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»زوارة خميس«
و»أميمة في دار األيتام«
.. نهايتان مسرحيتان

ٍ بال داع
الفنانة سعاد عبداهلل مع مشاري البالم وحسني املهدي في أحد مشاهد »زوارة خميس«

الفنانة هدى حسني رافضة ان تكشف الفنانة طيف عن هوية أبنتها احلقيقية في ختام »أميمة في دار األيتام«

بنات أميمة في زيارة سبيكة احلامل 

خالد أمني مريض الـ  M.S في »زوارة خميس«

الفنان محمد املنصور »ثنيان« في مشهد اخلروج من منزله برفقة زوجته الفنانة إلهام الفضالة »نادية«

أميمة وأم علي أمام جثة عادل

المحرر الفني
طوال شهر رمضان املبارك تابعت شرائح 

واس���عة من اجلمهور مسلسلي »زوارة 
خميس« على شاشة »الوطن« و»أميمة 

في دار األيتام« على شاشة »الراي« 
وأبدى عدد كبير من املشاهدين 

اس���تغرابه من التش���ابه بني 
شخصيات العملني الذي بلغ 
احيانا ح���د »التطابق« في 
بعض املشاهد وكأن مؤلفة 
العملني هبة حمادة كانت 
تعمل على اجناز كتابتهما 
في وقت واحد، وهو أمر 
قد ال يس���تطيعه أي كان، 
لكن باملقاب���ل له ضريبة 

العمل  على حساب حرفية 
واستقالليته.

نهايتان تقليديتان

اجلميل���ة  البداي���ة  بعك���س 
للمسلس���لني والت���ي س���اهمت في 

شعبيتهما السيما »زوارة خميس« جاءت 
النهايتان تقليديتني بش���كل كبير وبعمليتي 

والدة!.. وبدا واضح���ا ان عامل الزمن الضاغط قد 
اوقع مخرجيهما في اخطاء بعضها تقني والبعض اآلخر 

مرتبط بالنصني املليئني بالثغرات والهفوات.
موت منطقي

نبدأ ب� »زوارة خميس« حيث انتهى املسلسل على 
غير ما يتمنى اجلمهور مبوت موزة )سعاد عبداهلل( 
على باب منزل طليقه���ا الذي رفضت دخوله ثانية.. 
املوت منطقي فثنيان قد طلق موزة طالقا بائنا وتزوج 
شقيقتها، وهي حوصرت ووجدت نفسها عاجزة عن 
تغيير حياتها بعد 40 سنة زواج فماتت من احلسرة 
»موضوعيا« وللحفاظ على شيء من اجلدية في النص 

»منطقيا«.
لألمانة أجادت الفنانة القديرة سعاد عبداهلل في تأدية 
املشهد بشكل مؤثر أعطى زخما للحلقة اخلتامية رغم 
ما اتس���مت به من ضياع واستعجال ما جعلنا نشعر 
وكأن التصوير قد مت قبل ساعات من عرض احللقة!

وحس���نا فعلت الكات�ب���ة ه��بة ب������أن اخ���تارت 
امل�������وت ل� »موزة« فهي أرادت على األرجح ان تبقي 
هذه الشخصية الطيبة التي أحبها اجلمهور منزهة عن 
اخلطأ واالنتقام واحلقد.. ورغم ان ابناءها انتزعوا حق 
السكن باملنزل وطردوا والدهم وخالتهم اللعوب التي 
دمرت رغباتها األس���رة، فموزة لم ترد اظهار االنتصار 
والثأر، فهي  استسلمت من حلظة طالقها واكتشافها خيانة 
زوجها، ورسالتها كانت واضحة النه من غير املمكن  بعد 

40 سنة االنطالق مجددا في خوض حياة جديدة.
لكن بعيدا عن شخصية موزة احملورية التي اوالها 
النص كل االهتمام والدقة شاهدنا كما كبيرا من األخطاء 

والثغرات املتعلقة بباقي شخصيات املسلسل.
نهايات مفقودة

أي عمل درام����ي يرتكز على خط����وط تتوازى 

وتتشابك لكن تلتقي في نهاية أو نهايات منطقية، 
ومش����كلة »زوارة خميس« ه����ي ان كثيرا من هذه 
اخلطوط ضل مساره أو توقف قبل النهاية، وميكننا 
في هذا املجال ان نوجه العديد من االسئلة الى الكاتبة 
منها مثال: ماذا حّل بعد ان تش����تتت األسرة بأوالد 
زوجة سعود )خالد البريكي( الذين تعهد بتربيتهم 
وأتى بهم الى املنزل بعد وفاتها؟ وكيف خرجوا من 
املشهد العام؟ وماذا عن االبنة شاهة: كيف تطلقت 
ومتى وكيف تزوجت؟ خاصة ان عودتها الى زوجها 
األول كانت س����رية، كما ان دخ����ول زوجها الثاني 
الى حياة األس����رة جاء سريعا ولم يحظ بحضور 
متناسب مع أهمية دوره بالنسبة لتسلسل االحداث 

