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الكاتب دخيل النبهان

مقطع «حمام السباحة» حصد أعلى مشاهدة

.. وفي مقطع آخراجلدة «لولوة» وسط احفادها في املسلسل غدير السبتي وبثينة الرئيسي في مقطع «السيارة»الفنانة القديرة حياة الفهد مع املخرج محمود الدوامية اثناء تصوير اجلزء االول

«اجلدة لولوة».. تعود من جديد
بعد أن أصبح األحفاد الصغار شبابًا

غدير السبتي لـ «األنباء»: اهللا يستر
من اللي ناوية تسوي فيني بثينة الرئيسي

عبداحلميد اخلطيب

ردود افعال كبيرة فاقت 
خــالل  دارت  التوقعــات 
الســاعات القليلــة املاضية 
بعدما كشــف الكاتب دخيل 
النبهان عن بدء كتابة اجلزء 
الثاني من مسلســل «اجلدة 
لولــوة»، والــذي قــدم منه 
اجلزء االول عــام ٢٠١٥ من 
اخــراج محمــود الدواميــة 
كبيــرا،  وحصــد جناحــا 
وكان مــن بطولــة الفنانــة 
القديرة حيــاة الفهد، وعدد 
مــن النجوم، منهــم: محمد 
العقل  جابر وعبدالرحمــن 
وهــدى اخلطيــب وفاطمة 
عبدالرحيم وعصرية الزامل 
وياسر العماري وعبداحملسن 
القفــاص وغديــر الســبتي 
وغديــر صفــر وعبــداهللا 
البلوشــي، وحشد آخر من 

الفنانني.
وقد بــدأ الكاتــب دخيل 
النبهــان بالفعل فــي كتابة 

أحمد الفضلي

«ما ادري شــنو راح تكــون نهاية 
ڤيديوهاتي انا وبثينة اهللا يستر».. بهذه 
اجلملة اجابت الفنانة غدير السبتي عن 
توقعاتها اخلاصة بنهاية املقالب التي 
تتبادلهــا مع الفنانة بثينة الرئيســي 
ويتم نشرها في مختلف مواقع التواصل 
االجتماعي بعــد قيامها او قيام بثينة 

بنشرها في حساباتها اخلاصة. 
وذكرت غدير انها وبثينة تفاجأتا 
بردود االفعال وانتشار الڤيديوهات في 
مختلف مواقع التواصل وحصدها نسبة 
مشاهدات كبيرة واشهرها كان ڤيديو 
دفعي لبثينة في حوض السباحة اثناء 
زيارتها للشاليه، موضحة ان ما فعلته 
بصديقتهــا وحبيبتهــا كان ردة فعل 
طبيعية ناجتة عن املقلب الذي نفذته 
بثينة اثناء وجودها معي بالســيارة 
وهي البادية ومثل ما يقولون «البادي 
اظلم» واحلمداهللا انني اشفيت غليلي 

منها برميها في حوض السباحة. 
وعن وجود اتفاق مسبق لتنفيذ هذه 
املقالب، افادت غدير من خالل حديثها 
لـ «األنبــاء» ان جميع املقالب التي مت 
تنفيذهــا كانت بتخطيط مســبق من 
احدنا دون علم اآلخر وفي حال خدمتنا 
الظروف ســيكون املقلب اقوى، حيث 

خدمتني الظروف بشــكل كبير عندما 
اقتنعــت بثينة بزيارتي في الشــاليه 
وكانت ترتدي «دراعة» وكذلك لم تكن 
حتمل هاتفها النقال، االمر الذي مكنني 
من اقناعها بأخذ صور بهاتفي بالقرب 
من حمام السباحة لتكون ذكرى وبالفعل 
وافقــت فدفعــت الثمن برميهــا باملاء 
وتوثيق املقلب بالكامل وبث الڤيديو. 
وفيما يتعلق بردة فعل بثينة جراء 
ما فعلته غدير، ذكرت: انا وبثينة اكثر 

من شقيقات والزعل ال ميكن ان يعرف 
طريقــا الينا وهذا مــا جعلني لم افكر 
مجــرد التفكيــر بأن بثينــة ممكن ان 
تغضــب جراء مقلب وهو االحســاس 
ذاته الــذي كانت تفكر بــه بثينة عن 
تنفيذ مقالبها بي وهذا ما يدفعني الى 
التفكير في القادم خصوصا ان بثينة لم 
ترد حتى اآلن مبقلب جديد بعد رميي 
لها في حوض السباحة «وانا ما اقول 

اال اهللا يستر من القادم».

