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رودينا  وعصام كاريكا اثناء التصوير

«وأنا أحبك بعد».. نقلة جديدة في عالم الكوميديا

ياسر العيلة

أجواء مــن الســعادة والبهجة تخيّم 
على كواليس تصوير املسلسل الكوميدي 
اجلديد «وأنا أحبك بعد» من إنتاج «ديتونا» 
للفنان واملنتج عبداهللا السيف والكاتبة مرمي 
الهاجري وإخراج املتميز دائما خالد جمال 
الذي استطاع كعادته خلق أجواء من الفرح 
والتعاون والتناغم بني كل الفنانني املشاركني 
في أعماله التي يتصدى إلخراجها، وآخرها 
مسلسل «وأنا أحبك بعد»، فاجلميع سواء 
أمام الكاميرا أو خلفها يتفانون في تقدمي 
أفضل ما لديهم، رمبا طبيعة العمل كونه 

كوميديا ساعدتهم على ذلك.
«األنباء» تواجــدت في موقع تصوير 
املسلســل والتقت جنومه ومخرجه الذي 
حتدث كل منهم عن دوره من خالل السطور 

التالية:
قال النجم حسني املهدي: أتوقع أن يكون 
هذا العمل نقلة جميلــة في عالم الدراما، 
فقبل عامني أو ثالثة أعوام كنت أفكر في 
تقدمي مسلسل يتناول املشاكل الزوجية ما 
بعد الزواج من خالل قصة حتمل مفارقات 
كوميدية، ووجدت كل ما متنيته من خالل 
سيناريو وحوار «وأنا أحبك بعد»، وإن شاء 
اهللا بقيادة املبدع خالد جمال سأقدم ثنائيا 

جميال مع النجمة بثينة الرئيسي، وايضا 
مع صديقي النجم محمد الرمضان، خاصة 
أننا لم نعمل معا منــذ ١١ عاما وأتوقع أن 
يحقق املسلسل نسبة جناح عالية بإذن اهللا.
وعن الدويتو الــذي يجمعه دائما مع 
بثينة، رد: أنا قلتها من قبل وأعيدها معك 
مجددا، بثينة إنســانة جميلــة جدا أمام 
الكاميرا وخلفها، وهي فنانة مبدعة جدا في 
التمثيل، وهذا العام ومن خالل هذا املسلسل 
سيشاهدنا اجلمهور بشكل مختلف جدا.

من جانبها، قالت النجمة بثينة الرئيسي: 
أنا معتادة أن آخذ وقتا كافيا في قراءة أي 
عمــل يعرض علي، رمبا أصل في القراءة 
الى احللقة اخلامســة عشرة ورمبا أكثر، 
ولكن عندما عرض علي مسلســل «وأنا 
أحبك بعد» من احللقة الثانية قلت لهم أنا 
موافقة، فالشخصية لذيذة مبعنى الكلمة، 
خاصة أنني منذ فترة طويلة لم أقدم شيئا 
«مودرن» فيه ســتايل وجنون، وكل ذلك 
وجدته في شخصية «لورا» التي أقدمها، 
ومن أجلها قصصت شعري وغيرت «اللوك» 

الذي اعتدت عليه في السنوات األخيرة.
وعن عودتها للعمل مع حسني املهدي، 
قالــت: عدنا للعمل معا بعــد غياب ليس 
بالطويل، وسعيدة جدا بهذا التعاون مجددا 
معه، فحسني من الشخصيات املقربة جدا 

لي حتى على الصعيد الشخصي، ونحن 
مبنزلــة االخوان ومقربان جدا من بعض، 
كل منا استشــار اآلخر في «اللوك» الذي 
سنظهر به في هذا املسلسل حتى يحدث 
انسجام وتناغم بيننا أمام الكاميرا، وكل 
يوم نراجع مشاهدنا معا لكي نظهر بأفضل 
صورة، وهذا هو الشيء الذي مييز التعاون 

مع حسني املهدي.
بدوره، قال مخرج العمل خالد جمال: 
جتربة جديــدة وهي األولى لي في مجال 

