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د أحمد زاهر لـ «األنباء»: لم ُجنسِّ
شخص النبي يوسف گ في «البرنس»..
ومحمد رمضان يتعرض حلمالت مدفوعة!

دعاء خطاب
@doua_kha

فنان موهوب يتحسس خطاه بدقة وذكاء، وأدواره دائما مدروسة... 
قد يكون جناحه محليا متوقعا بسبب اكتمال عناصر العمل، ولكن حني 

يتخطى حدود املكان ويتصدر اسمه مواقع التواصل االجتماعي عربيا على 
حساب أعمال أخرى، هنا يصبح النجاح متعمدا مع سبق اإلصرار.. النجم 

أحمد زاهر تصدر مواقع البحث عربيا وخليجيا، ومت تدشني هاشتاج 
باسمه وقالوا عنه: «الوجه املعبر عن ٢٠٢٠» و«ثاني أسوأ شيء حدث بعد 
كورونا»، بل ان األمر جتاوز ذلك وبات يتلقى تهديدات بالقتل والوعيد 
على خلفية ما فعله في شقيقة «البرنس»... تلك القصة املستوحاة من 
قصة يوسف گ وما فعله أشقاؤه به - على حد وصف مخرج العمل.

«األنباء» التقت عبر الهاتف النجم املصري الالمع أحمد زاهر صاحب 
شخصية فتحي «أيقونة» الشر، وهنأته وحاورته حول جناح دوره 

األكثر روعة وإتقانا في دراما رمضان لهذا العام بقيادة املؤلف واملخرج 
محمد سامي، واجلدل القائم حول قصة العمل، وتعاونه األول مع النجم 

محمد رمضان رغم احلمالت املوجهة ضده، وعن استحقاقه ألدوار 
البطولة، فإلى التفاصيل:

املؤلف واملخرج محمد سامي صرح بأن 
العمل مستوحى من قصة سيدنا يوسف، 

وهو ما أثار جدال.. ما تعليقك؟
٭ فعــال قصة مسلســل «البرنس» 
مســتوحاة من قصة سيدنا يوسف 
گ، ولكنهــا في نهاية األمر دراما، 
تناولت القصة بشكل مختلف، ولم 
جنسد شخص النبي يوسف، ولكن 
فقــط اســتوحينا «القصــة»، التي 
جتسد معاناة األخ مع أشقائه الذين 
يكرهونه ويغــارون منه، ألن األب 
يفضله. ومسلسل «البرنس» ليس 
أول عمل يتناول قصة النبي يوسف، 
وسبقه في ذلك الكثير من األعمال، 
على سبيل املثال «املهاجر»، و«دكان 
شحاتة»، ولكن يبقى االختالف هنا 
هو في كيفية التناول، وأؤكد هنا أن 
«الثيمة»، (فكرة العمل) التي نعمل 
عليهــا فــي العالم كلــه عددها «٣٢ 
ثيمة»، تتبدل وتتغير هذه «الثيم» 
على حسب التناول والتوجه فهناك 
مثال «ثيمة احلب» و«ثيمة اخليانة»، 

إلى آخره.
تفاعل خليجي

هل توقعت ردود الفعل مع دور فتحي 
خليجيا وتدشني هاشتاج باسمه؟

٭ «البرنس» هو «قصة دراما عائلية»، 
وهو ما ساعد في اجنذاب املشاهدين 
له، وأنا أرى أن «البرنس» هو مسلسل 
الشارع العربي وليس املصري فقط، 
وبالرغم من أنني كنت أتوقع النجاح 
لـ «البرنس»، بفضل اكتمال عناصره 
بدايــة من املؤلف واملخــرج العبقري 
محمد سامي إلى كوكبة من املبدعني على 
رأسهم محمد رمضان، نور، رمي سامي، 
جنالء بدر، دنيا عبدالعزيز،، إدوارد، 
عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، أحمد 
داش، رحــاب اجلمــل وروجينا، وكل 
«الكاست» القوي واإلنتاج العظيم لـ 
«سينرجي»، ولكني لم أكن أتخيل هذا 
النجــاح املنقطع النظير، ولذلك أقوم 
مبطالعــة «تريندات» الوطن العربي، 
وهذا األمر يفرحني ويجعلني أحمد اهللا 

كثيرا على جناح املسلسل، والتفاعل 
الذي حصده دليل واضح على أن فريق 

العمل كان فريقا متجانسا.

