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نواف وهبة يستعدان لتصوير «جنات»
أحمد الفضلي

يســتعد الفنــان نــواف العلي 
خلــوض جتربــة فنيــة جديــدة 
جتمعه وللمرة الثانية على التوالي 
بزوجته الفنانة هبة الدري تتمثل 
في املسلســل الدرامي االجتماعي 
«جنات» الذي يتم تصويره حاليا 
في الكويت مبشاركة كم كبير من 
جنوم الدراما الكويتية واخلليجية 
متهيدا لعرضه في الفترة املوسمية 
عبــر عدد من القنــوات الفضائية 

احمللية واخلليجية.
من جانبه، أعرب العلي عن بالغ 
سعادته باملشاركة في العمل الذي 
يشكل التجربة الثانية التي جتمعه 
بزوجته الفنانة هبــة الدري بعد 
النجاح الكبير الذي حتقق من خالل 
مسلســل «حضــرة املوقف» الذي 
عرض في رمضان املاضي وحقق 

نسبة مشاهدة عالية.
وأضــاف العلــي أن مسلســل 
«جنــات» يشــكل حتديــا جديــدا 
بالنســبة له ولبقية فريق العمل، 
حيث يسعى من خالله الى الظهور 
باملستوى املطلوب واحملافظة على 
ما حققــه من جناح في مسلســل 
«حضــرة املوقــف»، مشــيرا الى 

أن املسلســل يحتوي على جميع 
العوامــل القــادرة علــى حتقيــق 
النجاح بوجود نص جيد وجنوم 
كبار سيعملون بقيادة املخرج خالد 
بوصخر الذي جتمعني معه وهبة 
أول جتربة كمخرج من خالل هذا 

املسلســل، موضحــا أن بوصخر 
مخــرج ميتلــك رؤيــة إخراجيــة 
ســيكون لها دور كبير في تنفيذ 
العمل بالشــكل املطلوب وحتقيق 

النجاح املنتظر.
وعن جنوم املسلســل والدور 

الذي يجسده، ذكر العلي من خالل 
حديثــه لـ «األنباء» أن املسلســل 
يضم جنوما كبارا أبرزهم الفنانة 
القديــرة باســمة حمــادة والفنان 
شــهاب جوهــر والفنانــة شــوق 
والفنانة روان العلي وأجســد من 
خالل العمل شخصية مختلفة جدا 
عن ما قدمته في السنوات املاضية 
وكنت حريصا على املشــاركة في 
املسلســل كون الشخصية بعيدة 
كل البعد عن التكرار، موضحا انه 
وزوجتــه الفنانة هبــة الدري لن 
يجتمعان بأي مشــهد من مشاهد 
املسلسل، وهذا يجنبنا الوقوع في 
التكرار، خصوصا أن املشــاهد ال 
يزال يتذكــر الثنائي الذي قدمناه 
في مسلسل «حضرة املوقف» في 

رمضان املاضي.
وفيمــا يتعلق بجديــده الفني 
خالف هذا العمل، أفاد العلي بأنه 
من نوعية الفنانني احلريصني على 
أدواره بالشــكل املطلوب  تنفيــذ 
وعدم التشتت بني األعمال، وحاليا 
يضع كامل تركيزه على مسلســل 
«جنات» وبعدها سيبحث مبا قدم 
لــه من عروض الختيار األنســب 
من بينهــا والظهور من خالله في 

الفترة املقبلة.

العمل يجمعهما للمرة األولى مع املخرج خالد بوصخر

علي كاكولي لـ «األنباء»: ال أفهم الهجوم على الناجح؟
سماح جمال

كشف الفنان علي كاكولي في حواره مع «األنباء» 
عن سعادته بنسبة املشاهدة التي وصلت لها 
أغنية «عالهادي» والتي حققت ٢ مليون مشاهدة 
خالل ٤ أسابيع، وأكد أن معيار النجاح ليس 
احلفالت وامنا يكون النجاح بأن الرسالة وصلت، 
وكشف كاكولي أن حتضيراته ألعماله يكون بكل 
جوارحه، وأبدى استغرابه من هجوم البعض 
على األشخاص الناجحني. كما تطرق حملاور 

أخرى وفيما يلي التفاصيل:

كيف وجدت جناح أغنية «عالهادي»؟
٭ احلمد هللا خالل ٤ أسابيع وصلنا إلى 
٢ مليون مشاهدة، وأغنية «عالهادي» 
جناحها كان مختلفا من خالل اختيار 
نوع املقسوم ونوع املوسيقى الشعبية 
التي قدمت فيها. وكونها صدرت بعد 
أغنية «النفخــة الكذابة» والتي كانت 
مفاجأة غير متوقعة من فنان كويتي 
ولهــذا كان جناحها واضحا من خالل 
األرقــام، وهناك مجموعــة أخرى من 
األغنيــات التي ســأصدرها تباعا في 

الفترات املقبلة.

