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مع موجة األعمال النمطية املكررة التي ال تقدم جديدا وعلى 
نفس خطى »الدروازة« جاء مسلسل »الغافة«، على »أبوظبي 
اإلمارات« حيث تدور أحداثه في فترة األربعينيات من القرن 
املاضي، وأهم املظاهر احلياتية لسكان إحدى القرى اإلماراتية 
ومنها انتش���ار مرض اجلدري، الذي فتك بالكثير من س���كان 
القرية، ووسط هذا اجلو الذي تفوح منه رائحة املوت واملغلف 
باحلزن، تلوح في األفق إش���ارات األم���ل وإصرار الناس على 
التمتع بحقهم في احلياة، حيث تنضج قصص حب وتضحية 
متثل قمة العطاء اإلنساني، ومن هنا تكبر قصة احلب في زمن 

اجلدري لتكبر وتكون براعم حياة جديدة.

نمطية »الغافة« اقتربت من »الدروازة«

»ريح الشمال 2«.. المنصور أستاذ

ZOOM

بشخصية مستقلة، وعلى غير عادة االعمال 
التراثية اخلليجية، يواصل جنوم مسلسل 
»ريح الشمال« اجلزء الثاني والذي يعرض 
على قناة سما دبي تكريس ابداعاتهم وفي 
مقدمتهم الفنان القدير محمد املنصور الذي 
اثبت انه اس���تاذ في جتسيد دور النواخذة 
»بوصقر« صاحب القيم واملبادئ، حيث قدموا 

لنا العديد من احملاور اجلديدة التي تعرفنا 
بفترة االربعينيات من القرن املاضي مبتعدين 
عن النمطي���ة والتكرار اللذين اصابا معظم 

االعمال الدرامية هذا العام.
فمن خالل خطوط درامية متوازنة وعدد 
من الشخصيات اجلديدة التي انضمت للعمل 
تدور قص���ة عنوانها الطمع من خالل رصد 

املتغيرات التي طرأت على االسر اخلليجية 
قبل وبعد اكتشاف النفط ومدى تأثير ذلك 

على احلياة االجتماعية.
املسلسل من تأليف جمال الصقر وإخراج 
مصطفى الرش���يد، بطولة: محمد املنصور، 
اسمهان توفيق، شهد الياسني، مرعي احلليان، 

عبداهلل صالح، سيف الغامن وأشجان.

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.

عنوسة إلهام غير شكل
»نعم مازلت آنسة« عنوان اجلزء الثان�����ي لسلسلة اعم������ال 
ال� 15 حلقة التي تقدمها الفنانة الهام شاهني على شاشة »دبي«فبعد 
جناحها في اجلزء االول الذي حمل اسم »امرأة في ورطة« تدخل 
في قصة فتاة فاتها قطار الزواج، تكتب يوميتها لتصف معاناتها 
مع الناس ونظرتهم للعوانس وتستعرض املنغضات احمليطة بها، 
ومحاوالت ايجاد وسائل لتغير نظرة املجتمع للعانس أو جتاوز 
هذا املس����مى نفس����ه، موضوع مت تناولة بكثرة وسنتابع العمل 
لنعرف ما اجلديد الذي س����تأتي به الهام شاهني اثناء مناقشتها 

لهذه القضية، وهل عنوستها غير شكل؟
اجلزء الثاني »نعم ما زلت آنسة« من تأليف عزة عزت، وإخراج 
عمر عبدالعزيز، ويشاركها فيه: سماح أنور، سميرة عبدالعزيز، 

أسامة عباس، نادية رشاد، شرين عادل وأحمد رزق.

مشهد من مسلسل »أسعد الوراق«تيم احلسن

)فريال حماد( النجم أحمد املوسوي  

نجوم الفن أنقذوا »الكبير قوي«

من محطة الى اخرى تلتقي الدراما الس����ورية بجمهورها كل 
عام وفي جعبتها العديد من االعمال التي مييل غالبها خصوصا 
في الس����نوات االخيرة الى مناقشة قضايا البيئة الشامية وكذلك 
تناول سير االولني ومن هذه االعمال مسلسل »رايات احلق« الذي 
بدأت احداثه بوفاة الرسول ژ وفترة حروب الردة والفتوحات 
االسالمية وما فيها من امور قد يعتبر البعض انها مثيرة للجدل 
وه����ذا ما فطن اليه القائمون على العمل الذين هربوا من الهجوم 
عليه����م وتعاملوا بحذر واضح مع هذه الفترة من خالل الدقة في 

تواريخ املعارك والفتوحات والشخصيات املجسدة.
املسلس����ل يعرض على عدة قن����وات فضائية وهو من تأليف 
محمود عبد الكرمي واخراج محمود دوامية وبطولة أمين زيدان، 

اسعد فضة، رنا ابيض، باسم ياخور وآخرين.

