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االربعاء ١٥ مايو ٢٠١٩ فنـون

رميوت كنترول

أقوال درامية

زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية والبرامج املنوعة
املعروضة في شهر رمضان تنقدها أو تعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

أنا مشفتهمش مقدرش أشهد شهادة زور! .. »عدنان«   
خالد الشاعر

- احنا شفناهم عنك!.. احملقق
)دفعة القاهرة(

بحكم اخلبرة والعمر اشــوف يا سيف إنك أفضل   
تاخذ اللي حتبك.. احسن من انك تاخذ اللي حتبها

»خميس« عصام الزدجالي / ال موسيقى في األحمدي
عيــل ما الزم ازعــل اذا الوالدة نادتني يا البومة..   

»لولوة« شيماء
- اكيد الزم تستانســن بعدين مــا عليچ من عقول 
الناس وأفكارهم انت الزم حتتفظن بفكرتچ اخلاصة 

باحلياة يا البومة!.. »عضيبان« جاسم النبهان 
)ال موسيقى في األحمدي(

»انا كل ما يظلموني.. اصير اقوى«  
»اسماء« سعاد عبداهلل/ أنا عندي نص

»اعتبر نفسك من اليوم ورايح قلم رصاص.. خلي   
جتاربك الســابقة تبريك.. علشان تكتب بخط اجمل 

واوضح.. وان غلطت امسح من جديد«
»عمر« سليمان الياسني/ اجندة

»ليتــه ما يطق وما يجيب.. يا كثر رضاوته.. ويا   
قل ما تبرى اجلروح«

»وضحة« فّي الشرقاوي/ ال موسيقى في األحمدي
»فــي قانون الغاب.. اللبوة تروح تصيد علشــان   

القطيع كله ياكل.. يعني الكل مستفيد.. هذا بالغابة 
وهذي احليوانات.. فما بالك باالنسان«

»د.حسن« خالد أمني/ ماذا لو؟
»اللي يدور فعل اخلير ترا ما يهمه الدينار«  

 بوعبداهلل/ ابراهيم احلربي/ غرس الود 
»انا كل ما أقرأ.. استانس بحياتي«  

 عادل/ حمد العماني/ أمنيات بعيدة

صدمة التجربة!

زجاج وثلج

انتقادات متالحقة!

الصوت العالي!

هشام سليم الشرير احملبوب

تقدم قناة »ام بي سي« برنامج »التجربة« الذي يستعرض 
قضايا اجتماعية مختلفة بصبغة إنسانية، وميكن أن نعتبره 
محاولــة لتعويض برنامــج »الصدمة« الذي عرض الكثر 
من موســم وحاز جناحا بن اجلمهور للمواقف اإلنسانية 
التي كان يقدمها، وللحن »التجربة« ال حس وال خبر مثل 

»الصدمة«.. ننطر ونشوف احللقات املقبلة!

في احد مشاهد مسلســل »هوجان« يأكل محمد امام 
الزجاج في دليل على قدراته اخلارقة، ولكن صناع العمل 
اســتبدلوا الزجاج بالثلج، وبدت قطعة الثلج على شفا 
الذوبان في يد »هوجان«.. شوية واقعية يا جماعة اخلير!

التزال شخصية سوزان جنم الدين بدور والدة حمادة 
هالل في مسلسل »ابن أصول« تثير االنتقادات املتالحقة 
مع عرض كل حلقة ألنها اكبر منه بالواقع بـ 6 سنوات 

فقط، وشكلها ال يتناسب ان تكون امه.. ارحمونا!

رغم متيز حلقات مسلســل »آلخر نفس« بطولة 
ياســمن عبدالعزيــز إال أن اســتخدام املوســيقى 
التصويرية بطريقة مبالغ فيها اصبح أمرا مزعجا 
للمشاهد الذي ال يستطيع في بعض األحيان التقاط 
احلوارات لطغيان املوسيقى على أصوات املمثلن.. 

شوفوا لنا حل!

جسد هشــام ســليم شــخصية رجل األعمال »أكرم 
صفــوان« في مسلســل »كلبش 3« بشــكل مبهر، فظهر 
لنا في صورة رجل هادئ واثق من نفســه، يبتســم في 
وجه اجلميع وينال ثقتهم، ولكن خلف تلك االبتســامة 
رجل قاتل يفعل أي شيء كيفما يشاء، وال يهتم إال بأمن 

وسالمة عائلته فقط.
هشــام ســليم وصل لقلوب وعقول املشــاهدين من 
احللقة األولى للمسلســل مبعايشــته للشخصية التي 
يجســدها من نظراته وطريقة كالمه وتعبيرات وجهه، 
فقدم صورة الشــخصية الشريرة التي يحبها املشاهد، 
وهذه قمة االحترافية لدرجة انه سحب البساط من حتت 

أقدام الشخصيات اخليرة في العمل.

