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مطرب���ة بع���د م���ا احترقت 32
صورتها جدام جمهورها هاأليام 
تفكر انها تس���وي اغنية سنغل 
وتصورها بطريقة س���ينمائية 
مبتكرة علش���ان تعيد أمجادها 

مثل ما تقول.. اهلل يشفي! 

ممثل صاير مقدم برامج قاعد 
يضغط زميلت���ه اللي معاه في 
البرنامج مع انها مو مسويتله شي 
لدرجة طلبت منه على الهواء انه 
ما يضغطها علشان ما يخسرون 

بعض.. احلمدهلل والشكر!

أمجاد ضغاط
مطربة صايرة ممثلة هاأليام 
تعتقد ان عندها موهبة التمثيل 
متضايقة من أحد املخرجني اللي 
ما عطاها حقها في مسلسله اليديد 
مع ان طلتها حلوة مثل ما تقول.. 

خير إن شاء اهلل!

موهبة

..ومشهد يجمع »أم طالل« وفاطمة الصفي وملياء طارق سعاد عبداهلل ومحمد املنصور وظهور مميز باملسلسلمشهد من بيت العائلة في »زوارة اخلميس«

»زوارة الخميس« على منصة الرقابة.. الشعبية
العمل الناجح فنياً  تواجهه عاصفة انتقادات اجتماعية

            المحرر الفني
»مو معقولة«، »أوڤر«، »تو  ماتش«.. وغيرها من صيغ 
املبالغة هي التعابير األكثر استخداما في توصيف مجريات 
مسلسل »زوارة اخلميس« الذي فرض نفسه بامتياز كأكثر 
املسلسالت الرمضانية إثارة للجدل هذا العام. رمبا لم تقصد 
مؤلفة املسلسل هبة مشاري حمادة وهي تكتب قصته أن تقدمها 
كصورة للمجتمع الكويتي ومنوذج العائلة فيه ولكن قد 
فاتها على األرجح أن جمهور عصر الفضائيات في الداخل 
واخلارج البد أن يقيم العمل من هذا املنطلق. وفي 
مجتمع محافظ فإن موقف اجلمهور يبقى الرقيب 
األهم على أي عمل ذي طابع شعبي واجتماعي، 
ومما رصدناه من وجهات نظر وما نسمعه في 
امللتقيات والدواوين فإن الرقابة الشعبية تسجل 
الكثير من املبالغات في املسلسل رغم جناحه 

من وجهة نظر فنية.
ق���د يق���ول القائمون عل���ى »زوارة 
اخلميس« انظروا إلي���ه كصورة ملا ال 
تريدون أن تروه في مجتمعكم وقد يكون 
ذلك صحيحا، ولكن كان من املفترض 
أن تقود القصة اجلمهور من البداية في 
هذا االجتاه وليس العكس، ال سيما أنه 
من غير املبرر أن يبرز الكم الذي نراه 
من املشاكل في كنف ابوين صاحلني 
ويتعامالن م���ع ابنائهما ومحيطهما 

بطريقة حضارية.
إن عب���ارة »زوارة اخلمي���س« هي 
طقس عام من طقوس العائلة الكويتية، 
واجتماع األجيال الثالثة حتت سقف 
واحد هو مشهد مألوف ايضا لكن غير 
املألوف هو املبالغة الكبيرة في تعميم 
الشك واخليانة وكأننا في مستشفى 
لألمراض النفسية، يعاني كل مرضاه 
عقدا مستعصية تقودهم الى الوقوع 

في احملذور أخالقيا وشرعيا واجتماعيا وارتكاب املوبقات. 
وال تقع املسؤولية على مؤلفة املسلسل وحدها بل يشاركها 
بش���كل واضح املخرج محمد القف���اص باإلفراط في إبراز 
املواقف احلساسة ذات املضامني احلسية والتركيز عليها 
م���ن باب اإلثارة، ولم يكن صعبا على اجلمهور رصد عدد 
كبير من اللقطات في هذا املجال فالكل يتكلم عن مش���هد 
املصعد ومش���هد تقطيع السمك ومش���هد تبادل النظرات 
بشهوانية واضحة وفاضحة على املائدة، ومشهد السينما 
حيث تتالمس أيدي الزوج وشقيقة زوجته املطلقة، ومشهد 
الفراش... وغيرها، وعبارات االعتراف باخليانة او االتهام 
به���ا إلى حد ب���دا معه ان عملية إث���ارة الغرائز غاية بحد 
ذاتها وليست وسيلة اليصال فكرة او رسالة، وهنا تكمن 
اخلطورة وإال فما السبب في تكثيف هذا النوع من املشاهد 

