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ويك أند
يـخـلــق غـضـبــا م ـعـ ّـي ـنــا ،واملــوسـيـقــى
كانت ّ
تهدئه.
■ ه ــذا م ــا انـعـكــس عـلــى ت ـن ــوع األن ـمــاط
املوسيقية في ألبوماتك.
ط ـب ـعــا .املــوس ـي ـقــى جـعـلـتـنــي أط ــرح
أس ـئ ـلــة حـ ــول ه ــوي ـت ــي .ال ـت ـن ـقــل بني
ال ـبــادّ ،
رس ــخ انـتـمــائــي إل ــى ثقافات
م ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـددة .ل ـ ـ ــذا كـ ــانـ ــت امل ــوس ـي ـق ــى
ت ـصــال ـح ـنــي م ــع شـ ــيء م ــن ثـقــاف ّـتــي
وثقافة العالم الـعــربــي .أحــس أنني
أنتمي وال أنتمي إلى لبنان والعالم
ال ـعــربــي .وإذا ذه ـبــت إل ــى أي مكان
آخ ــر ال أش ـعــر بــاالن ـت ـمــاء ،حـتــى في
فـ ّـرن ـســا ح ـيــث أع ـيــش م ـنــذ س ـنــوات.
إنها حالة ذهنية ثابتة.
■ لكن هل هذا صحي للفنان؟
نعم .غالبية جيل الحرب تعاني من
هــذه الـحــالـ ّـة .هــي صحية ون ــوع من
الـهــديــة .لكنني أحـيــانــا أتـخـبــط ،ما
يخلق لدي أسئلة وجودية.
■ كيف تواجهني هذه األسئلة الوجودية؟
وكيف تتجسد في طريقة أدائك؟
ً
ال أواج ـه ـهــا .أت ـعــذب ق ـل ـيــا ...أهــرب
ً
قليال ،لكن ليس هناك أجوبة .هناك
أم ــور ال يمكنك اإلجــابــة عـنـهــا ،لكن
ّ
تتحول إلــى مصدر إلهام.
يمكن أن
بإمكان الشخص أن يوظف مشاعره
وباستطاعته أن يدخل شكوكه في
عملية الخلق الفني.عندما أستمع
ّ
إلـ ـ ــى م ــوس ـي ـق ــى ق ــديـ ـم ــة أش ـ ـعـ ــر أن
ه ــذا هــو مـنــزلــي ،وه ــذا مــا يمكن أن
واع أو غير واع،
يريحني .وبشكل ٍ
تـخــرج األسـئـلــة فــي املوسيقى وفي
ط ــري ـق ــة أدائ ـ ـ ــي ط ـب ـع ــا .إن ـه ــا صـفـقــة
كاملة.
■ مــا الــذي جعلك تسافرين إلــى باريس
عام 2002؟
ّ
يومها ،لم أكن أتخيل أن باستطاعتي
العيش في مكان قلق خالل السنوات
العشر املقبلة .فــي الـفـتــرة األخـيــرة،
العمل فــي  Soap Killsمتعبًا.
صــار
ّ
ش ـ ـعـ ــرت أنـ ـ ـنـ ـ ــي بـ ـح ــاج ــة ل ـل ـت ـط ـ ّـور
والبحث عن أدوات أخرى.
■ بعد ( Arabologyع ــام  ،)2009و«يــا
ّ
نــاس» ( ،)2013أتعتقدين أنــك استطعت
تحقيق ما كنت تسعني إليه منذ انفصالك
عن الفرقة؟
أكـ ـي ــد .م ــع ال ـع ـلــم أن ه ـن ــاك طـلـعــات
ونــزالت وشكوك .أحيانًا ،أتمنى لو
أن ـن ــي أغ ـي ــر ح ـيــاتــي ك ـل ـيــا ،وأع ـيــش
ح ـي ــاة طـ ّبـيـعـيــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـتـنـقــل
ال ــدائ ــم .إن ـهــا حـيــاة مـتـعـبــة ،تتطلب
جـ ـ ّهـ ـدًا كـ ـبـ ـيـ ـرًا .ل ـك ــن أحـ ـي ــان ــا أش ـعــر
ّ
ب ــأن ـن ــي م ـ ـقـ ـ ّـدرة ،خ ـص ــوص ــا أن «ي ــا
ن ــاس» الق ــى نـجــاحــا ك ـب ـي ـرًا .كـمــا أن
ال ـع ـم ــل م ــع ف ـن ــان ــن رائـ ـع ــن يـبـعــث
ف ـ ّـي األم ــل .وج ــدت عــائـلــة كـبـيــرة من
الـفـنــانــن أخ ـي ـرًا بـعــدمــا كـنــت أبحث
عنها منذ سنوات.