برنامج التجربة

محمد امام ياكل الثلج في »هوجان«

مسلسل »الخر نفس«

هشام سليم في مسلسل »كلبش 3«

معقولة يا أطباء!ماذا تعني »رفعة احلاجب« في الديرفة!

الــكل يعلم أن مسلســل »الديرفة« تراثــي يناقش حقبة 
زمنية والناس حابن هالشــي، لكن في مشهد جمع ابراهيم 
»ابراهيم الشيخلي« وزوجته فاطمة »بثينة الرئيسي« وهما 
في غرفة نومهما صدرت حركة غريبة من ابراهيم وهي »رفعة 
احلاجب« بطريقة املغازلچية وهو جالس على السرير، األمر 
الــذي »كش« منه متابعو املسلســل ألنه مثل هاحلركات مو 
حلو تكون في مسلسل يتابعه الصغير قبل الكبير، وما ندري 
كيف عدت هاحلركة على املخرج في املونتاج أو رقابة اإلعالم 

وما االضافة التي قدمتها.. أفيدونا أفادكم اهلل!

في مسلسل »وما أدراك ما أمي«، يقوم والد وسن 
»عبــداهلل الفريح« باصطحاب ابنته القاصر وســن 
»رتــاج العلي« الى احــد املختبرات ويجري حتاليل 
عليهــا النه يبحث عن زرع كلــى، وذلك من دون أن 
يبلــغ ابنته بفعلته، على الرغم من أنها ســألته عن 
سبب هذه التحاليل.. السؤال الذي يطرح نفسه هل 
هذا اإلجراء معقــول في مختبراتنا الطبية أن تعمل 
حتاليــل دون معرفة أصحابها أســبابها او ان هناك 

خلال في النص!

مسلسل »وما ادراك ما امي«مشهد من »الديرفة«

»موازين« يكشف عن قائمة أسماء فناني حفالت منصة النهضة
حتت رعاية صاحب اجلاللة امللك محمد 
السادس، يقدم مهرجان موازين إيقاعات 
العالم نسخة دورته الثامنة عشرة بنكهة 
املوسيقى الشرقية حتت سماء فضاء منصة 
النهضة، من 21 إلى 29 يونيو، سيشارك 
ما ال يقل عن ثمانية عشر فنانا من عمالقة 
املوسيقى الشرقية بالوطن العربي، لبنان 
ومصر وفلسطني واألردن واإلمارات العربية 

املتحدة، لتقدمي أجمل إبداعاتهم.
ستجسد منصة النهضة هذه السنة، 
عشق محفل موازين باملوسيقى الشرقية 
وسيستمتع رواد موازين بوصالت غناء 
شرقي ملواهب شابة مغربية مشهورة في 
الشرق األوســط، كجزء أول في برمجة 
احلفــالت لتتوالى عروض عمالقة الغناء 

الطربي الشرقي األصيل. وستفتتح الديفا 
اللبنانية كارول سماحة احتفالية مسرح 
الفنانة متعددة  النهضة وســتقدم هذه 
املواهب أجمل األغاني التي حققت جناحا 
والتي ميزت مســيرتها الفنية املبهرة لـ 
20 عاما. وسيحيي املطرب محمد رضا، 
ابن مراكش، اجلزء األول من هذه األمسية 
الفنية االفتتاحية، وسيتغنى معه اجلمهور 
بإيقاعات اجليل اجلديد من األغنية املغربية 
احلديثة. ويوم السبت 22 يونيو، ستهتز 
منصة النهضة بالصوت القوي األصيل 
للمغني اللبناني عاصي احلالني. »فارس 

املوسيقى العربية«.
 وصالت من األغنية املغربية بإيقاعات 
النهضة بصوت  شرقية ســتصدع بها 

املطربة املغربية الشــابة يسرا سعوف. 
واألحد 23 يونيو، موعد للجمهور مع املغنية 
اللبنانية ميريام فارس. بعروض استثنائية، 
بني األغاني العربية احلديثة والشــعبية 
والشرقية. وســتتواصل حشود منصة 
النهضة في اجلزء األول من األمسية مع 
الثنائي املصري أوكا وي ارتيغا. وسيعرض 
الفنانان محمد صالح وأحمد متولي مزيجا 
مذهال من املوســيقى الشعبية املصرية 

