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ممثلة بررت غيابها 30
عن التمثيل بأنه االدوار 
الل���ي نادوه���ا عليها 
املخرج���ن عادية وما 
فيها شي يديد يضيف 

لها.. ودي اصدق!

ممثل ش���ايف انه مستواه 
عالي في التمثيل هااليام قاعد 
ميدح احد املخرجن ويدافع عنه 
علشان ياخذه في اعماله الياية 
مع انه هاملخرج طارده اكثر من 

مرة.. احلمد هلل والشكر!

عادية دفاع
مذيع���ة ف���ي احدى 
القنوات اخلاصة هاأليام 
تفكر انها تشتغل في قناة 
عربية علشان ترتاح من 
القي���ل والقال.. خير ان 

شاء اهلل!

راحة

موزة مع بنات املسلسل شجون ومرام والبريكي والصقر والبالم في أحد املشاهد

»زوارة الخميس«.. ال مكان لكل الزوجات الجديدات في المنزل!
أي ممثلة من غير طراز س�عاد عبداهلل لم تكن لتقوى تمثيلياً على التعامل والتفاعل مع هذا الكم من المش�اكل المنهالة  بهذه السرعة

دبلجة المسلسل إلى المكسيكية أو البرازيلية أو حتى اإلنجليزية مشروع ناجح 

الفنان 
 محمد المنصور

جنوم مسرحية »حسان واألميرة اشجان«

عبدالحميد الخطيب
يواصل فريق مسرحية األطفال الهادفة 
»حسان واألميرة أشجان« التي تنتجها شركة 
كالسيكال لإلنتاج الفني بروڤاتهم استعدادا 
لعرضها خالل فترة عيد الفطر املبارك على 
مس����رح تنمية املجتمع في منطقة الزهراء 

بجنوب السرة.
 وقد عبر بطل املسرحية املذيع املتألق 
نواف القطان عن سعادته باملشاركة في هذا 
العمل الذي يحمل في أحداثه العديد من القيم 
التربوية املهمة للطفل، حيث قال: شرفني 
التعاون مع شركة كالسيكال لإلنتاج الفني 
واملنتج ياسر العماري الذي وفر لنا كل سبل 
الراحة حتى نحقق املعادلة الصعبة ونقدم 
عمال راقيا يعيد مس����رح الطفل الى سابق 
عهده، معبرا عن سعادته بالتعاون مع املخرج 
منصور املنصور وفريق عمل املس����رحية 
والتي يق����دم فيها جنوم العم����ل معلومة 
وفرحة ممتزجت����ن باإلبهار البصري الذي 
يحبه األطفال حيث مت جتهيز املسرح بأفضل 
التقنيات لضمان راحة احلضور ولدينا العديد 

م����ن املفاج����آت ألطفال 
أثن����اء العرض.  الديرة 
القط����ان: جميع  وتابع 
املشاركن في املسرحية 
يبذلون أقصى ما عندهم 
من مجهود وذلك إلسعاد 
الناس ولنعود مبسرح 
الطفل الى س����ابق عهده 
العمل متكامل  ان  حيث 
سواء في قصته او رؤيته 
ادوار  او  اإلخراجي����ة 
املمثلن فيه، ملمحا الى 
انه يجس����د دور حسان 
الفقير الذي يحب األميرة 

أشجان )ندى فاضل( ويواجه حبهما العديد 
من العقبات لكن في النهاية يتغلب اخلير على 
الشر.  واضاف: »حسان واألميرة أشجان« 
خامس عمل لي في مسرح الطفل، وعندي 
قناعة بأن تكوين شخصية الصغار من خالل 
الفن مهمة الس����يما ان األطفال ال يجاملون 
ومشاعرهم صادقة، متمنيا ان ينال العرض 

