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ال خالف على أن أبرز اكتشافات »باب احلارة« بجزئه الرابع 
كان شخصية النمس الذي يظهر أيضا في اجلزء اخلامس ولكنه 
في هذا اجل���زء يرتدي ثيابا فاخرة بخالف ما كان يرتديه في 
اجلزء الرابع الذي حق���ق فيه النجومية، ويبدو وكأن مصمم 
املالبس قد اعتنى ب���ه بناء على توصية املخرج الذي رأى أن 
شخصيته أنقذت اجلزء الرابع فأفرد له الكاتب أيضا مساحة 
أوسع ليبدو في هذا اجلزء وكأنه )طالب موصى به( يحق له 

ما ال يحق لغيره.

النمس والثياب الجديدة

منطق الكواري .. »ما أصعب الكالم« 

رفض أفالمًا أميركية ألنه ال يحلم بعالمية عمر الشريف
تسير على خطى »الحاجة زهرة« في »المزواج«

عمرو سعد: إيرادات »شحاتة« لم تكن 
بفضل هيفاء.. وسأتخطى أحمد زكي

مشهد من فيلم »دكان شحاتة«

ZOOM

وس���ط التخمة التلفزيونية في شهر 
رمضان قدمت لن���ا الكاتبة القطرية وداد 
الك���واري حكاية درامية أخرى، وذلك في 
مسلس���ل »ما أصعب ال���كالم« على قناة 
أبوظبي االمارات والذي تدور قصته حول 
سيف الثري الذي يبحث عن ذاته بعد ان 
يقع في حب فتاة، وأثناء بحثه يواجه العديد 

من املش���كالت، السيما انه يكتشف ان له 
أقرباء فقراء طامعني في ميراث جدته. وما 
يلفت االنتباه في هذا العمل هو تصميم وداد 
الكواري على التمسك بخط الكتابة الذي 
انتهجته لنفسها والذي يبتعد أحيانا عن 
املنطق، وهو تركيزها على قضايا األسر 
التطرق  الرومانسية دون  االرستقراطية 

الى القضايا املهمة التي ميكن أن تثار في 
الدراما.

املسلس���ل من إخراج ياسر الياسري، 
ويش���ارك فيه نخبة م���ن النجوم منهم: 
غازي حسني، ياسر املصري، شهد الياسني، 
وعبير احمد، وفاطمة عبدالرحيم، وسميرة 

الوهيبي، وشيماء سبت، وآخرون.

إعداد: عبدالحميد الخطيب
برامج واعمال درامية وجتارب فنية تتنافس على الشاش�ات الفضائية في 
شهر رمضان املبارك معلنة عن القدرة االنتاجية الضخمة التي يتمتع بها الوسط 
الفني العربي، وم�ن هذه االعمال ما هو جيد ويس�تأثر بقلوب اجلماهير لروعة 

قصته وحبكته الدرامية املتقنة ومنها الرديء السيئ الذي تشمئز منه النفس وال 
يراعي عاداتنا وتقاليدنا، لذلك كان البد من احلديث عن هذه االعمال ووضعها 
حتت املجهر حتى نبني غثها من سمينها مبا ينصب في مصلحة مستوى البرامج 

واالعمال احمللية واخلليجية والعربية.

عريس يا بووي
رغم النجاح الكبير الذي يلقاه »عايزة أجتوز« الذي تعرضه 
ال� MBC إال أن الرغبة في االضحاك غلبت الفكرة، ووصل االمر 
الى حد االبتذال في بعض احللقات كما رأينا في حلقة العريس 
القزم، أو حلقة االوالد االشقياء الذين تتركهم صديقة عال في 
رعايتها. وال نعلم ملاذا يتم الس���خرية من املمثل القزم بنفس 
الطريقة التي كانت تقدمها االفالم الهابطة، لتضيع قيمة النقد 
الساخر متاما، ايضا العريس الطبيب النفسي الذي يرغب في 
الزواج من الدكتورة عال فقط ليعاجلها من 6 أنواع من الفوبيا  
التي يرى أنها مصابة بها، وهي احللقة التي قامت في نهايتها 
البطلة الدكتورة بخلع حذائها وضرب عريسها ومطاردته على 
الس���لم، ولن نفاجئ في احللقات املقبلة اذا رأينا هند صبري 
كاملمثلة نبيلة الس���يد في فيلم »البحث عن فضيحة«، عندما 

كانت متسك بأي رجل وتصرخ لوالدها: »عريس يا بووي«.