هل تلقيت تهديدات بالقتل فعال.. وهل 
لـ «فتحي» في  أزعجك كره اجلمهور 

«البرنس»؟
٭ أتلقى حتــى يومنا هذا الكثير من 
تهديــدات القتل، فضال عــن أن هناك 
بعض األشــخاص، قامــوا باالتصال 
بي عــن طريــق الهاتــف ووبخوني، 
واألكثر من ذلك، أن البعض كان يقوم 
بتسجيل هذه املكاملات ثم نشرها على 
«اإلنترنت»، ولكنني أرى أن كل شخص 
كره شــخصية «فتحــي» فهذا في حد 
ذاته جناح للمسلسل، ألن املشاهدين 
يكرهون «فتحي»، ويصفقون ألحمد 
زاهر، وجميعنا نعلم أن «الكره» جناح 

للشخصية.

بالبطولة  املبهر مبشر  النجاح  هل هذا 
املطلقة؟

٭ إجابة هذا الســؤال لــدى املنتجني 
على مســتوى الوطن العربي، وليس 
لدي اإلجابة عنه، فاملنتجون يشاهدون 
النجاح، ولذلك هم الذين ســيقررون 
ذلــك، دوري هو االجتهــاد وتقدمي ما 

يرضي اجلمهور.
أهم املشاهد

الطفلة «مرمي»  الذي تركتم فيه  املشهد 
في مسلسل «البرنس».. هل أبكاك مثلما 

أبكى املاليني في الوطن العربي؟
٭ هل ســتصدقينني ان أخبرتك أنه 
أبكاني ملدة نصف ســاعة؟ وحتدثت 
مع مخرج العمل محمد سامي، وقلت 
له «حــرام عليك»، وكنت قد اقترحت 
عليه عدم تصوير هذا املشهد، خاصة 
أن «فتحي» فعل الكثير من األشــياء 
الشريرة طوال العمل، فكانت إجابته: 
«انه من أهم املشاهد وسيترتب عليه 
الكثير من األحداث»، مع كلمات وأحلان 
هيثــم نبيل، وأرغب هنا في أن أوجه 
رسالة للجمهور بأنني لست «فتحي»، 

ولكنني أحمد زاهر، وتأثر مثلهم مبشهد 
ترك الطفلة «مرمي» في الشارع.

أيقونة الشر
طبيعي أن يتأثر الفنان بالشخصية التي 
أثرت عليك شخصية  يجسدها.. كيف 

فتحي؟
٭ «فتحــي كان عايــش معاهــم فــي 
البيــت».. دائما أتقمص الشــخصية 
التي أقوم بتجســيدها حتى التوحد، 
وبالطبع فإن أسرتي تعاني من ذلك، 
ولذلك لم أقم بتجسيد شخصيتني في 
توقيــت واحد طوال حياتي إال نادرا، 
وأحب أن كون مخلصا متاما للشخصية 
التي أجسدها وأعيش بها خالل فترة 

التصوير.

كيف كان حتضيرك لشخصية «فتحي» 
وهذه اجلرعة من الشر؟

٭ من وجهة نظري هي «أشر شخصية» 
مت جتســيدها في تاريخ الدراما، ولم 
أر في حياتي أســوأ من «فتحي» على 
اإلطالق في أي فيلم أو مسلسل، وأنا 
قمت بدراســة الشــخصية، وعشتها، 
ووضعــت بهــا كل التفاصيل من كل 
«فتحي» التقيت به في حياته، وذلك 
بالطبع بالتنســيق مع مخرج العمل، 
محمد ســامي، إلــى جانــب مذاكرتي 
واجتهادي وقراءتي للنص ألكثر من 
١٥ مرة، لدي شيء مهم جدا وهو مخرج 
العمل «محمد سامي»، فهذا الشخص 
العظيم تربطني به «كيمياء غريبة»، 
حيث إن املمثل هو أهم أداة لدى محمد 

ســامي، فإنه ال يتــرك أي ممثل حتى 
لــو كان يقول جملة واحدة في العمل 
إال عندما يؤديها بالشــكل الصحيح، 
فمحمد ســامي يقوم بشحن كل ممثل 
قبل املشهد، فيظهر األداء املبهر، فهو 
في نظري «عبقري فن» وألقبه بـ «غول 

