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حليمة بولند من فقرة «مع حليمة»

محمد رمضان ورحاب اجلمل املخرج محمد سامي يتوسط احمد زاهر وروچينا

لقطة جماعية لنجوم «البرنس»

حليمة بولند حتتفي مبخرج وجنمي «البرنس»

ياسر العيلة

في حلقــة مميزة من برنامج «هنا 
الكويت» الذي يعرض على شاشة قناة 
«سكوب»، احتفت النجمة حليمة بولند 
من خالل فقرتها «مــع حليمة»، التي 
تعرض يوم الســبت من كل أسبوع، 
بأســرة مسلســل «البرنــس»، حيث 
حتدثت هاتفيا مع مخرج وكاتب العمل 
محمد ســامي، باالضافة الى اثنني من 
اشرار املسلسل وهما النجم احمد زاهر 
الذي جسد شخصية «فتحي» والفنانة 
رحاب اجلمل التي قدمت دور «رحاب».
وأعــرب املخرج محمد ســامي عن 
سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه 
العمل، وقال: منذ جناحنا انا والنجم 
محمد رمضان في مسلسل «األسطورة» 
عام ٢٠١٦، يومهــا وعدنا اجلمهور ان 
نقدم عمال ال يقل جناحا فكان مسلسل 
«البرنس»، كاشفا انه استوحى القصة 
من ثالثة محاور، األول من قصة سيدنا 
يوسف، والثاني من قصة من قصص 
«بريــد اجلمعــة» للصحافــي الراحل 
عبدالوهاب مطاوع، والثالث من قصة 
واقعية عن امــرأة اعترفت ان زوجها 
تعرض للقتل على يد اشقائه بسبب 

امليراث.
وعن سبب عدم مشــاركة زوجته 
مي عمر في املسلســل فقال: مي كانت 
مرتبطة مبسلســل «الفتوة»، مشيرا 
الى أنه غضب بشدة من شقيقته رمي 
سامي عندما فوجئ بأنها متثل في احد 
املسلســالت بدون علمه، وانه عندما 
اقتنع مبوهبتها اعطاها دور «نورة» في 
«البرنس». وحول سبب تواجد الفنان 
احمد زاهر والفنانة روچينا في معظم 
اعماله، رد: «عمري ما بكرر شغلي مع 
اي فنان اال اذا كان يوجد بيننا تالق في 
االفكار، وهما ممثالن «شطار»، وخامة 
طيعة جدا، بطلع منهم كل ما اريده من 
اداء، وعندما كنت بكتب دور «فتحي» 
ودور «فدوى» كنت واثقا انه ال يوجد 
احد سيقدم تلك الشخصيات مثلهما».
وبسؤاله عن محمد رمضان، اجاب 
سامي: رمضان جنم كبير جدا وفنان 
مبهــر، اســتطاع ان يقنــع املشــاهد 
العربــي بأنه عامل بســيط يعمل في 

ورشــة واخوته أخذوا حقه وظلموه 
بالرغــم من ان رمضــان يعيش حياة 
فارهة وميلك اســطوال من السيارات 
الشهيرة، فقاطعته حليمة، قائلة: لكن 
محمد رمضان نفســه معترف انه من 
اسرة بسيطة من منطقة شعبية لذلك 
من الطبيعي ان يجيد تقدمي شخصية 
عامل الدوكو البسيط، فرد سامي: من 
وقــت ظهور محمد رمضان وهو جنم 
صاعد بسرعة الصاروخ، والناس لديها 
صورة ذهنية خارج التمثيل عنه بأنه 
«منبر وان» وله حفالت شهيرة وجنم 

كبير يعيش في رفاهية. 
وأكد سامي ردا على سؤال حليمة 
له عن اجر محمد رمضان في املسلسل، 
وهــل بالفعل انه اكثــر الفنانني اجرا 
حاليا، فقال بانه ال يعرف اجر رمضان 
ألن هــذا امر بينه وبــني منتج العمل 

