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الفن

أكدت أنها تبحث عن الكيف وليس الكم في أعمالها الدرامية  

مها محمد »عقيمة« في »الحب أحيانًا ال يكفي«
مها  والــمــمــثــلــة  ــة  ــع ــذي ــم ال تــعــيــش   [
صعبة  نفسية  حالة  ـــام  األي ــذه  ه محمد 
ــاره  ــت ــــذي اخ ــل الـــرجـــل ال ــاه ــج بــســبــب ت
كمية  يــعــرف  ال  أنــه  ــًا  ــوص ــص وخ قلبها، 
على  قلبها  فــي  لــه  تكنها  التي  المشاعر 
لكي  وتلميحاتها  الكثيرة  محاوالتها  رغم 
في  ــي  وه واد  فــي  لكنه  ــه،  ل حبها  يعرف 
مواجهته  تقرر  ألن  يدفعها  مــا  ــر،  آخ واد 
الذي  األمــر  تجاهه،  بمشاعرها  وتخبره 
ــدت  وج بعدما  بــســعــادة  تشعر  جعلها 
تجاوبًا وترحيبًا ال يوصف من هذا الرجل 
كبيرة  لفترة  واحد  طرف  من  أحبته  الذي 

وأتعبها نفسيًا! 
الهامشية  الخطوط  هو  ذكره  سبق  ما 
المسلسل  في  مها  ستؤديه  ــذي  ال للدور 
أنساك«  كيف  »علمني  الجديد  المحلي 
منير  ــراج  وإخ سلطان،  إيمان  تأليف  من 
يناقش  اجــتــمــاعــي  عــمــل  وهـــو  ــي،  ــب ــزع ال
العديد من القضايا، منها الشك والخيانة 
بأسلوب رومانسي جميل، وهو من إنتاج 

باسم عبداألمير، ويقع في 30 حلقة. 
وأكــــــدت مــهــا فـــي تــصــريــح إلحـــدى 
في  مشاركتها  أن  الخليجية  الصحف 
المسلسل شرفية بعد أن قرأت السيناريو 
الخاص به وأعجبها، وخاصة أه مكتوب 
للمرة  ــرح  ــط ي ــوب  ــل ــأس وب جميل  بشكل 
ملمحة  ــة،  ــي ــدرام ال األعــمــال  ــي  ف األولــــى 
بعدما  المشاركة  على  وافــقــت  أنها  ــى  إل
حلقاته،  عدد  في  القليل  دورهــا  أن  عرفت 
بين  يحملها  التي  المعاني  في  والكبير 

جمهورها  ــدى  ل بصمة  سيترك  طياته، 
دوراً  له  تقدم  أن  عمل  كل  في  تحاول  الذي 

يرسخ في عقله. 
مجال  دخولي  »منذ  قائلة:  وأضافت 
وليس  الكيف  ــن  ع أبــحــث  وأنـــا  التمثيل 
أعمالي  اختيار  على  أحرص  ولذلك  الكم، 
اللواتي  الفنانات  من  لست  ألنني  بدقة 
لمجرد  األعمال  في  المشاركة  عن  يبحثن 
المسلسل،  حــلــقــات  جميع  ــي  ف الــظــهــور 

المشاهدين،  لدى  بصمة  ترك  دون  من 
مدوية،  نهايتهن  تكون  وبالتالي 

أدوارهن  ينسون  والمشاهدون 
ــات  ــق ــل ـــاء ح ـــه ـــت بـــمـــجـــرد ان

أحــاول  ولذلك  المسلسل، 
يكون  أن  المستطاع  ــدر  ق

ــع  ــي ــم ظــــــهــــــوري فــــــي ج
وتندرج  مؤثراً  أعمالي 

ــــداث  ــــــه أح ـــن ورائ م
تشد المشاهدين«. 

»ما  وتابعت: 
ــي  ــن ــع ســـبـــق دف

في  للمشاركة 
ـــذي  ــل ال ــم ــع ال
ســــيــــعــــرض 

قــــريــــبــــًا عــلــى 
أبوظبي،  شاشة 

ــي  ــن ـــــى أن بــــاإلضــــافــــة إل
باسم  لمنتجه  وتقدير  ــرام  ــت اح كــل  ــن  أك
الزعبي،  منير  المميز  ومخرجه  عبداألمير 
جوية  ــران  ــي ط مضيفة  ــو  ه فيه  ودوري 

حالة  تعيش  عمرها  من  الثاني  العقد  في 
وهذا  شخصًا  تحب  ألنها  صعبة  نفسية 

الشخص ال يعرف مشاعرها تجاهه«. 
نخبة  يضم  المسلسل  أن  إلى  وأشارت 
حسين،  هـــدى  مــثــل  الــنــجــوم  ــن  م مــمــيــزة 
أسمهان  الــفــضــالــة،  ــام  ــه إل ــن،  ــي أم خــالــد 
العجيمي  محمد  سالم،  سلمى  توفيق، 
ملمحة  الخليج،  فناني  من  كبيرة  ونخبة 
مع  مشاركتها  أن  إلى 
هــــؤالء الــنــجــوم 
ـــة  ـــاف هـــــي إض
ها  ر ا لمشو

الفني. 

