استعدت إلدخال الفرحة على اجلمهور

اخلليفة: أفالم عربية وعاملية متميزة
في عيد الفطر.. وبانتظار تامر حسني

بوستر فيلم »خميس وجمعة« للنجم طارق العلي والفنان عبداهلل زيد


