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)فريال حماد(

عبدالحميد الخطيب
حتت رعاية واشراف 
الش���اعر الشيخ  عام من 
دعي���ج اخلليف���ة تنطلق 
الرعب«  مسرحية »فندق 
على مسرح النادي األهلي 
القطري بالعاصمة القطرية 
الدوحة اعتب���ارا من أول 
أيام عيد الفط���ر املبارك، 
حيث قد ش���ارك اخلليفة 
في صياغة أش���عارها مع 
العلي،  الش���اعر س���امي 
وهي م���ن تأليف واخراج 
عادل املسلم ويشارك في 
بطولتها حش���د كبير من 

النجوم أبرزهم عبدالرحمن العقل والفنان جمال الردهان واحمد 
ايراج وغيرهم، وقد أوضح اخلليفة ان املسرحية حتمل مضمونا 
جيدا وقد شارك في صياغة عدد من األغاني واالستعراضات فيها 

منوها الى انه من عشاق مسرح الرعب.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد
تستعد الفنانة ماجدة الرومي لطرح ألبومها اجلديد مع شركة »جود 
نيوز فور ميوزك« الذي يعد الثاني لها مع الشركة بعد »اعتزلت الغرام« 
في العام 2002 على ان يطرح االلبوم في الربيع املقبل، ويضم االلبوم 
أغنيتني من أحلان مروان خوري، االولى بعنوان »ما راح أبكي«، التي 
قدمتها ماجدة في مهرجان »بيت الدين« وأخرى كتبت ماجدة كلماتها 
وحلنها مروان خوري. كما س����يضم االلبوم اغنية كتب كلماتها نزار 

فرنسيس وحلنها ملحم بركات، وتقول كلمات االغنية:
بتتغير الدقايق وبتمرق الساعات

حتى احلب بيتغير مبشوار احلياة
اال حبك انت باقي بقلبي حتى املمات

حبك حبك غيرني لبسني جناح وطيرني
طيرني متل فراشة، سابق هالعمر املاشي

والوقت املا بينطرني
حبك مش عيد وعم بيمرق مرة بالسني
حبك متل الشمس بيشرق تيلون دني

يومية بحياتي وبدقايق اوقاتي
وبكل الساعات

يذك����ر ان الفنانة ماجدة الرومي لن تطل هذه الس����نة في برنامج 
»مايسترو« مع االعالمي نيشان.

ممثل���ة م���و كويتية 
انها »مساملة« وما  تقول 
تبي مشاكل مع الصحافة 
اللي عمرها ما راح تنسى 
فضله���ا ودعمه���ا لها.. 

خووش حچي!

برنامج ف���ي احدى 
القنوات الفضائية ليما 
يفوز املتسابق بسيارة ما 
يقولوله عن نوع السيارة 
اللي فاز فيها.. عيل ليش 

مسوين مسابقات!

مشاكل مسابقات
منتج يشعر ب� »سعادة« 
كبي���رة ليما يواعد بعض 
الفنانني من اجلنسني في 
قهاوي خيطان علشان يتفق 
معاهم على اعماله اليديدة.. 

اهلل يشفي!

اتفاق

السؤال
بومتيح مدور الطاليب تقال عن الشخص:

أ ـ السمني
ب ـ املشاكس

ج ـ الطويل

براڤو يا فهد باسم عبداألمير

رائحة الدم

المجنون أيمن رضا

الوج����وه  م����ن 
الش����ابة التي تطل 
علين����ا في ش����هر 
رمضان من خالل 
املسلسالت الدرامية 
الشاب فهد  املمثل 
عبداالمير  باس����م 
اقنعن������ا  وال����ذي 
بتمثيله في مسلسل 
»دمعة يتيم« حيث 
قدم لنا ش����خصية 
االبن املضطهد الذي 
يعاني من قس����وة 
وظل����م أبيه وأجاد 
بتعابيره  ال����دور 
احلزين����ة.. براڤو 

يا فهد.

اس���تطاعت املمثلة نيللي كرمي التي تقوم بدور 
صحافية مصرية في العراق في مسلس���ل »هدوء 
نسبي« ان تشد اجلميع حلضورها املميز وألدائها 
الصادق في هذا العمل وان عابه بعض الهدوء املفتعل 
اال ان دورها يبقى بحق البداية الفعلية لها في الدراما 
التلفزيونية. فمن خالل ش���خصية »ناهد خيري« 
أوصلت نيللي احساسها إلينا واملليء باحلزن ورائحة 
الدم خاصة املش���هد الذي حتاول فيه التأكد من ان 
أح���د املصابني مازال حّيا لتقّلب اجلثة فتفوح منها 
رائحة الدم ما يصيبها بالغثيان ويصيبنا بالدهشة 

جلمالية أداء نيللي.