باللهجة املصرية  أغنيتني  ملاذا أصدرت 
على التوالي؟

٭ أحــب األغنيــات املصريــة، وحتى 
الكليبات التي قدمتها لألغنيات املصرية 
كانــت من أفكاري وقمت مبناقشــتها 

مع املخرج.

هل النجاحات التي أصبحت حتققها اليوم 
قد تدفعك إلى التوجه للحفالت الغنائية؟

٭ ال أرى أن احلفــالت هــي املقيــاس 
للنجاح، ولكن انتشار األغنية وتفاعل 
اجلمهــور معها هو األســاس، فأغنية 
«عالهادي» حققت انتشارا واسعا في 
مصر وكان جناحا مدروسا مبنيا على 
التنوع اجلغرافي، وخاصة أنها صدرت 
بعد أغنية «النفخة الكذابة»، والكثيرون 
لــم يصدقوا أنني مغٍن كويتي وكانوا 
يتصــورون أن مغني هذه األغنية من 

جنسية عربية أخرى.

العرض األول  برغم مرور عامني على 
أداءك  أن  إال  بيروت»  «دفعة  ملسلسل 
االستثنائي مازال عالمة فارقة، فكيف 

كانت مرحلة التحضير له؟
٭ التحضيــرات كانت بكل جوارحي، 
والنجاح أراه عندما أجد أن الرســالة 
وصلت، وهذا ما أحرص عليه في كل 
األعمال التي أقدمها سواء كانت درامية 

من خالل معايشة الشخصية وتقمصها، 
فالشــخصية التي قدمتها في مسلسل 
«اخلافــي أعظــم» كانــت تعتمــد على 
البساطة والهدوء للشخصية والذي أخذ 
حقه بالنهاية بكل بساطة وأدب، وكانت 
للشخصية لزمة في احلوارات هي كلمة يا 
رب والتي جاءت مع معايشة الشخصية 
واألحداث، وفي «دفعة بيروت» جاءت 
احلركات وطريقة الكالم بعد االندماج 
في الشخصية. اما عملية اخلروج من 
كل هــذه التفاصيل للشــخصية تأتي 
بشكل تدريجي ومبراقبة النفس حتى 

تتخلص منها كليا.

هل تشاهد أعمالك بعد عرضها األول؟
٭ أحيانا أشاهد العمل وأرى الدور الذي 

أو غنائية، فأغنيــة «النفخة الكذابة» 
كانت الرسالة «ببساطة.. احلب بساطة» 
وبأغنيــة «عالهادي» الرســالة كانت 
«احلــم.. اضحك.. افرح»، وفي «دفعة 
بيروت» رســالتنا كانت «خلي بالك» 
من النفس البشرية ومن التعمق فيها 
فعند التعمق بني اخلير والشر والغلط 
والصح، وكيف أنه نفس بشرية تهوى 
االنزالق ومن كل هذه الظلمات تخرج 

وتعود إلى الطريق الصحيح.

حالة املعايشة للشخصية والدخول واخلروج 
منها تشكل حتديا بالنسبة لك؟

٭ كممثــل يجــب أن أكــون فــي حالة 
تصديق للشــخصية ســواء من خالل 
دراسة الشخصية وتفاصيلها أو حتى 

قدمته بعد عرضه بسنة أو أكثر، وغالبا 
أقول «منو هذا»، وفي أحيان أخرى أرى 
أدوارا وأفكر بأنني لو سأقوم بتقدميها 
مجددا ستكون بصورة مختلفة، وأرى 
أنــه كان من املمكن أن أقدمها بشــكل 

أفضل وكانت تستحق أكثر.

