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 سميرة: قطر ٢٠٢٢ يجب أن تنسينا أحداث أم درمان

 أعربت املطربة املغربية ســـميرة ســـعيد عن 
استغرابها السؤال الذي يطاردها دائما بخصوص 
توقيت اعتزالها، مؤكدة أنها ستعتزل عندما تشعر 
بأنها غير قادرة على الغناء. وأكدت، في حوار مع 
اجلمهـــور عبر «ناسTV»، أنها لـــن حتزن عندما 
تعتزل، ألنه ســـيكون فرصة لالستمتاع باحلياة 

بشكل أكبر.
  من ناحية أخرى، طلبت سميرة من اجلزائريني 
الذين أمطروها بأسئلتهم عن موقفها من أحداث أم 
درمان، نسيان هذه األحداث والتفكير في فوز قطر 
بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، وقالت: يجب أن نتحد 

بصفتنا عربا من أجل إجناح هذا احلدث املهم.

 عبداهللا بوشهري وهيا عبدالسالم في مسلسل «ساهر الليل»

 مجموعة من المعوقات تمنعها من مقارعة مثيلتها التركية

  الدراما الخليجية الرومانسية تطل برأسها من جديد 
والعادات والتقاليد تقف حجر عثرة أمام جرأة المؤلفين

ستكون االجابة ال، لكننا نستطيع 
ان نقدم دراما جيدة، والسبب ان 
سقف احلرية عند األتراك كبير 
وميكن ان يتجسد ذلك من خالل 
أداء املشـــاهد التمثيلية، بحيث 
تكون االقرب الى الواقع، وهو ما 
يؤثر في املشاهد بشكل مباش، 
ولكنـــه يتعارض مـــع عاداتنا 
وتقاليدنا فمن غير املعقول ان 
تقبـــل ممثلة خليجية مبشـــهد 
بالـــكالم وكل من  حميمي ولو 
يتابع النسخة األصلية من الدراما 
التركيـــة سيكتشـــف أن مقص 
الرقيب «شرذم» املشاهد بنسبة 
ال تقل عن ٨٠٪ وبال شك سيتحمل 
املخرجون املسؤولية، لذلك البد أن 
يفكروا في حلول بديلة وناجعة 
ومقنعة ميكنها أن تعطينا مشاهد 
رومانســـية صادقة مع احترام 
العادات والتقاليد، ولعل املخرج 
محمد دحام الشـــمري خير من 
جنح في ذلك في «ساهر الليل» 
دون املساس بحياء املمثالت أو 
استفزاز املشاهدين خلف الشاشة. 
إذن الى جانب القصور الكبير في 
الكاتب التلفزيوني الذي يفقه في 
تقدمي الدراما العاطفية نفتقر الى 
املنتج الذي يغامر في انتاج عمل 
ال يتضمن االثارة املشهدية سواء 
في احلوارات اجلريئة أو املالبس 
القصيـــرة مثلما اعتادت بعض 
املسلسالت، وان غالبية املنتجني 
باتوا يعتمدون على إقحام مناذج 
سلبية وشـــاذة تستفز املشاهد 

وتكون حديثا عند الناس.

الغرامية  مجموعة من القصص 
التي ميكن أن تشـــكل  الصادقة 
بيوتا نرجسية مليئة بالعاطفة 
ومشحونة باألحاسيس تشبه ما 
يقدمه االتراك من عاطفة جياشة، 
ورمبا تكون جتربة فهد العليوة 
هي االقرب، كونها جتربة حديثة 
العهد وسيكون للكاتبة السورية 
الواعدة سالم أحمد قول آخر عندما 
يرى النور مسلسلها اجلديد «للحب 
زمن آخر» والذي تقدم فيه كيف 
يتصارع االنسان مع ذاته من أجل 
ان يظل احلب قائما، هذا اخليط 
الرفيع الذي يالمس خط التماس 
في مشـــاعرنا هو ما نفتقر إليه 
في وسط قضايا الطالق والنصب 
واالحتيال واإلدمان واجلشـــع.. 

إلخ. 
  ويظل الســـؤال هل تستطيع 
الدراما اخلليجية مقارعة الدراما 
التركية في كل شـــيء؟ بالتأكيد 

لنا الكاتب الشـــاب فهد العليوة 
مسلسل «ساهر الليل» الذي ترك 
خلفه أثرا ايجابيا لعفوية القصص 
العاطفية التي جمعت أبطاله، وكان 
لهذا املسلسل الذي أبدع في اخراجه 
محمد دحام الشمري دور رئيسي 
في اجتاه بعض املؤلفني واملنتجني 
للبحـــث عن اجلديد واملفقود في 
الدراما احمللية، فانهالت مجموعة 
من املسلسالت دفعة واحدة، منها 
«للحب زمن آخر، تو النهار، احلب 
وحده ال يكفـــي، احلب البريء، 
العاطفـــة» واالخيران  وجرمية 
يفضل منتجهما عدم الكشف عن 
تفاصيلهما حتى تكتمل الصورة 

