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اجلمعة ٣ فبراير ٢٠٢٣ فنـون

«خلف الشاشة».. تكشف الوجه احلقيقي لعالم «السوشيال ميديا»
«خلف الشاشة»، وأمام ممثلني 
آخريــن، لكن عندمــا وصلتني 
«خلف الشاشة» شدتني «وايد» 
ألن فيها شيئا لم أقدمه من قبل، 
فيها «تويست» غريب في التمثيل 
جعلني أمتسك بها بشدة للنهاية، 
والشيء احللو انني سأشكل من 
خالل هذه اخلماسية ثنائيا مع 

علي كاكولي للمرة األولى.
وتابعت: أجمــل ما في هذه 
اخلماسية أنني خرجت من إطار 
دور البنت البريئة املغلوبة على 
أمرها، وشــخصيتي هنا قوية 
ومتحكمة و«مفترية شــوية» 
باإلضافــة الى اننــي من خالل 
هذا العمل أتكلم عن واقع موجود 
في عالم «السوشــيال ميديا»، 
وعلى املستوى الشخصي غير 
متابعة بشــكل جيد لها، ولكن 
بســبب هــذا العمــل أصبحت 
متابعــة أكثر ونشــيطة ألنها 
جعلتني أرى أشياء لم أرها من 
قبل، واجلمهور سيشاهدها من 

خالل العمل.
وعن رأيها في ان«السوشيال 
ميديا» التي أصبحت حاليا هي 
محور حياتنا، أوضحت: «ما أقدر 
أقول انها محور احلياة»، لكنها 
محرك أساسي، فاإلعالم منذ زمن 
وهو محرك أساسي ألجيال، وأنا 
من خالل هذه اخلماســية أنقل 
شيئا مهما للمشاهدين، وهو ان 
«مو كل شيء تشوفوه تصدقوه» 
وهذه النقطة حتديدا هي سبب 

متسكي بهذه اخلماسية.
من جهتها، قالت الفنانة الشابة 
نور محمود: سعيدة مبشاركتي 
في هذا العمل، والذي أجسد فيه 
شخصية فتاة كل وقتها خصصته 
ألهلها وعائلتها، باختصار ليس 
لها شــغل بأحد، مكملة: «خلف 
الشاشــة» هــي التجربة األولى 
لي في عالم األعمال اخلماسية، 
ومســتمتعة بأجواء اللوكيشن 

املريحة.
وحول تعاونهــا مع املخرج 
حسني دشتي، ردت: عند الكالم 
عنه ينتهي الكالم، خاصة أنني 
عملت معه من قبل في مسلسل 
«انتقام مشــروع»، فهو مخرج 

كبير وتعلمت منه الكثير.

مثل محمد حسن أحمد، استطعنا 
مــن خــالل كتاباتهــم أن نصل 
الى الواقــع والقضايا التي تهم 
الناس بالشارع، وهللا احلمد نقدم 
للممثلني نصوصا مختلفة عن 
النصوص التي تعرض عليهم.

بدورها، حتدثت النجمة إميان 
احلسيني عن اخلماسية قائلة: 
سأكشــف لــك عن «ســالفة» ال 
يعرفهــا أحد، أنا منذ أكثر من ٣

شهور اتفقت مع املخرج حسني 
دشتي على أساس انني سأشارك 
في خماســية مــن خماســيات 
«منطقــة آمنة» غير خماســية 

يترأسها الكاتب اإلماراتي محمد 
حســن أحمد، قال دشتي: نحن 
«شــغالني» على املسلســل منذ 
عامني أنا واملنتج محمد حسني 
واألخت ســوزي وأخوي حامد 
بن كرم مع الكاتب محمد حسن 
أحمد، حيث قررنا عمل ورشــة 
كتابــة نســتقطب مــن خاللها 
الكتــاب الشــباب مــن الوطــن 
العربي، فاســتقطبنا كتاب من 
مصر ولبنان والكويت وهؤالء 
الشــباب كانــوا كتاب ســينما، 
وعندمــا فكرنــا ان ندخلهم الى 
عالم الدراما مع شــخص خبرة 

وجلسنا أنا وهو وإميان نحو ٥
أيام جنري بروڤات على املسلسل، 
فبالنسبة لكاكولي بعد جتربتي 
معــه في «رحلة الــى اجلحيم» 
استطيع ان أقول انه ممثل بارع 
وشهادتي فيه مجروحة، وإميان 
هذه جتربتي األولى معها كمخرج 
فهي فنانة بارعة أيضا، وأتوقع 
ان هذه اخلماسية ستالقي جناحا 
كبيرا بسبب الكيمياء والتناغم 
الكبير بني كاكولي واحلسيني.

