
الخميس 24 يونيو 2010   25فنون
أكثر من 12 ساعة عاشتها »األنباء« في لوكيشن تصويره

سعاد عبداهلل تنحاش من »زوارة الخميس« بسّبة المشاكل
خالد السويدان

لكل واحد منا طاقة في حتمل األمور، وما شاهدناه في »زوارة اخلميس« كان على عكس ذلك متاما فالطاقة والصبر في هذا التجمع كانا يدالن على احلب والتفاؤل 
والتآلف واحلميمية التي تدفع كل واحد ليضحي ويتحمل ويخلق أجواء فيها روح االس�رة الواحدة، أكثر من 12 س�اعة متواصلة عاشتها »األنباء« في لوكيشن تصوير 
»زوارة اخلميس« الذي سيعرض في شهر رمضان املبارك على قناتي »الوطن« و»أبوظبي«، وهو من تأليف املبدعة في األعمال الدرامية هبة مشاري حمادة، واخراج 
املبدع البحريني محمد القفاص وبطولة الفنانة القديرة س�عاد عبداهلل والفنان القدير محمد املنصور وخالد أمني ومشاري البالم وخالد البريكي وحسني املهدي 
وحمد العماني وعبداهلل الزيد وحمد اشكناني وإسماعيل سرور، والهام الفضالة وملياء طارق وشجون ومرام ومالك وبثينة الرئيسي وفاطمة الصفي وياسة وغيرهم 
الكثير من أملع جنوم الفن في الكويت واخلليج. »األنباء« تواجدت في موقع التصوير الذي استمر أكثر من 12 ساعة متواصلة ورصدت الواقع الذي نعيشه في حياتنا 
اليومية، خاصة في »زوارة اخلميس« هذا اليوم الذي يجتمع فيه كل أفراد االسرة األم واألب واالبناء واألزوج واألحفاد، فنشهد احلب والكره ونرى احلنان والهجران 
واخليانة واالمانة، كل هذه احلاالت والقيم االنسانية في النفس البشرية، وهذا هو سر جناح الكاتبة هبة مشاري حمادة التي صاغت حوارات هذا العمل وسنشاهدها 

بعدسة املخرج الرائع محمد القفاص حيث يجسد األحداث على أرض الواقع جنوم الصف االول والثاني والثالث في الدراما الكويتية.

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل ونظرة تأمل

الزميل خالد السويدان مع فريق العمل

أم طالل مع بوعبداهلل

أم طالل تأكل املعدس

خالد أمني وزوجته ملياء طارق في حوار جانبي

الفنان خالد البريكي مع أبنائه

البالم واملهدي والعماني بانتظار املعدس

الهام الفضالة

أم طالل تقدم »املعدس« للمخرج محمد القفاص

الفنانتان مرام وبثينة الرئيسي في مشهد مؤثر

مشاري البالم مع مالك

البالم »المختلف« مع »مالك«
يقدم لنا الفنان الرائع مش���اري البالم »كركتر« مختلفا هذه 
الس���نة من خالل هذا املسلس���ل ويعتبره ذلك دورا مختلفا في 
حياته خاصة انه لم يلتق الفنانة القديرة سعاد عبداهلل ومحمد 
املنصور منذ مسلسل »ام سليمان«. واعتبر البالم هذه التجربة 

فريدة بكل ما حتمله الكلمة من معنى. 
اما الفنانة مالك فهي اس���م على مس���مى ألن دورها في العمل 
مختلف وهي جتس���د دور الزوجة الصاحلة التي تعتبر من اهل 
اهلل باملسمى احمللي باالضافة الى وجود ابنائهما الذين يشكلون 

نقطة حتول كبيرة في حياتهما االسرية.

تعودنا في اكثر من عمل 
ان نرى الثنائي املميز الفنان 
خالد امني والفنانة ملياء طارق 
ولكن هذه املرة سنراهما في 
شكل جميل ومليء باالحداث، 
فالفنان خالد امني يجس����د 
دور ال����زوج والضابط في 
السلك العس����كري ولديه 
خط مختلف، كما س����نجد 
ان وظيفته تس����بب له في 
مش����اكل كبيرة في حياته، 
خاصة انه يعاني من مرض 
الشك. اما الفنانة ملياء طارق 
فسنراها جتسد دور الزوجة 
الدلوعة التي تعتني بنفسها 
وال تبالي بأي شيء ولكن 
بطريقة ستكون كوميدية 

وفي إطار جديد وجميل.

ال ننك�������ر الق���درة 
الفنانة  الكبيرة لتقدمي 
مرام لألدوار الكوميدية 
التي تتس���م بالسذاجة 
و»العبط«، وهذه املرة 
وفي هذا العمل سنجدها 
تقدم لنا دورا كوميديا 
يتعام���ل بخف���ة ال���دم 
والطيبة الكبيرة، خاصة 
عندما يكون زوجها الفنان 
البريكي،  الرائع خال���د 
ال���ذي يجس���د لنا دور 
الزوج غير املبالي بحياته 
األسرية والذي ميكننا ان 
نقول انه شخص »هايت« 
يحب البحر ويعشق البر 
ويعتب���ر أصدقاءه أهم 

أولوياته.

فيه ان املهدي يعشق البنات ولديه مغامرات عديدة 
مع كثير من الشخصيات، وهذا األمر يسبب له عقدة 
ف���ي حياته أمام زوجته التي جتس���د دور الدكتورة 
املكسورة املغلوبة على أمرها، ورمبا كثير من الشباب 
في الوقت احلالي ال يقدرون هذا الشيء ومدى انعكاسه 

على حياتهم األسرية.

