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التركماني: في «انتقام ميت».. أنا امليت!
ياسر العيلة

التركماني حالة  الفنان عبداهللا   يعيش 
مــن التوهج الفني من خالل مجموعة من 
األعمال الفنيــة اجلديدة التي بدأ تصوير 
بعضها، ويقدم فيها شخصيات متنوعة. عن 
هذه األعمال حتدث التركماني لـ «األنباء» 
قائال:  من الفترة احلالية وحتى ديســمبر 
املقبل عندي مجموعة من األعمال اجلديدة 
ســأحتدث عن املصرح لي باحلديث عنها 
فقط، أولها مسلسل بعنوان «انتقام ميت» 
تأليف عامرة احلزميي، وكان من املفترض 
أن يخرج العمل عيسى ذياب ولكنه اعتذر 
لظروف خاصة به، ومت إسناد مهمة اإلخراج 
ملخرج سيكون مفاجأة، ولألسف لن أستطيع 
ذكر اسمه ألنه لم يوقع حتى اآلن،  والعمل 
الفنان واملنتج نايف الراشــد،  من إنتاج 
ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم 
ملياء طارق وحسني املهدي ومالك وشهاب 
جوهر وأحمد الســداني وصمود املؤمن 
وضاري الرشدان وآخرين، وسيعرض خارج 
املوسم الرمضاني، وهو بشكل عام جريء 
جدا على الدراما الكويتية. وعن دورة في 

العمل رد (ضاحكا): «دوري هو امليت».
روح الشباب

وأضاف التركماني: عندي عمل آخر مع 
املخرج منير الزعبي بعنوان «الروح والريّة» 
للكاتبة انفال الدويسان، ويشاركني البطولة 
نخبة من الفنانني منهم شيماء علي وهبة 
الــدري ورمي ارحمة وفهد البناي ومحمد 
الدوسري وفيصل فريد وفي الشرقاوي 
وغيرهم، ومن االسماء تعرف ان العمل يعتمد 
على الشباب، وأجسد فيه دور أب يعيش 
ثالثة حقــب زمنية، من الثمانينات مرورا 

بالتسعينات وااللفية حتى وقتنا احلالي، 
والعمل به مفارقات وحتّد خاص بالنسبة لي، 
وهو كيفية تقدميي لهذه املراحل الثالثة من 
الشباب إلى النضج وصوال إلى الشيخوخة، 
وسيعرض أيضا خارج املوسم الرمضاني، 
والعمل الثالث الذي أقوم بتصويره حاليا 
هو «العالقون» والذي اجسد فيه شخصية 
«دكتور نادر» جراح القلب الشهير والصديق 
لسعود (بشار الشــطي)، فسعود نسيبة 
متزوج من اخته روان (بثينة الرئيســي) 
وفي نفس الوقت «نــادر» معجب بأخت 
بشار هند (نور) وجتمعهم عالقة رباعية، 
ووسط هذه العالقة هناك شخص متأمر 

عليهم.. وهنا السؤال من هذا الشخص؟
أمر إخالء

وتابــع التركماني: هذه األعمال الثالثة 
التي حتدثت عنها وقعت عقودهم رسميا، 
وفيه كالم حاليــا على تقدمي جزء ثان من 
مسلسل «أمر أخالء» الذي كنت أحد أبطاله، 
وقمت بإخراجه أيضا أنا واملخرج عبدالرحمن 
السلمان والذي ســيكون معي في اجلزء 
الثاني بعد أن شكلنا ثنائيا ناجحا واحلمد 
هللا، والعمل في طور الكتابة من قبل الكاتبة 
مرمي الهاجري وهو من إنتاج «ديتونا» لإلنتاج 

الفني للمنتج عبداهللا السيف.

 وعن سبب جناح اجلزء األول من مسلسل 
«أمر إخالء» قال: النــاس كانت متخوفة، 
وأنا كنت حريصا أثناء حديثي في البداية 
مع جهة اإلنتــاج ان نبتعد عن الكوميديا 
الســاخرة الهزلية، فكان توجهنا ان نقدم 
كوميديا مرتبطة باملوقف واحلدث وكانت 
مبنية على النص الذي كتبته مرمي الهاجري، 
واجلزء الثاني بإذن اهللا ســيكون بنفس 
األسلوب ونفس جنوم اجلزء األول مع دخول 
شــخصيات جديدة، مشيرا الى أن العمل 

سيعرض أيضا خارج املوسم الرمضاني.
 واستكمل التركماني: بخالف «أمر إخالء» 
الثاني من مسلسل «جمان»  عندي اجلزء 