الى هذا احلد.
السؤال الذي يطرح نفسه هو انه في ظل الهجوم واالنتقاد 
ل� »زوارة اخلميس« ما الذي يجعل هذا العمل مشاهدا على 
النطاق الذي هو عليه اليوم واالجابات عن ذلك كثيرة منها 
عرضه على شاشة واسعة االنتشار )الوطن(، وفي موعد 
مناسب للحصول على نسبة مشاهدة عالية جدا، واجلدل 
املثار حوله، ومشاركة كم هائل من النجوم والوجوه احملبوبة 
فيه التي تؤدي كل االدوار مبا فيها تلك »احلساسة« بأعلى 
درج���ات التلقائية واحلرفية في ظل اخ���راج مميز تقنيا 

يتماشى مع النص بانسيابية وتطابق واضحني.
 وفي عصر الفضاء املفتوح ميكن ألي كان أن يش���اهد 
اعماال درامية عربية وغربية أكثر سخونة مما يقدمه »زوارة 
اخلميس« من موضوعات لكننا نؤكد ان مشكلة املسلسل 
هي في كون »العائلة الكويتية« حتديدا و»أحد طقوسها« 
هما عنوانه وموضوعه، وال يجوز أن يكون السعي لضمان 
جناح املسلس���ل خارجيا باإلفراط في استخدام املواضيع 

املثيرة ولو على حساب الصورة العامة للمجتمع.
متثيليا، س���جل كل من سعاد عبداهلل ومحمد املنصور 
ظهورا نوعيا ناجحا معا وتظهر سعاد كعادتها بكل سحرها 

وتلقائيتها، وتقدم الدور كما هو مرسوم لها على الرغم من 
أن »براءة« موزة وعدم مالحظتها ملا يدور حولها  تتجاوزان 
حدود املعقول، خاصة عدم رصدها لرومانسية زوجها جتاه 
شقيقتها إلهام الفضالة )نادية( التي تقدم لنا بدورها ظهورا 
مميزا ساعدها على ادائه استعادتها لرشاقتها ونضارتها على 
الشاشة، حيث نراها جتيد دور احلسناء اللعوب والكثيرة 
الطلبات واملزواجة القادرة على خطف الرجال بس���حرها. 
وعموما يصنف األداء التمثيلي في املسلسل بخانة اجليد 
وما فوق من قبل جميع النجوم املش���اركني، واملسلس���ل 
كما اس���لفنا يدين في أحد أهم اسباب جناحه إلى الوجوه 
املختارة، ومع ذلك نس���جل انه ب���ني االزواج او الثنائيات 
املش���كلة تفوق للثنائي: خالد أمني )مرزوق( � ملياء طارق 
)دالل(، وعلى املستوى الفردي للنجمة شجون الهاجري في 
دور )موزة الصغيرة( السيما في حلظات الذروة الدرامية 
كحالة املواجهة مع والدتها حول معرفتها مبا تكنه الوالدة 
)الهام الفضالة( من مشاعر جتاه زوج أختها ثنيان )محمد 
املنصور( وما ميثله ذلك من انحطاط أخالقي وجحود جتاه 
اختها موزة )س���عاد عبداهلل(، كما نرصد اداء واقعيا جدا 

للممثلة مرام في دور )أمينة(.
الكثير من اجلدل يدور ايضا حول حياة الزوجي املتدين 
مالك )تسنيم( و مشاري البالم )أحمد(، حيث يستشف من 
التحفظ في احلوار اخلاص بالدورين وكأن االلتزام الديني 
يحد م���ن العاطفة بني الزوجني ويباعد املس���افة بينهما، 
ويالحظ املشاهد أن حوارات األزواج اآلخرين حتت سقف 
املنزل العائلي نفس���ه  أكثر انسيابية ودفئا  وأقل قيودا. 
كما يسجل املتابع تناقضا في حوار البالم وزوجته األولى 
عندما يصر على ابالغها بزواجه من ثانية من باب الشفافية 
التي يقتضيها الشرع من جهة وبني تخفيه في منزل زوجته 
الثانية كي ال يراه ابنها من جهة أخرى. ورغم هذا االرتباك 
النّصي  يقدم لنا البالم  ظهورا جديدا ومفاجئا يؤكد قدرته 

على لعب مختلف األدوار.
وللحديث بقية..


