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منوعات

»فتى األحالم«.. والخاتم!
من املسلسالت اجلميلة التي عرضها تلفزيون الكويت مسلسل »فتى 
األحالم« الذي كان يتطرق للمش���اكل النفسية التي حتصل لإلنسان، 
خاصة عندما يتلقى هدية قيمة من احد األش���خاص القريبني له فكان 
بطل املسلسل الفنان القدير عبداهلل احلبيل متعلقا كثيرا باخلامت الذي 
أهداه إياه والده قبل وفاته وكان يعتقد ان هذا اخلامت هو سبب سعادته 
في احلياة، حيث انه يقع في مواقف كثيرة ال يحس���د عليها سواء في 
مجال أسرته أو عمله، خاصة انه كان يتخيل ان والده ال يزال يعيش 

معه فهو يكلمه ليال بعد أن وضع صورته في غرفة نومه.

أعمال
تنسى ال

إعداد مفرح الشمري
هناك اعمال ال تنسى مهما دار الزمن والتزال راسخة في عقول املشاهدين 
ألنها حتمل بني طياتها الكثير من املعاني التي رمبا لم جندها في األعمال احلالية.. 

من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال حتى تظل خالدة: سامية جزائري.. 
»عيلة خمس نجوم« زاوية نس�لط الضوء فيها على نقاط التحول 

في حياة جنوم الساحة الفنية والغنائية وحتى 
االعالمية والتي بس�ببها وصلوا الى ما هم عليه 
اآلن من شهرة لدى اجلماهير احمللية واخلليجية 

والعربية.

نقط��ة تح����ول

دمشق � هدى العبود
ُتع���د الفنان���ة الس���ورية 
املخضرمة س���امية جزائري 
واحدة من أبرز جنمات الدراما 
الس���ورية على اإلطالق، فهي 
تتمتع مبوهبة فنية قل نظيرها 
الس���وريات من  الفنانات  بني 
بن���ات جيلها، وب���رزت هذه 
املبكرة من���ذ بداية  املوهب���ة 
احترافها التمثيل في منتصف 
السبعينيات من القرن املاضي، 
سواء في املسرح أو التلفزيون، 
وهي تتعامل مع أدوارها بعفوية 
وحرفية عاليتني، شاركت سامية 
جزائري ف���ي متثيل أكثر من 
مائة مسلسل تلفزيوني خاص 
بالدراما السورية، والقسم األكبر 
من هذه األعمال كان في اجلانب 
الكوميدي، وقد بدأتها بسلسلة 
»مرايا« مع الفنان ياسر العظمة 
ومن ثم في سلسلة »النجوم« 
مع املخرج هشام شربتجي الى 
جانب أعمال كوميدية اخرى مع 
دريد حلام وأمين زيدان وآخرين، 
ومن أبرز أعمالها التلفزيونية 
نذكر لها املسلس���الت التالية: 
يوم بيوم، وين الغلط، دبليو 
دبليو دوت ك���وم، أبوالبنات، 

يوميات جميل وهناء، ألو جميل ألو هناء، مرايا، طيبون، عيلة 
خمس جنوم، عيلة س���ت جنوم، عيلة سبع جنوم، عيلة ثمن 
جنوم، ليالي الصاحلية، جوز الست، أيام شامية، أهل الراية، 
احلوت، ش���تاء ساخن، مرس���وم عائلي.. وغيرها الكثير، الى 
جانب مس���رحيات مثل غربة، ضيعة تشرين مع الفنان دريد 

حلام والفنان الراحل نهاد قلعي.
وهي على الرغم من حضورها القوي في املسلسالت التلفزيونية 
التي شاركت بها في سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي، سواء 
أكانت كوميدية أو تراجيدية، جاءت ش���هرتها الفنية الواسعة 
على الصعيدين احمللي والعربي من خالل مسلسل »عيلة خمس 
جنوم« من تأليف الكاتب الدرامي حكم البابا وإخراج هش���ام 
شربتجي، وشاركها في البطولة فارس احللو، وأمل عرفة وقد 
استطاعت الفنانة سامية جزائري في هذا املسلسل الكوميدي 
ان ترسخ أقدامها بشكل الفت لتتبوأ موقع الصدارة بني فنانات 
الدراما السورية بخفة ظلها وموهبتها التي شهد لها اجلميع بها 
خاصة من املعنيني بالش���أن الفني، كنقاد ومخرجني وممثلني، 