ولكن إلى اآلن لم نوقع العقد، وهناك عمل 
متوقف اآلن في انتظار املخرج واملنتج خالد 
الرفاعي ليعلن عن موعد البدء في تصويرة 
بعنوان «غرفة سبعة»، والعمل جميل جدا 
وفكرته جديدة وقــام الكاتب فهد العليوة 

بتعديله وكتابته بشكل جميل ومختلف.
 العمل اجلميل

وردا على ســؤال «هل يشعر بالضيق 
لعدم وجود عمل فني له يعرض في املوسم 
الرمضاني املقبل حتى اآلن؟» أجاب: «أبدا 
واهللا» وسأخبرك ملاذا؟ ألن اجلمهور حاليا 
ال يبحث عن العمل الرمضاني فقط وإمنا 

يبحث عن العمل اجلميل الذي يترك بصمة 
وأثرا، ولو تتذكــر فلقد مرت علينا أعوام 
جاء فيه املوســم الرمضاني خاليا من أي 
مسلســالت جتذب املشاهدين، ومع العلم 
هناك أعمال عرضت خارج موسم رمضان، 
وحققت جناحا كبيرا منها على سبيل املثال 
ال احلصر «صديقات العمر» للكاتبة انفال 
الدويسان، فهذا العمل كان له تأثير كبير عند 
املشاهدين ألن أنفال «شاطرة» في تقدمي 
أعمال للعائلة وقريبة من األسرة، وبخالف 
أنفال هناك كتاب مميزون في البحث عن كل 
ما هو جديد مثل فهد العليوة وهبة مشاري 

حمادة لكل واحد منهما هويته اخلاصة.

يصور «العالقون» وكشف عن عالقته بالشطي والرئيسي ونور

.. ومع محمد عاشور في كواليس املسلسل عبداهللا التركمانيالتركماني وبثينة الرئيسي من كواليس «العالقون»

لهذه األسباب لم أشعر بالضيق لعرض أعمالي خارج املوسم الرمضاني

«مسيرة اخلير والعطاء»
األربعاء املقبل في «البرنامج العام»

مفرح الشمري

بتوجيهــات مــن وكيل 
املســاعد  اإلعــالم  وزارة 
لقطاع اإلذاعة الشيخ فهد 
املبارك الصباح، تبث إذاعة 
البرنامــج العــام األربعاء 
املقبــل برنامجــا خاصــا 
حتــت عنــوان «مســيرة 
اخلير والعطاء»، يســلط 
الضوء على تولي حضرة 
صاحب السمو أمير البالد 

وإخراج محمد فهد وبإشراف 
عام من مدير إذاعة البرنامج 

العام سعد الفندي.
ويأتــي هــذا البرنامــج 
اخلاص التي حرصت عليه 
إذاعــة الكويــت أن يكــون 
مختلفا شــكال ومضمونا، 
اســتكماال جلهــود اإلذاعة 
إلــى  جلــذب املســتمعني 

بث برامج تســلط الضوء 
علــى مناقب األمير الراحل 
وعطاءاتــه وإجنازاته في 
الوطــن والعالــم العربــي 
واإلسالمي وبجميع الدول 
الــى  األخــرى، باإلضافــة 
تسليط الضوء على عطاءات 
وإجنازات صاحب الســمو 
األمير املفدى الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
منذ أدائه القسم في مجلس 

األمة.

برامجها املباشرة واملسجلة 
واخلاصة منذ فك انضمامها 
عــن تلفزيون الكويت بعد 
رحيل سمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا 

ثراه.
وكانــت إذاعــة الكويت 
بجميع محطاتها على قدر 
احلــدث التي حرصت على 

برنامج إذاعي يُسلِّط الضوء على إجنازات صاحب السمو األمير

وكيل وزارة اإلعالم املساعد لقطاع اإلذاعة الشيخ فهد املبارك ابراهيم ما تقي ناصر العجميسعد الفندي

املفدى الشيخ نواف األحمد 
اجلابــر الصبــاح، حفظه 
اهللا ورعاه، مقاليد احلكم 

ومسند اإلمارة.
البرنامج يبث في الساعة 
٥:٣٠ مساء األربعاء املقبل، 
وهو من إعداد إبراهيم ماتقي 
العجمي،  وتقــدمي ناصــر 
وتنفيــذ بشــاير املطــوع 

شيماء: رفضت أعماًال بسبب «سما عالية»
أحمد الفضلي 

رفضت الفنانة شيماء سليمان العديد من 
العــروض اخلاصة بأعمــال فنية متنوعة ما 
بني دراما وكوميديا عرضت عليها مؤخرا يتم 
التجهيز لها من قبل عدة منتجني ومخرجني 
متهيدا لعرضهــا في رمضان املقبل عبر عدد 

