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فنـوناالربعاء ١٠ فبراير ٢٠٢١

النصار: «قطيت» كل فلوسي
على «مواطن ملعون بو خيري» !

املسرح، وهنا مسلسل يشاهده، 
الفرق في نوعية الشغل، فهناك 
بروفات في املسرح وهنا تصوير، 
والتحضير هنا أطول من املسرح.

هناك من يظن أن إنتاج التطبيقات 
الشيء.. فما  يكون ضعيفا بعض 

رأيك؟
٭ أي نعم، طابعنا كوميدي يحمل 
الكثير من االيفيهات، لكن هناك 
إنتاجا قويا توجد فيه كاميرات 
ومصورو وصوت ومونتاج وأمور 
أخرى كثيرة كنت أراها في السابق 

بسيطة وسهلة.

َمن ِمن املمثلني رأيت مشاركته أساسية 
في العمل ولم يشارك؟

٭ عبــداهللا اخلضــر، كان مــن 
املفروض تواجده معي بحلقة لكن 
نظرا الرتباطه بظروف تصوير 
مسلسله «بوطار» في الصبية لم 

يستطع املشاركة.

ومن أتعبك خالل التصوير؟
٭ كل الفنانني بال استثناء عندما 
كنا نعيد التصوير أكثر من مرة، 
كان ذلك بســبب الضحك وعدم 
قدرتنا على التحكم انضباطا كما 

يقتضي النص.

أعمالك «مواطن  نبارك لك أحدث 
ملعون بو خيري».

٭ اهللا يبارك فيك.

متى يعرض املسلسل؟
٭ يعــرض اجلمعــة املقبلة (١٢ 
فبرايــر اجلاري) علــى تطبيق 

«قروب البالم» بإذن اهللا.

بالشكر لكل فريق  رأيتك تتوجه 
العمل.. فلماذا؟

٭ التجربة برمتها جديدة بالنسبة 
لي، والبطولة شــبابية، وهناك 
جنــوم ظهــروا معــي كضيوف 
شــرف، وآخرون كان لهم ظهور 
خاص على مشــهد أو مشــهدين 
كنوع مــن الدعم واملؤازرة، ولم 
أجد واحــدا منهم يناقشــني أو 
يســألني عن األجر، فكل الشكر 
لكن مــن تواجد معنا أو حتمس 

لي ولو بكلمة.

سبق وأنتجت مسرحيا واليوم تنتج 
لصالح تطبيق ما الفرق بني األمرين؟ 
وأيهما كانت مخاطرة بالنسبة لك؟

٭ في احلالتني هناك مخاطرة، وأنا 
بطبعي احب املغامرة، فاألمر ليس 
بسيطا أو سهال، ولكن هناك جتد 
جمهورا يشتري تذكرة ويدخل 

الحظنا أن العنصر النسائي في العمل 
لسن من املشاهير.. فما السبب؟

٭ «قروب البالم» ومنذ تأسيسه 
وهو داعم للشباب، وأنا في يوم 
من األيام كنت أقف منتظرا نفس 
هــذه الفرصة، فنحن نبحث عن 

الوجوه اجلديدة.

عملت مع زهرة عرفات ولولوة املال، 

فلماذا لم يشاركانك هذا العمل؟
٭ ألنهن جنمات لهن كل التحية 
بالتأكيد، لكننا تعمدنا أن جنمع 
بصحبتنــا أكبر قــدر ممكن من 
الشباب، ليكتسبوا الثقة ويتقدمن 
في هذا العالم، وأستطيع القول 

إن العمل شبابي قلبا وروحا.

كيف رأيت أداءهم؟

٭ مبشر وجميل، وكل واحد أدى 
دوره كما ينبغي، فهناك موسى 
كاظــم لديه موهبــة كوميدية 
فطرية، وكذلك «تغريد» التي 
لم أكن أعرفها لكن رشحها لي 
محمد احلملي، لكنني وجدتها 
حتمل طاقة متثيلية تستحق 
الدعم، ونفس الشيء مع الوجه 
اجلديــد «زمــن»، باختصــار 

التوليفة كانت جميلة.