أكد الفنان املصري عمرو سعد ان النجمة 
اللبنانية هيفاء وهبي لم تكن سبب جناح 
فيلم »دكان شحاتة«، أو اإليرادات التي حققها، 
نافيا اختالفه مع املخرج خالد يوسف بسبب 
قيامه بتوجيه هيفاء أثناء التصوير، أو قيامه 

باستباحة األماكن املقدسة خالل الفيلم.
وشدد على انه تأثر بالنجم الراحل أحمد 
زكي لكنه لم يرتد عباءته، خاصة انه يحلم 
ب����أن يكون أفضل منه، مش����يرا الى انه لم 
يهاج����م الفنان العاملي عمر الش����ريف ولم 
يحلم بعامليته، خاصة انه اعتذر عن أكثر 

من عرض للعمل في السينما األميركية.
وقال سعد � في مقابلة مع برنامج »بلسان 
معارضيك« على قن����اة »القاهرة والناس« 
الفضائية: »لو لم أكن موجودا في الفيلم ملا 
جنح، خاصة اني عملت الدور بشكل جيد، 
وال ميكن ألي ممثل حتى لو كان محترفا ان 

يعمل هذا الدور ألنه له قالب خاص«.
وأضاف: »هيفاء عامل من عوامل اجلذب 
في الفيلم، لذلك دفع لها املنتج أمواال كثيرة، 

لكن ليست هي النجاح الوحيد في الفيلم، 
خاصة انه لم يحقق سوى 14 مليون جنيه 
فقط«. وأوضح الفنان املصري ان فيلم »حني 
ميس����رة« حقق 20 مليون جنيه أكثر من 
»دكان شحاتة«، مشيرا في الوقت نفسه الى 
ان الفنانة سمية اخلشاب ليست السبب في 
إيرادات الفيلم العالية، خاصة ان كل أفالمها 

قبل »حني ميسرة« لم حتقق أي إيرادات.
ونفى س����عد حدوث خ����الف بينه وبني 
املخرج خالد يوسف بسبب قيامه بتوجيه 
هيفاء، وتقدمي النص����ح لها أثناء تصوير 
الفيلم، مش����يرا  الى ان هذه الش����ائعات ال 
أس����اس لها من الصحة، ألنه ال ميكن ألي 
صحافي ان يدخل مكان التصوير اخلاص 

بأفالم املخرج خالد يوسف.
ورفض ما يتردد عن انه استباح احلياء 
العام واألماكن املقدسة خالل مشهد مع هيفاء 
في مسجد السيدة زينب، مشيرا الى انه لم 
يكن هناك ناس يصلون، إمنا كان »مولدا« 
ومراجيح، وان الضجة التي حدثت تهدف 

لتقدمي اإلثارة بسبب جاذبية هيفاء، فضال 
عن وجود املخرج خالد يوسف.

وشدد الفنان املصري على انه يحب الفنان 
الراحل احمد زكي جدا وتأثر به للغاية، مشيرا 
الى انه لم يدع انه يرتدي عباءته في الفن، 

خاصة انه يحلم بأن يكون أفضل منه.
وأوضح سعد ان الراحل أحمد زكي والنجم 
نور الشريف وغيرهما من النجوم احلاليني 
لم يقوموا بتأريخ حياته����م الفنية وعمل 
بصمة إال بعد حوالي 15 عاما، الفتا الى انه 
عمل بصمة لنفس����ه من خالل فيلمي »حني 
ميسرة« و»دكان شحاتة«، وانه سيسعى 

لتقدمي أفالم مهمة في املستقبل.
ونفى قيامه مبهاجمة الفنان عمر الشريف، 
وشدد على ان كل ما قاله هو انه ال يسعى 
الى عاملية عمر الشريف على اإلطالق، إمنا 
يحلم بعاملية جنيب محفوظ، مش����يرا الى 
انه تعلم دائما ان يقدر التاريخ، وان جيل 
عمر الشريف ورشدي أباظة أكثر حظا من 

اجليل احلالي.