وحــول رأيه في إشــادة كل 
املشاركني في خماسيات «منطقة 
آمنة» بورشة كتابة العمل التي 

عــن الواقع املوجــود حاليا في 
املجتمع، وبشكل عام تتناول عالم 
«السوشــيال ميديا» وما يدور 
خلف كواليســه، مشــيدا بأداء 
جنمي اخلماســية علي كاكولي 
وإميان احلسيني على إبداعهما 
في جتسيد أدوارهما وكيف أنهما 
يقدمان للمشاهدين واقعا يحدث 
من خالل واقعهم احلالي، مبعنى 

وجود متثيل داخل متثيل.
 وعــن جنمي العمــل للمرة 
الثانية مع علي كاكولي والتعاون 
األول مــع إميان احلســيني، رد 
قائال: افهم علي كممثل من عينه، 

لي العمل معه في مسلسل «رحلة 
إلى اجلحيم» الذي حقق جناحا 
كبيــرا وهللا احلمــد، وهذا ثاني 
تعاون بيننا، وأنا ال اســتطيع 
ان أقيمه ألنه فوق التقييم، فهو 
مخرج ناجح وله أعماله، وأشعر 
بوجود كيمياء وراحة عندما أعمل 
معه ألنه موهوب، مستدركا: نحن 
لسنا بحاجة ملخرجني شاطرين 
في تقنيات العمل كثر، ما احنا 
محتاجــني مخرجــني موهوبني 

وحقيقيني.
وقال املخرج حسني دشتي: 
خماسية «خلف الشاشة» تتكلم 

ياسر العيلة

«منطقة آمنة» مسلســل اجتماعي 
سيعرض قريبا عبر منصة «شاهد»، يحتوي 
على ٦ خماسيات، كل خماسية لها قصة 
خاصة وجنوم مختلفون عن باقي اخلماسيات 
األخرى، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف 
عليها الكاتب اإلماراتي محمد حسن أحمد 
ومعه عدد من الكتاب الشباب، وإخراج 
حسني دشتي. ومن ضمن خماسيات «منطقة 
آمنة» خماسية بعنوان «خلف الشاشة» تتناول 
عالم «السوشيال ميديا» وكواليسه وأن كل 
ما نشاهده في هذا العالم يجب أال نصدقه، 
واخلماسية من بطولة النجم علي كاكولي 
والنجمة إميان احلسيني وآخرين. «األنباء» 
تواجدت في موقع التصوير والتقينا بنجوم 
العمل ومخرجه الذين حتدثوا عن تفاصيل 

اخلماسية على النحو التالي:

في البداية، أشار النجم علي 
كاكولي إلى ان أكثر شيء جذبه 
في خماســية «خلف الشاشــة» 
انها عمل عصري وجديد يالمس 

الواقع.
 وقال حــول رأيه في تقدمي 
عمل يتكون من ٥ حلقات فقط: 
سبق أن قدمت نفس الفكرة مع 
الكاتبــة هبة مشــاري حمادة، 
وبالنســبة لـ«خلف الشاشــة» 
أنــا ســعيد بهــا للغايــة، ألنها 
مكتوب بطريقة جميلة وأحداثها 
متسلســلة بشــكل حلــو، وكل 
شــيء فيها يالمس الواقع، ولم 
أشعر فيها بأكشن مثل األكشن 
الذي يحدث في واقعنا احلالي، 
وتابع كاكولي: خماسية «خلف 
الشاشة» تتكلم عن «السوشيال 
ميديا» بشكل خاص وفيها متثيل 
يغريني كممثل أن أقدم هذا الدور، 
خاصة انني في الفترة األخيرة 
قرأت نصوصا، ولألمانة شاهدت 
على الورق شــخصيات منطية 
«وايد» لدرجة أنني لم أســتطع 
تكملــة قراءتها كونهــا مكتوبة 
بطريقة عاديــة جدا، فأنا حالي 
حــال اجلمهــور، الشــيء الذي 
يبهرهــم يبهرني، لــذا إذا قرأت 
نصا ولم يشدني لتكملته للنهاية 

أعتذر عنه.
وعــن التعــاون مــع مخرج 
العمل حســني دشتي، رد: سبق 

خماسية من خماسيات «منطقة آمنة» تعرض قريباً عبر منصة «شاهد»