ـرت ال ـ ـشـ ــك ،ك ـي ــف تــوظ ـف ـي ـنــه فــي
■ ذكـ ـ ـ ـ ِ
ّتجربتك؟
ّ
إنــه مهم ألل يصاب الفنان بجنون
ال ـع ـظ ـمــة ،ل ـكــن م ــن دون أن يصبح
م ــرضـ ـي ــا .يـ ـج ــب أن يـ ـكـ ــون ال ـف ـن ــان
ح ــاضـ ـرًا لـيـسـتـقـبــل ك ــل ش ـ ــيء ،وأن
يفتح جرحًا ّ
معينًا .سيسبب ضعفًا
ّ
ّ
بــال ـط ـبــع إال أنـ ـ ــه ي ـخ ـلــق ق ـ ـ ــوة .ه ـ ّـذه
املفارقة ممتعة جدًا ،وهذا ما يغذي
الدورة التي تجعل الفنان يتنقل من
مكان إلى آخر.
■ رغم اللجوء إلى املوسيقى اإللكترونية
والــ«تــريــب هــوب» ،استعدت في ألبوماتك
أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـع ــرب ــي
الكالسيكي .ملاذا تعودين إلى هذا التراث؟
ع ـنــدمــا اسـتـمـعــت إلـ ــى» ي ــا حبيبي
ت ـعــالــى ال ـح ـق ـنــي» ألس ـم ـه ــان لـلـمــرة
ـاض معني
األول ـ ــى ،وصـلـتـنــي م ــع م ـ ٍ
هو ماضي أهلي وجدتي التي كانت
ت ـغ ـنــي ل ــي أس ـم ـه ــان وع ـب ــدال ــوه ــاب
وعـ ـم ــر ال ــزعـ ـن ــي .وك ـ ـ ــان االك ـت ـش ــاف
الـ ـص ــادم بــالـنـسـبــة إل ــي أن يـكــونــوا
مــوجــوديــن ح ـقــا .اش ـتــريــت كاسيت
أسـ ـمـ ـه ــان مـ ــن ال ـ ـح ـ ـمـ ــرا ،وب ـط ــري ـق ــة
عـ ـف ــوي ــة ت ـع ـل ـم ــت مـ ـنـ ـه ــا أن أغ ـن ــي

املــوس ـي ـقــى بـشـكــل شـفـهــي م ــن دون
دخول التفاصيل املوسيقية .كثقافة
عربية شفهية كــان هــو املـكــان الــذي
أريــد أن أذهــب إليه .استعمت أيضًا
إل ــى ع ـبــد ال ــوه ــاب وأص ـب ــح «ال ـحــب
ال ـح ـق ـي ـق ــي» .كـ ــان م ـل ـه ـمــا بــالـنـسـبــة
إلــي كمجدد في املوسيقى العربية.
اسـتـمــع أي ـضــا لـعـبــد املـطـلــب وزكـيــة
حمدان والسيد درويــش وأم كلثوم
وال ـش ـيــخ إم ـ ــام .ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة من
ثالثينيات حتى سبعينيات القرن
ّ
تشدني كثيرًا .هذه الثقافة
املاضي
تـتـهــاوى ،لــذا تـحــدث هــذه األغنيات
تصالحًا مع املاضي.
■ هـ ـن ــاك تـ ـج ــارب أنـ ــدرغـ ــراونـ ــد عــربـيــة
ول ـب ـنــان ـيــة ش ــاب ــة بـ ــدأت ت ـف ــرض نـفـسـهــا.