هل العمل مكلف إنتاجيا؟
٭ هذه أول جتربة إنتاجية درامية 
بالنسبة لي، لكن سبق وأنتجت 
مســرحيا والحظــت أن الكلفــة 
اإلنتاجيــة في املسلســل أعلى، 
بالرغم أن املسلســل يتكون من 

عشر حلقات فقط.

هذا يعني انك واضع يدك على قلبك 
حتى ال تخسر ال قدر اهللا؟

٭ (ضاحكا).. واهللا أنا «قطيت» 
كل اللي عندي واهللا كرمي، الفلوس 
تروح وتــرد، بالنهاية التجربة 

اجلميلة هي التي تبقى.

أعمال في رمضان  لديك من  ماذا 
املقبل؟

٭ مسلســل «ياما كان وكان»، 
النجــم عبدالناصــر  بصحبــة 
درويش ومبارك املانع وسلطان 
الفــرج ومجموعــة كبيــرة من 
الفنانني، وأشارك خالله بخمس 
عشر حلقة فقط، ويعتبر دوري 
ضيف شرف، وعندي مسلسل 
«شلوي ناش» بصحبة عبداهللا 
الســدحان والعجيمــي والعمل 
بطولتــي، وهنــاك اتفــاق على 

«حــظ اجلميــالت» وتصويره 
يكون في البحرين وهو تأليف 
حســني املهدي وإخراج حسني 
احلليبي ومن إنتاج أخي الفنان 
محمد عاشور وشركة «ماجيك 

النس».

ما تعليقك على مشاركة محمد عاشور 
في اإلنتاج وهو في مستهل جتربته؟
٭ محمــد مجتهــد، ويعي متاما 
مــا يفعله، وهــو ال ينتج طمعا 
في البطولة بل من باب الشغف 

بداخله، وأنا أشجعه على ذلك.

خالصة القول إن اغلب أعمالك هذا 
املوسم كوميدية.. صحيح؟

٭ لدي عمل درامي، ولكن ال أعلم 
إن كان سيعرض هذا املوسم أم ال 
اسمه «نبض مؤقت» إخراج سعود 
بوعبيد، بطولة هيا عبدالسالم.

هل تفتقد حسن البالم في رمضان 
انه «هدكم» وراح  املقبل، خاصة 
البحرين يصور مسلسل «مارغريت»؟
٭ بالتأكيد بوعلي أخ وال ميكن 
االســتغناء عنه، ولكن أنا ذاهب 
إليه ألن تصوير مسلسل «حظ 
اجلميالت» سيكون في البحرين 

أيضا.

أكد لـ «األنباء» أنه يرى إنتاج املسلسل مكلفاً أكثر من املسرح

دعاية مسلسل مواطن ملعون بوخيري

حوار -  ياسر العيلة

نستطيع القول إنه يتسيد ويعتلي كادر الكوميديا بني أبناء جيله ملا له من كاريزما وقبول وحظوة عند اجلمهور، قفشاته وسرعة بديهته وحضوره من 

خالل مسرح «البالم» كلها أمور جعلته مميزا عن غيره وله األسبقية الكوميدية، كما سبق أن أخرج اكثر من مسرحية على مستوى املسرح النوعي جعلت 

النقاد يشيدون بإملامه التام بكامل التكنيك املسرحي، واليوم يضع له على الساحة الدرامية قدما من خالل الكوميديا التي يجيد أبعادها وبعرف مطالبها 

وأسسها. إنه الفنان عبدالعزيز النصار الذي التقته «األنباء» لتعرف آخر مستجدات مسلسله اجلديد «مواطن ملعون بو خيري» وكان هذا احلوار:

أطارد البالم بـ «حظ 
اجلميالت» وعاشور ينتج 

بسبب شغفه

اخلضر كانت له معي حلقة 
لكن ظروف عمله حالت 

دون ذلك

أعدنا التصوير أكثر من مرة 
بسبب الضحك و«قروب 

البالم» يدعم الشباب

فودة: أبارك للشمري واجلاسر على اختيارهما للمرة الثانية
العرب  الفنانني  ثّمن رئيس احتاد 
مسعد فودة على اجلهود املبذولة إلطالق 
النسخة الثانية ملهرجان سينمانا للفيلم 
العربي عبر املنصة االلكترونية وذلك 
من خالل فرعه في سلطنة عمان الذي 
أثبت جدارته في تنظيم هذا املهرجان في 
دورته األولى بفضل التعاون الالمحدود 
بني نائب رئيس احتاد الفنانني العرب 
مدير املهرجان د.خالد الزدجالي وفريقه 
العامل فنيا إداريا واعالميا، حتى وصلت 

