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فنـونالسبت ١٦ مايو ٢٠٢٠

زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية والعربية والبرامج املنوعة 
املعروضة في شهر رمضان ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول

املركز األول

تريند

مو مفهوم..!

شبيه عمر الشريف 
من الصفر

كشف املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
في مصر عن أكثر املسلسالت والبرامج 
تسجيال لألخطاء خالل األسبوع األول 

مــن رمضان، وحل «رجالة البيت» في 
املركز األول بـ ٢٦ مالحظة.. مو قلنالكم 

انه اكثر مسلسل ضعيف هاملوسم!

علــى الرغــم من مــرور أكثر من 
أربعــني عامــا على عرضــه، تصدر 
مسلســل «درب الزلــق» من احللقة 
األولى قائمة «الترند» عبر «تويتر» 

بالسعودية، بعد إعادة عرضه بدال من 
«مخرج ٧» الذي توقف عند احللقة 
الـ ٢٠.. هذا دليــل على أن اجلمهور 

مفتقد هاألعمال اخلالدة.
في مسلســل «كنا امــس» تنعاد 
بعض املشــاهد بطريقة مو مفهومة، 
ففي اليوم العشرين جند اعادة عرض 
الحداث من احللقات االولى بدون اي 

داعي وما لها عالقة بالسياق الدرامي 
للعمــل اللي يتحچى عــن ايجابيات 
وسلبيات «السوشيال ميديا».. هذا 
الي يسمونه اختلط احلابل بالنابل!

أثــار الفنــان أحمــد حســنني 
االهتمام بعد ظهوره في مسلسلي 
«١٠٠ وش» و«البرنــس»، وقــد 

شــبهه اجلمهور بالفنــان الراحل 
عمر الشريف.. لكن الشبه بالشكل 

وليس األداء طبعا!.

ضيــاء عبداحلــق 
اللي يجسد هاملوسم 
دور «ابــو عبــداهللا» 
االرهابي في مسلسل 
«االختيار» قدم نفس 
الشــخصية اكثر من 
مــرة، حيــث قدمهــا 
فــي  ١٢ ســنة  منــذ 
فيلم «كبارية» وكان 
ارهابي عادي واحلني 
في «االختيــار» امير 
خــوش  اجلماعــة.. 
طمــوح.. بدأهــا مــن 
الصفر لني ما وصل! 

أقوال درامية
٭ «الفرحة مو حبة ناخذها علشان 
نفــرح وال هــو ريمــوت نضغطه 
وتطلع لنا الفرحة.. الفرحة الصچية 
إذا مــا طلعــت من قلــب ما تصير 

فرحة»
«أديبة» سعاد عبداهللا - «جنة هلي»

٭ «ال تصير سمچة صغيرة في بحر 
عود.. خلك دايما حوت ولو بالجليب»
«نائل» حسن إبراهيم - «محمد علي رود»

٭ «الذيل ذيل مهما كثروا فلوسه 

وحالله وربعه»
«شاهني» ابراهيم احلساوي - «الشهد 

املر»

٭ «اهللا اذا يبي يكشف اإلنسان.. 
يكشــفه بعد ما يحط على عينه 

غشاوة»
«طالل» أحمد العوضي - «مانيكان»

٭ «كنت نجمة بســماي وطاحت 
وأرضي لفظتها» 

  «هند» سعاد علي - «أم هارون»

إبراهيم دشتي: «ابنتصر» رسالة 
شكر إلى «ُصّناع األمل» في العالم

مفرح الشمري
@Mefrehs

عّبر النجم ابراهيم دشتي عن سعادته 
لغنائــه لصناع األمل فــي جميع أنحاء 
العالم في ظل انتشار جائحة «كورونا»، 
متمنيا أن تزول هذه الغمة وتعود احلياة 
كما كانت في كل دول العالم. وأكد دشتي 
لـ «األنبــاء» أن األغنيــة حتمل عنوان 
«ابنتصر» وهي من كلمات احمد الصالل 
وأحلان شــخص وتوزيع يعقوب وهي 
مبنزلة رسالة شكر ألبطال خط الدفاع 
االول في جميع أنحاء العالم، وذلك على 
جهودهم الكبيرة في احملافظ على سالمة 
البشر من انتشار جائحة «الكورونا».

