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اجلمعة ٣١ مايو ٢٠١٩ فنـون

هبة مشاري حمادة: القزم ليس بقصر القامة وإمنا بقصر الفكر
ياسر العيلة

جتربة مســرحية جديدة تخوضهــا الكاتبة هبة 
مشاري حمادة من خالل عرض مسرحي ضخم يحمل 
عنوان »زين واألقزام الثمانية« الذي سيعرض على 

مسرح نادي كاظمة خالل أيام عيد الفطر السعيد.
»األنباء« هاتفت حمادة ملعرفة بعض تفاصيل العمل 
فقالت: العمل مستوحى من القصة العاملية الشهيرة 
»ســنووايت« أو »بيــاض الثلج واألقزام الســبعة« 
وأضفنا اليها أشــياء جديدة منها على ســبيل املثال 
»املرايا« التي كانت تتحدث إليها الساحرة الشريرة 
في النص األصلي والتي كانت تسألها دائما هل يوجد 
أجمل مني؟ فكانت جتيبها »املرايا« بأن ســنووايت 

أجمل منها.
وأضافــت حمادة: في مســرحيتنا »زين واألقزام 
الثمانية« اعطينا للمرايا شــخصية فلم تعد شــيئا 
جامــدا لنوضح من خاللها أن مجتمع املرايا موجود 

في العالم وكيف أن هذه املرايا قادرة على أن تغوي وتخرب حياة الناس، ففي 
عملنا تتفاعل املرايا مع اجلميع، مشيرة الى أن العمل يخاطب الطفل بطريقة 

مفيدة من خالل املسرح. 
وعن األقزام في املسرحية قالت: حرصنا على أن نوصل لألطفال معنى بأن 

األقــزام بداخلهم روحانية عالية وان املادة ال تعنيهم فهم 
ال يتعاملــون مع اآلخرين باملــال وإمنا يتعاملون باحلب، 
وأضافت: فكرة النص تلخصها كلمات بعض أغاني املسرحية 

التي تقول:
مادمنا دون التمام فكلنا أصال أقزام

كل مرة قصدت ال وقلت نعم فأنت قزم
كل مرة تركت أعفو لتنتقم فأنت قزم

وأشــارت حمادة الى أن القزم ليس بقصر القامة وإمنا 
بقصر الفكر والعقل.

اجلدير بالذكر أن مسرحية »زين واألقزام الثمانية« معزوفة 
فنية متكاملة من إنتاج شركة »زين« التي خصصت لها سقفا 
إنتاجيا كما عودتنا في كل مسرحياتها السابقة، فاملسرحية 
التي يتصدى إلخراجها املخرج اللبناني سمير عبود متثل 
اللعبة اجلماعية املتكاملة على املسرح والتي حتمل إبهارا 
بصريا وســمعيا وحركيا وتضاهى مسارح ديزني في كل 
العناصر سواء الديكور او املوسيقى او أداء املمثلني، حيث 
يضم العمل نخبة من النجوم مثل بشار الشطي وعلي كاكولي 
وفاطمة الصفي وحمد أشكناني ونور الغندور ومروى بن صغير وفرقة شياب 
وشهد العميري باالضافة للنجمة املوهوبة توتة جعفر، واألغاني واملوسيقى من 
أحلان بشار الشطي وكلمات هبة حمادة والتوزيع املوسيقي لربيع الصيداوي، 

وتقود هذه األوركسترا باحترافية شديدة مي الصالح.

»زين واألقزام الثمانية« معزوفة فنية متكاملة تقدمها »زين«

رميوت كنترول

أقوال 
درامية

	● الشي احللو اللي حافظت عليه من املاضي تشوه.. وعندي 
أمل أالقي شي جميل للقادم من االيام.