من القنوات الفضائية احمللية واخلليجية.
من جانبها، بررت شــيماء ســبب رفضها 
هــذه األعمال تضــارب مواعيــد عرضها مع 
أحدث أعمالها الفنية واملتمثل في املسلســل 
الدرامي االجتماعي «سما عالية» الذي انتهت 
مــن تصويــره مؤخرا بعد توقــف التصوير 
بسبب أوضاع كورونا والعودة مؤخرا ومن 
ثم االنتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل، 
وقالت: املسلسل سيعرض في رمضان املقبل 
وأغلب األعمال التي عرضت علي سيتم عرضها 
في نفس التوقيت، وهذا ما دفعني إلى رفضها 
حيــث ال أريد أن يراني املشــاهد في أكثر من 
شــخصية، األمر الذي سيضعف من تركيزه 
علــى جودة وقيمة العمل والشــخصية التي 

أقوم بتجسيدها.
وأضافت شيماء من خالل حديثها لـ«األنباء»، 
أن مسلسل «سما عالية» عمل من الوزن الثقيل 
حيث يتميز بوجود كم كبير من النجوم بقيادة 
املخرج املبدع محمد دحام الشمري األمر الذي 
صنع منه مسلسل سيكون األقوى في رمضان 
املقبل، موضحة أن العمل كان من املفترض أن 
يعرض في رمضان املاضي لكن ظروف انتشار 

كورونا منعنا من تصوير جميع املشاهد.
وفيما يتعلــق بأعمالها الغنائية اخلاصة 
في الفتــرة القادمة قالت شــيماء: أنا وأغلب 

الفنانني أوقفنا جميع املشــاريع الفنية على 
مســتوى الغناء نظرا للظروف التي متر بها 
البــالد حاليا حيث نعيش فترة حداد لفقدان 
أمير االنســانية ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، وهذا احلداد يتطلب منا تأجيل 
أي مشروع فني حيث قمت بالتواصل مع عدد 
من الشعراء وامللحنني ممن أتعاون معهم بني 
فترة وأخرى ومنهم من عرض علي نصوصا 
وأحلانا واتفقنا على تأجيل هذه األعمال إلى شهر 
يناير أو فبراير املقبل للنظر بإمكانية تنفيذها 

وتقدميها للجمهور كسناغل أو ميني ألبوم.

رشا: الدراما السورية تعاني من الشللية!
دمشق ـ هدى العبود

أكــدت الفنانة الســورية رشــا احلاضري 
لـ«األنباء» أنهــا تنتظر البدء بتصوير دورها 
في ١٧ اجلاري باملسلسل الشهير «باب احلارة» 
بجزئه احلادي عشر، كما أنها تقرأ حاليا الدور 

املسند لها مبسلسل «بروكار».
وعــن دورها في باب احلــارة، قالت: بداية 
يتميز اجلزأين احلادي عشــر والثاني عشــر 
«لسلسلة باب احلارة الشهيرة» بأحداث تاريخية 
موثقة بدءا من استقالل البالد، ترافق ذلك مع 
بداية نهضة سياســية متثلت بنشأة األحزاب 
الســورية، ويعتبر ذلك بدايــة الدميوقراطية 
التي يتغنى بهــا العديد من دول العالم، ومن 
ابرز هذه األحــزاب والتي مازالت حتى يومنا 
هذا تساهم في بناء ســورية وتعدد التيارات 
فيهــا لبناء ســورية جديدة (احلــزب القومي 
االجتماعي والكتلة الوطنية، واحلزب العربي، 
وحزب البعث، واحلزب الشــيوعي والقومني 
العرب)، باإلضافة إلى تآلف األفكار بني العديد 
من األحزاب مــا أدى إلى اندماج تلك األحزاب 
في كتلــة واحدة وانضوت حتت حزب واحد، 
وهذا حقيقة ساهم في اندماج املرأة السورية 
في تلك األحزاب ومشاركتها في املظاهرات ضد 
املستعمر الفرنسي وبروزها بالبرملان وفي كليات 
الصيدلة واحلقوق والتعليم واحملاماة، وهذا 
يثبت ان مسلسل «باب احلارة» قد دخل مراحل 
موثقة من تاريخ سورية في مجاالت متعددة.