مازالت تنزعج من تعليقات البعض أن أداءك 
في التمثيل يوجد فيه نوع من املبالغة؟

٭ كنت في الســابق أفكــر فيها كثيرا 
وبهذه االنتقادات، ولكن اليوم أصبحت 
قناعتي أن كل دور له طبيعة ومتطلباته 
والطريقة التي يقــدم فيها، واملراحل 
الدرامية التي ستدرج فيها الشخصية، 
وما ســتكون عليه، وبشكل عام أتابع 
وأحترم االنتقادات املبنية على قواعد 
منطقية وعلمية بشرط أن يكون العمل 
انتهى عرضه واكتملت الرســالة التي 

نريد إيصالها.

الفنية بشكل  اإلنتاجات  أغلب  أصبحت 
أو بآخر تعتمد على املنصات اإللكترونية 

فكيف ترى ذلك؟
٭ أجدها ستمنحنا املجال حتى نقدم 
ونعطــى أكثر، خاصة أنــه في معظم 
األحيــان ما نراه من أعمــال فنية هو 
محاوالت فردية وإبداعات شــخصية 
للفنانني الذين يكافحون لتقدمي أعمالهم، 
ومع األخــذ بعني االعتبــار تقدير كل 
املجهودات التي تقدمها لنا الدولة بداية 
من السماح لنا بالتصوير داخل الدولة.

كونك أقدمت على جتربة اإلنتاج ألعمالك 
الغنائية فهل قد نراك منتجا ألعمال درامية؟

٭ ال أرى نفسي منتجا باملعنى الذي قد 
يتبادر إلى أذهان البعض من الناحية 
املاديــة أي متويل العمل الفني، ولكن 
قــد أفكر في أن أكون منتجا فنيا رمبا 

ألحد األعمال.

التي أحاطت  كيف وجدت حالة اجلدل 
مسلسل «من شارع الهرم»؟

٭ شخصيا تابعته وأجده عمال خليجيا 
مبعايير عربية، وال أفهم هجوم البعض 
على كل ما هو ناجح ملاذا، ولألسف أن 
بعض وسائل اإلعالم التقليدية تقوم 
بنقل ما يتداول على وسائل التواصل 

االجتماعي دون حتقيق أو تدقيق.

وماذا عن مشاريعك املقبلة؟
٭ حاليا عندي مجموعة من النصوص 
وفي مرحلة القراءة لالختيار من بينها، 
وهنــاك أغنيات ســأصدرها كذلك في 

الفترة املقبلة.

«عالهادي» حققت ٢ مليون مشاهدة خالل ٤ أسابيع

بكل  لألعمال  وأحّضر  النجاح..  مقياس  ليست  احلفالت 
وصلت الرسالة  أن  أجد  عندما  أراه  والنجاح  جوارحي.. 

ريهام عبدالغفور.. انتعاشة فنية
القاهرة - محمد صالح

تعيش الفنانة ريهام عبدالغفور حالة من االنتعاش الفني، حيث تنتظر 
عرض العديد من األعمال الفنية التي انتهت من تصويرها (٤ مسلسالت) 
على احدى املنصات الرقمية، منها مسلسلها «أزمة منتصف العمر، وهو 
أول بطولة مطلقة في مشوارها الفني، ومكون من ١٥ حلقة، تأليف أحمد 
عــادل، وإخــراج كرمي العدل، وبطولــة: كرمي فهمي وعمر الســعيد ورنا 
رئيس ورشدي الشامي، كذلك يعرض لها مسلسل «وش وضهر» مع اياد 
نصار وثراء جبيل ومحسن منصور وإسالم إبراهيم، والعمل مكون من 

١٠ حلقات، تأليف مرمي نعوم، وإخراج مرمي أبوعوف.
ولدى ريهام مسلســل «الغرفة ٢٠٧» املأخــوذ عن مجموعة قصصية 
للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في ١٠ حلقات، وسيناريو 
وحــوار السيناريســت تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير، ويشــارك في 

بطولته محمد فراج.
من ناحية أخرى، نالت ريهام اشادة كبيرة من متابعيها بسبب اطاللتها 
ببعــض الصور اجلديدة التي تظهر فيها مــن خالل «لوك» مختلف غير 

تقليدي لها، حيث قامت بتغيير قصة الشعر وأسلوب املالبس.