ما أضعف النهاية.
ول����و عدنا قليال لل���وراء فانن����ا مازلنا نرى ان 
حتول ثنيان )محمد املن���صور( من حالة الكراهية 
واالحتقار لنادية )الهام الفضالة( لم يكن منطقيا 
ولم نع����رف مبرراته.. ك���ما ان���ن����ا لم جن���د اي 
توظ���ي����ف درامي منطقي لوفاة س����الم  ابن نادية 
رغ���م اننا امام عمل درامي ولس����نا أمام حالة في 

تلفزيون الواقع!
موضوع الـ M.S.. طرح نبيل ولكن!

وباملقابل وبعدما تس���رعنا في احلكم على شخصية 
مرزوق )خ���الد أمني( احمل���قق اكتش���فنا انه ضحية 
ملرض ال� M.S فعدنا للت��عاطف مع الشخصية. ان طرح 
هذا املوضوع أمر نبيل وه���ادف وه���و من العالمات 
املضيئة في املس��لسل ولك��ن ع���وارض املرض مختلفة 
نوعا ما ع���ما ش���اه���دناه وعملية دخ���ول وخروج 
مرزوق من املستش���فى في احلل���ق���ة األخيرة كانت 
 M.S �غريبة! ونتمنى أال تكون رس���الة إلى مرضى ال

بأن العملية سريعة وسهلة إلى هذا احلد!
ختام مسرحي أكثر منه تلفزيونيًا

وبرأينا لم يكن للمشهد اخلتامي من 
داٍع ولو توقفت احللقة األخيرة عند 
املشهد الذي لفظت فيه »موزة« 
أنفاس���ها األخيرة وس���قطت 
بني أي���دي أبنائها لكان وقع 
اخلتام أقوى، وكان املشهد 
األخير )اجتماع األبناء على 
الطاولة وش���عور موزة 
الصغيرة »شجون« احلامل 
بالطلق( مسرحيا أكثر منه 
تلفزيونيا، رغم انه كسر 
حدة مشهد املوت، خاصة 
على الصغ���ار من متابعي 
املسلسل الواسع الشعبية.

نهاية غريبة عجيبة

الى  وم���ن »زوارة خمي���س« 
»أميمة« حيث انتظر اجلمهور وحتمل 
الكثير من »املط« في القصة حتى وصلنا 
الى احللقة األخيرة حيث تسارعت األحداث 
وشاهدنا جرمية وحتقيقات ووفاة خالل 15 دقيقة 
ولم نسمع اإلجابة على من هي االبنة احلقيقية ألميمة، 
بل قرأناها ضمن توضيح شركة »زين« بشأن السؤال 

الذي طرح على املشاهدين منذ بداية املسلسل!!
»نصف الحقيقة«.. لماذا؟

املشهد اخلتامي للمسلسل جاء بعيدا كل البعد عن 
الواقعية في معاجلة موقف سبق ان تكرر مرات ومرات 
خاصة في السينما واملسلسالت الهندية واملصرية )قبل 
التطور الذي ش���هدتاه!  (... ومعرفة أميمة ل� »نصف 
احلقيقة« وهي ان احدى البنات السبع هي ابنتها دون 
حتديدها هو أمر منطقي، لكن رفضها هي ش���خصيا 
لفرصة معرفة احلقيقة كامل���ة لم يكن منطقيا على 

اإلطالق.
الشخصية تحكم النص

من األمور الواضحة التي اثرت سلبا في العمل اعطاء 
األولوية للشخصيات على حساب النص بدال من اختيار 
الشخصيات بناء على النص من البداية، وهذا ما يعكسه 
تشظي احلوار الذي كان يضيع ويضعف في كثير من 
املشاهد بسبب التوسع في توزيع النص على املمثلني 
بشكل غير مبرر يبلغ حد احلشو احيانا )وباملناسبة 

هذه املالحظة تنطبق على »زوارة خميس« أيضا(.
إخراج مسرحي

وبدال من ان جند محاوالت من املخرج الزعبي ملعاجلة 
هذه النقطة، صدمنا بلجوئه الى اخراج مسرحي، كما 
في املشهد اخلتامي ألميمة حيث شاهدنا عملية ازاحة 
الستار عند دور كل بنت من البنات لدى استفسار كل 
منهن بعبارة »أنا بنتها؟« في استيضاح عما إذا كانت 

هي ابنة أميمة...
.. وللحديث بقية

المشاهد والحوارات المتشابهة تكررت كثيرا بين »زوارة خميس« و»أميمة«.. ومشهد الجلوس على طاولة المائدة أحدها

زوارة خميسأميمة