الكوميديا، والعمل ليس كوميديا «فارس» 
وإمنــا هو كوميديا موقــف، وأنا أحببته 
وحتمست له، خاصة أن مؤلفة العمل مرمي 
الهاجري قامت بكتابته بطريقة سلسة وحلوة 
متضمنا مقالب طريفة، مضيفا: ميكن القول 
بأن الكوميديا في «وانا احبك بعد» جديدة 
على الساحة، والعمل يضم نخبة من النجوم 
منهم حسني املهدي وبثينة الرئيسي ومحمد 
الرمضان وميس كمر ود.فهد العبداحملسن 
والوجه اجلديد زينب بهمن احدى بطالت 

العمل ودورها مميز جدا، وســتكون لها 
ملعة خاصة في احداث املسلسل من خالل 
عرضه فــي رمضان، ومعنا ايضا فنانات 
أخريات مثل بيهانا وإميان جمال ورونق 
ومحمد حيدر وآخرين، مشيرا الى أن أهم 
ما مييز العمل انه خفيف الظل وتصويره 
خفيف وموقع التصوير مرح والعمل من 
إنتاج شركة «ديتونا لإلنتاج الفني» للمنتج 

عبداهللا السيف.
وقال الفنان محمد الرمضان: ســعيد 
باملشاركة في هذا املسلسل الذي يضم العديد 
من األصدقاء النجوم بقيادة املخرج خالد 
جمال، وأجسد فيه شخصية جدا جميلة 
ألول مرة أقدمها على مستوى الدراما، ورمبا 
قدمت مالمــح منها في بعض األعمال من 
قبل لكن ليس بهذا الشكل، فالدور «اليت 
كوميدي» ويحمل قفشات خفيفة، والنص 
«وايد حلو» وجديد، واكثر شــيء جذبني 
في هذا العمل أنني التقيت صديقي الفنان 
حســني مهدي بعد غياب ١١ عاما وسنقدم 

معا شيئا جميال بإذن اهللا.
أما النجمة ميس كمر فقالت: دوري هذه 
املرة ليس كوميديا وإمنا تراجيدي، واجسد 
من خالل املسلســل شخصية جديدة من 
نوعها في مسيرتي الفنية المرأة أرستقراطية 

أهم شيء عندها حماية عائلتها.

بينما قال الفنان د.فهد العبداحملسن: 
العمل باختصار شديد لطيف خفيف فيه 
تنوع في العالقات من خالل «كوميديا 
اليت» ويضم مجموعة كبيرة من الفنانني 

والفنانات.
من جهتها، قالت الفنانة إميان جمال: 
أقدم دورا مختلفا متاما، فالعمل كوميدي 
هادئ من دون مبالغة، والشخصية التي 
أجسدها جديدة علي وأمتنى ان تنال رضا 

اجلمهور في رمضان املقبل.
وقالت الوجــه اجلديد الفنانة زينب 
بهمــن: أنا جدا ســعيدة بالعمل وجدا 
متوتــرة فــي الوقت نفســه، وقد مت 
اختياري للمشاركة في العمل من قبل 
الكاتبة مرمي الهاجري التي أوجه لها حتية 
من خاللكــم ألنها وثقت بي، وقالت لي 
«الدور مناسب لك ألن الشخصية التي 
أقدمها فيها شيطانة وفيها تلون»، وبعد 
أن قرأت النص وجدت أن الشــخصية 
تشبهني متاما، وأشعر أنني ال أمثل ألنني 
أقدم شخصيتي احلقيقية مع توجيهات 
املخرج خالد جمال، حيث أجسد مجموعة 
شخصيات في شخصية واحدة، تقدر 
تقول عنها «مجموعة إنسان»، مؤكدة أن 
تقدميها لشخصية هادئة صعب عليها.