تامر مرسي.
ومن جانبه، اعرب النجم احمد زاهر 
عن سعادته بنجاح العمل بشكل عام، 
ودوره بشــكل خاص، واصفا املخرج 
محمد سامي بأنه «عبقري فن» وان اي 
فنان يعمل معه البد ان يبدع، مشيرا 
الى وجود كيمياء بينهما، وان سامي 
يعلم امكانياته جيدا، ودائما يشجعه، 
كاشــفا أن اكثر اجلوائــز التي حصل 
عليها خالل مشــواره الفني كانت عن 

اعمال مع محمد سامي.
وعن عالقتة مبحمد رمضان، قال: 
هو صديقــي وجنم جميل، وكواليس 
العمــل معه كانت رائعــة، وقد قدمنا 
معا مشــاهد قوية. وردا على تعليق 
حليمة بأن الناس احتفلت وفرحت جدا 
عندما قام «رضوان البرنس» بضربه في 
املسلسل، فرد: الناس كرهت «فتحي» 
لدرجة انني تلقيت تهديدات من الناس. 
وأضاف (ضاحكا): انا قررت عدم نزولي 
الشارع اال عقب انتهاء املسلسل حتى 
اجتنب غضب اجلمهور، ميكن تضايقت 
قليــال من التهديدات لكــن اعلم جيدا 
انهم يقصدوا «فتحي البرنس» وليس 

احمد زاهر.
من جانب آخر، قالت الفنانة رحاب 
اجلمل إنها كانت متأكدة ان اجلمهور لن 
يتقبل شخصية «عبير» وسيكرهها، 
الفتة الى ان ردود افعال الناس جتاهها 

كانت قاسية جدا من كمية الشر التي 
قدمتهــا فــي العمل، كاشــفة عن احد 
املواقف التي تعرضــت لها، بانها في 
يوم طلبت اغراضا من سوبر ماركت 
ولكن البائع رفض ان يبيع لها حاجتها 
من املواد الغذائية، وقال لها: «آســف 
يا مدام لن نبيعك اي شيء اال بعد ان 
تعيدوا الطفلة مرمي لوالدها رضوان» 
وقام بغلق الهاتف في وجهها، وأضافت: 
ومن املواقــف الطريفة التي تعرضت 
ايضا بسبب شخصية «عبير» ان ابني 
كان يضحك ويقول لي «العالم العربي 
كله هياخــدوا حقي منك» وذلك النها 
كثيرا ما تعصب عليه في البيت فوجدها 

فرصة ليتشمت فيها.
وأكدت اجلمل أن التسريبات التي 
انتشــرت في «السوشيال ميديا» عن 
نهاية املسلســل غير صحيحة باملرة، 
الفتة الى ان النهاية احلقيقية للمسلسل 
سوف تشفي غليل كل املشاهدين في 
الوطن العربي. وردا على سؤال حليمة 
لهــا هل تخشــى مواجهــة الناس في 
الشــارع حاليا؟ اجابت: «اجلنب سيد 
األخالق»، وأنا احترم نفسي واجلس في 
منزلي الى ان تنتهي حلقات املسلسل 

والناس تنسى.
اجلدير بالذكر ان فقرة «مع حليمة» 
تبث علــى الهواء مباشــرة من منزل 
حليمــة بولند التــي متيزت بخفة دم 
شديده في حوارها مع جنوم مسلسل 
«البرنس»، وحاورتهم باللهجة املصرية 
التي تتقنها بشــدة، وكان واضحا من 
خالل احلوار وجود عالقة قوية تربط 
بني حليمة وضيوفها الثالثة، وايضا 
مع هدى زوجة الفنان احمد زاهر، كما 
سعت حليمة من خالل احللقة للصلح 
وعودة التعاون الفني بني املخرج محمد 
ســامي والنجمة غادة عبدالرازق بعد 
قطيعة استمرت ٧ سنوات، اال ان سامي 
حسم األمر، قائال انه مشغول الفترة 
املقبلــة بالعديد من املشــاريع الفنية 
اجلديدة، وانه يسعى للعمل مع «ناس 
جديدة» ومختلفــة، وأضاف: «بغّض 
النظر عن خالفي مع غادة، انا طلعت 
كل اللي اقدر اطلعه منها خالل اعمالنا 
السابقة، ورمبا مخرجون اخرون ممكن 

يفعلون ذلك».