»رايات الحق« هرب من الهجوم

رغم ان العديد من النقاد حذروا الفنان احمد مكي بطل مسلسل 
»الكبير قوي« الذي يعرض على عدة قنوات فضائية من الوقوع 
في التكرار مثل الفنانني محمد سعد ومحمد هنيدي اال انه صمم 
على ان يقدم في املسلسل شخصية قام بادائها من قبل في فيلمة 
»طير ان����ت« والذي لم يحظ بنجاح مماث����ل لفيلمه االول »اتش 
دبور«، فمن خالل شخصيتني توأم تدور قصة العمل متطرقة الى 
الصراعات التي بينهما حول الس����يطرة على احدى القرى، ولعل 
افضل ما في املسلس����ل الذي يشكل عالمة غير جيدة في مشوار 
مكي هو اس����تضافته لبعض جنوم الفن كضيوف على احللقات 

مما انقذنا من ملل االحداث املتشابهة.

يقول املثل:
إذا طاح اجلمل كثرت...

أ – جيوبه
ب – عيوبه

ج – سكاكينه

من تقدمي: احمد املوسوي
اعداد واشراف: خديجة دشتي - علي حيدر

اخراج: نايف الكندري

حداقي واملمثلة دمية بياعة وغيرهما ممن 
مّر مش���رط التجميل على وجوههن وهن 

يؤدين أعماال تراثية.

أداء أسطوري

أما األوراق الرابحة في املسلس���ل فيأتي 
على رأسها تيم احلسن الذي أدهش اجلميع 
بامتالكه شخصية أسعد الوراق ومتكنه منها 
بحرفي���ة تامة لم تقتص���ر على املظهر فقط 
من ثياب رثة وش���عر مغبر بل تس���لل الى 
أعماقها وأخرج لنا أداء ال نغالي إذا وصفناه 

ب� »األسطوري«.
أس���عد فضة كعادته في التألق قدم دورا 
مميزا وكذلك مكسيم خليل وفراس ابراهيم 
الذي أعطى ش���خصية أمي���ن افندي روحا 
جديدة وأمين رضا بدور كس���ام وان كان لم 
يضع بصمة متيزه عن أدوار املجاهدين في 

املسلسالت األخرى.
أما هاني الروماني فقد جّس���د شخصية 
أسعد الوراق بنسخته القدمية وكان محطة 
انطالقه األساسية ليكون أسعد الوراق بنسخته 
اجلدي���دة احملطة النهائية ف���ي حياة الفنان 
الكبير الذي لم يسعفه القدر أن يشاهد دوره 

في العمل.

الوراق 2010

يبقى ان أسعد الوراق لم يكن مسلسال عابرا 
فحسب بل يتعدى ذلك ليكون حالة فنية خاصة 
مغلفة باحلنني وبالتقدير وملتصق بالذاكرة 
الشعبية التي رفعته الى مصاف نخبة األعمال 
الدرامية الس���ورية ويبقى احلكم للجمهور 
بنسخته اجلديدة لنتساءل إن كانت املقارنة 

ستظلم أسعد الوراق 2010 أم ستنصفه؟

واألمل حين����ا وبني التفاؤل والقتامة حينا 
آخر.

والقصة تعود ألسعد الوراق الشاب البسيط 
الذي تظلمه الظروف وتقسو عليه بشكل فظيع 
فتسوقه في رحلة شاقة نحو الوعي الذاتي 
واملوضوعي والبلورة ملفهوم عميق للحياة 

احلرة كي يدافع عنها بكل ما ميلك.

المط والتطويل

لكن هل أتى إجناز املسلسل على قدر اآلمال، 
فرغم مرور اكثر من نصف حلقات املسلسل 
إال ان املط والتطويل كانا السمة األبرز في 
العمل فه���ل يعقل أال تبدأ األحداث الفعلية 
واملتسارعة إال بعد قتل »عدنان بك«؟ وهل 
يحتاج التمهيد والتعريف بالشخصيات الى 
14 حلقة كاملة، وما فائدة أحداث جانبية لم 
يكن لها تأثير مباشرة في مضمون املسلسل 
كزواج وطالق روعة ياسني )هيام( ومحمد 
حداقي وما عالقتها باألحداث؟ وأين هي بصمة 
رشا شربتجي في املسلسل ومباذا يختلف 
عن غيره من مسلسالت البيئة الشامية وهي 
الت���ي اعتدنا ان تخل���ق جديدا في اي عمل 
تقدمه ال بل قامت بتقليد نوعية املسلسالت 
هذه وجعلت من كليشيهاتها قاعدة لها في 

عمل اسعد الوراق.