الفن واإلخراج».
ثنائيات ناجحة

حدثنا عن عالقتك مبحمد رمضان.. ألم 
تخش أن تؤثر احلملة التي يتعرض لها 

على جناح العمل؟ 
٭ أنا ومحمد رمضان يعرف بعضنا 
اآلخــر منذ زمن، ولكــن هذا أول عمل 
يجمعنــا.. رمضــان، فنــان محتــرم 
ومتواضــع جــدا، ويحتــرم زمــالءه 
ويحتــرم تاريخهــم وقدرهم، كما أنه 
ممثــل «جامــد جدا»، وجمعــت بيننا 
«كيميا منذ أول حلظة»، ولكنني أرى 
أن كل مــا يتعرض له محمد رمضان، 
حمالت موجهــة، «مدفوعــة األجر»، 
وطبعا محمد رمضان هو «البرنس» 
وهو بطل املسلسل، وأنا البطل الثاني، 
ولكن هذا ال مينع أن كل ممثل في العمل 
بطل في دوره، فتعامل محمد رمضان 
مع الفنانني راق جدا، كما أننا تعاوننا 
جميعا ليخرج العمل بأفضل صورة، أما 
فيما يتعلق بـ «احلمالت واملقاطعات»، 
فال أخفي أنه كان لدي بعض التخوف 
مــن ذلك في بادئ األمــر، ولكن أيضا 
كان لدي ثقة وإميان باهللا، وكان لدي 
ثقة وإميان باملجهود الذي بذلناه في 
العمل بدءا من املخرج، ألصغر ممثل 
في العمل فاجلميع اجتهد، بالرغم من 
كل املواجهات األخرى واألسماء التي 
تنافــس في املوســم الدرامي احلالي، 
إال أن اهللا وفقنا وحقق العمل أصداء 

طيبة جدا. 

شكلت مع الفنانة روجينا ثنائيا ناجحا 
الغيرة بينكما بفعل  ألم تتسلل  جدا.. 

املنافسة؟
٭ روجينا صديقتي منذ زمن وبيننا 
توافــق وتفاهم، وعملنا معا أكثر من 

عمل وجنحنا معا، فكل شــخص فينا 
يتحدى اآلخر حتــى يخرج أفضل ما 
بداخله ولكن بحب وليس بغيرة، ولذلك 
كان هذا األداء بني «فتحي» و«فدوى» 
فــي «البرنس»، بدليــل أن الكثير من 
املشاهدين واملعجبني كتبوا وأكدوا أن 
«أحمد زاهر»، و«روجينا» بيضحكونا 

أكثر من املسلسالت الكوميدية.

جينات فنية
ابنتك  ليلى  بتجرد.. ما رأيك في دور 
وأدائها في مسلسل «الفتوة».. وهل كان 

لك دور في ترشيحها؟
٭ بطبيعة األمر ال اســتطيع أن أقيم 
أداءهــا، ألنــه من املؤكد أن شــهادتي 
ستكون مجروحة لكونها ابنتي، وفي 
احلقيقة هي موهوبة منذ الصغر ولديها 
قبول عال، ولكنني سعدت كثيرا بردود 
الفعــل والتغريدات التي تكتب عنها، 
وأكثر ما أسعدني أن الناس ال يربطونها 
بي، وال يعولون على «الواسطة» وما 

إلى ذلك من كل هذه االدعاءات.
ومشاركة ليلى في «الفتوة»، جاءت 
عندما قابلني الفنان ياسر جالل، في 
«اجليم»، وهنا رآها وأقنعني، بالرغم 
من أنني كنت أرفض ظهورها وبالفعل 
لم تظهــر ليلى وال شــقيقتها منذ ٨ 
ســنوات، وأنــا كنت أصــر على ذلك 
حتى مرحلة اجلامعــة، ولكن الدور 
الذي عرض عليها في «الفتوة» وافقت 
عليه، ألنه دور مناسب لها ويناسب 
سنها، كما أنني مطمئن عليها برفقة 
ياســر جالل مــع مي عمــر واملخرج 
حسني املنباوي وهم مبنزلة أسرتها 

ويحتضنونها.

التي حرصت على متابعتها  ما األعمال 
في رمضان؟

٭ لم أســتطع أن أكــون متابعا جيدا 
لألعمال الفنية في رمضان هذا العام، 
فأنا أتابع فقط مسلسالت: «البرنس» 
و«الفتــوة» و«االختيار» و«النهاية»، 

وسأتفرغ للمتابعة الحقا.