وكما متيزت نيللي كرمي في »هدوء نسبي« تألق 
أمين رضا في مسلسل »رجال احلسم« حيث يلعب 
في العمل دور ضابط في املوساد اسمه اسحق يذهب 
الى سورية ليتقمص دور املجنون »أبوعراج« ليختفي 

بعدها من القرية ثم يظهر مجددا في براغ.
ونستطيع ان نقول ان أجمل ما في العمل كان دور 
أمين رضا اذ لم تنفع اخلدع السينمائية والتلفزيونية 
التي جلأ اليها املسلسل عبر التفجيرات وغيرها وال 
احلبكة الدرامية التي شهدت بطئا شديدا وصل الى 
حد امللل في ايصال العمل الى جمهور عريض أو الى 

شريحة تهتم أساسا مبسلسالت اجلاسوسية.

فهد باسم عبداألمير

مواعظ وخطب

اكثر ما يزعج في املسلسالت الدرامية هو اسلوب 
الوعظ املباشر واملثالية املبالغ فيها، فما نشاهده في 
مسلسل »ماتخافوش« مع نور الشريف حافل باملواعظ 
االخالقي���ة التي ال تنته���ي، وباالدعاءات اخلطابية 
اثناء احلوارات اضافة لتضمن كل حلقة موضوعا 
طارئا بطريقة تقليدية كموضوع االجانب املناصرين 

للقضايا العربية وغيرها من القضايا.
يبقى ان نقول ان ما نشاهده في واقعنا االعالمي 
كاف وال نستطيع ان نتقبل األمر من مسلسل نريد ان 

نتسلى مبشاهدته ال ان يعطينا دروسا وخطبا.

نور الشريف في مسلسل »ماتخافوش«

مشهد من مسلسل »هدوء نسبي«

امين رضا »رجال احلسم«

ماجدة الرومي

فريق البرنامج في لقطة جماعية داخل االستديو

هبة الدري والقرقيعان

الشيخ دعيج اخلليفة

صبا مبارك »بلقيس«

بلقيس.. سحر التاريخ عندما يعصف به الحاضر
محمد ناصر

للدراما التاريخية عادة سحرها اخلاص الذي ينقلك الى حقبات وأزمنة 
سطعت وبرزت وتواترها الناس حتى وصلت الى ايامنا. السحر وااللق 
يكون وقعه مضاعفا عندما تكون احداثه وقصته التاريخية قد ذكرت في 
القرآن الكرمي كحال مسلسل »بلقيس« ملكة سبأ واشهر ملكات املشرق 
الذي يعرض حاليا على قناة دبي ويحظى متابعة وانتش����ارا كبيرين. 
يعرض املسلس����ل قصة بلقيس ابنة امللك الهدهاد التي لها من الفطنة 
ورجاحة العقل واحلكمة الكثير ما يجعلها تعترض وحتتج على سياسة 
ابيها الذي راكم من ازمات مملكة س����بأ بسبب تصرفاته التي ابعدت من 
حول����ه الناس عبر اقصائهم والبطش بهم والتفرد برأيه حتى تظهر له 
مقدرتها فيسمح لها باملشاركة في بحث شؤون العامة وقضايا احلكم.

بلدة طيبة

اجلو العام للمسلسل جنح بشكل كبير في نقلنا الى اجواء مملكة سبأ 
وصراعاتها والطمع في خيراتها وممتلكاتها وتصويرها لنا باشجارها 
اخلضراء ومياهها وزرعها، وهي التي ذكرت في القرآن )بلدة طيبة ورب 
غفور( باالضافة لالس����هاب في ذكر اسماء االماكن والقبائل التي كانت 
تضمها اململكة مع املرور في اسواقها وما يخالبك من شهور بدفء املكان 
وانت تسبر اغوار حضارة اصيلة قدمها لنا املسلسل العادتنا الى عبق 

تراث وتاريخ مملكة سبأ.

