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ممثل قاع����د يعامل أحد 
املنتجني باحترام بس هاملنتج 
اعتقد هاالحت����رام ضعف 
انه يراويه  ويفكر هاملمثل 
ويه الثاني علشان يضبط 

حاله.. زين تسوي!

ممثلة عل���ى قولتها 
كانت مش���تاق���ة للعمل 
م���ع فنان مش���هور بس 
بع���د ما ش���افت تعامله 
معاها حتس���ف�ت وايد.. 

اهلل يعينچ!

ضعف تعامل
مدير إنتاج يبي يصلح 
بني ممثلتني تهاوشت���ان 
ف���ي أح���د املقاه��ي بس 
حّصله زف���ه محترم����ة 
من وحدة فيهم.. تستاهل 

شكو راز ويهك!

هوشة

المؤلف الكويتي »فارس الرهان« في مسلسالت رمضان

 أحمد الوسمي
شهدت الدراما احمللية في رمضان 2010 قفزات 
نوعية كبيرة على مستوى املتابعة اجلماهيرية 
بلغت في بعض املسلس���ات درج���ة الذروة 
وهي سابقة أولى حيث كانت األعمال العربية 
والتاريخية في السنوات املاضية هي املتميزة، 
واجلميل في املسلسات الكويتية اجلديدة انها 
من تأليف كتاب كويتيني استطاعوا من خال 
نصوصهم االس���تحواذ على املشاهد اخلليجي 
وفرض س���يطرتهم عليه منذ احللقات األولى، 
واألجمل من ذلك ان هؤالء الكتاب هم من األقام 
الواعدة والشابة التي يتخيل فيها كل من تابع 
املسلسات، ان املؤلف رمبا يكون قد جتاوز ال� 
40 عام���ا وان خبرته ال تقل عن 20 أو 30 عاما. 
وبالنظر الى األعمال املشاهدة حاليا سنجدها 

على النحو التالي:
»ليلة عيد« للكاتب حمد بدر، »زوارة خميس 
وأميمة في دار األيتام« للكتابة هبة مشاري حمادة، 
»أيام الفرح وخيوط ملونة« للمؤلف الش���اب 
عبدالعزيز احلشاش، هذه األعمال األربعة هي 
األكثر استحواذا على متابعة املشاهدين ولنبدأ 
من أعمال الكاتبة هبة مشاري حمادة التي أثبتت 
على مدار االعوام اخلمسة املاضية انها قادرة على 
تقدمي مفهوم جديد للدراما احمللية وانتشالها من 
مستنقع التكرار وامللل ففي »زوارة خميس« قد 
قدمت لنا حمادة مناذج نسائية متباينة ومختلفة، 

شخصيات يجمعها اجلنس األنثوي لكنها متثل 
حالة لكل فتاة وامرأة، واألس���لوب القصصي 
»الراوي« بات من السمات التي متيز أعمالها وهي 
خطوة ليست جديدة على الدراما العربية امنا 
ميكن اعتبارها مبثابة بصمة أو التعريف عن 
نفسها، وعلى الرغم من حالة التوحد التي تعيشها 
هبة من نصوصها واألفكار التي تستنبطها من 
بنات أفكارها يظ���ل هناك نوع من االجتهادات 
لبعض األقام الصحافية التي اتهمتها بأنها قد 
تستوحي أفكارها من الروايات أو أعمال أخرى 
مثلما أشير في مسلسل »أم البنات« عندما قيل 
انه مس���توحى من ثاثية جنيب محفوظ لكن 
يظل لهبة حمادة قدرتها في اللعب على أوتار 
تامس خطوط التماس عند املرأة وأيضا قدرتها 
على افتعال األحداث التي جتذب املشاهد.وعلى 
الرغم من الهجوم غير املبرر أحيانا من بعض 
أعداء النجاح س���تصبح هبة حمادة في يوما 
من األيام الكاتبة األولى في اخلليج ونصيحة 
لهبة  »ما عليچ باللي يكسرون املجاديف ولكن 
اس���تمعي جيدا للنقد البناء«.أيضا من الكتاب 
الش���باب الواعدين الذين أصبحوا من األسماء 
التي يحرص كبار النجوم التعامل معها املؤلف 
الشاب عبدالعزيز احلشاش الذي قدم لنا رائعته 
في رمضان في مسلس���ل أيام الفرح »للمخرج 
جمعان الرويعي هذا املسلسل الذي يكاد يكون 
الوحيد الذي ال ميكن للمشاهدين ان يعتمدوا على 

احللقة املعادة ألنه عمل يجبرك على مشاهدته 
بحالة من الترقب.