على حياتهم وحياة اسرتهم 
في ظل وجود اجلدة لولوة 
(حياة الفهد) والتي حتاول 
احلفاظ عليهم بكل ما متتلك 
من قوة. وعلمت «األنباء» ان 
جميع النجوم الذين شاركوا 

في اجلزء االول لن يتخلف 
منهم احد عــن التواجد في 
اجلزء الثاني بعدما اجريت 
بهــم اتصــاالت للتأكــد من 
موقفهم، حيــث اعربوا عن 
سعادتهم بالعودة الى العمل 
واســتمرار تقــدمي قصتــه 
االجتماعية اجلميلة والتي 
صنعت لــه مكانا مميزا في 

ذاكرة املشاهدين.
جدير بالذكــر ان اجلزء 
االول من مسلســل «اجلدة 
لولوة» رصد معاناة اجلدة 
لولوة (الفنانة حياة الفهد) 
التــي كانــت تعيــش حياة 
طبيعية مــع ابنتيهــا، الى 
أن تفارقــا احليــاة بحادث 
سير مروع، فتتولى تربية 
أحفادها بنفســها، وتواجه 
مشــاكل في تربيتهــم، مما 
يؤدي الى تضارب في األفكار 
بني اجليلني من حيث طريقة 
التفكيــر ووجهــات النظر، 
وتواجه الكثير من العقبات 

تستطيع التغلب عليها.

جزء ثاٍن جترى كتابته حالياً يستكمل أحداث اجلزء األول بنفس النجوم

اجلزء الثاني من املسلســل 
والذي تستكمل قصته احداث 
اجلزء االول، لكن بعد مرور 
عدد من السنوات يصبح فيها 
االحفاد الصغار شــبابا، مع 
التطرق الى تبعات تصرفاتهم 

رمضان خسروه يستعد إلطالق
ورشة «الكتابة على طريقة هوليوود»

يستعد املخرج والسيناريست رمضان 
خســروه إلطالق ورشــة «اكتــب بطريقة 

هوليوود» عن بعد (أونالين).
وأكد خسروه الذي سبق أن قدم وأشرف 
على العديد من الورش السينمائية، أن أهم 
ما مييز الورشة أنها مفتوحة لكل مبدعي 
اخلليج، مشــيرا إلى أنهــا تضم مجموعة 
كبيرة من احملاورة ملساعدة من يريد كتابة 
سيناريو فيلم أو مسلسل، بشكل منهجي 
وعلمي، حسب تقاليد أكبر االستديوهات 

في العالم.
وأضاف: كتابة املسلســالت واألفالم ال 
تعتمــد على مزاج املؤلف بــل على قواعد 
أو عدة قوالب على املؤلف أن يبني فكرته 
وفق هذا القالب، مثلما ميارس الالعب كرة 

القدم داخل خطوط امللعب.
وقال: بحكم خبرتي طوال ســنوات في 
العمل الســينمائي انتبهت إلى أن البعض 
ميــارس الكتابــة الدراميــة دون معرفــة 
بأسرارها، لذلك كنت حريصا على السفر 
ودراسة السيناريو في مصر مع أساتذة مثل 
املخرج الراحل سمير سيف والسيناريست 
محمد أمــني راضي، ثم انتقلــت إلى لندن 
ودرســت في «أكادميية الفيلم». وأدركت 
بوضــوح أن معظمنا يكتــب بطريقة من 
ميارس كرة القــدم دون التزام بقوانينها، 
وهو ما حمسني لتقدمي الورشة للتدريب 
على قوالب السيناريو بشكل صحيح وفق 

املعايير العاملية، ومن بعد ذلك تأتي تفاصيل 
وأسرار عملية الكتابة.

