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اجلمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ فنـون

عبداهللا الطليحي لـ «األنباء»: ما أحب اللف والدوران!
أحمد الفضلي 

انتهى الفنان واملذيع عبداهللا الطليحي من تنفيذ احدث 
مشاريعه الفنية واملتمثلة باملسلسل الدرامي االجتماعي 
«نون النســوة» الذي صور مؤخرا في الكويت وشــهد 
مشاركة كم كبير من جنوم الدراما الكويتية واخلليجية.

من جانبه، أعرب الطليحي عن بالغ سعادته بالتواجد 
في هذا العمل لكونه من األعمال املتكاملة من حيث النص 
والرؤية اإلخراجية وكذلك التكلفة واملباشرة االنتاجية، 
حيث يتميز العمل بوجود نص رائع للكاتبة الســورية 
سالم أحمد ويتصدى إلخراجه املخرج كاظم محمد وهو 
من انتاج يوسف السارون، مشيرا الى ان اكثر ما مييز 
العمل األجواء الرائعة التي كنا نعيشها في لوكيشنات 
املسلسل وهذا مبشر خير ان العمل سيكون ضمن األعمال 
املميزة عند عرضه في شهر رمضان املقبل او في الفترة 

املوسمية. 
وعن دوره في املسلسل وابطال العمل، ذكر الطليحي 
من خالل حديثه لـ«األنباء»، ان املسلسل يضم العديد من 
الشخصيات جسدتها اسماء لها مكانتها وقدراتها الفنية 
ابرزهم الفنانة هبة الدري والنجم حسني املهدي والفنانة 
الرائعة شــهد الياسني وشــاركتنا من البحرين النجمة 
اميرة محمد وهي اسماء قادرة على اظهار العمل بشكل 
جيــد عند عرضه في الفترة القادمة. واجســد من خالل 
املسلسل شخصية اقوم بها للمرة االولى وهي شخصية 
الشاب السوي الذي يتعرض للعديد من املشاكل بسبب 
اتباعــه مبدأ عدم اللف والــدوران، وعلى امتداد حلقات 
املسلســل أجد نفسي امام العديد من املشاكل والعقبات 

لكن املبدأ ثابت وال يتغير. 
وفيما يتعلق ببقية مشاريعه الفنية للفترة املقبلة، 
افــاد الطليحي بأنه مســتمر في مشــاركة طاقم مذيعي 
برنامج «ع الســيف» الذي يبث يوميا عبر قناة العدالة 
الفضائية ومستمتع بالعمل مع جروب البرنامج وكذلك 
يعكف حاليا على قراءة عدد من النصوص الفنية التي 
عرضت عليه مؤخرا لالختيــار من بينها واالطاللة من 

خالله في الفقرة القادمة.

هل تسيطر رميا الرحباني على فيروز؟
بيروت - بولني فاضل

الكالم الدائم عن هيمنة رميا الرحباني 
على السيدة فيروز واحتكارها لقراراتها 
كان موضع رد من الفنان غسان الرحباني 
ابن عم رميا وزياد الذي أكد أن أحدا ال 
ميكن أن يسيطر على فيروز، وأنه غير 
صحيح أبدا أن فيروز تريد فعل أشياء، 
ورميا ال تسمح لها بذلك. وقال غسان إن 

فيروز هي التي أوكلت إلى رميا مسؤولية 
إدارة كل أعمالهــا يقينا منها بأنها أكثر 
من يفهمها «عالطاير» ويدرك ماذا حتب 
ومــاذا تكره. ولفت غســان الى أنه في 
الســنوات الـ ٢٠ األخيرة تســلم إدارة 
أعمال والــده الراحل إلياس الرحباني، 
وهذا األمر كان بديهيا لكونه يفهم والده 
كثيرا، وبالتالي فإن هذا الواقع ينسحب 

أيضا على العالقة بني فيروز ورميا.

فهد ردة احلارثي.. يعود للحياة

مفرح الشمري

بعد اســتقرار حالته الصحية، طمأن 
عّراب املسرح السعودي فهد ردة احلارثي 
أصدقــاءه في جميع الــدول العربية من 
خالل رسالة كتبها لهم في صفحته على 
الفيســبوك يشــكرهم فيها على دعمهم 
وتواصلهــم ومحبتهــم لــه والتي كانت 
لها االثر الطيب في نفسه، معتذرا منهم 
لعدم الــرد نظرا للحالــة الصحية التي 
كان عليهــا والتي داهمته منذ الســادس 
من شــهر نوفمبر املاضــي، موضحا انه 

تعرض حلمى شديدة واالشتباه في اصابته 
بـ«كورونا»، وبعد الفحوصات اتضح ان 
هناك ڤيروسا جديدا هاجم رئته ما ادخله 
فــي حالة غياب عن الوعي اســتمرت ١٤

يوما لتعود له احلياة مجددا بفضل اهللا 
ثــم بفضل الطاقم الطبي في مستشــفى 

امللك فهد بجدة.
«فنون األنباء» تتمنى الشــفاء التام 
للكاتــب املســرحي الســعودي فهد ردة 
احلارثي، سائلة املولى عز وجل ان يبعد 
عنه كل مكروه.. واحلمد هللا على سالمتك 

وما تشوف شر.