ً
هــل تــريــن ّأن لـهــا مستقبال وق ــدرة على
التغيير؟
أكـيــد ،إنــه مشهد مهم ج ـدًا ،يساعد
فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى تـغـيـيــر
العقليات .املهم أن يثابروا ويعملوا
بجدية ،وأن يبقوا On The Ground
(متواضعني) .عظيم أن هــذا يحدث
أخ ـي ـرًا .أظ ــن أن لـلـنـســاء دورًا مهمًا
ّ
أيضًا في تغيير املجتمع .أشعر أن
ّ
علي مسؤولية معينة ،وأنا مرتبطة
بالعربية
بشيء ما .ولخلفية غنائي
ّ
ب ـع ــدان سـيــاســي واج ـت ـمــاعــي .إنـهــا
رس ــال ــة سـيــاسـيــة ،ف ــي ح ــن ال أمـلــك
ّ
قوة تغيير سياسية فعلية .أستطيع
أن أفعل شيئًا من خالل فني ،بشكل
س ـيــاســي غ ـيــر م ـبــاشــر .لــدي ـنــا أزم ــة
ثقافية فــي الـعــالــم الـعــربــي ،لناحية
املــوسـيـقــى ال ـتــي تـبــث عـلــى الــراديــو
والتلفاز وفي كل مكان .لذا قد تكون
ه ــذه ال ـفــرق بــدايــة الـتـغـيـيــر .الـنــاس
ً
ّ
عادة يستسلمون ملا ّ
يقدم لهم ،إال أن
ً
هناك أمال بالتغيير.

ّ ّ
هشك بشك
موعدكم غدًا مع أيقونة
األندرغرواند اللبناني
محمد همدر
ضمن جولتها العاملية التي انطلقت في ّأيار (مايو) الحالي ،تلتقي
ّ
لتضخ جرعة
ياسمني حمدان (الصورة) الجمهور البيروتي غدًاّ ،
جــديــدة مــن ألبومها األخـيــر «يــا ن ــاس» ( 2013ـ ـ مــؤلــف مــن 13
ّ
أغنية) الذي يمثل عنوانه اسم الجولة أيضًا .الجولة التي تشمل
ً
دوال عـ ّـدة بينها أملانيا والــواليــات املتحدة وفرنسا وبريطانيا
وروس ـيــا وكـنــدا والـيــونــان ومـصــر وتــونــس وامل ـغــرب ،تــأتــي بعد
ّ
مـشــاركـتـهــا فــي فيلم جـيــم جــارمــوش «وحــدهــم ال ـعــشــاق بقوا
أحياء» ( )Only Lovers Left Aliveالتي زادت من رصيدها
ً
في الخارج .تعود ياسمني بعد كل نجاح تحققه لتحيي حفال في
املدينة الصغيرة التي شهدت انطالقتها املوسيقية.
ّ
املتحررة في أدائها ،خرج
ياسمني صورة الفتاة الشرقية السمراء
(نيكوالس فاغنر)

■ لكن هناك واقع صعب؛ استحالة تأمني
املردود املادي الكافي من الفن هنا ،بسبب
شركات اإلنتاج ووسائل اإلعالم التي تبث
نمطًا معينًا من املوسيقى.
ّ
يتغيرون .ظهرت ثقافة
الناس بدأوا
ً
ال ـح ـفــات م ـث ــا .األم ــر فـقــط يتطلب
جــديــة فــي الـعـمــل ،وإصـ ــرارًا .قبل أن
أصــل ملــا أري ــدهّ ،
تعرضت النــزالقــات
ّ
ّ
بمجرد أن يقرر أحدهم
كثيرة ،لكن
أن يصبح فنانًا ،تكون هذه مخاطرة
ب ـ ـحـ ــد ذاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا .هـ ـ ـن ـ ــاك فـ ـ ـ ــرق ج ــدي ــة
وتجارب جديدة موهوبة ،عليها أن
ّ
تكمل ألن البنية صارت مهيأة.