وقد شبهها البعض بزينات صدقي سورية.
وفي لقاء خاص معها أكدت س���امية جزائري ان شخصية 
»أم أحمد بال ليش« في مسلس���ل عيلة خمس جنوم كرس���تها 
كبطلة كوميدية أولى في سورية رغم ان املسلسل اعتمد أساسا 

على صيغة البطولة اجلماعية، 
وتضيف الفنانة جزائري قائلة: 
عندما ق���رأت دوري في »عيلة 
خمس جنوم« فرحت كثيرا ألنني 
وجدت فيه فرص���ة لتوظيف 
كل طاقات���ي وموهبتي ليخرج 
بالصورة التي رسمتها لنفسي، 
وكان لي ما أردت وانفردت بهذا 
الدور وجعلته يتفوق على أدوار 
اآلخرين الكوميدية، خاصة ان 
املشاركني معي ال يقلون موهبة 
وحضورا من أمثال فارس احللو 
واندريه سكاف وحسام حتسني 
بك، وأحمد اهلل ان اجلمهور قد 
تفاعل مع دوري وكانت تأتيني 
عش���رات الرسائل واالتصاالت 
التلفونية التي تثني على أدائي 
لشخصية »أم احمد بال ليش« 
وتبدي سعادة بهذه الشخصية 
الكوميدي���ة والت���ي وصفت ب� 
»املهضومة« وبعد هذا املسلسل 
أسس���ت على هذه الشخصية 
وأخذت أطور في أدواتي الفنية، 
وعلى سبيل املثال أذكر دور »أم 
محمود« في مسلس���ل يوميات 
جميل وهناء، وآلو جميل.. آلو 
هناء، وش���خصية »أم عبدو« 
في مسلسل البيئة الناجح أيام 
شامية من تأليف أكرم شرمي وإخراج بسام املال، وعلى صعيد 
األعمال التراجيدي���ة مثلت مجموعة م���ن األدوار التي أحبها 
اجلمهور، كما في مسلس���ل »أهل الراية« للمخرج عالء الدين 
كوكش والكاتب أحمد حامد حيث جسدت شخصية أم سعيد، 
وفي مسلس���ل »احلوت« للمخرج رضوان شاهني، مثلت دور 
العمة جميلة الت���ي متثل احلكمة والده���اء الطيب بعيدا عن 

اخلبث واملكر.
وعن رأيها في مسيرة الدراما السورية قالت: بكل أسف شابت 
الدراما السورية في السنوات األخيرة موجة من الهبوط على 
مستويات متعددة سببها بعض املخرجني الشباب الذين ال هّم 
لهم سوى جمع املال على حساب جودة العمل الفني، وهنا البد 
من التأكيد على ان الدراما الس���ورية شهدت سنوات ازدهارها 
على يد مخرجني متتعوا بأخالقيات املهنة وكان همهم منصبا 
على جناح عملهم الفني، دون االلتفات للجانب واملردود املادي 
اللذين سيجنونهما من وراء ذلك، وهذا ما أعطى للدراما السورية 
نكهتها اخلاصة واملميزة وأنا حقيقة أحتس���ر على تلك األيام 
اجلميلة التي كنا نعمل بها من أجل الفن وليس بهدف جمع املال، 
وقد زادت الطني بلة تلك الش���لليات الفنية التي ازدهرت على 
يد أولئك الذين يصفون أنفس���هم باملخرجني وهم في احلقيقة 

بعيدون كليا عن أخالقيات هذه املهنة، ورسالتها النبيلة.