إعجاب اجلمهور. وعن 
»الهداف« الذي يقدمه على 
قناة الشباب السعودية 
البرنامج  القط����ان:  قال 
يحظى مبتابعة كبيرة منذ 
أولى حلقاته، مشيرا الى 
ان البرنامج يشهد أجواء 
مونديالية عربية، متمنيا 
ان يكون عند حسن ظن 
املشاهدين به. واضاف: 
انا متحم����س للبرنامج 
خصوصا انني أتواصل 
من خالله مع اجلمهور 
السعودي يوميا، فهو من 
نوعية املس����ابقات التي أحبها، ومن خالل 
»األنباء« أوجه حتية لقناة الشباب السعودية 
التي وفرت جمي����ع اإلمكانيات إلجناح هذا 
العمل الضخم من خالل استديو عبارة عن 
ملعب يتنافس فيه املتصلون وكل يوم عندنا 

هداف فائز متوج. 
وعن تركه »الراي« في رمضان قال القطان: 

»الراي« اعطتني قف����زات كبيرة في املجال 
اإلعالمي بدءا من »رايكم شباب« الى »تراي« 
وبعدهما »اوتستراد« و»مسائي«، فهي بيتي 
وال استطيع االبتعاد عنها السيما انني من 
مؤسسيها وعالقتي بإدارتها على أحسن ما 
يرام وللعلم هذه هي املرة األولى التي ابتعد 

فيها عن جمهوري في رمضان.
وزاد: اجلميع يق����ول انني الطفل املدلل 
بالقناة، ويكفيني شهادة اإلدارة بأني املذيع 
األول فيها، فال اتخيل اني س����أترك صرحا 
إعالميا ضخما مثل »الراي«، ومش����اركتي 
في برنامج »الهداف« هو مبباركة وتنسيق 
ورؤية من ادارة »الراي« وانا رايح احترف 
وراجع مرة اخرى. وحول ما يقال انه شارك 
في »الهداف« بسبب اجلانب املادي أجاب: ال 
اخفيك س����را، قناة الراي »مدلعتني« ولكن 
اجلانب املادي مهم وعلى رأي املثل »الرزق 
يحب اخلفية« واجلميل انني تعرفت على ناس 
جدد وشريحة مختلفة من خالل »الهداف« 
وهي نقلة مهمة وجتربة بالتأكيد ستضيف 

الى مشواري اإلعالمي.

نواف القطان: انتظروا مفاجآت »حسان واألميرة أشجان« في عيد الفطر
ُتعرض على مسرح تنمية المجتمع بمنطقة الزهراء في جنوب السرة

نواف القطان

المحرر الفني
.. وبينما يستمر الجدل نواصل حديثنا عن مسلسل »زوارة 
الخميس« الذي أدخل بجدارة األعمال المحلية هذه الس����نة 
على قائمة المسلسالت الرمضانية الجدلية من طراز »زهرة 

وأزواجها« و»ما ملكت أيمانكم« و»العار«.. وغيرها.
الالفت انه مع دخول المسلسل حلقاته العشر األخيرة 
تستمر اإلثارة بوتيرتها التصاعدية نصا وإخراجا وتمثيال مع 

مزيد من الخيانات والشكوك والعقد النفسية المتفجرة.
وتعك����س التعليقات م����ن جدية وس����اخرة يوميا في 
وس����ائل اإلعالم والش����بكات االجتماعية واإلنترنت وعبر 
أجهزة »البالكبيري« الم����زاج العام للجمهور وردات فعله 

إزاء التطورات.
ومع عدم قدرة منزل »األجيال الثالثة« على االتساع لمزيد من 
الساكنين الذين تفرض ظهورهم العالقات الغرامية المتشعبة 
ألبطال المسلسل، شاهدنا وفاة الزوجة الثانية لسعود )خالد 
البريكي( خالل الوالدة مترافقة مع صدمة الجدة موزة )سعاد 
عبداهلل( بما ج����رى، وتحذيرها له من ان تعلم زوجته األولى 
أمينة )مرام( بالخبر وهي المرأة  الحادة الطباع »النسرة« التي 

تبرع مرام في تجسيد دورها.
ويبدو أن اتفاق أحمد )مشاري البالم( مع زوجته الجديدة 
على إبقاء زواجهما بعيدا عن منزله وعائلته س����يجنب 