»أسماء« سعاد عبداهلل/ أنا عندي نص

● هذي الدنيا جاحدة ومهما نعطيها تظل جاحدة.. وبعض البشر 
اللي فيها يدمرون كل شي اخضر وجميل علشان مصاحلهم.
»عمر« سليمان الياسني/ أجندة

● غلط كبير انك تكتم حبك علشــان ما تبي تســوي شــي 
غلط.. عبر عن اللي بداخلك من غير خوف.

»فهد« حسني املهدي/ وما أدراك ما أمي

● ســاعات الواحد علشــان يواصل بدربه.. يضطر يدوس 
على قلبه.. وال احد يلتفت له.

»صالح« احمد سعيد/ ال موسيقى في األحمدي

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

صراخ وسب

ما ادري ليــش احللقات االخيرة من »حدود الشــر« 
صارت كلها صراخ وتهديد وســب بني أبطال املسلسل، 
وفي مشــهد املشــكلة بني أبوسليمان )شــهاب حاجية( 
وعلي )فهد باســم( كل واحد منهم ماســك الثاني وقاعد 
يهينه بعبارات غير مناسبة لشهر رمضان املبارك وكالم 

ما ينقال.. معقولة؟!

آخر الضحايا 

الظاهر ان سالفة املكياج وضحاياه 
هاملوســم باالعمــال الدراميــة، واللــي 
»خرب« وجوه بعض الفنانني وجعلها 
منظرها غير مقبولة على الشاشــة، ما 
راح تنتهي بسهولة، فمن آخر الضحايا 

مرمي )أسمهان توفيق( اللي معمول لها 
مكيــاج بوجهها لتظهر أكبــر عمرا في 
احللقات االخيرة من »الديرفة«، ولكن 
املكياج يظهــر وجهها وكأنه محروق.. 

وبعدين معاكم!

»ابو سليمان« و»حدود الشر«

عجيب...!

لزمة »عجيب« اللي يقولها مفتاح )عبدالرحمن العقل( 
في مسلسل »الديرفة« بطريقة كوميدية، صارت مشهورة 
بني اجلمهور اللي يرددوها في معظم املواقف الســاخرة 

اللي ميرون فيها بحياتهم العادية. 
العقل أدى الدور بتمكن كبير، وغير جلده بعد فترة 
مــن االدوار املكــررة واللي ما فيها نفــس هالتأثير على 

الناس.. اختيار صحيح للشخصية يا بوخالد.

»مفتاح« في مشهد من »الديرفة«

مكياج »مرمي« في »الديرفة«

فيلم هندي

األمور صــارت »اوفر« في مسلســل 
»عذراء« وكأننا نشاهد فيلم هندي، فبعد 
هروب عذراء )شجون( من السجن قامت 
بالتنكر في شــكل عامل بنغالي ومربية 
أطفال وسيدة أعمال ورجل له حلية وأيضا 

خطابــة، وزاد املوضوع عن احلد عندما 
ظهرت في احللقة ٢4 في شخصية امرأة 
بدينــة ترغب في الــزواج، كل هذا واهي 
هاربة من حكم باإلعدام.. وشــنو بعد يا 

»عذراء«؟! 

»عذراء« متنكرة في شكل فتاة بدينة

أسرع أداء

املشهد اللي تاخد فيه دالل )شيالء سبت( األوراق من 
مكتب اخوها حمد )عبداهلل الطراروة( مبسلسل »أمنيات 
بعيدة« ميكن ان نعتبره األسرع أداء دراميا هذا العام، الن 
»دالل« في املشــهد مسكت الورق وقرأته كله وعرفت ما 
فيه من معلومات وانصدمت وانهارت وبكت في ثواني.. 

سرعة رهيبة ما حلقنا نفهم املشهد!!

أكل وشرب ومطاعم

يقدم فهد باسم في مسلسل »وما أدراك 
ما أمي« دور »خالــد« اللي متزوج من 
امرأتني، لكن الغريب في الدور انه كله 
اكل وشــرب وداميا باملطاعم من بداية 

رمضان، لدرجة ان »خالد« اذا ســولف 
شــوي الزم يختم احلوار واهو يسال 

»في أكل؟!«.. 
شالسالفة يا فهد؟!  