ً بعد أن غاب عن الوعي ١٤ يوما جمجوم: «شيابني هني» ثمرة تعاون إنتاج سعودي- كويتي
أكد املخــرج املنتج الســعودي حمزة 
جمجــوم أن فيلم «شــيابني هني»، الذي 
سيعرض ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان 
البحر األحمر السينمائي الدولي في دورته 
الثانية التــي تتواصل أعمالها في الفترة 
مــن ١ حتى ١٠ اجلاري، هــو ثمره تعاون 

إنتاج سعودي- كويتي مشترك.
وحول دور السعودية في انتاج الفيلم، 
قال جمجوم: نحن عندنا صندوق اســمه 
«اسنشل ميديا فند»، هدفه االستثمار في 
األفالم واملشــاريع واألشــخاص من دول 
اخلليج العربية، ونعمل على مساعدتهم 

من أجل إجناز أعمالهم في هوليوود. 
وتابــع: وصلنــا الفيلم في عــام ٢٠١٨

وبصراحة أعجبنا بالسيناريو جدا، وحتى 
اآلن فإن هذا املشــروع أخذ أكبر كمية من 
الدعم واملساهمة واملشاركة، وأخذ أيضا 
دعما اكبر من صندوقنا، والصندوق كما 
أســلفت كله ســعودي وهم مستثمرون 
ســعودون، حيث مت تأمــني الدعم املادي 

من اجل االســتثمار في إنتاج «شــيابني 
هني»، والطرف اآلخــر هو فريق العمل، 
وقد شــاركت كمنتج ضمن هذه التجربة 
سواء عند التصوير في الواليات املتحدة 
األميركية أو املكسيك ومبشاركة منتجني 
من الكويت، ميكن اختصار دورنا من خالل 
املساهمة في اإلنتاج عبر الصندوق، وأيضا 
من خالل املشاركة الشخصية كمنتج عبر 
شركة إنتاج حتمل اسم «بالد بوينت واحد». 
وحول هذا التعــاون أو ثمة تعاونات 
مشــتركة بني الكويت والســعودية، رد: 
شــخصيا تعاونت كثيرا مع إخواننا في 
الكويت مثال صورت حلمود اخلضر ڤيديو 
موســيقيا (ڤيديو كليــب)، كما تعاونت 
مع أخينا احلبيب املنتج مشاري املطوع، 
ونحن نتعاون في مشاريع مختلفة سواء 
في أفالم أو عروض تلفزيونية وأستطيع 
التأكيد على أن أمامنا عددا من املشــاريع 
املشــتركة نتيجــة للعالقــة والتجربــة 

التعاونية املشتركة. 

«االعتراف» يتميز في سومر السينمائي
دمشق ـ هدى العبود

بعد فوزه عام ٢٠١٩ بجائزة 
عبدالرحمــن»  «محفــوظ 
ألفضل سيناريو في مهرجان 
اإلسكندرية السينمائي لدول 
البحــر املتوســط بدورتــه 
الـ٣٥، حصل الفيلم الروائي 
الطويل «االعتراف» السوري 
علــى جائزة جلنة التحكيم 
اخلاصة في الدورة األولى من 
السينمائي  مهرجان سومر 
الدولي «دورة املخرج الراحل 
صاحــب حداد نزار شــهيد 
الفدعم»، وذلك لتميز قصته.
إنتــاج  مــن  الفيلــم 
املؤسسة العامة للسينما، 
ســيناريو باسل اخلطيب 
مجيد اخلطيب ومن اخراج 
باسل اخلطيب ومن متثيل 
غســان مســعود، دميــة 
قندلفت، كندة حنا، محمود 
نصر، روبني عيسى، وائل 
أبو غزالة، حسن دوبا، قمر 
مرتضى، سوزان سكاف، 
رنا العضم، يوسف مقبل، 

فؤاد وكيل، فارس ياغي، جمال شــقير، 
عبداهللا شــيخ خميس، محسن عباس، 
وائل شريفة، أســيمة أحمد، عال سعيد 

باالضافة الى مشــاركة عدد من األطفال 
وهم رند عباس وحسن رمضان وجواد 

السعيد.