بعد جناح املسلسل وتصدره «تريند» في الوطن العربي

احمد زاهر في «البرنس»احمد زاهر مع مؤلف ومخرج العمل محمد سامي

زاهر مع روجينا ودنيا عبدالعزيز أثناء التصوير

جناح ابنتي ليلى في «الفتوة» دون واسطة.. ومحمد سامي «غول» إخراج
جّسدت أشر شخصية في تاريخ الدراما.. و«البطولة» في أيدي املنتجني

توّحدت مع شخصية فتحي.. وأسرتي عانت من تغير سلوكي
شكلت ثنائيًا كوميديًا مع روجينا.. ورمضان فنان متواضع 

تلقيت تهديدات بالقتل.. ومشهد الطفلة مرمي أبكاني

نادي «األنباء» الفني

عبدالغفور: نبيل شعيل في الدفاع 
وعبداهللا الرويشد مدرب

بشار جاسم

«نادي األنباء الفني» زاوية نسلط من 
خاللهــا الضوء على تشــكيلة فريق لكرة 
القدم مكون من عدد من جنوم الفن يضعها 
مجموعة من الالعبني أو املدربني أو اإلعالميني 
مبجــال الرياضة، ومــن وجهة نظر العب 
نادي الساملية احمد عبدالغفور عبارة عن:

حارس املرمى: سعاد عبداهللا.
٤ مدافعني: داود حســني، نبيل شــعيل، 

محمد هنيدي، رابح صقر.
٣ خط وسط: حسن البالم، حياة الفهد، 

محمد عاشور.
العوضي،  امــل  العلي،  ٣ هجوم: طارق 

احمد العونان.
ومدرب الفريق: عبداهللا الرويشد.

عبداهللا الرويشدنبيل شعيل العب نادي الساملية احمد عبدالغفور

«قهوة املاضي» عيدية إليسا

يبــدو أن الفنانــة إليســا لن تبخل علــى جمهورها مرة 
جديــدة، فبعد أغنية «هنغني كمــان» التي أصدرتها أبريل 
املاضي على مواقع التواصل االجتماعي، تصدر خالل األيام 
القليلــة املقبلة أغنية جديدة بعنــوان «قهوة املاضي»، من 
كلمات ســهام الشعشــاع التي أعلنت اخلبر قبل نحو عام، 
واستحقت كلمات األغنية أن تستحوذ على اهتمام املتابعني 
من معجبي إليســا التــي كانت قد أعلنت هــذا التعاون في 
تصريحــات متقاطعــة، مؤكدة أن كلمــات األغنية فيها من 
احلنني والشــوق، ما يســاعد على جناحها بطريقة إليســا 
املعهودة مع هذا النوع من األغاني التي تسجل أعلى نسبة 

استماع لصاحبة «عبالي حبيبي» منذ سنوات.
في أي حال، اصبح ألبوم إليسا الغنائي جاهزا، لكن مصادر 
«روتانا» تؤكد، أن السوق واألجواء العامة غير جاهزة ملثل 
هذه اإلصدارات، فيما أن إليســا تؤكد أنها ستصدر األلبوم 

كامال قبل نهاية السنة احلالية.

قبل أيام، اشتعل تطبيق «التيك 
توك» بڤيديوهات خاصة لشــمس 
األغنية اللبنانية جنوى كرم لتصبح 
«ترنــد» أول عبــر التطبيق خالل 
األســابيع املاضية، مبا يقرب من ٩ 
ماليني مشاهد لـ «هاشتاغ» يحمل 
اســمها عبر التطبيق، ولكن هذا لم 
يجعلها تفكر أبدا في خوض جتربة 
تقدمي ڤيديوهات خاصة بها عبر «التيك 
توك» خالل الفترة املقبلة، بل ستكتفي 
مبشاهدة ڤيديوهات اجلمهور فقط.

وبعيدا عن هذا، حتاول جنوى كرم 
حسم قرارها جتاه أنشطتها الفنية 
في الفترة احلالية، حيث تفكر جديا 
في خطة بديلة، وتضع، وفق موقع 
«نواعم»، اســتعداداتها لطرح عمل 
جديد خالل الفترة املقبلة حال هدوء 
األوضاع الصحية في لبنان، خاصة 
أنها كانت قد أنهت تسجيل أكثر من 
عمل غنائي خالل الفترة املاضية قبل 
دخول العالم في أزمة انتشار عدوى 

ڤيروس كورونا.
جديــر بالذكــر أن جنوى كرم 
تنتظر حتديد املوعد النهائي لعرض 
حلقات برنامج «ذا فويس سينير» 
الذي تأجل قبل أشــهر بسبب أزمة 
ڤيروس كورونا، ومن املقرر أن يحدد 
املوعد النهائي عقب عيد الفطر املبارك.

جنوى كرم تستعد 
للخطة البديلة