سعت للصلح بني محمد سامي وغادة عبدالرازق من خالل «سكوب»

أحمد زاهر: لن أخرج من بيتي إال عقب انتهاء املسلسل
محمد سامي: رمضان جنم كبير.. وزاهر وروچينا «شطار»

رحاب اجلمل: ابني قالي «العالم العربي هياخدوا حقي منك»

«املوجب».. ُمعتقد يستخدم في اخلليج

دالل العياف

هنــاك كثير من األمور التي ميتلئ 
بها تراثنا وهو املوروث الذي وّرثه لنا 
جيل الرواد بطريقة فنونهم وحسب 
كل حقبــة من الزمن مــروا بها، لذلك 
فإن الفنــون واملعتقــدات كثيرة لكل 
جيل ولكل زمن، وبهذا السياق نحترم 
جميع القوانني التي تضعها الرقابة في 
التلفزيون ونحترم حذفه ملشهد «الزار» 
في مسلســل «محمد علي رود» مع ان 
مكتبــة التلفزيون زاخــرة مبثل تلك 
األعمال التي تخللها نقل واقعي حلاالت 
واقعية ومت عرضها على شاشته بهدف 
توصيــل رســائل ذات قيمة مبعاجلة 

درامية على أعلى طراز.
هناك معتقدات كثيرة قدمية ومن 
ضمنهــا حفالت «الــزار» التي تعتبر 
من طقوس اخلرافة الشعبية، والغاية 
منها على حد اعتقادهم في السابق أنها 
اخراج او طرد االرواح الشــريرة من 
خالل جتهيز مكان ال يدخله الشخص 
بحذاءـ  اعزكم اهللاـ  وان يعطر ويبخر 

ويكون طاهرا على حد مفهومهم.
وبحسب ذلك املعتقد مت استخدام 
الفنون املوسيقية واشهرها باخلليج 
وهو «فن السامري»، وغالبا «القادري»، 
وهو فن استخدمه اهل اخلليج والكويت، 
والقادري يأتي بنوعني ويختلفان في 
نوع االيقاع، فمنه «القادري البحري» 

و«القادري الرفاعي». 
ومن اشهر املقاطع لقصائد القادري 
البحري هي: يا مرحبا، نادى املنادي، 
ذكر النبي محمــد وعلى آله وصحبه 
أجمعني، ســباني صوته، يا رشيدي 
بارك اهللا، شــوال شــهره ربيع، شي 
ياهللا يالعيدروسي وصلوا على احمد.
فتلــك الفنون مــن فلكلورنا الذي 
توارثناه جيال بعد جيل ووثقه هؤالء 
الكبــار بعــرض الكثير من املشــاهد 
الفنية الدرامية واملأخوذة من الواقع، 
ففي السابق كانت البيوت تعمل تلك 
اخلرافة، ولكن الهدف من عرض تلك 
احلالــة، لرمبا ألهــداف معينة بقصد 
عرض املعاناة لبعض االشخاص في 
السابق وليس توثيقا ملعتقد «الزار».

كما ان الفنانة الرائعة حصة النبهان 
أدت مشــهد «الــزار» او كمــا ننعتــه 
بالكويتــي بـــ «املوجب» بــكل براعة 
وبإيقاع حركي متقــن قدمته النبهان 
وبفن وعلم جميل وبإحساس وادراك 
اجمــل، حيث عملــت الفنانــة حصة 
النبهان في املشهد على االندماج التام 
بني الذهن والســمع واعضاء اجلســم 
فهــذا جهد كبير بذلته في التجســيد، 
فمــا قدمتــه هو تدريب اجلســم على 
مالزمة ما يســمع باحلركة، اي ايجاد 
توافق بني السمع والعضالت واجلسم، 
اما الســامرية املتمثلة في فن قادري 
وعرضــت من خالل املشــهد، فهي «يا 

