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نوافذ 
رمضانية منوعاتفنية

إعداد: مفرح الشمري
هناك اعمال ال تنسى مهما دار الزمن والتزال راسخة في عقول املشاهدين 
ألنها حتمل بني طياتها الكثير من املعاني التي رمبا لم جندها في األعمال احلالية.. 

من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال حتى تظل خالدة:

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
اكثر من نقطة حتول في حياة املشاهير واكبت مسيرتهم 
الفنية وجنوميتهم وساهمت في تكوين شخصيتهم، وقد قسم 
جنم الدراما السورية واملصرية نقاط التحول في حياته الى 

مراحل عدة من الطفولة الى زواجه وتأثره بالسياسة.
واعتبر جمال سليمان ان ابرز نقاط التحول في حياته 
زواجه من رنا سلمان ابنة وزير االعالم السوري السابق، 
ويقول جمال سليمان عن تأخره في الزواج انه كان بسبب 
انش����غاله بهموم عمله، فضال عن خوفه اال يجد املرأة التي 
تفهم����ه، فضال عن انه كان محاط����ا بكم كبير من العالقات 
االجتماعية التي جعلته يشعر وكأنه ليس بحاجة للزواج، 
بيد انه مع شعوره بامللل من تلك احلياة اراد احداث تغير 
فيها، فبدأت رحلته في البحث عن شريكة عمره التي وجدها 
ع����ن طريق املصادفة فقط، ذلك ح����ن التقى بها في احدى 
املناس����بات العامة وتبادال احلديث، ويقول جمال سليمان: 

ملست قلبي من اول وهلة وقررت ان اتزوجها فورا.
جمال سليمان الذي اعتبر ان ازهى تاريخ العمل العربي 
اي����ام صباح وفريد االطرش واس����مهان ف����ي االربعينيات 
واخلمس����ينيات ولكنه اعتبر ان االمر تغير متاما بعد ذلك 
حتى اصبح اش����تراك ممثلن من جنسيات اخرى في عمل 
معن كأنه ممنوع او محرم، واعتبر جمال سليمان ان نقطة 
التحول التي حصلت في حياته العملية كونه متكن كفنان 
من ان يكسر حاجز املمنوع واحملرم من خالل اشتراكه في 
اعمال مصرية ناجحة كمسلس����ل حدائق الشيطان، ولكنه 
شكا النقد والهجوم الالذع عليه وعلى الكاتب محمد صفاء 
عامر، وق����ال ان نقده على دوره في ذلك املسلس����ل جعله 
يتأذى بش����دة، ووصف منتقديه بانهم صغار لغة وتفكيرا 
ومنطقا. وفي اعماله الفنية ايضا اعتبر ان الدور االهم في 
حياته هو دور »ابن خلدون« وان االمتحان االكبر واالعظم 
واالكثر رهبة في حياته كان في أولى املسرحيات التي قدمها 
وهو في املعهد، مؤكدا ان العمل كان صعبا جدا بالنسبة له، 
فالنص كان عبارة عن 90 صفحة، واملمثلون عددهم 3 فقط، 
وكان مطالبا بأن يحفظ النص كامال، ولكنه حينما دخل الى 

خشبة املسرح نسى ما يقوله من الرهبة واخلوف.

قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نسلط الضوء من خاللها على الفنان او االعالمي وعن يومياته 
قبل اإلفطار وموعد أذان املغرب بشهر رمضان الكرمي. فمنهم من ميارس هواية املشي 
والرياضة ومنهم من يتابع األعمال الرمضانية ومنهم من يدخل املطبخ ويجهز االفطار. 

»األنباء« التقت العديد من النجوم واإلعالميني.
قبلاإلفطار

أعمال
تنسى ال

أكد أن »ابن خلدون« أهم دور في حياته

يحب العمل فيه وال يتفطر إال مع أسرته

زاوية نسـلط الضوء فيها على نقاط التحول 
في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بسـببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقطــة تحــــول

عبدالكريم عبدالقادر: 
قراءة القرآن في رمضان 

تشعرني بالراحة
الكبي���ر عبدالكرمي  أكد املط���رب 
عبدالقادر ان ق���راءة القرآن في نهار 
شهر رمضان تشعره بالراحة النفسية 
وتعطيه القوة ملواصلة نشاطه اليومي 
الذي يقوم به من مراجعات للجهات 
احلكومية لتخليص بعض املعامالت 
اخلاصة به. »األنباء« استضافت بوخالد 

فكانت هذه الدردشة:
بوخالد مبارك عليك الشهر؟

علينا وعليك تبارك.
شنو االش��ياء اللي حترص تسويها 

في نهار رمضان؟
واهلل وايد شغالت وأهم شي قراءتي 
للقرآن الكرمي اللي تش���عرني براحة 
نفسية كبيرة وتعطيني القوة ملواصلة 
نش���اطي اليومي وأنا من الناس اللي 
أح���ب احلركة في رمضان، خصوصا 
بالنه���ار، وذلك إلجناز بعض االعمال 
ألنه هالشهر مو شهر »كسل« بل شهر 
نشاط وهمة علشان ربنا يعطيك على 

قد نيتك.
في أماكن حترص على زيارتها؟

أحب أني أروح للمباركية خصوصا 
بعد صالة العصر ألنه هالفترة حتس 
فيها بروح الصيام وحالوته من خالل 

مشاهدتك للناس وهي تتسوق.
حترص ان يكون فطورك بالبيت؟

هذا شي اكيد اني أتفطر مع أسرتي 
وأتابع التلفزيون معاهم وبعدين أروح 

لصالة التراويح.
حتب تشتغل في رمضان؟

ليش أل الش���غل في رمضان ممتع 
ألنه يكون ذهنك صافي.

مشكور بوخالد؟
حياكم اهلل وكل عام وأنتم بخير.

جمال سليمان: زواجي من ابنة 
وزير اإلعالم السوري نقطة تحول

»اإلبريق المكسور« 
واللصوص

من املسلس���الت التراثية التي عرضها تلفزيون الكويت 
في الس���بعينيات »اإلبريق املكس���ور« ال���ذي يتحدث عن 
لصوص يحاولون سرقة ذهب من عند أكبر جتار القماش 
في القرية والذي جمعه لعالج ابنه الضرير ولكن األشرار 

كانوا يتربصون به.
مسلسل »اإلبريق املكسور« كان من املسلسالت اجلميلة 

التي عشقها األطفال والكبار للنجوم املشاركن فيه.
بطولة: خالد العبيد، عبدالرحمن العقل، أحمد الصالح، 
محمد املنيع، محمد الس���ريع، عبداإلمام عبداهلل، عبداهلل 

احلبيل، هدى حمادة، منقذ السريع.


