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فنـوناالربعاء ٢٢ مايو ٢٠١٩

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

للتواجد فقط!

محلك سر!

شوية تركيز

الشك واليقني

طبيب بو كاب!

حتوالت!

ما زالت الفنانة ريهام عبدالغفور مســتمرة في تكرار 
نفسها من خالل إعادة تقدميها ألدوار البنت املستهترة اللي 
»ضاربة الدنيا« وما يهمها شيء مبسلسل »زي الشمس«، 
فقد قدمته من قبل في مسلسل »العمة نور«، وبفيلم »حرمي 

كرمي« وغيرهما.. هذي األدوار للتواجد فقط!

الفنان فتحي عبدالوهاب يشارك هذا املوسم في مسلسل 
»ملس أكتاف«، ويجسد شخصية »تاجر مخدرات« يدخل 
فــي صراعــات مع أدهم )ياســر جالل( العــب املصارعة 
املعتزل، لكن فتحي واقف مكانه »محلك سر« ولم يطور 
مــن االداء اللي يقدمه منذ عرفناه في فيلم »صعيدي في 
اجلامعــة االميركية« وللحني نفــس االنفعاالت والكالم.. 

طوروا أنفسكم يا جماعة اخلير!

يحتاج بعض صناع الدراما للتركيز قبل تسليم احللقات 
للمحطات الفضائية، فقد رفعت ســيدة مصرية دعوى ضد 
مسلســل »ملس اكتاف« بعدما استخدم صورتها دون اذنها، 
وفي مسلسل »زي الشمس« مت استخدام لوحة لفنانة مصرية 

دون اذنها، وغيرها من االعمال االخرى.. شوية تركيز!

يســتمر مسلســل »دقيقة صمــت« بطولــة عابد فهد 
واملعروض عبر قناة ابوظبي في املنحنى املتصاعد لقصته 
التشــويقية، العبا على وتر الشــك واملوت واحلياة، في 
توليفــة تثبت يوميا بانه احد ابــرز االعمال الرمضانية 

املعروضة هذا العام.

احللول خلصت أمام مخرج مسلســل »عذراء« علشــان 
يقدم لنا مشهد هروب عذراء )شجون( بهذه الطريقة العادية 
واللي ما فيها شــي جديد او ابتكار، فقد جعل املستشــفى 
خالية امام احمد )عبداهلل الطليحي( وما في احد يقابله او 
يشك فيه، واملصيبة ان »احمد« تنكر مبالبس طبيب وفوق 

منها لبس »كاب« باملستشفى.. طبيب بو كاب! رغم ان فترة نصف رمضان داميا يكون فيها كل عام اكبر 
نسبة »مط وتطويل« في االعمال الدرامية، اال ان أعمال  هاملوسم 
كسرت القاعدة مثل »أمنيات بعيدة« و»عذراء« و»افراج مشروط« 
و»اجندة« وغيرها واللي صارت كلها خطف ومطاردات وحتوالت 

مثيرة باالحداث.. هذا الصح رغم املالحظات!

احمد متنكرا بـ«كاب«

مشهد من »دقيقة صمت«

فتحي عبدالوهاب في »ملس اكتاف«

رومانسية الفرج

ابن رشد
وابن عربي

بخبــرة الســنني الطويلــة 
يتعامــل الفنــان ســعد الفرج 
في مسلســل »افراج مشروط« 
بحرفية عالية مع حالة احلب 
التــي يعيشــها  الرومانســية 
بشــخصية »دعيج« مــع لقاء 
)غدير السبتي(، حيث يقدمها 
بطريقــة حلوة نالــت إعجاب 
عدد كبير مــن اجلمهور، اللي 
وصفــوا حواراته معهــا بأنها 
كلها مشاعر وطبيعية وصدقوه 
حتى بـ »التنهيدة«.. رومانسية 

الفرج غير.

يستحق »مقامات العشق« 
عن حياة املتصوف ابن عربي 
التقدير، فاملسلسل الذي يعرض 
عبر قناتي االمارات واملستقبل 
يعرض بأسلوب مبسط لقاءات 
ابن عربي وابن رشد في االندلس 
وحواراتهما وتأكيداتهما على 
كيفية محاربة غالة املتطرفني 
الداعني الغتيال ابن رشد واتهامه 

بالكفر والذندقة.