دالل تقرأ االوراق في مسلسل »امنيات بعيدة«

فهد باسم في شخصية »علي« بـ»وما ادراك ما امي«

هنادي الكندري: 
زوجي دائمًا 

يضحي  من أجلي 

محمد النشمي: »حدود الشر« 
رصد كويت الستينيات بحلوها ومرها

عبــرت الفنانة هنــادي الكندري عن 
حبها الشديد لزوجها املخرج محمد احلداد، 
وتقديرها لتضحياته من أجلها، وقالت: 
»محمد كل شــيء بالنســبة لي، مبا إنه 
زوجي وأبوعيالــي، فأنا بتمنى من رب 
العاملني ان يظل معي طول العمر«، وبكت 
قائلة: »ملا أشــوف إن زوجــي يتضايق 
بسبب شغلي ويتركني أكمل فيه وما يبي 
يكسر فيني ويبيني بكيفي إنه أنا أقوله 
اكتفيت، هو محمد كده، داميا يضحي«.

وكشفت أن والدها قاطعها ملدة سنة 
كاملة بســبب إصرارها علــى العمل في 
مجال الفن، مشــددة على أنها لم تعرف 
طعم السعادة والنجاح إال بعد أن حصلت 

علــى رضا عائلتهــا وخصوصا والدها، 
وعبرت عن ندمها الشديد على معاندتها 

معه في البداية.
وعن ســبب إبعاد أبنائها عن وسائل 
اإلعالم، قالت هنادي، خالل استضافتها في 
برنامج »ممكن نتعرف أكتر« الذي يقدمه 
 ،»FM االعالمي علي جنم عبر راديو »مارينا
انها كانت تشعر بأن أشقاءها يتضايقون 
أحيانــا إذا خرجت برفقتهم في مكان ما 
بسبب مالحقة اجلماهير لها، ولهذا فهي 
منعت أطفالها من الظهور عبر »السوشيال 
ميديا« حتى يأخذوا راحتهم ويتصرفوا 
بحريــة بــدون أن يشــعروا باملالحقــة 

واملراقبة كما يحدث معها.

أحمد الفضلي

أعرب الكاتب محمد النشمي عن بالغ 
سعادته بردود األفعال التي حصدها آخر 
أعماله الفنية مسلســل »حدود الشر«، 
الــذي يعرض حاليا مــن خالل عدد من 
القنــوات احمللية واخلليجية، ويشــهد 
مشاركة كوكبة من جنوم الدراما الكويتية 
واخلليجيــة، بقيــادة ســيدة الشاشــة 
اخلليجية الفنانــة القديرة حياة الفهد، 
والتي يتعاون معهــا للمرة الثانية من 

خالل العمل. 
وقال النشــمي خــالل تصريح خص 
به »األنباء«: جميع الفنانني املشــاركني 

في العمل جســدوا شــخصياتهم بشكل 
رائــع، األمر الذي انعكــس إيجابيا على 
الشكل العام للمسلسل، خصوصا أن هذه 
التجربة هي األولى لي على مستوى كتابة 
األعمال اخلاصة باحلقب التاريخية لبلدنا 
الكويت، حيث جتســد أحداث املسلسل 
حقبة الستينيات من القرن املاضي وهي 
فترة جميلة عاشها أبناء الشعب الكويتي 

بحلوها ومرها. 
ومتنى النشمي أن يحوز العمل إعجاب 
املشاهدين وأن يكون تناول تلك احلقبة 
بالشــكل الصحيح، خصوصــا أنها من 
الفترات التي شهدت العديد من األحداث 

التي مرت بها بلدنا احلبيب.

محمد النشمي

الكاتبة هبة مشاري حمادة