بلقيس السحر والغموض

ال شك ان قصة بلقيس معجونة بالسحر والغموض فجميع املسارات 
الدرامية اجلميلة الي قصة متوافرة فيها من ش����ؤون احلكم وشجونه 
وس����لطته الى احملافظة عليه عبر معارك السلم واحلرب الى املواضيع 
العاطفية والتداخل ما بني قلب امللكة وعقل احلاكمة والصراع الدائر بينهما 
الى اجلانب الديني احلاضر بقوة عبر تنازع نفسها بني آلهة سبأ وعدم 
اقتناعها بعبادتهم وبني رسالة النبي سلمان ان تأتيه وقومها مسلمني. 
كل هذا الغنى والثراء الدرامي بتشعباته املتعددة لم ينج املسلسل من 
الس����رد التقليدي الذي وصل الى حد امللل في احللقات العشر االولى اذ 
بالغ املؤلف في التركيز على احداث غير ذات اهمية بالنس����بة خلطوط 
اخرى كان من املفترض ان حتظى مبس����احة درامية اكبر. فصحيح انه 
من املتعارف عليه في املسلس����الت التاريخي����ة ان تكون هناك توطئة 
ومتهيد لالحداث عبر بناء الشخصيات بطريقة متأنية ومنطقية في آن 
واحد لكن دون التوغل في التركيز على شخصيات تعد ثانوية كنساء 

احلمراء وغيرها من املواضيع

انعدام اإلضاءة بعد عرض نصف حلقاته

ما يؤخذ على العمل أيضا قلة األماكن اخلارجية التي يتم التصوير 
بها في احللقات العشر األولى اضافة الى مشاهد ساءها انعدام االضاءة 
بطريقة مزعجة خاصة داخل القصور في س����بأ أو في احلبشة لدرجة 
ان وجوه املمثلني لم تعد ظاهرة من حدة الس����واد ولعل أبلغ مثال على 

ذلك املشاهد التي يظهر فيها النجاشي بلونه األسود ليكون املشهد قامتا 
لدرجة تنّفر املشاهد. ولكن بدءا من احللقة الثالثة عشرة تبّدل األمر بشكل 
كلي وخاصة طريقة التصوير واالخراج فرأينا كادرات رائعة ومتنوعة 
وتصويرا من أعلى داخل القصور بزوايا مختلفة أعطت حيوية كبيرة 
خاصة مع تبّدل املوسيقى أيضا في تلك احللقة واعطائها روحا ملحمية 

رافقت دخول امللكة بلقيس قصرها مسرعة نحو وزيرها األول.

ملكة األداء

جماليات عديدة رافقت العمل يبقى أبرزها األداء املتميز واملتمكن 

للنجمة صبا مبارك التي كانت تعتبر ان حلم حياتها جتس���يد دور 
امللكة بلقيس، فلم تخيب صبا ظننا واعطت دور امللكة ما يس���تحق 
واعطتنا أداء رفيعا دخلت فيه قلوبنا وعقولنا والمس���ت مش���اعرنا 
وتوجناها ملكة األداء املميز في مش���اهد املناجاة مع ربها ومش���اهد 
عملية تس���يير احلكم عبر طلبها بناء قصور للش���ورى ومؤسسات 
اجتماعية حيث برعت صبا في مش���اهد االنكسار واالنتصار، احلزن 
والفرح، احليرة واخلوف، وغيرها من مشاعر متضاربة جسدتها بكل 
تلقائية واقتدار اال ان صبا بالغت قليال في ازدياد مش���اهد البكاء اذ 
من غير املنطقي مللك���ة ان ُتظهر دموعها عند كل حدث أو ان حتبس 

بكاءها عند كل موقف!

الهدهاد والنجاشي

امللك الهدهاد )أس���عد فضة( أيضا كان من املميزين في جتسيده 
لدور ملوكي من الطراز األول وأجاد دور لعب امللك املتش���بث بحكمه 
من جهة ومن جهة أخرى التعب من حتمل شؤون احلكم مبفرده وكان 
غسان مسعود كعادته كبيرا بتأديته مشاهد قليلة لنجاشي احلبشة 

وكذلك األمر مع املمثل الذي أدى شخصية عريب قائد اجلند.