سعد الفرج في »إفراج مشروط«

مسلسل »مقامات العشق«

أقوال درامية
طول عمري أصّغر املواضيع حلد ما صغرت كرامتي ما بقي   

لي منها إال شوي.. ماني مستعدة أتنازل عنها ال لك وال لغيرك.
»سبيكة« نور/ موضي قطعة من ذهب

احنا الليلة نحتفل بعيد ميالد عواشة.  
»سعود« عبداهلل السيف
- ال يسمعنا »يّدك«.. إحنا ما عندنا إال عيدين الفطر 

واألضحى.
»حصة« فوز الشطي

)ال موسيقى في األحمدي(

هذي سوالف حرمي.. اميوتون على السخافات هذي.  
»جمال« داود حسني/ موضي قطعة من ذهب

»ناس يحتلون احلرم هذيلة ناس أكيد كفار«  
»بوسعد« عبدالعزيز السكرين/ العاصوف

يعني إذا خسرنا احلب نخسر مستقبلنا وحياتنا..   
باجر تتبدل األيام وبتنسى.

»خميس ابوسيف« عصام الزدجالي / ال موسيقى في االحمدي

»كانت أقصى أمنياتي أني أحافظ عليكم«  
»لطيفة« هدى حسني/ أمنيات بعيدة

في ناس وصلوا للسجن بسبب ظروف حكمتهم.. ما   
راح حتسني فيهم إال ملا تصيرين مكانهم.

»عذراء« شجون الهاجري/ عذراء

عوض في حوار مع أم لطيفة لترميم البيت

مفرح الشمري
@Mefrehs

ميثل مسلسل »غرس الود« التجربة األولى 
للدكتورة نورية صالح الرومي في كتابة األعمال 
الدراميــة، ويتصدى إلخراجه خلــف العنزي 
الذي يعود بعد غياب طويل ويجسد شخوصه 
نخبة مميــزة من املمثلني على رأســهم الفنان 

ابراهيم احلربي. 
يعرض املسلســل حصريا في »وقت ميت« 
علــى شاشــة تلفزيون الكويت وهــو ما يظلم 
العمل، وتتناول احداثه حقبة مهمة من تاريخ 
الكويت جتعله مبثابة »هوية وطن« ليتعرف 
اجليل احلالي على إجنازات شعب الكويت على 
املســتوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
وعالقته الوطيدة بأشقائه العرب منذ تلك احلقبة 

وحتى يومنا. 
تدور األحداث في حقبة الستينيات وصوال 
إلى السبعينيات والثمانينيات وذلك بتتبع أسرة 
التاجر الكويتي محمد )إبراهيم احلربي( املؤمن 
بالقومية العربية ومســاعدة القريب والبعيد 
واحلريص على زرع هذا اإلميان في أسرته بدءاً 
من زوجتــه مرمي )غرور( إلى املربية موضي 
)ياســة( وأوالده عبــداهلل )يعقوب عبداهلل( 
ومشــاري الفريح وفيصل )ســعود بوعبيد( 
وبناته ود )روان مهدي( ونورا )ليالي دهراب( 
وضحوك )إميان جمال( وابنة عمهم نوال )أنوار 
املنصــوري( وصــوال البن اخيه بــدر )محمد 
األنصاري( واملوظف في مصنعه عوض )علي 
العلي( الذي يعتبره التاجر محمد الذراع اليمنى 

بالعمل النشغال أبنائه بالدراسة. 
وفي املقابل جند العائلة السعودية املكونة 
من  ابو محب )يوســف محمد( وابنه الشــاعر 
محب )حمد العماني( وشقيقتيه جواهر)إسراء( 
ونــوف )نيفني بوطبارة( اللتني تتعرفان على 
»ود« وأخواتها في لبنان فتنشأ بني األطفال عالقة 
حب وتالق في حديقة منزل األسرة الكويتية التي 
كانت مبثابة ملتقى األحباب واألصدقاء لتمضي 
األحداث حتى كبروا وكبر معهم حبهم فقرروا ان 

يشكلوا مجموعة اطلقوا عليها اسم »غرس 
الود« لتنتج من ذلك عالقة حب جميلة وراقية 
بني الفتاة الكويتية »ود« والشاب السعودي 
»محب« بعدما انتقال للدراسة في اجلامعة، 
حيث تقرر »ود« دراسة الطب ومحب األدب 
العربي، ليقدما للمشاهدين صورة حب نادرة 

وجميلة وبعيدة عن االبتذال! 
ومتضي احداث املسلسل في ظل التطور 
الذي تعيشه الكويت اجتماعيا واقتصاديا 
وسياســيا وذلك من خــالل وثائق معتمدة 
وموثقة تســلط الضوء على عالقة الكويت 
بالبلدان العربية ودورها البارز في مساعدتها 
اقتصاديــا وسياســيا وحتى عســكريا في 
مشــاركة قواتها بحرب ١٩67 وما صاحبها 
من انتكاسة كبيرة للوطن العربي وشعوبه، 
باإلضافة الى مشاركتها في حرب ١٩73 والتي 
انتصرت فيها مصر مبعاونة شقيقاتها العرب، 
باإلضافة إلى ان املسلسل يسلط الضوء على 

اهمية الدواوين في الكويت والتي انبثق 
منها تأسيس مجلس األمة بإجراء 
اول انتخابات دميوقراطية عام 
١٩63 لتعيــش الكويت أجواء 
الدميوقراطية احلقيقية في 
ظــل وجــود مجلــس األمة 
ومن بعدها افتتاح جامعة 
الكــويــــت وغيرهــا مــن 
العمــــرانية  املــــشاريع 

والثقافية والفنية.