من إنتاج «ديتونا لإلنتاج الفني» للمنتج عبداهللا السيف ويعرض رمضان املقبل

اجواء من البهجة في كواليس العمل

الزميل ياسرالعيلة يتوسط حسني املهدي وبثينة الرئيسي واملخرج خالد جمال (أحمد علي)توجيهات من املخرج لبثينة واملهدي لقطة جماعية لنجوم املسلسل 

ملشاهدة الڤيديو

املهدي: بثينة مبدعة وإنسانة جميلة أمام وخلف الكاميرا
الرئيسي: وافقت على العمل من احللقة الثانية وغّيرت اللوك بسبب «لورا»

الرمضان: أول مرة أقدم هذه الشخصية والعمل أعادني للمهدي بعد ١١ عامًا
جمال: أول جتربة لي في الكوميديا وأهم ما مييزها أنه عمل خفيف الظل

عالية حسني وموسى آرتي.. عظم اهللا أجركما
تتقــدم «فنون األنبــاء» بأحر التعازي 
واملواساة الى املطربة املعتزلة عالية حسني 
لوفاة املغفور له بإذن اهللا شقيقها األصغر 
يعقوب الذي ووري جثمانه أمس في الواليات 
املتحدة األميركية، كما تتقدم «فنون األنباء» 
التعازي واملواســاة إلى عضو هيئة  بأحر 

التدريس في املعهد العالي للفنون املسرحية أ. 
موسى آرتي لوفاة شقيقته خيرية «أم هاني»، 
سائلني اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيدين 
بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم 

أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

موسى آرتي عالية حسني

سماح خالد لـ «األنباء»:
«ما يضر».. عمل متعوب عليه

عبداحلميد اخلطيب

تواصل املطربة ســماح خالد طرح 
أعمالها الغنائية «السينغل» الواحد تلو 
اآلخر، وطرحت هــذه األيام أغنية «ما 
يضر» والتي تتعاون فيها على مستوى 
الكلمات مع الشــاعر محمد الشــريدة، 
واألحلان والتوزيع مع د.أحمد حمدان، 
واملكساج واملاستر مع ميثم الصراف، 
وإخراج هشام احلنيان، ويقول مطلع 

األغنية:
«ما يضــر انتظر لك عمر يا حبيبي.. 
عمري لك صبري لك مستمر يا حبيبي.. 
أنساك..  أنا دنياك واملســتحيل  عشقي 
متكحل عيوني واتهنى في لقياك.. مكتفيك 
قلبي فيك منجبر يــا حبيبي.. ما يضر 

انتظر لك عمر يا حبيبي».
وفــي هذا الصدد، قالت ســماح في 
تصريح لـــ «األنباء»: «ما يضر» عمل 
غنائي «متعوب عليه» سواء من ناحية 
الكلمــات املعبرة والتي حتمل نفســا 
رومانســيا جميال أو األحلان الرائعة 

التــي تأخذنا الى أجواء حاملة، وأيضا 
على مستوى التوزيع واالخراج، ليكون 
مرضيا لكل من يسمعه، مشددة على ان 
التنويع مطلوب للمطرب لذا حترص 
على ان تكــون كل أغنية من أغنياتها 
مختلفة ومتجددة، متمنية أن تكون دائما 
عن حسن الظن بها وان تقدم كل ما ينال 
رضــا جمهورها، جدير بالذكر أن آخر 
أعمال املطربة سماح خالد أغنية بعنوان 
«غمة وتزول»، من كلمات ناشي احلربي 
وأحلان حمود الشبيب، وأشادت خاللها 
مبواقف الكويت اإلنسانية أثناء مواجهة 
ڤيروس كورونا، ويقول مطلعها: «غمة 
وتزول يا بالدي.. يا ما حتديتي اخلطر.. 
والكل ألجلك فادي.. ويســلمك من كل 
شــر»، ومن بعدها طرحــت أغنية «يا 
كويــت الفخر» كلمــات وأحلان حمود 
الشبيب، وتغني في مقدمتها: «رددي 
اســم اهللا يــا كويت الفخــر.. واكتبي 
نصرج من رب كرمي.. بأمر رب الكون 
عديتي اخلطر.. حكمة الرحمن قائدنا 

احلكيم».