ربا املأمون تواصل «اجلاسوسية» في «باب احلارة ١٣»
دمشق - هدى العبود 

أكدت الفنانة ربا املأمون انها بدأت تصوير 
اجلزء ١٣ من سلســلة املسلسل الشهير «باب 
احلارة» من خالل كاميرا املخرجة منال عمران، 
حيث تواصل «جاسوسيتها» لصالح الفرنسيني 
وذلــك من خالل شــخصية رئيفة التي بدأتها 

في سلسلة باب احلارة الشهيرة.
وقالت املأمون في تصريح لـ «األنباء»: من 
الطبيعــي ان تبقى شــخصية رئيفة من اهم 
الشخصيات بالعمل نظرا حلساسية الشخصية 
التي تؤديها بحي دمشقي عريق ضمن مجتمع 
مغلق له عاداته وتقاليده التي تعتبر بالنسبة 
لهم مقدسة، ومبا أن النسوة يستقبلن مبنازلهن 
السيدات فقط بعيدا عن الرجال، فإن دخولي 
للبيوت كان سهال، وكلفني الكومندان الفرنسي 
بالتجسس على أخبار الثوار ومن ميولهم من 
خالل نســوة احلارة، وأنفــذ أكثر من جرمية 
قتل باحلــارة، لكن أهالي احلارة يكتشــفون 
أننــي القاتلة، وأقتل من قبــل أهالي احلارة، 
باختصار هــذه االحداث ما هي اال اســتكمال 
لســردية احلكاية التي أرادهــا الكاتب مروان 
قــاووق من خــالل اجلزء ١٣ كمــا انه يتطرق 
بشكل أساسي لرحيل الفرنسيني من سورية 
ونيلها استقاللها مع تغيير مجتمعي باحلارات 
كاالنتقــال من حارة الصاحلية الشــهيرة الى 

حي أبو احلكم.
وردا على سؤال عن االنتقادات التي طالت 
سلسلة باب احلارة الشهير اال ان الشركة املنتجة 
مصرة على استكمال هذه السلسلة قالت ربا:

ســبق أن صرح صاحب الشــركة املنتجة 

قبنض بأن العمــل مطلوب عربيا وهو مصر 
على انتاجه رغم االنتقادات احمللية التي طالت 
السلسلة بأجزائها مؤخرا، والسجال الذي بقي 
سنوات بني الراحل مأمون البني صاحب تبني 
فكرة اعمال البيئة الشامية، وقبنض، كما كان 
هناك تعدد للمخرجني والكتاب للعمل، وبرأي 
هذه األمور خاصة برأس املال الذي ســتدفعه 
الشركة، والكاست الفني هذه مهنتهم ولديهم 
ظروفهم اخلاصة. وبالنهاية، استطيع القول 
«النــاس أذواق منها من يحــب اعمال البيئة 
الشامية، ومنهم من مييل الى االعمال الدرامية 
املعاصرة وهناك من يطالب باألعمال التاريخية 

واملسرحية».
وعن مفاجآت «باب احلارة» باجلزء ١٣ ذكرت 
ربا املأمون انه سيشهد عودة بعض الفنانني 
ومــن أبرزهم الفنان نزار ابــو حجر صاحب 
شخصية أبو غالب التي حازت شهرة عربية 
عالية، باالضافة الى عودة الفنان فادي الشامي 
الذي جسد شخصية «سمعو» الذي عانى من 
اختفــاء والده وبنيت احــداث هامة على هذه 
الشــخصية مع تواجد للفنــان علي كرمي من 
خالل شخصية كانت أساسية بالبيئة الشامية 
اال وهي شخصية «العقيد» مع مزيج ألحداث 
سياسية هامة بدأت منذ عام ١٩٤٦ وهي مرحلة 
خروج الفرنســيني واســتقالل البالد برئاسة 

الزعيم شكري القوتلي. 
وأشــارت ربا إلى انها ســتحل ضيفة على 
حلقات من «مسلســل ضيــف على غفلة» من 
اخــراج عمار متيمــي وهو مسلســل حلقاته 
متصلة منفصلة ويشارك فيه نخبة من الفنانني 

والفنانات.

حلمي بكر ألصالة: األوبرا ليست موقف سيارات!
وّجه املوسيقار حلمي بكر عتابا شديد اللهجة الى 
املطربة أصالة، بعد األزمة التي حدثت خالل حفلها في 
«مهرجان املوسيقى العربية» املنقضي، بعدم مشاركة 
املطرب الشاب أحمد سالم، املعروف إعالميا بـ «املطرب 
النقاش»، وقال بكر: «لو كانت عايزة تعمل مفاجأة بحفلها 
تعلن قبلها، ألن األوبرا ليســت موقف سيارات عشان 
كل من يصعد على املسرح يسجل اسمه في التاريخ».

وكشف بكر، خالل لقائه في برنامج «ET بالعربي»، 
عــن رأيه فــي وضع الغنــاء احلالي في مصــر، قائال: 
«مستوى الغناء يتدنى بوجود املهرجانات أحيانا، كما 
أن الفوضى في الغناء تدمر كل ما هو جميل في حياتنا، 
املهرجانات اخترعــت بعض املطربني طلعوا عفار من 
بوقهم، واعتمدوا على األلفاظ، ومقدرش لساني يذكر 

مفردة من مفردات تلك األلفاظ». أصالةحلمي بكر