فكرة املهرجان للجميع في ظل الظروف 
االستثنائية التي يعيشها العالم بسبب 
جائحة كورونــا.  وأضاف أن احتاد 
الفنانني العرب بفضل تكاتف أعضائه 
سيواصلون رسالة االحتاد بنشر ودعم 
احلراك الفني في كل أرجاء العالم العربي 

ولكل العرب في أنحاء العالم.
ومتنى رئيس احتاد الفنانني العرب 
مسعد فودة من جميع اعضاء االحتاد 
بحث املبدعني والهواة بدولهم للمشاركة 

في النسخة الثانية للمهرجان خصوصا 
أن باب املشاركة اليزال مفتوحا حتى 

٢٧ مارس املقبل.
وهنأ رئيس احتاد الفنانني العرب 
مسعد فوده تكليفات مدير املهرجان 
د.خالد الزدجالي باختيار املخرج د.عمر 
اجلاسر من اململكة العربية السعودية 
مستشــارا إعالميا، واإلعالمي مفرح 
الشمري من دولة الكويت مديرا للمركز 
اإلعالمــي للمهرجــان، وذلك بعد ان 

اثبتا جدارتهما في النسخة األولى من 
التوفيق  لهما دوام  املهرجان، متمنيا 

والنجاح في مهمتهما اجلديدة.
كما وجه رئيس احتاد الفنانني العرب 
مســعد فودة الشكر للرعاة الداعمني 
لهذا املهرجان في دورته الثانية جامعة 
عفت من الســعودية واملنتج يوسف 
العميري مــن الكويت، كما أثنى على 
جهود اإلعالميني والوسائل اإلعالمية 

لدعمهم املميز للمهرجان.

متنى من جميع النقابات والروابط واالحتادات الفنية العربية املشاركة في مهرجان سينمانا ٢

مفرح الشمري د. عمر اجلاسرمسعد فودة

نوال الزغبي: هذا سر جمالي
احتفلــت الفنانة نــوال الزغبي بنجاح 
أغنيتهــا اجلديــدة «عقلــي وقــف» التــي 
طرحــت مؤخرا باللهجــة املصرية، وردت 
على االنتقــادات املوجهة إليهــا بعد طرح 
أغنية رومانسية ومبهجة في وقت مير فيه 
الشــعب اللبناني بأزمات متتالية، مؤكدة 
أن مواطنيها «يعشــقون احلياة» رغم كل 
الصعوبات، كما كشفت عن سر احتفاظها 
بجمالها ورشاقتها التي ظهرت واضحة في 

استعراضات الكليب.
وأشارت نوال في مداخلة هاتفية طويلة 
مع اإلعالمي عمرو أديب لبرنامج «احلكاية» 
على قناة «MBC مصر» إلى أن كليب أغنيتها 
اجلديدة «عقلي وقف» تأخر طرحه بسبب 
ڤيروس كورونا، وفضلــت أن يكون على 
املســرح في شــكل «شــو» برغــم مخاطر 
التصوير في لبنان في ظل انتشار كورونا، 

إال أن األمور مرت بسالم دون إصابة أحد.
وأضافــت تعليقا على رقص عدد كبير 
من اجلمهور على األغنية: أنا أعشق الريتم 
املصــري وحلــد دلوقتي فاكرنــي مصرية 
وبيشــرفني إني أكون مصريــة، وتابعت: 
نزلت ألبوم من سنتني وجنح منه أغنيتان 
فقط لذلك أنا مهتمة بالنوعية والكيف أكثر 

من الكم.
ومــازح عمرو أديب نوال، قائال: «برغم 
عمــرك ٣٠ أو٣١ لكــن تهبلــي فــي الرقص 
والرشــاقة واجلمــال.. إزاي محافظة على 
قوامك والوجه اجلميل إيه السر؟»، وردت 
عليه (ضاحكة): «أنا ٢٨ ســنة، والسر في 
جمالــي إني بنام ٩ ســاعات ومبســهرش، 
واللي بيشــوفني ما يعطيني أكتر من ٢٨ 
ســنة، وعندي بشرة مبتكبرش ومحافظة 

على صحتي».