ّ
■ في فيلم «وحدهم العشاق بقوا أحياء»
لـجـيــم ج ــارم ــوش ،ت ـق ــول «إي ـ ــف» عـنــدمــا
ّ
تسمع غ ـنــاءك «أن ــا واث ـقــة أنـهــا ستصبح
م ـش ـه ــورة ج ـ ـ ـدًا» ،ف ـي ــرد «آدام» بــال ـقــول:
ّ
«أتمنى أال تصبح كذلك .إنها أهم من ذلك
بـكـثـيــر» .كـيــف يمكنك كفنانة املحافظة
ع ـلــى هـ ــذا ال ـخ ــط ال ـف ــاص ــل ب ــن أس ـلــوبــك
واتجاهك الفني املستقل وبني الشهرة ،من
دون الوقوع في النمط التجاري السائد؟
أنا أفعل هذا في عملي ،وأدرك تمامًا
م ــا ه ــو ح ــول ــي .ه ـنــاك تــأث ـيــر لـلـقــوة
ّ
واملال على النجاح ،غير أن األولوية
تبقى عملي وقيمته الفنية .ل ــذا ،ال
يمكنني ال ـق ـيــام بـتـســويــات كـثـيــرة.
إذا ك ــان ــت األول ــوي ــة أن أج ـم ــع امل ــال
أو أصـ ـب ــح س ــوب ــر سـ ـت ــار ســأص ـنــع
موسيقى مختلفة ،وسيكون دافعي
شيئًا آخــر .األهــم أال ينجرف الفنان
مع العروضات التي ال تشبهه .هناك
أش ـي ــاء عـلـيـنــا تـقـبـلـهــا أح ـيــانــا مثل
كثرة املقابالت التلفزيونية تحديدًا.
■ م ـ ـ ـ ــاذا أض ـ ــاف ـ ــت تـ ـج ــربـ ـت ــك م ـ ــع ج ـيــم
جارموش ،وما رأيك به كمخرج؟
األمـ ـ ـ ـ ــر ال يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــرة ج ـيــم
ج ــارم ــوش ،بــل بعبقريته ومـهــارتــه
وخ ـي ــارات ــه لـلـمـمـثـلــن واملــوس ـي ـقــى.
م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ،كـ ــان أحـ ــد املـفـضـلــن
لدي .املشاركة معه في الفيلم فتحت
ً
أمــامــي م ـجــاال لـلـقــاء جـمـهــور جــدي
ومـخـتـلــف ،لــم يـكــن بــإمـكــانــي لـقــاؤه
وحــدي بسبب الحظر املوجود على
املوسيقي غير التجاري.
■ هل هناك مشاريع جديدة؟
ّ
اآلن لــدي جــولـتــي .ومــا زلــت أحضر
ألبومي الجديد.
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صوتها من شوارع بيروت التي كانت مسرحًا للحرب لسنوات،
مع فرقة «ســوب كيلز» برفقة زيــد حمدان ،في قالب موسيقي
مختلف عن السائد آنذاك .غادرت العاصمة اللبنانية إلى اإلمارات
في طفولتها بسبب الحرب ،ثم عادت إليها لتنطلق مع زيد في
ّ
مشروع «سوب كيلز» التي مثلت نواة ما ُعرف في ما بعد بفرق
الـ«أندرغراوند» في لبنان ،وأصدرت معها ثالثة ألبومات لتغادر
بعدها الفرقة وبيروت إلى فرنسا.
خاضت ياسمني تجربة أولى نحو العاملية تحت اسم «ياس» في
 Arabolgyعام  2009مع املنتج  Mirwaisالذي يعمل مع مادونا.
ّ
انقسمت اآلراء واألذواق حوله ،لكنها لقيت تشجيعًا برغم ذلك
واستضافتها «مهرجانات جبيل الدولية».
ّ
مثل ألبوم «يا نــاس» الــذي تعاونت في إصــداره مع املنتج مارك
كولني انطالقة ومغامرة جديدة لياسمني ،وتعود من خالله إلى
ّ
ّ
خلفيتها املوسيقية العربية والشرقية ،هي التي كانت قد غنت
في البدايات لعبد الوهاب وأسمهان على طريقة «سوب كيلز».