وأشــار الى أن األغنيــة بتكليف من 
«مبــادرات محمــد بن راشــد آل مكتوم 

العاملية» وهي رسالة أمل الى كل العالم 
بأن الغد ســيكون افضل وأن ما منر به 
اليوم مجرد مرحلة وستنتهي بإذن اهللا 
بانتصارنا على التحديات. وشكر النجم 
ابراهيم دشتي ملحن األغنية الذي اختاره 
ليغني هذه األغنية، متمنيا ان يحفظ اهللا 
اجلميع من هذا الوباء وان ننتصر عليه 

بفضل اجلهود املبذولة للقضاء عليه.
يقول مطلع أغنية «ابنتصر»:

«األم تدعي لكم 
واألب يشكركم 
فينا انشغلتوا 
وخليتوا األهل 

باخلير يا ابطال 
دامي نذكركم 

انتو صف أول 
صناع األمل»

بتكليف من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية»

مشهد من العمل

«مانيكان».. ازدحام في األفكار وضعف في اإلنتاج
سماح جمال

«كن أنت وال تقبل بأن تكون 
نسخة مكررة»، رسالة مشتركة 
حملها أغلب شخوص مسلسل 
«مانيكان»، وهي القضية التي 
تشــغل بال الشــريحة األكبر 
من الشــباب الذين يعتبرون 
النسبة األكبر املتابعة للعمل، 
لكن االزدحام والتكدس لألفكار 
التــي يطرحهــا  والقضايــا 
املسلســل اوصلته حلالة من 
التشــتت مع عدم التدرج في 
بناء الشخصيات التي احتاج 

املشاهد الوقت ليفهمها.
تبــدأ القصــة الرئيســية 
لعائلــة «مرمي»، الشــخصية 
التي تلعبها هيا عبدالســالم 
وموقــف والدتهــا، وجدتهــا، 
وخالتهــا الرافضــات للرجال 
بعــد مجموعة مــن التجارب 
الفاشــلة، وينعكس هذا على 
طريقة تربية مرمي وغرس كره 
الرجل في داخلها، ومع مرور 
السنوات تنخرط «مرمي» في 
العمل مع أسرتها في «مشغل 
اخلياطة» الذي تعمل فيه فقط 
املتزوجات،  املوظفــات غيــر 
فقانون املشغل وحسبما هو 
مكتوب على اللوحة املوضوعة 
على الباب األمامي هو «ممنوع 
دخول املأكوالت واملشروبات 
والرجــال»، ولكن كل شــيء 
يتغيــر عندما يفتــح «كوفي 
شوب» على مقربة من «مشغل 
اخلياطة»، ونشــاهد التحول 
الــذي يحــدث وقصص مودة 
وصداقــة بــل وقصــص حب 

بينهم.
«مانيكان» ليس العمل األول 
الذي يجمع الكاتبة مرمي نصير 
واملخرجة هيا عبدالسالم، حتى 
ان الصدفة جمعتهما في عمل 
آخــر هو «رقم احلظ ٧» الذي 
يعــرض في املوســم الدرامي 

الرمضاني احلالي.
ويغلــب عادة على تعاون 
هــذا الثنائي هيــا ومرمي منذ 
القضايــا  األول  تعاونهمــا 
الشبابية فهي محور األحداث 
وتغلــب الرؤيــة اإلخراجيــة 
األجنبية على العمل وهذا ما 
نشــاهده في «مانيــكان» من 
خالل التقطيعات أو اللقطات 
في خيال الشخصية ثم العودة 

إلى اللحظة اآلنية.
االجتهاد في كافة عناصر 
العمل واضــح، ولكن العائق 
قــد يكــون قلــة االمكانيــات 
االنتاجية الذي ظهر جليا في 
الكثير من األحداث، مثل حفل 
تسليم «حنان» الشخصية التي 
تلعبها هبة الدري جائزة أفضل 
مصممــة، وكان يفتــرض أن 
تضفي الفخامــة على احلفل، 
لكــن مــا شــاهدناه كان دون 
املستوى من الناحية البصرية.

والتبسط في طرح بعض 
أثر علــى وصولها  القضايــا 
إلى املشاهد مثل حالة التنمر 

التي تعانــي منها «ميار» من 
زميالتها، وكان املشهد كالتالي 
«تطلــب املدرســة مــن ميار 
الوقوف فــي الصف والقراءة 
أمــام زميالتهــا، وكــون ميار 
تعانــي مــن الصعوبــات في 
القــراءة (دسلكســيا) فهــي 
تتعرض للسخرية من زميالتها 
في الصف لدرجة انها تتبول 
على نفسها أمامهم»، لكن اإلطار 
الذي قدم به املوقف لم يخدم 
ايصــال قضية بهــذه االهمية 
واحلساسية في هذا التوقيت. 
وإذا مررنــا علــى بعــض 
شخصيات «مانيكان» وجمعنا 
تفاصيلهــا املشــتتة ميكــن 