بإيقاعات الهيب هوب. 
يوم االثنــني، 24 يونيو، سيســعد 
املطرب  اجلمهور بال شــك بحضــور 
الفلسطيني محمد عساف. وسيفتتح هذه 
األمسية الفنية اسم المع في سماء األغنية 
املصرية الشعبية، سعد الصغير. والثالثاء 

25 يونيو، ستغني املوهبة اللبنانية إليسا 
أمام جمهور منصة النهضة.وسيحيي حميد 
حضري اجلزء األول من احلفل وسيعرض 
أمام محبيــه مجموعة من العناوين التي 

صنعت شهرته.
بالفنانني  األربعاء 26 يونيو، ممثلني 
وليــد توفيق وديانا كرزون، ســيكون 
لبنان واألردن ضيفا شــرف احتفالية 

هذه األمسية.
يوم اخلميس 27 يونيو، ستهتز منصة 
النهضة باحلضور القوي والصوت الشجي 
للمطرب اللبناني رامي عياش. وتشاركه 
في االمسية بنبرة صوت جميلة وخيارات 
موسيقية جيدة حسناء زالغ. وسيشهد 
مســرح النهضة يوم اجلمعة 28 يونيو 

عرضني متميزين، سيكون لهما وقع طيب 
في نفــس اجلمهور مع املطربة اللبنانية 
جنوى كرم وصوتها اجلبلي القوي. ومع 
الفنان املصري أبوالليف، في اجلزء األول 

من احلفلة.
والســهرة اخلتامية ملنصة النهضة، 
يوم الســبت 29 يونيو، ستشعل لهيب 
عشق احلشود مع علم من اخلليج، الفنان 
اإلماراتي الكبير حسني اجلسمي. يحتفل 
اجلسمي بـ 15 عاما من اإلبداع. وسيلتقي 
اجلمهور في بداية هذه األمسية االستثنائية 
مع الفنانة الشابة زينب أسامة، التي بدأت 
بالفوز باجلائزة األولى  الفنية  مسيرتها 
في مسابقة الغناء في دار األوبرا املصرية 
جنوى كرموفوز بـ »اكس فاكتور« 2013 وفوز بالم.

السدحان: ضّيقوا علّي الوقت 
وامليزانية ثم طالبوني باإلبداع!

رانيا يوسف: فنانة سبب 
أزمة فستاني الشهيرة

زينة.. وسر الـ 7 ماليني!
صبا مبارك: »زين« أقرب 

األعمال إلى قلبي

يشــارك الفنــان عبداهلل الســدحان في املوســم 
الرمضانــي احلالي في مسلســل »بدون فلتر«، الذي 
يعــرض اجلــزء الثاني منه على قنــاة SBC، ويدور 
فــي قالــب اجتماعــي كوميدي هادف، مــن خالل 3٠ 
حلقة منفصلة ومتصلة شارك في كتابتها وإخراجها 
مجموعة مــن أبرز الكتاب واملخرجن الســعودين، 
الذين شــاركوا العام املاضي في عمل حلقات اجلزء 

األول من املسلسل.
وعبر السدحان عن حاله بسبب ضيق الوقت املتاح 
لتســليم املسلسل، حيث قال: الوقت ضيق وتأخرنا 
في التســليم، وأنا مطالب باإلبداع وهذا أمر صعب، 
والنصــوص حتتاج إلى مراجعة وبحث وتدقيق في 
حبكتها الدرامية قبل التصوير بحوالي شهر إلى شهر 
ونصف، وكذلــك املفاضلة بن حلقــة وأخرى، ومن 
ثــم ندخل في مرحلة التصوير بعد اعتماد احللقات، 
واألمــر اآلخر الــذي مينحنا فرصة خــوض مرحلة 
اإلنتاج ونحن متوازنون ذهنيا ونفسيا هو اإلخراج 
األخير والرئيسي لتقدمي عمل متأخر، وفي احلقيقة 
جــاء كل هــذا في وقت متأخر بســبب تأخر املوافقة 
علــى العمل، فلم تتم املوافقــة عليه إال قبل رمضان 

بشهر أو شهرين.
وتساءل الســدحان، حسب مجلة »سيدتي«: ماذا 
ميكنني أن أقدم قبل رمضان بشهر أو شهرين؟ كيف 

يكون هناك إبداع بالعمل في ظل هذا التأخير؟
مشيرا إلى أنه انتهى من تصوير حلقات مسلسل 
»طاش ما طاش« مع الفنان ناصر القصبي قبل رمضان 
بشهر، وبالتالي كان أمام فريق العمل وقت كاف سمح 
بسهولة اإلنتاج واإلضافة والتعديل، وإعادة تصوير 

املشاهد على عكس ما يحدث اآلن.