 نص قالت عنه الكاتب���ة واملمثلة الكبيرة 
أسمهان توفيق: لم يفسح لنا مجاال إلبداء وجهة 
نظرنا، هذا القلم املفعم باحليوية والدماء الشابة 
هو نتاج جتربة والده املؤلف املعروف مبارك 
احلشاش لكن مع فارق ان احلشاش الصغير ولد 
كبيرا كمؤلف وسيظل احلشاش قلما يعرف أين 
يذهب ومتى يأتي باحلدث وكيف يحكم قبضته 
على زمام االمور ويفس���ح املجال أمام املشاهد 

للبحث والتنقيب عما يدور في ذهنه.
وعندما نتحدث عن الفنانة حياة الفهد البد 
ان نتوقف عن كلمة تنطق فيها في املشهد، فهي 
ليس���ت ممثلة امنا انسانية تقف أمام الكاميرا 
تسرد لنا ماذا يعني فن حقيقي الى أم سوزان 
التي ال تقبل اال مبا يس���تحق القبول، اختارت 
نص »ليلة عيد« للكاتب حمد بدر، وهو قصة 
انسانية مؤثرة، وحدث مهم خالف فيه الكاتب 
كل التوقعات، فعندما يكتشف أفراد االسرة من 
الرجال ان شقيقتهم فقدت شرفها سيكون مصيرها 
ومصير حبيبها املوت، ولكن كان للكاتب حمد بدر 
رأيا آخر، فالثمن الذي ستدفعه لولوة لن يكون 
موتا تخرج فيه روحها بعد دقائق امنا موتا بطيئا 
يازمها طوال حياتها هذا املوت البطيء هو من 
حبس أنفاس املشاهدين وبدال من احلقد والنقم 

عليها تعاطفوا معها بصورة شديدة.

كشنستينم لي ع

»زوارة خميس« و»ليلة عيد« و»أميمة« و»أيام الفرج« األكثر متابعة

كشنستينم لي ع

المستمع محمد فرج يفوز بـ »تشارجر«  كنز  Fm األول

مفرح الشمري
هنأ »الذيب« أحمد املوسوي املستمع محمد صالح فرج بعد 
فوزه بسيارة »تشارجر« في السحب االسبوعي األول لبرنامج 
»كنز Fm« الذي يعده علي حيدر وخديجة دش���تي ويتصدى 
إلخراجه نايف الكندري وذلك بحضور مراقبي اإلعان التجاري 
بوزارة اإلعام الذين قاموا بعملية »جرد« االرقام في الكمبيوتر 

وسحبها عشوائيا قبل نهاية بث البرنامج بدقائق.

أول مرة

ومن جانبه عبر املس���تمع محمد صالح فرج عن سعادته 
بفوزه بأول سيارة يقدمها »كنز Fm« خاصة انه كان يفكر في 

شراء سيارة البنته بعد قبولها في اجلامعة.
واضاف في اتصاله الهاتفي انه ألول مرة يفوز في برنامج 
اذاعي، متمنيا ان يحالف احلظ جميع املشاركني في هذا البرنامج 
الذي ترعاه ش���ركات ومؤسسات وطنية حترص على اسعاد 

اجلميع.

مفاجأة »القرقيعان«

في حلقة الليلة من البرنامج س���تتضاعف اجلوائز لتصل 
الى 150 ألف دوالر مقدمة من »زين«، »األنباء«، »منتزه خليفة 
السياحي«، »فروت بوكيه رفلكشن«، »صالون كتوركت«، ايه 
ون لتأجير الس���يارات، »أركوبالينو« و»معهد وفندق كراون 
بازا الصحي« و»مطاعم كراون بازا بجميع انواعها«، وتتمثل 
املفاجأة في مش���اركة عدد من جنوم الساحة الفنية خاصة ان 
الشركات املساهمة في هذا البرنامج ستقدم »قرقيعان« لاطفال 

املشاركني بأشكال جميلة وذلك السعادهم.

بحضور مراقبي اإلعالن التجاري بوزارة اإلعالم

املعد علي حيدر يراجع كشوف أسماء املشاركني في البرنامج )فريال حماد(»الذيب« أحمد املوسوي
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من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

الفنانة القديرة حياة الفهد في »ليلة عيد« الفنانة القديرة سعاد عبداهلل والنجم محمد املنصور في »زوارة خميس«