عبدالرحمن العقل وعلي كاكولي

علي كاكولي واميان احلسينيحوار قبل التصوير بني املخرج حسني دشتي وعلي كاكولي    (زين عالم) علي كاكولي مع الزميل ياسرالعيلة

املخرج حسني دشتي ومدير االنتاج يعقوب احلزباوي

علـي كاكولـي: العمـل فيـه متثيـل يغرينـي كممثـل وأحداثـه حلـوة.. ودشـتي فـوق التقييم وهـو مخـرج حقيقـي وموهوب
إميان احلسيني: العمل جعلني أرى أشياء في «السوشيال ميديا» لم أرها من قبل.. وتخلصت من دور البريئة املغلوب عليها وأصبحت مفترية وقوية

حسني دشتي: اخلماسية عبارة عن متثيل داخل متثيل وكاكولي واحلسيني بارعان.. واشتغلنا على العمل ملدة عامني لنقدم ما يهم الشارع من قضايا

ملشاهدة الڤيديو

«ليلة صوت األرض».. تكرمي ضخم لطالل مداح
مفرح الشمري

تعد «ليلة صوت األرض»، التي نظمتها الهيئة 
العامة للترفيه امس االول على خشبة مسرح «محمد 
عبده ارينــا» بالرياض، واحدة من أكبر احلفالت 
الفنية في العالم، حيث ســجلت حضور أكثر من 
٤٠ فنانا وفنانة من جميع أنحاء الوطن العربي، 
للمشــاركة في تكرمي املطرب الراحل طالل مداح، 
والتي عكســت قيمة هذا املطــرب الفنية وقامته 

اإلبداعية بني فناني الوطن العربي.
وفي ليلة اعتبرها الكثير من ليالي ألف ليلة، 
ملا شهدته من مشاركات عشرات الفنانني من حول 
الوطن العربي، مثل محمد عبده وعبداهللا الرويشد 
ونبيل شعيل ونوال الكويتية وهاني شاكر وخالد 
الشيخ ووليد توفيق وأحالم وجنوى كرم وراشد 
املاجــد ورابح صقر وعبداملجيــد عبداهللا وطالل 
سالمة وصابر الرباعي ويارا ووعد وأنغام وبلقيس 

وأصالة وداليا مبارك وأميمة طالب وكارمن سليمان 
وعلي بن محمد وأصيل هميم وأسماء ملنور وراشد 
الفارس ووليد الشــامي وفهد الكبيسي ومطرف 
املطرف وفؤاد عبدالواحد وعايض يوسف وأصيل 
أبو بكر وماجد املدني وعبدالرحمن احلسن وجابر 
الكاســر وعبدالعزيز املعنــي وعابد البالدي، ومت 
نقلها على الهواء مباشــرة من خــالل العديد من 

القنوات الفضائية.
وتغنى النجوم بعدد من أغاني املطرب الراحل 
طالل مداح الشــهيرة، وكان مــن مفاجآت احلفل 
إطاللــة صاحب «صوت األرض» أمــام اجلماهير 
على خشــبة املســرح عبر تقنيــة «الهولوغرام» 
ومشاركته الغناء مع «فنان العرب» محمد عبده.

وخــالل ليلــة التكرمي قــام املستشــار تركي 
آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، 
بتكرمي أسرة طالل مداح،  وسط تصفيق كبير من 

عبداهللا الرويشد يغني «سويعات األصيل»اجلمهور احلاضر.

عمر العبدالالت يبكي عائلة «صوت األرض»
دالل العياف

انهمرت الدموع أثناء غناء «صوت األردن» الفنان عمر 
العبدالالت ضمن مشاركته في «ليلة صوت األرض» التي 
أقيمت في الرياض تكرميا للفنان السعودي الراحل طالل 
مداح، حيث قدم أغنية «قولوا للغالي» بإحساس مميز ترك 
أثرا لدى جميع احلضور في مسرح «محمد عبده أرينا».

وقد أعرب عمر عن ســعادته باملشاركة في هذه الليلة 
التكرميية الكبيرة، شاكرا دعوة هيئة الترفيه بالسعودية 
وعلى رأســها املستشــار تركي آل الشيخ، مثنيا على هذه 
الفكرة والليلة التي يستحقها العمالق الراحل والذي ترك 

عمر عبدالالت في ليلة تكرمي طالل مداحارثا وأثرا كبيرا لدى اجلمهور العربي.

نقلتها العديد من القنوات الفضائية اخلليجية والعربية