الجنود المجهولون
في كل عمل ناجح جهود مجهولون خلف الكاميرا 
يعانون ويس���هرون ويجتهدون لكي يظهر لنا العمل 
بأفضل صورة، فكل الش���كر والتقدير الى مدير إدارة 
اإلنتاج أحم���د البريكي وإلى املس���ؤولني عن املكياج 
هدى وس���لوى السلمان وإلى مس���اعدة املخرج دعاء 
ومس���اعد املخرج رؤوف الضبع واملخرج املنفذ خالد 
جمال واملصور محمود على جهودهم الواضحة إلجناح 

خطة سير العمل.

القفاص ونظرة إخراجية إبداعية
قال املخرج البحريني محمد القفاص ان هذه هي 
املرة األولى في حياته التي يخرج فيها عمال بهذا العدد 
الهائ���ل من املمثلني الذين يعتبرون جميعا جنوما، 
حيث حاول ان يجعل لكل مش���هد نظرة إخراجية 
مختلفة ولكن في روح إبداعاته اإلخراجية، باالضافة 
الى صعوبة املشاهد التي يتجاوز فيها عدد املمثلني 
24 فنانا وأكثر في نفس املش���هد، وأكد ل� »األنباء« 
ان���ه ال يفكر في إخراج مثل هذه األعمال التي تضم 
هذا الكم الهائل من الفنانني ألن اجلهد يكون مكثفا 
ومحاولة إظهار املواهب صعبة والتعامل مع الكاميرا 

يكون محدودا.

المهدي يعشق البنات والصفي مكسورة!
ثنائي جميل سنراه في هذا العمل من خالل زواج 
الفنان حسني املهدي من الفنانة فاطمة الصفي وسنرى 

معدس الساعة  5 الفجر
من األشياء اجلميلة التي شاهدناها 
في العمل روح التآل����ف بني الفريق، 
ومن األش����ياء الرائعة وجود مش����هد 
يتطلب وجود أكلة كويتية مشهورة 
»معدس«، حيث تطلب وجود هذه األكلة 
للمش����هد ان يكون في متام الساعة 5 
فجرا، وبالفعل رأينا اجلميع متفاعال 
وشعرنا بأن هذا املشهد لم يكن متثيال 
وإمنا من أرض الواقع الذي تعيش����ه 

األسرة الكويتية.

إلهام »إمبدعة« وشجون تعاني من أمها
وبثينة الرئيسي »ضايعة بالطوشة« والعماني »دلوع أمه«

وجود الفنانة الهام الفضالة في العمل اضاف فكرة خاصة ومختلفة، فهي جتسد شخصية مختلفة فهي شقيقة الفنانة سعاد 
عبداهلل، وابنتها شجون والفنان حمد اشكناني يعانيان كثيرا من أمهما. أما الفنانة بثينة الرئيسي البنت الوحيدة بني 5 شباب 
فهي »ضايعة بالطوشة« وال تعرف كيف تأخذ قراراتها، وأما الفنان حمد العماني االبن غير املتزوج فهو ال يعلم أين موقعه من 

االعراب بني االسرة ألنه مدلل من األم واألب ويعتبر »دلوع أمه«.

نجوم المستقبل
هذه الس���نة س���نرى ان جنوم العمل ه���م األطفال أو 
األحفاد، وسنرى انهم يروون لنا أحداث العمل على طريقة 
الراوي ألن لديهم البراءة في نقل األحداث، وهذا ما سيجعل 
املش���اهد يتقبل كل املعلومات بصدق، وجنوم املستقبل 
هم محمد وعمر األنصاري وعبدالعزيز وجاسم السلمان 

وطالل باسم عبداألمير.

كتابة من أرض الواقع
متيزت الكاتبة الكويتية هبة مش���اري حمادة في 
هذا العمل حتديدا بأخ���ذ احلوارات واألحداث في هذا 
املسلس���ل من أرض الواقع، وهذا يعتبر جناحا بحد 
ذاته ويجعل املش���اهد أكثر تعايشا مع األحداث ألنه 
يشعر بروح التآلف مع جنوم العمل وكل واحد منهم 

رمبا يتكلم عن مشاكله اخلاصة.

كل اسرة حتاول أن توجد أجواء حميمية بني ابنائها، وفي »زوارة اخلميس« نرى الفنانة القديرة سعاد عبداهلل متزوجة 
من الفنان محمد املنصور وهما من الطبقة املتوسطة ولكن اهلل مّن عليهما باخلير والراحة النفسية قبل كل شيء.

لديهما 5 ابناء شباب هم: خالد أمني ومشاري البالم وخالد البريكي وحسني املهدي وحمد العماني وابنتهما الوحيدة 
بثينة الرئيسي، وكل واحد منهم لديه حياته اخلاصة وطريقه الدرامي املختلف باالضافة الى زوجاتهم ومعاملة االم 
واالب لهم بطريقة حضارية والوقوف مع احلق بكل ش����كل من االش����كال ومن خالل زوارة اخلميس هذا اليوم الذي 
يتجمع فيه افراد العائلة س����واء في بيت االب او الش����اليه او املزرعة نرى احداثا كثيرة مليئة باملواقف املشوقة التي 

جتعل العمل اكثر جرأة بطريقة حميمية.

أس�رة
مث�الية

زواج لمياء طارق
وشكوك خالد أمين

مرام »العبيطة« 
وخالد البريكي »الهايت«