نشــرت الفنانة رانيا يوســف على حسابها بانستغرام 
برومو احللقة التي حتل فيها ضيفة على اإلعالمية بســمة 
وهبــي فــي برنامجها »شــيخ احلارة«، وهــي احللقة التي 
تتحــدث فيها عن العديد من األمــور التي أثارت اجلدل في 

الفترة املاضية.
وأكــدت رانيا، بحســب مجلة »لها«، أن احللقة شــهدت 
شــدا وجذبا بينها وبن الشخصية التي تؤدي دور »شيخ 
احلارة«، وكادت تنسحب من احللقة بعدما وجه لها سؤاال 
محرجا عن سر سفرياتها الكثيرة لدبي، كما كشفت أن مذيعة 
شــهيرة وفنانة كبيرة بينهما مشــاكل قدمية كانتا السبب 
وراء تضخيم أزمة فستانها، وأن الفنانة التي تصدت لهما 
ودافعت عنها كانت إلهام شاهن، التي رفضت التشهير بها.

وتطل رانيا يوسف على جمهورها في رمضان من خالل 
حلقات برنامج بعنوان »رحلة رانيا« أعلنت عنه عبر حسابها 
بانستغرام، يتضمن لقطات من أعمالها الفنية، مشيرة إلى 
أنه سيعرض على قناتها بيوتيوب مساء كل خميس طوال 
رمضان. وجاءت هذه اخلطوة بعد خروج مسلسلها »مملكة 
إبليس« من سباق دراما رمضان، وهو املسلسل الذي يشاركها 

بطولته غادة عادل وأحمد داود وإميان العاصي.

أشادت الفنانة زينة بأداء املمثلة مي عزالدين خالل 
أحداث مسلسل »البرنسيســة بيسة«، الذي يعرض 
على الفضائيات حاليا، وقالت زينة عبر »انستغرام«: 
»جنمة من اول ما بدأتي.. ومسلسالتك طلعت جنوم 
دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة او ستات«.

ورصدت زينة مشوار عزالدين في األفالم ومشاركتها 
البطولة للنجم تامر حسني، بجانب املسلسالت التي 
كانت تشارك بها في السباق الرمضاني وحتقق جناحا 

كبيرا.
وأكملــت زينة حديثها، قائلة »كل خطواتك وراها 
مجهود وتعب وحب جلمهورك اللي بتموتي نفســك 
علشان ترضيه، وعلى فكرة بحب البرنسيسة بيسه 
وسكسكه وبحبك، وكل الناس بتموت فيكي، واولهم 

السبعة مليون اللي عندك«.

تطل صبا مبارك على جمهورها من خالل مسلســلها 
الدرامي الرمضاني »عبور« عبر شاشة تلفزيون أبوظبي 
لتتناول قصص الالجئن، وهي كشــفت لنواعم العديد 
من أســرار املسلســل، كما حتدثت عن عالقتها بوسائل 

التواصل االجتماعي خالل الفترة األخيرة.
و»عبور« هو أول مسلســل عربــي في العالم يصور 
كامال داخل مخيم لالجئن، بحسب ما أكدت صبا، حيث 
حقق املسلســل نسب مشاهدة عالية فور عرض احللقة 
األولــى عبر أبوظبي. وأضافت، حســب موقع »نواعم«، 
أنهم صوروا العمل داخل مخيم »مريجيب الفهود«، وهو 
مخيــم إماراتي- أردني ومن أكثــر املخيمات التي تقدم 

خدمة مشرفة لعائالت الالجئن.
ورغم تقدميها الكثير من األدوار الناجحة، تقول صبا 
إن جتربتهــا الدرامية في مسلســل »زين« هي من أقرب 
األعمال لقلبها، فقد حقق جناحا جماهيريا منقطع النظير، 
كمــا أنها تقوم بتحضير املوســم اجلديد من العمل وقد 

أنهت كاتبة املسلسل 3٠ حلقة منه حتى اآلن.

عبداهلل السدحان

رانيا يوسف

زينة

صبا مبارك