ّ
في جولتها «يا ناس  ،»2015تغني غدًا «بيروت» لعمر الزعني
و«إن كان فــؤادي» ،و«ال مش أنا اللي أبكي» ملحمد عبد الوهاب،
ً
ً
وتضيف أعماال ألسمهان ونجاة الصغيرة ،فضال عن مختارات
أخرى من أعمالها مع .Soap Kills
اختار جيم جارموش أغنية «حــال» من ألبوم «يا نــاس» ،لتكون
ّ
ضمن موسيقى فيلمه األخير «وحــدهــم العشاق بقوا أحياء»،
ّ
ّ
وأدت ـهــا ياسمني فــي مشهد مــن الفيلم .األغنية مرشحة اليوم
ّ
ألوسكار عن فئة «أفضل أغنية لفيلم» ،علمًا بأنه سبق للفنانة
املولودة عام  1976أن شاركت في موسيقى أكثر من فيلم ناجح،
وخصوصًا مع زوجها املخرج الفلسطيني إيليا سليمان ،مثل
«يد إلهية» و«الزمن الباقي».
ّ
ّ
لعل كل هذه املشاركات والنشاطات تــدل على صوابية قرارها
ال ـخــروج مــن لـبـنــان للبحث عــن ف ـ ّضــاءات جــديــدة .هــا هــي على
ُ
غ ــاف مجلة «رول ـي ـنــغ س ـتــون» تـلــقــب ب ــ«امل ـل ـكــة»« :ت ـعـ ّـرفــوا إلــى
ملكة الفن العربي املستقل» (Meet the Queen of the Arab
 .)indie sceneأما في صحيفة «نيويوك تايمز» األميركية ،فقد
ّ
قيل عنها إنها «صــوت املوسيقى العربية املعاصر» ،لتصفها
«ليبراسيون» و«لو موند» و«لو فيغارو» الفرنسية و الـ«غادريان»
البريطانية وغيرها من الصحف العاملية بـ«أيقونة األندرغرواند
اللبناني».
إذًا ،غدًا أنتم على موعد مع حمدان ،التي تنضم إليها نخبة من
الضيوف ّ
املميزين ،في رحلة من املوسيقى اإللكترونية والفولك
والبوب .أما جديد حمدان ،فهو ألبوم  ،Best Ofالذي أنجزته مع
ّ
ويتضمن مختارات من أغنيات اشتهرت بها Soup
زيد حمدان
.Kills
جـ ــولـ ــة «ي ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــاس» :غـ ـ ـ ـدًا ـ ـ ـ ـ  21:00ـ ـ ـ ـ ( O1neواج ـ ـهـ ــة
ب ـي ــروت ال ـب ـحــريــة) .لــاسـتـعــام وال ـح ـجــز70/939191 :
و01/999666

Gossip
■ أوضح املمثل السوري فادي صبيح
ّ
لـ«األخبار» أنه اعتذر عن عدم املشاركة
ّ
«العراب» (سيناريو حازم
في مسلسل
سليمان ،وإخ ــراج املثنى صبح ،وإنتاج
سما الفن) ،فيما انضم أخيرًا إلى قائمة
أبطال «بقعة ضــوء( »11إخــراج سيف
الـشـيــخ ن ـج ـيــب) ،بــال ـتــوازي مــع االنـتـهــاء
م ــن تـصــويــر دوره ف ــي «غ ـ ـدًا نلتقي»
(إخ ــراج رامــي حنا) ،كما شــارك صبيح
هــذا املــوســم فــي مسلسلي «دامسكو»
(إخـ ـ ــراج س ــام ــي الـ ـجـ ـن ــادي) ،و«ع ـنــايــة
مشددة» (إخراج أحمد إبراهيم أحمد)
■ يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر جـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة ع ـلــى
املـصـنـفــات الفنية املـصــريــة ،إرس ــال
الـحـلـقــات األولـ ــى مــن مـسـلـســات شهر
رم ـضــان ل ــه ،لـعــرضـهــا عـلــى لـجـنــة فنية
خـ ــاصـ ــة ملـ ـش ــاه ــدتـ ـه ــا ،وإبـ ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي
فـيـهــا .وك ــان الـجـهــاز قــد أج ــاز أكـثــر من
 30س ـي ـنــاريــو مـكـتــوبــا م ــن دون إب ــداء
مـ ــاح ـ ـظـ ــات عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،مـ ـنـ ـه ــا م ـس ـل ـســل
«أس ـت ــاذ ورئ ـيــس ق ـســم» ل ـعــادل إمــام
(تــألـيــف يــوســف مـعــاطــي ،وإخـ ــراج وائــل
إحسان) ،و«ذهاب وعودة» ألحمد السقا
(تــألـيــف عـصــام يــوســف وإخـ ــراج أحمد
شفيق).