تلخيصها فيما يلي:
٭ شخصية «مرمي» التي 
تلعبها هيا عبدالسالم، تتصف 
باملثاليــة ومســاعدة اجلميع 
وال ترفــض من يطلبها، وهذا 
القالــب األقرب لهيــا كفنانة 
والتي عودتنا على مشاهدتها 
فيه، بصورة باتت حتجم من 
حجم موهبتها وطاقتها كممثلة 
قادرة على التلون والتشــكل 

بصورة أكبر.
٭ «ثنيــان» (فؤاد علي)، 

ينقــل معانــاة شــريحة مــن 
املجتمــع التــي تعانــي فــي 
حياتهــا من العيــش في ظل 
أهلها بصورة كاملة ويعيشون 
صراعا بني ما يرغبون بتحقيقه 
في حياتهم وما يريد أهلهم أن 

يكونوا عليه.
(فاطمــة  «حميــدة»  ٭ 
الطباخ) وهــي خالة «مرمي»، 
التي بدأ ظهورها كشــخصية 
غيــر مباليــة وتبحــث عــن 
ســعادتها، لكننا اكتشفنا مع 
مرور احللقــات حجم الوجع 
الذي تعانيه جــراء ابتعادها 

عن ابنها.

٭ «جابر» (محمد العلوي)، 
الشــخصية التــي تعيش مع 
الذنب بأنه تسبب  احســاس 
في قتل زوجته ويعيش بهذا 
االحســاس وهو يربــي ابنته 
«ميار»، ويحاول أن يعيش في 
قصة حب جديدة مع «مرمي».

٭ «نزار» (علي احلسيني) 
الــذي يعانــي مــن بعــض 
السلبيات او االضطهادات من 
املجتمع والتــي ترافقه طوال 
حياته، والتي تصل لدرجة عدم 
ارتباطه بالفتــاة التي يحبها 
لرفض أهلهــا ارتباطها بغير 

كويتي.

٭ «حنــان» هبــة الدري، 
النقلة أو التحول في شخصيتها 
كان ســريعا بعض الشــيء، 
فتحولت من الفتاة غير الواثقة 
بنفسها واحملبة لشقيقتها التي 
تعاني من حالة صحية جعلتها 
تدخل في ســبات طويل، الى 
شــخصية انانية وحتاول ان 
تفرق بني الشخص الذي يحب 
شقيقتها وما زال متمسكا بها 
رغم حالتهــا الصحية، وهذه 
السرعة في التنقل رمبا افقدت 
بناء الشخصية الدرامي الكثير.

املسلســل من تأليف مرمي 
نصير وإخراج هيا عبدالسالم، 
التي تشارك في بطولة العمل 
إلــى جانب أســمهان توفيق، 
فؤاد علي، هبة الدري، محمد 
العلــوي، علــي احلســيني، 
ميثم بدر، زينب غازي، نوف 
السلطان، فاطمة الطباخ، وفهد 

باسم. 
«مانيكان» مسلسل شبابي 
خالــص احتاج فقــط لتوفير 
املزيد مــن اإلمكانيات املادية 
وتخصيص املزيد من الوقت 
إليجــاد حبكــة دراميــة أكثر 
إحكاما ليظهر بصورة أفضل.

مسلسل شبابي يبحث عن حبكة درامية

ناهد: اجلمهور أخبرني بخيانة زوجي
عبرت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها 
بردود األفعال اإليجابية من قبل اجلمهور جتاه 
دور «رضوى» زوجة زين أو يوسف الشريف 
ضمن أحداث مسلســل «النهاية»، وقالت: لم 
أتوقع كل هذا التفاعل، خاصة أن الشخصية 
بسيطة، وهي زوجة زين (يوسف الشريف) 

والذي فجأة يختفي، فتبدأ بالبحث عنه.
وبسؤالها هل فعال طالبت بحذف اسمها من 
تتر املسلسل، أجابت السباعي، حسب موقع 
«نواعم»: غير صحيح، فاســمي موجود في 
التتر وأنا عادة ال انشغل بهذه التفاصيل وال 
يشغلني ترتيب األسماء على التتر أبدا، كل 
ما انشــغل به ارتباط اجلمهور بالشخصية 
التي أجسدها ضمن األحداث وهذا ما حققته، 
واحلمد هللا فاجلمهور يتفاعل مع «رضوى» 
منذ الوهلة األولى لظهورها، حتى إنني أتلقى 
رســائل وتعليقات من اجلمهور يخبرونني 
خاللها بخيانة زوجي «زين» لي ضمن األحداث 
وهذا يسعدني كثيرا، مؤكدة ان مشهد املواجهة 
بني «رضوى» و«زين» من أصعب املشــاهد 

عندما تخبره بأنها تعلم خيانته لها.

ملشاهدة الڤيديو


