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نوافذ 
رمضانية منوعاتفنية

»مدينة الرياح« ومحاربة الشر
من املسلسالت التراثية التي عرضها تلفزيون الكويت في فترة 
الثمانينيات مسلسل »مدينة الرياح« الذي تدور احداثه حول كيفية 
محاربة الشر بعد ان يتمكن من الدخول للنفس وقد حقق هذا املسلسل 
شهرة كبيرة في اخلليج وشهد والدة العديد من النجوم في الساحة 

الفنية الكويتية.

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:

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

واصل املنتج والفنان حسن عسيري منجزاته 
املتعددة في مجال الفن الدرامي ليس على مستوى 
احلدود اإلقليمية الس���عودية بل اتسعت دائرة 
إجنازاته على نطاق شاسع املساحة بات يعلم بها 
جمهور الدراما العربية من اخلليج الى احمليط، 
وفي سياق هذه السطور حاولنا ان نرسم مالمح 
بعض تلك املنجزات التي حتققت ومجموعة من 
الوقفات املش���هودة لتميز »عسيري« عن غيره 
في هذا املجال ومن ذلك مسلسل »أيام السراب« 
وهو أول مسلسل Soap Opera عربي – سعودي 
ممتد احللقات في سابقة هي األولى لم يحققها 

أي بلد عربي.

بدايات االنطالق

بدأ حسن عس���يري في مطلع التسعينيات 

يبحث عن طريق الفن من خالل خطوات فنية 
مدروسة.

الغروب األخير

وبعد ذلك مباشرة وحتديدا في عام 2004  
قام حسن عسيري بإنتاج مسلسل »الغروب 
األخير« الذي كان مبثابة املفاجأة في ظهوره بهذا 
الدور حيث قدم شخصية »بدر« التي رسمت 
صورة جديدة إلبداعه في مجال التمثيل، حيث 
أثبت هذا العم����ل تواصل العالقة الفنية التي 

جمعته بالفنانة زينب العسكري.
بعد ذلك دخل في مشروع سري اختفى خالله 
عن األنظار ملدة أكثر من سنتني وذلك لتخطيط 
لعم����ل أكثر متيزا فكان ل����ه ذلك حني قدم في 
عام 2006 أبرز األعمال السعودية جدلية وهو 

مسلس����ل »أسوار« والذي قفز من خالله فوق 
أس����وار الكثير من اخلطوط احلمراء ومنها ما 
أصاب جمهور املشاهدين بالدهشة حني ادخل 
السعوديني )الكنيسة( حيث وجدوه يسارع 
في احد املش����اهد الى دخولها دون تردد وهو 
األمر الذي أعقبه جدل واسع وهجوم منقطع 
النظير، حاول عسيري تبرير موقفه ووجهة 
نظره حيال هذا املوضوع مستشهدا بعبارات 
تسامح األديان وليس هذا األمر بغريب حدوثه 
فأي عمل يقدمه دائما يثير البلبلة وقد ساعدت 
نسبة املشاهدة العالية في اثارة املوضوع بشكل 

كبير اثناء عرضه.
في نهاية عام 2009  اعتبر الكثير من املتابعني 
لألعمال الدرامية العربية ان ثمة تغييرا جديدا 
بدأت بوادره تطرأ ف����ي نهج األعمال الدرامية 

العربية بانفراد جديد حلسن عسيري وظهر 
 mbc1 متيزه ف����ي هذا املجال حني ب����دأت قناة
في عرض مسلس����ل »أيام السراب«  وهو أول 
مسلس����ل Soap Opera عربي – سعودي ممتد 
احللقات وهو العمل الذي بدأت مالمح فكرته 
تتبلور في مخيلة حسن عسيري قبل 4 سنوات 
وهي الفترة التي استغرقها التحضير له حيث 
قام بتدشني ورشة كتابة مكونة من مجموعة 
مؤلف����ني وقاد عملية اخراجه س����ائد الهواري 
واستغرق تصوير العمل 5 أشهر بني الرياض 
وبيروت، وجميع املؤشرات تؤكد ان مسلسل 
»أيام الس����راب« يختلف ع����ن أي عمل درامي 
)سعودي – خليجي – عربي(، فهو مثلما يبدو 
في ش����كله ومضمونه »غير« عن باقي جميع 

املسلسالت العربية.
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 ٭ تأليف: طارق عثمان.ب
 ٭ اخراج: عبدالرحمن الشايجي.

 ٭ بطولة: خال�د العبيد، عبدالرحمن العقل، هدى 
حسني، محمد جابر، طارق العلي، زهرة اخلرجي، 

محمد حسن، احمد الصالح، محمد العجيمي.

اإلفطار
قبل اإلفطار، زاوية رمضانية نس�لط الضوء من خاللها عل�ى الفنان او االعالمي 
وع�ن يومياته قبل اإلفطار وموعد أذان املغرب بش�هر رمضان الكرمي. فمنهم 
من ميارس هواية املشي والرياضة ومنهم من يتابع األعمال الرمضانية ومنهم 

من يدخل املطبخ ويجهز االفطار. 
»األنباء« التقت العديد من النجوم واإلعالميني.

قبل

عب����رت املطربة جوانا 
مالح عن سعادتها باستقبال 
شهر رمضان الذي تختلف 
في����ه اهتماماتها عن بقية 
الش����هور فتحرص خالله 
على ان تك����ون قريبة من 
عائلتها واألطفال املصابني 
مب����رض الس����رطان حتى 
ترس����م عل����ى وجوهه����م 

ابتسامة صادقة.
وتش����ير جوانا الى ان 
شهر رمضان يجعل االنسان 
التقوى  يعيش جوا م����ن 
واحملب����ة الداخلية ولذلك 
يكون أبرز اهتماماتها هو 
القرآن  ق����راءة  اإلكثار من 
والدعاء لوطنها لبنان بأن 

يحفظه اهلل من كل شر.
العائلة  وبخص����وص 
تقول: أسعد حلظات عندما 
أشاركهم مائدة اإلفطار، فهذه 
حلظة جميلة ال يشعر بها 
االنسان إال عندما يفقدها 
وأمتنى من املولى عز وجل 
ان يحفظ عائلتي من كل شر 
وان يحقق جميع أمانيهم في 

هذا الشهر الفضيل.
وحت����رص جوانا على 
زي����ارة مراك����ز األيت����ام 
لتناول الفطور مع األطفال 
املوجودين فيها وهذا األمر 
يشعرها بس����عادة غامرة 
خاصة عندما ترى ابتسامة 
األطفال وهي بينهم متمنية 
جلميع األطف����ال الصحة 
والعافي����ة والعيش بأمن 

وسالم.

»أيام السراب« 
نقطة تحول في حياة عسيري

جوانا مالح: 
اهتماماتي كثيرة 

في رمضان