طبيعة النص
شــيا  ومتا
مــع طبيعة 
لــنـــــص  ا

اختار املخرج أسلوبا يتماشى مع أجواء النص 
املليء باملعلومات التاريخية والتي وثقها املخرج 
العنزي بالتصوير التلفزيوني او مبواد ارشيفية 
من الصحافــة حتى تبقى تلــك املعلومات في 

ذاكرة اجلميع وال متر مرور الكرام.
وهذا األسلوب هو األنفع إلخراج مثل هذه 
النصوص »الثقيلة« حتى وإن كان إيقاع احللقات 

يسير ببطء شديد.
الصورة اجلمالية في هذا العمل هي البطلة 
وخصوصا املشاهد التي صورت في لبنان، 
وحاراته اجلميلة التــي تأخذنا بالفعل الى 
أجواء الســتينيات والسبعينيات من خالل 
األزياء واإلكسســوارات املستخدمة في تلك 
املشاهد التي جتمع اصدقاء مجموعة »غرس 

الود«.

مقدمة غنائية
يتميــز العمــل مبقدمــة غنائيــة من 
الــرومــــي  كلمــات د.نوريــة 
وأحلــان محمــد البعيجــان 
الكويتية  وغنــاء فاطمــة 
بعنوان»كــــنا صغــار« 
وهي تختصر احـــداث 
الــعــــمل وخصوصا 
العذري  قصة احلــب 
بـــيـــــن »ود« )روان 
مهــدي( و»محــب« 
)حــمـــد العماني(، 
فـــة  إلضــا بــا
لـــتوظــــيف 
ر  شـعـــــا أ
كتبتــــها 
املؤلفــة 

د.نورية الرومي أو اختارتها مبا يتماشى 
مع القصــة لتقوية مشــاهدها الدرامية 
كأشــعار الراحل خالد العياف واملتنبي 

وقيس بن امللوح.
علــى مســتوى األداء التمثيلي هناك 
متيز للفنــان )إبراهيم احلربي( وإتقان 
لدوره كتاجر كويتي يخاف اهلل ويساعد 
الناس، كذلك تتميز »ود« )روان مهدي( 
في جتسيد دورها للفتاة الرقيقة والهادئة 
واحملبة لفعل اخلير بكل ثقة وأحاسيس 
صادقة، وفي املقابل متيز »محب« )حمد 
العمانــي( الذي جنح فــي إتقان اللهجة 
الســعودية، باإلضافــة إلــى إجادته في 
توصيل إحساس العاشق بأسلوب جميل 
ومحبب دون خدش للحياء، واألمر كذلك 
لشخصية عبداهلل )يعقوب عبداهلل( الذي 
يجسد دور الشــاب الطامح إلى حتقيق 
احالمه في االقتصاد رغم الصعوبات التي 
يواجهها، حيث يجسد دوره بشكل مقنع 
للمشــاهد وكذلك املمثلة املربية موضي 
)ياســة( التي اضافت جــوا خاصا على 
العمل بعفويتها وتلقائيتها وخصوصا 
في املشاهد التي جتمعها مع بنات املعزب 

محمد )ابراهيم احلربي(.
من ميزات العمل وجود مجموعة كبيرة 
من الشــباب املتناغمني وخاصة عوض 
)علي العلي( الذي يخوض جتربته األولى 
بالتمثيل بثقة كبيرة في النفس، ومعه 

حمد )عبدالعزيز بهبهاني(.
شهد العمل مشاركة لبنانية ممثلة بالفنان 
القدير جمال حمدان والفنانة جومانا شمعون 
وزينب خضرة والذين جمعتهم عالقة طيبة 
مــع اوالد التاجر محمد )إبراهيم احلربي(، 
خصوصا البنات وحتديدا »ود« التي غرست 
وردة بيضاء في حديقة العم كميل )جميل 
حمدان( وهي صغيرة لتكبر أمامها ويكبر 
تقديرها له وألسرته على محافظتهم على 
وردتهــا البيضاء والدالة علــى قلوب اهل 

لبنان البيضاء جتاه الكويت وأهلها.

»غرس الود«..هوية وطن
قراءة نقدية وصفية وحتليلية ألبرز األعمال  الدرامية الرمضانية )٨(

املخرج خلف العنزي

العم بوكميل مع الطفلة ود

املؤلفة د.نورية الرومي

محب في حوار مع حمد حول قصة حبه لودالتاجر محمد بعد زيارته للبنان