زير النساء

أما منذر رياحنة والذي أدى شخصية عمرو بن شرحبيل ابن عم 
بلقيس والذي ينازعها على حكم سبأ فرغم اجلهد الواضح الذي بذله 
اال ان أداءه شهد بعض املبالغة اضافة الى ان دوره الدرامي لم يشهد 
أي تطورات فهو احملب الدائم للنس���اء واملتربص مبملكة سبأ حيث 
أتت املشاهد التي لعبها طويلة واكتفى بأكل الفواكه ومكافأة جنوده 

ومعاقبتهم عندما يأتوه بالنساء!

أزياء صارخة

طبعا من أكثر ما يلفت االنتباه في املسلسالت التاريخية هو األزياء 
املس���تخدمة ومواءمتها للحقبة التي يتكلم عنها املسلسل وهذا ما لم 
نش���اهده حتديدا في أزياء امللكة بلقي���س التي خرجت من التاريخي 
ال���ى املعاصر وال ندري إن كان األمر في ذلك الضفاء جو من البهرجة 
أو اإلث���ارة إذ كان لباس املمثلة صبا مبارك صادما في بعض األحيان 
جلهة عري الكتفني والصدر في تناقض تام ملا ُعرف عن مالبس امللكة 
بلقيس التي كانت طويل���ة ومتتد متجاوزة قامتها وأكبر دليل ما مت 
ذكره في القرآن الكرمي عند ذهابها لنبي اهلل سليمان ورؤيتها الصرح 

اذ رفعت طرف ثوبها وكشفت عن ساقيها بعدما حسبته جلة.
رغم بعض املالحظات التي شابت حوالي نصف احللقات التي عرضت 
من مسلسل بلقيس اال ان املسلسل يبقى أحد أبرز األعمال في هذا العام 
خاصة مع التبدل الكبير الذي طرأ على العمل بدءا من احللقة الثالثة 
عش���رة حيث ازداد حيوية وغنى دراميا وجمالية في االخراج لباسل 
اخلطيب وتس���ارعا في األحداث عبر سيناريو متقن للكاتب األردني 

رشيد خصاونة الذي استعدنا معه بريق بلقيس ملكة سبأ.

صبا مبارك ملكة األداء.. واإلضاءة أفسدت بعض جماليات العمل

الخليفة في »فندق الرعب« بالدوحة

ماجدة الرومي: »ما راح أبكي« في الربيع
أم منيرة تفوز بـ »الهوندا« الثانية في »كنز FM«تستعد لطرح ألبومها ولن تطل مع »المايسترو«

مفرح الشمري
لم تصدق املستمعة شاهة سعد 
»أم منيرة« انها فازت بالس����يارة 
الثاني����ة املقدمة من برنامج »كنز 
FM« من نوع »هوندا« اال بعد ما 
كررت عليها مقدمة البرنامج هبة 
الدري اجلائزة ع����دة مرات حتى 
تس����توعب ما تقوله، االمر الذي 
من خالله عبرت »أم منيرة« عن 
فرحتها خاص����ة انها المت كثيرا 
ابنتها »منيرة« عن مش����اركاتها 

العديدة بالبرنامج من خالل ارسال 
»مسچات« بشكل كبير و»هاوشتها« 
حت����ى ال تكون »الفاتورة« كبيرة 
جدا، ولكن بعد فوزها قالت البنتها 
»تلفون����ي حتت أمرچ وش����اركي 
مثل ما تبني في البرنامج يا وجه 

السعد«.

تأثر هبة

مقدمة البرنامج هبة الدري 
تأثرت كثيرا بكالم »أم منيرة« 

وه���ي تل���وم ابنتها الرس���ال 
»املس���چات« للبرنامج والتي 
انتهت بربحها سيارة »الهوندا« 
الثانية وشاركها بهذا التأثر اسرة 
البرنامج ومراقبو وزارة االعالم 

الذين شهدوا عملية السحب.

بنفسجي

طلب احد املتصلني من هبة 
الدري ان يكون لون ال� »لكزس« 
اللي يبي يفوز فيه بنفس���جي 

مقدما شكره للشركات الراعية 
للبرنامج وهي »زين«، »األنباء«، 
»منت���زه خليفة الس���ياحي«، 
الوطنية«، »ايه ون  »البترول 
السيارات«، »املصممة  لتأجير 
النوبي«،  الكويتي���ة فري���دة 
»كتورك���ت«، »كون س���بت«، 
»ليموزين اخلرينج«، »أطياب 
املرش���ود«، »كوالت���ي ن���ت«، 
»فندق ك���راون بالزا الصحي« 

وغيرها.

تم السحب بحضور مراقبين من وزارة اإلعالم