■ انتهى املـخــرج الـســوري هيثم حقي
(ال ـ ـصـ ــورة) م ــن ت ـصــويــر الـ ـج ــزء ّ
األول
مــن مسلسله «وج ــوه وأمــاكــن» ،وهو
بـعـنــوان «وق ــت مستقطع» بطولة جمال
سليمان وي ــارا ص ـبــري .والـعـمــل عـبــارة
ّ
ع ــن ثــاثــة أج ـ ــزاء ،يـتــألــف ك ــل مـنـهــا من
عشر حلقات ،كتابة غسان زكريا وخالد
خليفة وهيثم حقي .وفي الوقت الذي بدأ
فيه النجم السوري فارس الحلو تصوير

دوره فــي الـجــزء الـثــانــي مــن الـعـمــل ،بات
مــؤكـدًا ّأن فــريــق املسلسل لــن يستطيع
إنـ ـه ــاء ك ــام ــل ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـص ــوي ــر قـبــل
رمضان .وقد استعان «شيخ املخرجني
الـ ـس ــوري ــن» أخـ ـيـ ـرًا ب ـف ـنــي الـغــرافـيـكــس
وامل ــون ـت ــاج الـشـهـيــر إيـ ــاد ش ـه ــاب ،بــرغــم
ان ـق ـطــاعــه ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي الـ ــدرامـ ــا منذ
س ـنــوات ،وذل ــك لـلـحــاق بـمــوســم الــدرامــا.
وي ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح أن ُي ـ ـعـ ــرض امل ـس ـل ـس ــل عـلــى

تلفزيوني «قطر» و«العربي».
■ لـ ـ ّـحـ ــن املـ ـغـ ـن ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ــاص ــي
ال ـ ـحـ ــانـ ــي ش ـ ـ ـ ــارة م ـس ـل ـس ــل «ب ـن ــت
ّ
ال ـش ـه ـب ـن ــدر» (كـ ـت ــاب ــة هـ ـ ـ ــوزان ع ــك ــو،
وإخ ــراج سيف الدين سبيعي) على أن
ّ
يغنيها نــادر األتــات في ّأول تجربة من
نوعها له .يذكر ّأن العمل سيعرض في
رمـضــان املقبل على قناة «املستقبل»،
ويــؤدي بطولته سالفة معمار ،وقصي
خ ــول ــي ،وق ـيــس الـشـيــخ نـجـيــب ،وأحـمــد
ال ـ ــزي ـ ــن ،وسـ ـمـ ـي ــرة بـ ـ ـ ـ ـ ــارودي ،وفـ ـ ــادي
إبــراهـيــم ،ومـجــدي مشموشي ،وطوني
ّ
عيسى ،وعصام بريدي ،وطوني مهنا،
وديمة الجندي.
■ أك ــدت م ـصــادر ل ــ«األخ ـبــار» ّأن صناع
مسلسل ال ـجــزء الـخــامــس مــن «الكبير
أوي» بطولة أحمد مكى ،وإخ ــراج أحمد
ّ
الجندي ،يتغلبون على عــدم ظهور دنيا
سـمـيــر غــانــم مـعـهــم ،بـطــريـقــة كــومـيــديــة،
إذ تـصــدمـهــا س ـ ّـي ــارة فــي بــدايــة األح ــداث
ّ
وتتغير مالمحها
وتخضع لعملية تجميل
بــال ـكــامــل ،ل ــذا اس ـت ـعــانــوا بـمـمـثـلــة أخ ــرى
للقيام بالدور في املسلسل ّ
املقرر عرضه
خالل شهر رمضان املقبل على .cbc