وبالنسبة لدوري أجسد حياة األسر السورية 
املهجرة جراء القصف الفرنسي على املدن والقرى 

دون استثناء ومنها مدينة حلب مدينتي التي 
تدمرت فهاجرنا مع العديد من األسر احللبية 

الى العاصمة دمشق.
وعن دورها في «عطر الشام» و«بروكار»، 
قالت: اجسد فيه دور غجرية ترقص مع مجموعة 
من الفتيات من اجل لقمة العيش تقع بيد عصابة 
تقتل وتخطف لينتهي املطاف معنا باختطاف 
ابن زعيم احلارة الوحيد ابن أبو طالب (النجم 
رشــيد عســاف) والعمل فيه مفاجــآت كثيرة 
للمشــاهدين في جزئه اجلديد التي أكون فيه 

بطلة احداثه من دون مبالغة.
وبالنسبة لدوري مبسلسل «بروكار» اجلزء 
الثاني فلم يصلني النص بعد، وقيل ان الكاتب 
لم ينته بعــد من الكتابة، وآمل ان يرى النور 

على الفضائيات السورية لعام ٢٠٢١.
وعن املسرح، قالت: حقيقة مسرح جاءتني 
عدة عروض لكنني اعتذرت بسبب عدم قدرتي 
على التفرغ للمســرح، فاملسرح كما تعلمون 
أبــو الفنون لكنــه مضني جــدا باإلضافة إلى 
األجور القليلة جدا، واما السينما فقلت سابقا 
إنني سأسافر إلى القاهرة من اجل توقيع فيلم 
ســينمائي مت التوافق عليه مع شركة مصرية 
محترمة وأحضر لتصوير مسلسل بدوي في 

األردن.
وعن رأيها بالدراما السورية احلالية، قالت: 
الدراما السورية تعاني من الشللية القاتلة حاليا، 
وتهميش الكاست الفني بالكامل حلساب النجم 
األوحد، وهذا ال يصنع فنا على كل املستويات 
الفنية، آمل للواقع الفني النهوض ألن سورية 

تستحق االفضل دائما.

البرنامج مختلف شكًال ومضمونًا وهو استكمال جلهود قطاع اإلذاعة

لوسي تعترف: ظلموني كممثلة
القاهرة - محمد صالح

الفنانة لوسي  رفضت 
توجيه البعض نقدا شديدا 
والذعا لها بسبب تقدميها 
بعض األغانــي املصورة، 
مؤكدة أنهــا عضوة نقابة 
املهن املوسيقية وان كبار 
امللحنني أشــادوا بصوتها 
وأدائها ألنها فنانة شاملة، 
وأضافــت أنهــا لــم تقرر 
اعتزال الرقــص أو الغناء 
بشــكل نهائــي، ولكنهــا 
فتــرات  علــى  تقدمهمــا 
متباعــدة، وانها حريصة 

على تقدمي أغنية ذات هدف ورســالة وطابع 
خفيف بسيط، أما الرقص فقد انقطعت عنه 
متاما الشهور املاضية بسبب انتشار ڤيروس 
كوفيــد ١٩، ومتنت تقدمي عمل اســتعراضي 
مثلما ســبق ان قدمت فوازير باسم «أبيض 
وأسود» وشاركها فيها محمد هنيدي وأشرف 
عبدالباقي، والثانية كانت باسم فوازير «قيمة 

وسيما» مع الفنانة أمينة رزق.
وحول عودتها للعمل بالسينما بعد غياب 
طويل من خــالل دورها في «ورقة جمعية» 
الذي عرض منذ شــهور بالسينما، أكدت ان 
السينما ابتعدت عنها منذ فترة طويلة بدون 
أن تعلم األسباب، ولكنها تعترف ان رصيدها 
فيهــا ال يتعدى عشــرة أفــالم، وحني عرض 
عليها الفيلم األخير وجدت الشخصية التي 

تقدمها جيدة وجديدة وأبدت رضاها ألن رد 
الفعل كان جيدا، واستطردت في جانب أخر: 
الدرامــا التلفزيونية ســاعدتني أن أقدم كل 
الشــخصيات اإلنســانية، لذلك اعتز بأعمال 
كثيرة قدمتها منها «ليالي احللمية، ارابيسك، 

النوة، زيزينيا» وغيرها الكثير.
واعترفت لوســي أنها لم حتصل على ما 
تستحقه كممثلة، وقالت: رمبا العتقاد البعض 
أن أجري مرتفع مما يسبب لي مشكلة، رغم 
أننــي أتقاضى أجرا مناســبا جدا وأحيانا ال 
يصل ملا حتصل عليه بعض الفنانات اجلدد، 
ولكن أحيانا املنتج يطلب تخفيض األجر حتى 
لو كان قليــال، ولكني أنظر أوال وأخيرا إلى 
السيناريو والشخصية التي اجسدها والزمالء 
املشاركني في العمل والعملية اإلنتاجية كلها.