حسن عسيري يؤكد استمراره مع المخرج الطخيم

»الصدف« تبدأ تصوير مسلسل »الخادمة«
] بدأت »شركة الصدف لإلنتاج الصوتي والمرئي« أخيراً 
المسلسالت  من  وهو  »الخادمة«  الجديد  المسلسل  تصوير 
جديدة  اجتماعية  زوايا  خالل  من  درامية  صوراً  تحمل  التي  
السعودية  الدرامية   األعــمــال  في  سابقًا  مناقشتها  يتم  لم 
والخليجية والعربية، حيث يدخل في عمق النفس اإلنسانية 
بكل  الثراء  رغبات  على  الحصول  خالل  من  البشر  ومطامع 

الوسائل المشروعة وغير المشروعة!.
الدرامي  الفن  نجوم  من  كبيرة  نخبة  العمل  في  يشارك 
ــرح، راشــد  ــف ــم ــم حــســيــن، مــحــمــد ال ــري ــودي مــنــهــم: م ــع ــس ال
الشمراني، سناء بكر يونس، علي الهويريني، علي إبراهيم، 
عبدالعزيز  أحــمــد،  بــدريــة  الحجي،  محمد  الــحــربــي،  خالد 
فيصل  الغامدي،  ــرزوق  م السكيرين،  عبدالعزيز  المبدل، 
العمري، أحمد القحطاني، عبداهلل القحطاني، سارا اليافعي، 
وغيرهم،  ومهرة  فضل  شيما  الجراش،  سلوى  العلي،  أمينة 

الطخيم،  خالد  إخراج  ومن  حمزة،  عالء  الكاتب  تأليف  وهو 
مع  التعاون  مواصلة  مــجــدداً  عسيري  حسن  يؤكد  وبذلك 
التلفزيونية  والــمــســلــســالت  األعــمــال  ــي  ف نفسه  الــمــخــرج 
حين  الكوميدية،  وأيضًا  التراجيدية  منها  تنوعها،  بمختلف 
»بيني  الكوميدي  المسلسل  إخــراج  في  الطخيم  خالد  نجح 

وبينك 4« الذي تم عرضه في رمضان الماضي .
حسين  ــم  ــري م الــفــنــانــة  الــعــمــل  بطلة  ـــدت  أب جهتها،  ــن  م
شركة  مــع  »الــخــادمــة«  مسلسل  فــي  بالمشاركة  سعادتها 
إن  بقولها  وأضافت  والمرئي«.  الصوتي  لإلنتاج  »الصدف 
هذا العمل سيكون بالنسبة إليها بمثابة نقلة جديدة ومتميزة 
في مجال األعمال الدرامية، حيث ستقدم دور »جوري« الذي 
رفضت  إنها  وقالت  المسلسل.  أحداث  في  رئيسيًا  دوراً  يعتبر 
خمسة عروض أخرى حديثًا، ألن هذا الدور أعجبها كثيراً منذ 

أن قرأت النص الذي كتبه المبدع عالء حمزة.

في مسلسل »الحب ال يكفي« 
منصف حمزة 

يوقع زينة كرم 
في حب معلمها 

أحمد إيراج
تصوير  ــدء  ــب ل ـــرم  ك ــة  ــن زي الــمــمــثــلــة  تستعد   [
األيــام  في  يكفي«  ال  »الحب  مسلسل  في  مشاهدها 
المقبلة، تأليف منصف غازي حمزة، وإخراج محمد 
الطوالة، حيث تجسد شخصية »الزين« وهي شابة 

تعشق الموسيقى بجنون، ورومانسية الطباع.
مالمح  عــن  بــالــكــثــيــر  لــلــصــحــافــة  تــبــح  لــم  ـــرم  ك
ــرق  أح أن  أريـــد  ال  ــول:  ــق ــال ب ــت  ــف ــت واك شخصيتها 
بسرد  المشاهدة  متعة  الجمهور  ـــرم  وأح القصة 
بشكل  لكن  الشخصية،  ومحاور  المسلسل  أحداث 
إلى  تميل  ــن«  ــزي »ال تدعى  فتاة  دور  سأجسد  ــام  ع
تصرفاتها  في  الشاعرية  ـــواء  واألج الرومانسية 
خريجة  وهي  بالموسيقى.  ومهووسة  وحياتها، 
القدر  فيجمعها  الموسيقية  األكــاديــمــيــات  إحــدى 
ـــالل«  ــن فــي الــمــعــهــد ويــدعــى »ط ــي ــدرس ــم ــد ال ــأح ب
بين  الموسيقى  جامعة  بحبه،  فتقع  إيراج(  )أحمد 
تفاصيل  من  القدر  بهذا  »أكتفي  وأضافت:  قلبيهما. 

الدور كي أثير التشويق والمفاجأة لدى المشاهد«.
ــازي  غ منصف  تأليف  ــن  م المسلسل  أن  يــذكــر 
هدى  فيه:  ويشارك  الطوالة،  محمد  وإخراج  حمزة، 
كرم،  زينة  ــراج،  إي أحمد  المنصور،  محمد  حسين، 
بــدور  ــي،  ــارون ــب ال عــبــداهلل  شـــوق،  الــمــجــرن،  لطيفة 
الشباب،  النجوم  من  مجموعة  إلى  إضافة  عبداهلل، 

وسيعرض على تلفزيون »الراي«.