نفخ الوجوه

رغم جمالية الصورة وس���خاء اإلنتاج 
واالتق���ان التام لتفاصيل الش���ام في تلك 
الفت���رة إال ان عملي���ات البوتكس ونفخ 
الش���فاه والوجوه لبعض املمثالت كانت 
مش���هدا غريبا وممجوجا كأن نرى املمثلة 
مها املصري التي تؤدي دور شقيقة محمد 

محمد ناصر
عندما تصدى الكاتب هوزان عكو واملخرجة 
رشا شربتجي إلعادة مسلسل »أسعد الوراق«، 
أقدما بذلك على مغامرة ذات حدين فإما التميز 

وإما اإلخفاق.
فأسعد الوراق الذي أصبح من كالسيكيات 
التلفزيون السوري والذي مت بثه قبل نح���و 
35 عاما اليزال في ذاكرة البعض ما سيستدعي 
املقارنة بني النسختني القدمية واحلديثة، األمر 
الذي يلقي عبئ���ا إضافيا على كاهل املمثلني 

الذين ستتم مقارنتهم أيضا.

أحكام مسبقة

عدة عوامل فرضت حكما مسبقا بأن أسعد 
الوراق س���يكون على قائمة األعمال املميزة 
في هذا الشهر، منها الشعبية الطاغية حاليا 
ملسلسالت البيئة الشامية خاصة ان العمل 
بنس���خته القدمية كان فاحتة وبداية أعمال 
البيئة الشامية في التلفزيون السوري ولقي 
رواجا كبيرا حينها إضافة لتصدي املخرجة 
رشا شربتجي إلخراجه في جتربتها األولى 

بنوعية املسلسالت هذه.

قسوة الحياة

يحكي العمل ع����ن مرحلة تاريخية بني 
العش����رينيات والثالثيني����ات م����ن القرن 
العش����رين، وهي الفترة الت����ي كانت فيها 
دمشق رازحة حتت االحتالل الفرنسي وقد 
سيطرت وقتها بوادر متلمل شعبي يسعى 

الى انتزاع احلرية.
محور هذا العمل إنس����اني تدور حوله 
الكثير من احلكايات االجتماعية التي تتشابك 
مع بعضها ثم تتطور متناقضة بني اليأس 

تيم الحسن الورقة الرابحة ل� »أسعد الوراق«
شربتجي تقع في فخ المط والتطويل وال بصمة مميزة لها في أعمال البيئة الشامية

مفرح الشمري
 »FM ف���ي كل حلقة من حلقات برنام����ج املس���ابقات »كنز
يثبت املذيع أحمد املوسوي أن����ه »ذيب« مبعنى الكلم�����ة بعد 
التج����اوب الكبي�����ر من مس���تمعي »كويت FM« وخصوصا 
عم�������الء »زين« الذي�����ن يحرصون على املش���ارك����ة ف����ي 
البرنامج ليس للف����وز بجوائ�����زه وامنا لس���ماع ص�����وت 
»الذي���ب« حتى يش���كرونه عل����ى أسلوب����ه اجلمي�����ل الذي 
يستقبل اتصاالتهم ب�����ه، حي����ث يستقبل الكبي����ر والصغير 
بكل حب و»نف���س طيبة« وذل�����ك ألنه يعتبره���م كما قال »تاج 
راسه« وسر جن��اح »كنز FM« الذي ترعاه »زين«، »األنب����اء«، 
»منت����زه خليفة السياح������ي«، »آركو بالينو«، »فروت بوكي����ه 
رفلكش���ن«، »أطياب املرش��������ود«، »معهد فن����دق ك�����راون 
ب�����الزا الصح����ي« و»مطاعم كراون ب����الزا بجميع أنواعه����ا« 
باالضاف�������ة الى »ميديا ف��ون بل�������س« اجله�����ة املنف�����ذة 

للبرنام���ج.

جوائز خاصة

أكد املعد علي حيدر ان هناك جوائز خاصة لعدد من املستمعني 
الذين يحرصون على املشاركة في اإلجابة عن أسئلة البرنامج 
املرسلة الى هواتفهم، ومن هذه اجلوائز أجهزة آي فون وبالك 
بيري وآي باد حيث س���يعلن عن أس���ماء الفائزين تباعا في 

حلقات البرنامج.

المستمعون ألحمد الموسوي: 
»انت ذيب بمعنى الكلمة«

»FM ألسلوبه الجميل في استقبال اتصاالتهم في »كنز