وعبر رمضان خســروه عن ســعادته 
باإلقبال واحلماس الذي رآه للمشاركة، من 
مختلف دول اخلليج، وقال إنها ستنطلق 
من األحــد القادم وملدة أربعة أيام، مبعدل 

ساعتني كل يوم.
وختــم بالتأكيد على طموحه ألن تقدم 
الورشة أسماء مهمة لسوق اإلنتاج، ومتنح 
املخرجني واملنتجني فرصا أوسع في اختيار 
النصوص املكتوبة بشــكل احترافي وفق 

املعايير العاملية.

أمية ملص: «الشللية» مأساة الدراما السورية!
دمشق - هدى العبود

عرفت الفنانة الســورية أمية ملص 

من خالل أعمالها التي ميزتها سواء في 

الدراما املعاصرة أو دراما البيئة الشامية أو 

املسرح الذي أحبته والسينما التي أبدعت 

من خاللها، ومتيل ملص إلى تقدمي األدوار 

التي جتسد أوجاع الناس املجتمعية، وإذا 

عدنا إلى أعمالها فمسلسل «الوالدة من 

اخلاصرة» جند انها متيزت فيه وأنه غاص في 

حياة الناس وهمومهم وأوجاعهم وكانت 

إحدى بطالته وخالل املوسم الرمضاني 

جسدت دور سيدة غجرية تهرب من حياتها 

املتعبة خوفا على أسرتها وزوجها الذي ال 

يرحم وذلك من خالل مسلسل «يوما».. 

«األنباء» التقتها فكان هذا احلوار:

أراك متعبة وحزينة بعض  بداية، 
لقلة  السبب.. هل  الشيء ترى ما 
األعمال الفنية أم الضائقة املجتمعية؟
٭ كل مــا ذكر برأيــي كان عامال 
كبيــرا ألن نكــون بوضــع غيــر 
ســليم من حيــث نــدرة األعمال 
الفنية السورية بسبب الظروف 
املجحفة بحق الفنانني السوريني 
وبحق الوطن السوري، فالفنان ال 
عمل له سوى فنه ونحن تعرضنا 
ملضايقــات على كل األصعدة من 
حصار تسويقي للمنتج السوري 
ومن هجرة شركات االنتاج الفنية 
السورية التي بحثت عن مستقبلها 
الفنــي في اخلارج، باإلضافة إلى 
اإلجحاف بأجر الفنان الســوري 
الذي آثــر البقاء فــي وطنه ولم 

يرحل.
وأضافت ملص: جميعنا يعلم أن 
أغلب األعمال السورية توقفت عن 
اســتكمال التصوير بسبب وباء 
«كورونا» كل هذه العوامل كانت 

ســببا مؤثرا جدا في انكفاء الفن 
الســوري وتعب الفنانني نفسيا 

وماديا.

حاليا الكاست الفني ملسلسل «بورتريه» 
في نهايته لتصوير ما تبقى.. ما أدى 
السباق  إلى خروج املسلسل من 
الرمضاني.. كيف تنظر ملص لذلك؟
العالــم وبــاء  ٭ عندمــا داهــم 
«كورونا» كنا قد صورنا العديد 
مــن حلقات العمــل، لكن توقفت 
الشركة عن التصوير نزوال عند 
رغبة احلكومة الســورية بذلك، 
وحفاظا على صحة الكاست الفني. 
وعندما سمح بالتصوير قبل شهر 
رمضان بأيام قليلة لم يكن الوقت 
كافيا الستكمال العمل، لذلك خرج 
املسلسل من السباق الرمضاني، 
وهذا إجحاف فــي تقييم الدورة 

الرمضانية السورية احلالية.

مسلسل «يوماً ما» كنِت فيه غجرية 

تعاني من قسوة حياة الغجر وظلم 
الزوج، مباذا تعلقني؟

٭ كان عمــال جديدا بــكل معنى 
الكلمة، ولم أفكر يوما في ان أجسد 
دور حياة الغجر نظرا للصعوبة 
العيــش والعادات  فــي طريقــة 
والتقاليد واللهجة الغريبة التي 
يتحدثــون بها، لكن الفنان يجب 
أن يكون مطواعا من خالل قراءاته 
وعليه ان يؤدي أي دور والغجر 
أناس عاطفيون جدا لديهم هدف 
كبيــر ان يســتقروا ألن حياتهم 
اتســمت باحلل والترحال وهذه 
احلياة صعبة جدا ويعانون من 
تســلط املجتمع الذكــوري على 
مستوى العائلة، فاملرأة عليها ان 
تطيع دون أي رأي لها وجسدت 
دور «الزوجــة دواهي» التي متر 
بظــروف صعبة للغاية مع زوج 
متسلط، وأخت خطفت طفلة وهنا 
انتابني خــوف كبير من عواقب 
االختطاف ألننا فقراء مسحوقون 

اجتماعيا ال حقوق لنا وال هوية 
وال جنسية «نحمل اسم الغجر».