االكــرام»، وهــي عرضت ايضــا عبر 
تلفزيــون الكويت مرارا ســابقا، ولو 
استعرضنا بعض املشاهد املسرحية 
واملناسبات املوسيقية التي قدمت مثل 
تلك النوعية املركبة من التقدمي الفني 
فهناك الكثير مما عرض عبر شاشــة 

التلفاز ومنها:
٭ فن قادري (سالم سالم) من اداء 
الفنانة القديرة الراحلة أُمنا عودة املهنا 
في حقبة الستينيات، ويظهر في املشهد 
الفنان القدير الراحل عبدالعزيز النمش 
فــي دور املطوعــة مكية مــع الفنانة 
القديرة الراحلة مرمي الغضبان وهي 
تؤدي حالة استنزال وذلك لطرد اجلن.
٭ قــدم مقطع صوتي للراحل املال 
محمد الدوب، رحمه اهللا، وفن قادري 
(يا االكرام) واداء متثيلي للتلفزيون 
مبشاركة الفنانني الكبيرين عبدالوهاب 
الراشد وباسم الردهان ومبشاركة فرقة 
ام فيصل ومعيوف مجلي الشعبية في 
برنامــج «مالد» الذي قدمته االعالمية 
القديرة منى طالب في حقبة االلفية.

٭ ايضا قدم عرض في املعهد العالي 
للفنون املوسيقية لرائعة «شوال شهره 
ربيع» مبشــاركة طالبــات املعهد في 

السبعينيات.
٭ ايضا قدم هذا الفن مبســرحية 
«موجــب» للفنانة هيفاء عادل والتي 
شاهدها جمهور غفير في مسرح محمد 

احلملي بدار املهن الطبية.

ً كان ضمن مشاهد مسرحيات جماهيرية وبرامج تلفزيونية عرضت قدميا
ملشاهدة الڤيديو

العماني إبراهيم الزدجالي يتعافى من «كورونا»: 
املرض خطير وعلى اجلميع أن يديروا بالهم

ياسر العيلة

حرص الفنان العماني إبراهيم الزدجالي على طمأنة جمهوره 
عليــه من خالل «األنباء» بعد إصابتــه بڤيروس كورونا أثناء 
تواجده في ابوظبي لتصوير مسلســلني، قائال: أشــكر جريدة 
«األنباء» الغراء على الســؤال عنــي، احلمد هللا رب العاملني أنا 
بخير، وكانت أزمة صعبة، وأقول للناس ال تستهينوا بهذا املرض، 
فهو خطير اهللا يسلم اجلميع منه، خاصة أن أعراضه تختلف 
من شخص آلخر، ويعتمد على قوة مناعة اإلنسان، وأردف: البد 
على كل واحد ان يحاذر ويدير باله على صحته وعلى عياله.

وعــن كيفية إصابته بالڤيروس، قال الزدجالي: كنت أصور 
عملني في أبوظبي هما «كنا أمس» و«بعد حني»، وكنت أتنقل بني 
مواقع التصوير من مكان إلى آخر، وكما تعلم أجواء التصوير 
يوجــد فيها أعداد كبيرة من العاملني والفنيني، ويبدو أنني لم 

اكن حريصا بالشكل الكافي فيما يتعلق بإجراءات الوقاية.
وتابع: كنا نأخذ املوضوع بعدم جدية وكأنه أمر عادي وبأن 
هذا املرض يصيب كبار السن فقط، وهذه معلومة غير صحيحة 
باملــرة، حتى أصبت وتلقيت العالج ملدة ٢٠ يوما وخرجت من 
املستشفى في أبوظبي صباح اجلمعة املاضية، ووصلت مسقط 

مساء اليوم نفسه.

أصيب بالڤيروس أثناء تصويره ملسلسلني في أبوظبي