العائلة تخصيص مكان لها أيضا!.
وساعد انقطاع الكهرباء موزة على ضبط مكالمة 
ابنها الثالث فيصل )حسين المهدي( وهو يعد بالزواج 
احدى الفتيات التي ساعدها صدفة خالل حادث مروري 
قتل خالله صديقها لتكون زوجته الثانية هو أيضا، 
وكان يتحدث وهو على بعد أمتار من زوجته األولى 
في المنزل! أداء المهدي العفوي أعطى جدية للموقف 
رغم انه لم يكن مضطرا إلطالق وعد بهذه الخطورة 

والسرية في المكان الذي كان فيه.
وتزامنا مع ذلك، تزداد شكوك المحقق مرزوق 
)خال����د أمين( في زوجته دالل )لمياء طارق( بعد 
تلقيه رسائل عن خيانتها له، ثم عثوره على أدوات 
بينها برقع وحبوب لمنع الحمل قرب س����ريرها 
دس����تها فتاة انتقاما منه بعدم����ا فضح عالقتها 
الغرامية بصديقها ما تس����بب في وفاة والدها. 
ووصل الشك بمرزوق إلى حد التبول على نفسه 
في مش����هد غريب على محقق يفترض أنه معتاد 

على كل أنواع المفاجآت.

يحدث ذلك بينما يعترف االبن الجعدة »عز« )حمد العماني( 
بمسؤوليته عن إعاقة شابة عندما صدمها بسيارته ليزيد 

من ارتفاع جبل الهموم الجاثم فوق صدر موزة.
وأخيرا ولي����س آخرا فإن مأزق ابنة موزة الوحيدة 
شاهة )بثينة الرئيس����ي( التي عادت الى ذمة طليقها 

س����را لتقع فريس����ة البتزازه من جديد ال يقل مأساوية 
عما سبق.

مس����كينة موزة وحدها تتلقى الصدمات بينما يهيم 
زوجها ثنيان )محمد المنصور( لحظة بعد لحظة في الظالم 

والنور بحب أختها اللعوب نادية )إلهام الفضالة(.
هذا غيض من فيض مما يواجه موزة في قصة تستحق 

معها دخول موسوعة »غينيس« كأكثر أم تواجه مشاكل 
أسرية في العالم رغم انها أم صالحة وطيبة!

رغم مبالغة الموقف نجد أنفسنا مشدودين لمعرفة 
ما ستقرره لنا الكاتبة هبة حمادة من مخارج وحلول 
لكل هذه المشاكل، بعضها يرتبط بشخصيات جديدة 

تقتحم مس����ار األحداث ومنها ابن شقيق ثنيان )عبداهلل 
الزيد( الذي شاء له القدر ان يستقبل كطبيب أسنان زوجة 

عمه موزة وابنتها في عيادته حيث عرفنا ان والده فقد حقوقه 
على يد أخيه ثنيان، وربما يكون الموبايل الذي نسيته 

ابنة عمه المحطمة قارب النجاة من مأساتها مع زوجها 
الخائن )القذر بحسب وصفها( الذي ضبطته مع 

عشيقته في منزلهما الزوجي!
باعتقادنا ان أي ممثلة من غير طراز سعاد 
عبداهلل لم تكن لتقوى حتى تمثيليا على التعامل 
والتفاعل مع هذا الكم من المش����اكل المنهالة 

بهذه السرعة من كل حدب وصوب.
وبالمقارنة مع العديد من المسلس����الت 
الرمضانية العربية المعروضة حاليا نجد ان 
موضوع تعدد الزوجات خاصة في صفوف 
الشباب حتى ممن يعتمدون في معيشتهم 

على أهلهم قد أصبح أمرا مألوفا ومش����تركا 
ومطروحا على نطاق واسع.

س����يل عبارات القذارة والخيانة والتحقير 
يذكرن����ا بالمسلس����الت الغربي����ة المدبلجة أو 
المترجمة، وعرض المسلسل مدبلجا في المكسيك 
أو البرازيل أو حتى الواليات المتحدة لن يكون ذا 
وقع غريب على المشاهد هناك في ظل تشابه الكثير 

من القصص مع ما يدور في تلك المجتمعات!.

الفنانة 
سعاد عبداهلل