وذكرت ملص أنها شاهدت بعض 
األعمــال اخلليجية مثل «حارس 
اجلبل».. العمل رائع بكل أحداثه 
من حيث الكتابة، واألبطال الذين 
كانوا بالعمل أعطوا العمل جمالية 
الفن في اإلبداع والتمثيل، موضحة 
أنها ستشاهد مسلسل «أم هارون» 
على «يوتيوب» ألنها سمعت عنه 
الكثير، خصوصا أن بطلته القديرة 
حياة الفهد، لذا ال بد من مشاهدته 

حتى تستفيد حسب قولها.

ما سلبيات الدراما السورية برأيك 
كفنانة؟

٭ من ابرز املؤثرات على الدراما 
الســورية الشللية التي أعتبرها 
قاتلة، فهناك العديد من الفنانني 
عاطلون مــن العمل، وإذا ما بقي 
احلال كذلك فان النتائج ستكون 

مأساوية على الدراما السورية.

إمييه صياح شريكة عابد فاهد
علــى الرغــم مــن انشــغالها 
بتوأمها وإقامتها في مدينة دبي 
إلى جانب زوجها، يبدو أن املمثلة 
اللبنانيــة إمييــه صياح حتاول 
العــودة مجددا إلــى التمثيل من 
خــالل شــركة «إي ســي ميديا» 
التي يحركها املنتج األردني إياد 
اخلــزوز، والتي اســتقرت على 
املمثــل عابد فهد وإمييه في عمل 
جديد يحمل عنوان «ليل داخلي».
وهذا ليست املرة األولى التي 
يتعامــل فيها عابد مع «إي ســي 
ميديــا»، فقد كان هنــاك تعاون 
قبل عامني في مسلســل «عندما 
تشيخ الذئاب»، وهذا املوسم في 
«الساحر» الذي انتهى في احللقة 
١٧ بسبب الضغط الذي تعرض 
له املنتجون وانتشــار ڤيروس 
كورونــا، وحتــى الســاعة، لــم 
جتزم إمييه أمرها بهذا الشــأن، 
وإن كانــت أولوياتها تصب هذه 

الفترة ملصلحة أبنائها. 
ويبــدو أن املنتج إياد خزوز 
يفكر في بيروت لتصوير املسلسل 
العاملــني  وطلــب مــن جميــع 
االســتعداد خــالل األســبوعني 
للمباشرة بالتنفيذ، خصوصا أن 
املمثلني السوريني سيشاركون في 
هذا العمل، والذي سيكون، حسب 
موقع «نواعم»، إلحدى املنصات 

االلكترونية اخلاصة.

عمرو دياب يتراجع!
كعادته في الكثير مــن أعماله الغنائية، يفرض النجم 
عمرو دياب السرية التامة على عمله الغنائي اجلديد املنتظر 
طرحه خالل الفترة املقبلة حلني الوقت املناسب لإلعالن 
عنه، ولكن يبدو أن تسريب مقاطع كلمات ألغنيته اجلديدة 
«محتاج حلبيب» جعله ينزعج، ويفكر جديا في التراجع عن 
عودته للغناء بعد االختفاء بسبب قلقه الشديد جتاه عدوى 

ڤيروس كورونا، ورمبا يؤجل العمل حتى إشعار آخر. 
على صعيد آخر، يقوم حاليا عمرو دياب باختيار أعماله 
التي سيقدمها جلمهوره في ألبومه اجلديد الذي يتكتم عن 
تفاصيله حلني إنهاء اختيار كافة األغنيات، ومن املقرر أن 
يتعاون فيــه معه كل من بهاء الدين محمد وأمين بهجت 
قمر، حيث يتفق حاليا على الكلمات، على أن يســجلها 

قبل نهاية الصيف.