أسامة الرحباني: نتجنب الدخول في متاهات «اإلرث»
بيروت - بولني فاضل

يشتعل بني احلني واآلخر عبر منابر 
اإلعــالم النزاع علــى اإلرث الرحباني 
بــني ورثة األخوين عاصي ومنصور، 
ولو أن احملاكم يجب أن تكون الساحة 
املناسبة لعرض احليثيات وفض النزاع، 
وإذا كانت رميا الرحباني ابنة عاصي 
وفيــروز تناولت أخيرا هذا املوضوع 
النزاعــي في مقابلة صحافية مطولة، 
وخاطبت بنبرة قاسية أبناء العم وفي 
مقدمهم أسامة الرحباني، فإن األخير 
أقــر حديثا بأن األمــور مع رميا زادت 
عــن حدها وتخطــت بكثير اخلطوط 
احلمراء، ومع ذلك ال يزالون يحافظون 
على هدوئهم ويتجنبون الدخول في 
املتاهات ألن مستوى الطرفني، الثقافي 
وموقعهما الفني، ال يســمحان بذلك، 
كما يقول أسامة الذي يشير إلى أن ما 
يحصل يسيء إلى األخوين رحباني، 
لذا هو يتمنى احلل من خالل القانون 
وبالتالي النأي بالنزاع عن اإلعالم الذي 
يطلق البعض عبره كالما كيفما كان.

ويتحــدث أســامة الرحباني دوما 
عن أهميــة األخويــن رحباني كحالة 
فريدة في العالــم، معتبرا أن قوتهما 
في وجودهما مع بعضهما وقساوتهما 
الفنية، فيما فيروز على رأس املدرسة 

الصوت شكل مختلف جدا.
ويعود أســامة بالذاكــرة إلى زمن 
كان يحضر فيه مع شــقيقته جلسات 
األخوين رحباني، حيث كانوا يشهدون 
علــى أفكارهما وأحاديثهمــا وطريقة 
عملهما، ويؤكد أسامة الذي يقول إنه 
عاش مع أســاطير حيــة ووعى على 
الدنيا ونشأ في حضرتهما، إن األجواء 

املوسيقية التي أرسياها وأتت مختلفة 
متاما عن املدرسة املصرية، ويقول: في 
البدايات كان صوت فيروز يشبه نوعا 
ما أصواتا أخرى قبل أن يصبح مختلفا 
جــدا بعد صقلــه بالتمارين، وبفضل 
ذكاء فيروز وتوجه األخوين رحباني 
اللذين اختارا لها أداء مسافات متباعدة 
جدا في املوسيقى وهو ما شأنه صقل 

برمتها كانت أجواء فكر وثقافة وشعر 
وموســيقى، وصحيح أنه عايش عن 
كثــب هذه األجــواء إال أنــه صنع في 
النهاية شــخصيته املوسيقية وحتى 
أخذ والده إلى مالعب جديدة، خصوصا 
أن منصور، كما يقول، كان متهيئا دوما 

ألي جتدد أو تطور.
وعما إذا كان يشتاق اليوم حلضور 
والده، يقول إنه يتمنى في كل حلظة 
لــو أن منصور ال يــزال حاضرا كونه 
يشتاق للعمل معه، لسرعته في الفهم 
وشموليته في التفكير، ويضيف: عشت 
سنوات إلى جانب أحد أهم رجال الفكر، 
كنت أسأله عن أمر فيجيب بثالث كلمات 

أمضي أسبوعا في حتليلها.
وحول ما إذا كانت فيروز متثل له 
القيمة التي متثلها لسائر الناس، يجيب: 
بالتأكيد، فهذه القيمة مرســخة حتى 
في ال وعينا وبالتالي نحن منحازون 
لصوت فيــروز وموســيقى األخوين 
رحباني ومســرحهما. وبالنسبة لي، 
فيروز اليوم هــي أجمل رمز قائم في 
العالم العربي وهي تختزل الوطن في 

صوتها وفنها.
وعمــا إذا كان األخوان رحباني قد 
ناال حقهما، يقول: لم يأخذا حقهما ولم 
يهتما بأخذه، يكفي أنهما ال ميلكان شبر 

أرض في لبنان.