حترص على أن تكون كل أغنية من أغنياتها مختلفة ومتجددة

بيروت - بولني فاضل

عبرت الفنانة ورد اخلال عن سعادتها للشخصية 
التي قدمتها في مسلسل «هند خامن» قائلة: كنت بحاجة 
إلى هذا التلوين، بعد دورين سوداويني مليس في «ثورة 
الفالحني»، ومارغو في «أسود»، كنت بانتظار شخصية 
هادئة وطبيعية إلى حد ما، بعكس الشــخصيات التي 
أديتها سابقا، وأن تكون هذه الشخصية قريبة من كل 
امرأة تعاني من نفس مشــاكل هند، فضال عن أنني 
أعود للتعاون بعد فترة مع «مروى غروب» لصاحبها 
مــروان حداد، وهو أيضا شــجعني على الدور ألنه 
كان يرى األمور كما أراها، إلى جانب ذلك كنت ألتقي 
املمثل خالد القيش للمرة األولى في ثنائية جديدة كنت 

متحمسة جدا ألدائها.
وعــن الدراما العربية املشــتركة قالت ورد، أثناء 
استضافتها على «سكاي نيوز عربية» : ال شك في أن 
هذه الدراما أفادت الفنان اللبناني في مكان ما، لكنها لم 
تخدم الدراما احمللية اللبنانية ألننا ما زلنا أمام عائق 
بيع مسلسل لبناني ١٠٠٪، وما زلنا بحاجة إلى أبطال 
عرب سواء أكانوا ســوريني أم مصريني ألداء الدور 
األول، وهذه موضة ال أعلم إلى متى ستستمر، كما أنني 

أستغرب أيضا أن هناك من ال ينجحون في مكان ما، 
لكننا نراهم يتكررون ويعطون أكثر من فرصة، 
ولهذا أقول إنه رمبا هناك حسابات أخرى نحن ال 
نعرفها، أما بالنسبة إلى الغنب، فأنا ال أشعر بأنني 
مغبونة، ألنني أول ممثلة لبنانية انطلقت عربيا، 
وأقول ذلك بكل جرأة، ودخلت من خالل الدراما 
السورية، ثم خضت جتربة عشق النساء، وهي 
جتربة عربية، وكان في املسلسل ممثلون من 
سورية ومصر، وهذا ما أتاح لي فرص الدخول 
إلى مصر واخلليج العربي من خالل هذا العمل 

الذي حقق جناحا كبيرا.
وكما نتساءل ملاذا هذه الثنائية بني املمثالت 
اللبنانيات مع املمثلني السوريني؟ هناك املمثالت 
السوريات اللواتي يتساءلن أين نحن؟! وهناك 
أسماء المعة جدا في سورية بني املمثالت ممن 
يتمتعن باملصداقية والشعبية، وهن أيضا 
لســن موجودات حتى مع ممثل لبناني، 
لذا أقول إن هناك ظلما في مكان ما وهو 
غير مفهوم، وأعتقد أن اجلمهور بدأ يتعب 

من هذه املوضة، ألننا نرى نفس األسماء 
تتكرر دائما.

رودينا:  «حياتي ارتاحت» فيلم قصير
القاهرة ـ محمد صالح

أبــدت املخرجــة اللبنانيــة 
ســعادتها  حاطــوم  رودينــا 
الشديدة بتكرميها من مهرجان 
«بلمونت» الذي أقيم على ضفاف 
النيل، خاصــة أن التكرمي جاء 
ملجمــل أعمالها بأغانى الڤيديو 
كليــب واملسلســالت وتفوقها 
في الــدورات املتقدمة لإلخراج 

بأوكرانيا.
من ناحيــة أخــرى، انتهت 
رودينــا مــن تصويــر أغنيــة 
«حياتي ارتاحت» للفنان عصام 
كاريكا ومت التصوير باملناطق 
الساحرة بأسوان إلبراز املناطق 
الســياحية، وأكدت أنها قدمت 
فيلمــا روائيا قصيرا من خالل 
الڤيديو كليب اخلاص باألغنية، 
إعجــاب  ينــال  أن  وتتمنــى 

املشاهدين.
كما تستعد رودينا إلخراج 
عمل ســينمائي مصري بإنتاج 
مشترك مع أوكرانيا، وهو عمل 
يحتاج انتاجا ضخما، والتصوير 
ســيتم فــي العديد مــن الدول 
االوروبية ذات الطبيعة اخلاصة 
مثل ايطاليا ورومانيا وأوكرانيا.

اخلال: «املشتركة» أفادت الفنان اللبناني