بالنسبة له.
  ومن خالل التدقيق في كّتاب 
الساحة احمللية، جند أن املعضلة 
احلقيقية التي تواجهنا هي افتقارنا 
للكاتـــب الـــذي ميلك إحساســـا 
مرهفا يستطيع من خالله نسج 

 أحمد الوسمي
  كل من يتابع احلركة الفنية في 
منطقة اخلليج عامة والكويت على 
وجه اخلصوص يشعر بوجود 
طفرة انتاجية واضحة في اجتاه 
االعمال العاطفية والرومانسية 
هذا العام، وهـــي اخلطوة التي 
ظلت لســـنوات طويلة جامدة 
دون حـــراك حتى جاءت الدراما 
التركية لتحـــرك املياه الراكدة، 
بدءا مبسلسل «سنوات الضياع»، 
مرورا مبسلسل «نور» ومن ثم 
سلســـلة اعمال اخـــرى بطلتها 
«مليـــس»، وهـــذه الطفـــرة أو 
الصحوة إن صـــح التعبير لها 
مبررات كثيرة ومختلفة، ويأتي 
فـــي مقدمتها أن تأثيـــر الدراما 
العاطفية على املشـــاهد العربي 
كان له أثر بالغ وواضح، في حني 
أثر سلبا على الدراما اخلليجية 
التي ظلت تطل برأسها بني الفينة 
واالخرى بصورة خجولة معتمدة 
على جنـــوم الصف االول الذين 
ينتظرهم املشاهد في كل رمضان. 
وقبـــل أن نتطرق الـــى ظاهرة 
اقتحام الدراما التركية لبيوتنا 
عنوة دعونا نتوقف عند مجموعة 
من املسلسالت التي أنتجت اخيرا، 
ومنها ما مت عرضه ومنها ما ال 
يزال قيـــد التصوير، ومن هذه 
االعمال التي انطلقت قبل عامني 
مسلسل «ليلى» للفنانة هيفاء 
حســـني والذي حقق جناحا ظل 
التركي،  املارد  مغمورا بســـبب 
وفي رمضـــان الفائت، كما قدم 

 محمد دحام الشمري  فهد العليوة 

 بشرى: تعرضي للتحرش
   منعني من مالمسة زوجي!

 أمل تغني للمنتخب السوري لكرة القدم

 يبدو ان احلالة النفسية التي 
مرت بها الفنانة بشــــرى اثناء 
تصويرها الفيلم السينمائي «٦٧٨» 
اثرت على حياتها الزوجية، حيث 
صرحت بان عالقتها بزوجها عمرو 
رسالن قد تدهورت اثناء تصوير 
الفيلم لدرجة انها امتنعت عنه، 
وطلبت منه اال يلمسها.وصرحت 
بشرى بذلك اثناء استضافتها في 
برنامج «ســــتوديو مصر» على 
قناة نايل ســــينما في حلقة قام 
بتقدميهــــا الفنان عمرو محمود 
ياسني، استضاف فيها فريق عمل 

الفيلم باسم السمرة ونيللي كرمي وناهد السباعي وعمرو السعيد ومؤلف 
ومخرج العمل محمد دياب وغاب فيها الفنان احمد الفيشــــاوي.وقالت 
بشــــرى عن دورها في الفيلم انها جتسد شخصية سيدة تدعى فايزة 
متزوجة من باســــم السمرة وهي فقيرة مطحونة في العمل احلكومي 
راتبها زهيد جدا، وال جتد وسيلة في تنقالتها بني املنزل والعمل سوى 
اتوبيس هيئة النقل العام الذي يحمل رقم «٦٧٨» والذي تتعرض فيه 
للتحرش اجلنسي بجميع اشكاله وانواعه، وال جتد اي مفر الن ظروف 

حياتها ال متكنها من استخدام اي وسيلة اخرى. 

 سجلت النجمة السورية أمل 
عرفة اغنية جديدة بعنوان «اهللا 
اهللا» مخصصة لتحية املنتخب 
السوري لكرة القدم وتشجيعه، 
وستكون االغنية من انتاج شركة 
سورية الدولية وتلفزيون الدنيا، 
وهي من كلمات وأحلان املوسيقار 
السوري سهيل عرفة ومن توزيع 
وتسجيل سعد احلسيني، واشرف 
على الفكرة العامة زوجها الفنان 
عبداملنعم عمايري.يذكر ان نشاط 
امل الغنائي شمل مؤخرا اغنية 

«انتي احلى» املخصصة للتوعية البيئية مبشاركة فريق «كلنا سوا».
  من جهة اخرى، شــــارفت امل على االنتهاء من كتابة جميع حلقات 
مسلســــلها اجلديد «هدية» الذي سيخرجه سامر برقاوي ومن املتوقع 

بدء التصوير خالل شهر فبراير املقبل. 

 أمل عرفة 

 بشرى