 »أسعد الوراق« شديد التماسك

مشهد وفاة كابنت ماجد في احللقة الثانية عشرة من مسلسل 
»زهرة وأزواجها اخلمسة«، وتأثر أهله وأقاربه وأصدقاؤه باخلبر 
في احللقتني التاليتني هي املشاهد األكثر تراجيدية بني حلقات 
املسلسل حتى اآلن لكن االمر لم يكن سوى فاصل قصير عادت 
بعده األشياء ملكانها الطبيعي، الرجال يتغزلون في جمال زهرة 
الس���احر الفتان، وصديق البطل بدال من أن يبكي عليه وقف 
يغازل زهرة في املقبرة بكل صراحة ووضوح، و»احلانوتي« 
بدال من أن ينتظر حاول مباشرة أن يقنع شقيق زهرة بزواجه 

منها حتى لو اضطره األمر ألن يطلق زوجته.

حتى الحانوتي يا زهرة!

لم تنته قصص الناس املعاصرة وحكاياتهم في الشهر الفضيل، 
حيث يطل املسلسل االجتماعي الس����وري »أسعد الوراق« الذي 
يعرض على »دب����ي« من خالل حكاية مش����وقة مليئة باألحداث 
ألس����عد الوراق، الش����اب يتيم األبوين، وال����ذي يعمل حماال في 
السوق، ويسعى بني وكالة احلبوب واملطحنة بعربته التي يجرها 
بنفس����ه، ويعيش وحيدا في البيت اخلرب الذي ورثه عن والديه 
البؤس والشقاء وتذكر شجاراتهما املتواصلة، لكنه باملقابل مثال 
للطيبة ومحبة الناس، لتتقاطع خطوط حياته وتتشابك مع عدد 
م����ن اخلطوط األخرى، وما زاد من جم����ال هذا العمل هو احلكايا 
اجلزئية املعشقة مبهارة درامية مع اخلطوط الرئيسية، ما أسهم 
في ان بناء املسلس����ل شديد التماسك. واملسلسل عن رواية »اهلل 
والفقر« لألديب الراحل صدقي إسماعيل، إعداد وسيناريو وحوار 
هوزان عكو وإخراج رش����ا ش����ربتجي، وبطولة أسعد فضة، تيم 

حسن، أمل عرفة، فراس إبراهيم، وآخرون.

سلمى: قسوتي على لولوة في »ليلة عيد« أبكتني
اعترفت الفنانة سلمى سالم التي تشارك في مسلسل »ليلة 
عيد« الذي يعرض على »ام.بي.سي« بانها كانت تنفجر بالبكاء 
بعد انتهاء كل مشهد يجمعها مع لولوة )حياة الفهد(، ألن االخيرة 
كانت تقدم اداء مميزا، وفيما اكدت انها ال تخشى من تقدمي دور 
املرأة الش���ريرة فإنها قالت انها تتابع مسلسل »زهرة وازواجها 
اخلمس���ة« بشغف، ألنها ستجس���د دور امرأة مزواجة في عمل 

درامي سيعرض بعد رمضان.
وقالت سلمى سالم التي تقيم في الكويت ف�����ي تصريح��ات 
ل� »ام.بي.سي.نت« ان وقوفها امام سيدة الشاشة اخلليجية حياة 

الفهد كان حلما يراودها منذ ان احترفت التمثيل.
واضافت: عندما وقفت امامها في اول مشهد يجمعنا ال اعرف 
مباذا اصبت، فقد كانت كتلة من االحاس���يس واملشاعر املتدفقة 

تتشكل امامي، لم اشعر حينها بانها متثل.
واشارت الى انها واجهت صعوبة في احملافظة على 

اعصابها في اكثر من مشهد تراجيدي درامي يجمعهما، 
ألن حياة الفهد كانت جتبر كل العاملني في املسلسل 

على البكاء والتأثر بأدائها.
واضافت: بعد انتهاء كل مشهد كنت انفجر 
بالبكاء، واخرج مشاعري التي ظلت مكبوتة 
بداخلي وانا  اشاهد حالة التوحد بني النجمة 
حياة الفهد وش���خصية لولوة املنكسرة 