رجاء البدر: تواجدي في التصوير 
خوفًا على اسمي في عالم األزياء

مفرح الشمري

أكدت مصممة األزياء القديرة رجاء 
البدر التي تعتبر أول مصممة أزياء في 
الكويت النخراطها في العمل منذ اكثر 
من ٤٠ سنة أن أزياء الفنانني في أعمالهم 
الدرامية لها تأثير كبير في إقناع املشاهد 
بتفاصيل الشــخصية التي يجسدونها 
علــى الشاشــة أو املســرح، وقد تكتب 
األزيــاء النجاح لهذا الفنــان أو الفنانة 
والعكس صحيح بســبب أن مالبسه ال 

تالئم الدور الذي يجسده.
جــاء ذلك في اســتضافتها في فقرة 
«دهن العود مع سعود» التي تقدم من 
خالل برنامج «ليالي الكويت» ويقدمها 
االعالمي سعود املزيعل والتي حتدثت 
فيه عن أهمية تصميم األزياء في االعمال 

الفنية.
وأشــارت البــدر الى أنهــا حريصة 
على التواجد في لوكيشــنات تصوير 
االعمال التي تتصدى لتصميم أزيائها 
حفاظا على اسمها وتاريخها باالضافة 
حتى ال يكون هناك أي جتاوز من قبل 
الفنانني، وخصوصــا من الفنانات في 
أزياء الشخصيات التي يجسدنها وبالذات 
في االعمال التراثية التي تتطلب أزياء 

معينة حلقبها التاريخية.
وقالــت انهــا حتــرص على قــراءة 
نصوص االعمال التي تعمل بها وتفريغها 
حتــى تصل لدقة األزيــاء التي تتناول 
احلقب الزمنية املوجودة في تلك االعمال.
ووصفــت البدر تعاونها مع الراحل 
العمــالق عبداحلســني عبدالرضــا في 

تصميــم أزياء مســرحيتي «بــاي باي 
لندن» و«فرحة أمة» التي عرضت أمام 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي، من 
أجمل التعاونات ألنه كان فنانا حقيقيا 
وال يتدخل في عملها ومهما تتحدث عنه 

ال توفيه حقه.
وبخصوص جديدها قالت انها حتضر 
حاليا ألزياء عمل فنــي بعنوان «عابر 
املجرات» يوثق مســيرة حيــاة العالم 
الفلكــي الراحل صالح العجيري، عقب 
عقود قضاها في إثراء علم الفلك، وهو 
من تأليف وســيناريو وحوار وإنتاج 
مزيد املعوشــرجي التــي تعاونت معه 
في الســابق من خالل مسلســلي «اسد 
اجلزيرة» و«اخوان مرمي» والعمل يتطلب 
أزيــاء معينة ألنه فيه حقب زمنية من 
الثالثينيات واألربعينيات واخلمسينيات 
وهي حريصة على جتهيز أزياء العمل 
قبل انطالق التصوير بأشهر حتى تظهر 

بالشكل املطلوب.
وذكــرت مصممة األزيــاء الكويتية 
االولــى رجــاء البــدر انها تســتعد في 
الفتــرة املقبلــة إلقامة معــرض أزياء 
دولي في إحدى الدول األوروبية بعنوان 
«حضارات» ستعرض فيه األزياء االصلية 
اخلاصة بـ «اليلوة الكويتية» باالضافة 
الى أزياء احلضارة املصرية واحلضارة 

البابلية والهندية.
وطالبت البدر املسؤولني باالهتمام 
أكثر بالتراث بجميع مقتنياته حتى ال 
يندثر وحتى تتعرف االجيال اجلديدة 
علــى تــراث آبائهم وأجدادهــم في ظل 

التطور الذي نعيشه.

جديدها «عابر املجرات» ومعرض «حضارات» في أوروبا

«الندري» يجمع الكاتب فهد العليوة
وشجون الهاجري وعبداهللا بوشهري

 Eagle Films /اتفق املنتج جمال ســنان
مع الكاتب املوهوب فهد العليوة، على تقدمي 
عمل درامي مختلف، قصة ومعاجلة، بعنوان 
«الندري» Laundry، تلعب بطولته النجمة 
اجلماهيرية شــجون الهاجري، ويشاركها 
البطولة النجم احملبوب عبداهللا بوشهري، 

في ثنائية مميزة جدا.

العمــل قيد التحضير اآلن وســينطلق 
تصويره قريبا جدا في الكويت، وال شــك 
أن اجلمهور اخلليجي على موعد مع عمل 
جديد من نوعه، يتأنى فهد العليوة، الشهير 
بأعماله التي تصل بسالســة إلى كل بيت 
خليجــي وعربي برســم مالمحه وخياطة 

أحداثه.