واملضطهدة واملغلوبة على امرها.
واوضحت الفنانة العراقية ان شخصية 
موضي التي جتس���دها في املسلس���ل 
تتصف باجلش���ع والطمع والقس���وة 
والتلون في املواقف، لذا كانت تتوقع 

ان يكرهها املشاهدون، لكنها لم تتوقع 
ان تبل���غ درجة الكراهية ذروتها ورمبا 

تصل العدائية.
واس���تدركت: على الرغم من ذلك 

الفعل ألنني  فانا س���عيدة بردود 
متكنت من ايصال رسالة الدور، 

ومن غير املعق���ول ان انتظر 
تعاطفا مع شخصية »موضي« 

الشريرة.
وكشفت سلمى سالم ان 
احللقات املقبلة ستشهد 
احداثا حتبس االنفاس، 
ومواق���ف تزي���د م���ن 
وتيرة عنصر املفاجأة 
في املسلس���ل، رافضة 
الكشف عنها، واكتفت 
بالقول: انها احداث غير 

متوقعة البتة.
انحص���ار  وع���ن 
غالبية ادوارها في الشر 
اوضحت ان لكل مخرج 
او منتج رؤيته اخلاصة 
وغالبيتهم يبحثون عن 
ممثلة او ممثل يعطي 

الش����خصية املرسومة على الورق حقها من االداء، مؤكدة ان ذلك ال 
يزعجها بدرجة كبي����رة لكنه يحرك بداخلها الرغبة في البحث عن 

ادوار جديدة.
في الس����ياق نفسه، اكدت سالم انه يتعني على املنتجني في ظل 
غياب الكاتب املتميز، البحث عن افكار انسانية للمسلسالت على غرار 
»ليلة عيد« ألنه قريب من املشاهد وال يستفزه مثل باقي املسلسالت 

التي تعتمد على االثارة املجانية واملشاهد غير املرغوب فيها.
وفيما يتعلق مبشاركتها في ثالثة مسلسالت رمضانية وامكانية 
شعور املشاهد بالتشتت، علقت: في حال كانت االدوار متشابهة او 
مكررة فسيوقعني ذلك في مصيدة التكرار، لكن مسلسالتي الثالثة 
»احلب الذي كان« و»يا صديق����ي« و»ليلة عيد« مختلفة متاما عن 
بعضها البعض، والشخصيات التي اجسدها فيها جديدة بالنسبة 

لي كممثلة.
كما نفت الفنان����ة العراقية ان تكون مش����اركتها في 
مسلسل »احلب الذي كان« مجاملة لعائلة املنصور 
الفنية، وقالت انها ال جتامل على حساب فنها، وان 
انقاذها املوقف بعد انسحاب الفنانة االماراتية 
هدى اخلطيب من املسلسل جاء بعد اقتناعها 

بالشخصية.
وطالبت سالم »من يهمه االمر« بااللتفات 
للممثل اخلليجي وضرورة تسويقه عربيا 
من خالل تبادل شراء املسلسالت ومشاركته 
فيه����ا فمثلم����ا يقوم املنت����ج اخلليجي 
باالستعانة باملمثل العربي البد ان يعامل 
باملثل، شريطة ان يتم توظيف املمثل 
اخلليجي توظيفا سليما ومدروسا 

بعناية وليس حتصيل حاصل.
وابدت الفنانة العراقية اعجابها 
الشديد بالكوميديا الساخرة التي 
الس���عودي  الثنائي  يقدمها 
القصبي وعبداهلل  ناصر 
السدحاني في مسلسلهما 
»ط���اش م���ا طاش« 
وخاص���ة حلق���ة 
»االزواج االربعة« 
اكثر  ألنها حتمل 
من مغ���زى. كما 
انها  الى  اشارت 
تتابع بش���عف 
»زهرة وازواجها 
 ، » خلمس���ة ا
ال���ى  الفت���ة 
ستظهر  انها 
بش���خصية 
ج���ة  ا و ملز ا
مسلسل  في 
»املزواج« الذي 
سيعرض على 
»ام.بي.سي« بعد 

رمضان. سلمى سالم


