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

رميوت كنترول

كومبارس

شد ونفخ

معقولة..!

آخر موديل

برود..!

ما ندري شنو سالفة الكومبارس 
مبسلســل «هيا وبناتها»؟، فبجانب 
االحداث اللي فيها مط وتطويل جند 
معظم املشاهد فاضية وما فيها بشر 
اال املمثلني، مثل مشاهد الكافيه اللي 
ما فيه كومبارس واحد يقومون بدور 

زبائــن واملستشــفى اخلاليــة طوال 
احللقات، واخيرا مشاهد اجلريدة اللي 
اشــتغلت فيها سارة (إميان فيصل) 
ما فيها وال صحافي وقاعدة بروحها 
فــي صالة التحريــر.. انتبهوا! ترى 

الواقعية مهمة علشان نصدقكم!

في مسلسل «ســكر زيادة» االم 
ســميحة ايــوب ٨٠ ســنة وابنتها 
نادية اجلندي ٧٤ سنة وصديقتها 
هالة فاخر ٧٢ ســنة ومعهن نبيلة 
عبيــد ٧٥ ســنة، ومن كثــر الفيلر 

والبوتيكس والشد والنفخ يظهرن 
وكأنهن يرتدين اقنعة شمعية فاقدة 
للحياة.. ومــا عرفنا اذا كان العمل 
كوميديا وال تراجيديا، ألن «ماكو» 

اي تعابير على وجوههن!

حوار بني عيسى (عبداهللا بهمن) 
وأمه «شــهد ســلمان» في مسلسل 
«الكون في كفة» تقول له فيه: «لنا 
اهللا مــا احد يدلعنــا»، فيرد عليها: 

«يــا ميه انِت شــفيج؟.. فيج نقص 
حنان؟.. خلني اشوفلج ريل ازوجك.. 
انا ابيج تعيشني حياة رومانسية».. 

معقولة؟!

املشــهد اللي يطق فيــه فهد (فهد 
باســم) زوجته نور (ليالي دهراب) 
باملستشــفى في مسلسل «الكون في 
كفة»، كان موضوع تعليقات كثيرة 
من اجلمهور اللي سخروا من طريقته 
في الضرب مبد رجله في الهواء دون 
ان يلمسها وردة فعلها املضحكة وكأنه 

فعال ضربها.. ضرب آخر موديل!

حلقة سوزان جنم الدين في «رامز مجنون 
رسمي» ميكن تصنيفها «ابرد» حلقة للحني في 
ردود فعل الضيف، خصوصا ان سوزان ظهرت 
وكأنها على علم مبا سيحدث وردود فعلها ما 
فيها زعــل او خوف او غضب، فقط تضحك، 
وحتى صوت الصراخ كأنه مت تركيبه علشان 
تكون احللقة «محبوكة»، وبعد هذا كله تقول 
انها ما تعرف انه مقلب.. «الفبركة» واضحة!

أقوال درامية
٭ «الحب اللــي يوصل للغباء.. 
مصيره مثل روميو ومثل مجنون 
ليلى.. يا الموت البشع أو الجنون»
«امتثال» زهرة عرفات - «شغف»

٭ «الناس الشينة موجودة في كل 
مــكان مو بس عندنا.. لكن تفرق 
معــادن النــاس.. ويبقى األصيل 

أصيل»
«بوســعيد» احمد اجلسمي - «أم 

هارون»

٭ «الفلــوس مــا تهمنــي ألنهــا 
الســعادة مــا  تتعــوض.. بــس 

تتعوض»
«حياة» عبير احمد - «مســاحات 

خالية»

٭ «األم مستعدة تعمل اي حاجة 
عشــان تحمي ابنها من الخطر 
حتى لــو هتيجي على نفســها 

وكرامتها»
«عهد» يسرا - «خيانة عهد»

محمد بسام احلسيني

تقول أســطورة بغماليون إنه 
عشق التمثال الذي صنعه ثم بعد 
أن حتــول إلى امرأة فائقة اجلمال 
من حلم ودم وجد أنه في احلقيقة 
ليس مغرما بهــا وإمنا متيم بفنه 
ومتثاله. وما تعيشه «دانة» (هدى 
حسني) في مسلسل «شغف» عقدة 
بغماليونيــة تتملكها وتتحكم في 
حياتها ونفسيتها وأعصابها والحقا 

بالتأكيد في مصيرها.
الشخصيات واألحداث 

 يقع «نواف» (حسني املنصور) 
في حب «دانة» منذ الصغر، لكنها 
تخذلــه بزواجهــا مــن أســتاذها 
اجلامعي والفنان املوهوب «طارق» 
متسببة باأللم للرجل الذي يعشقها، 
وعندما تزوج «نواف» الحقًا أسمى 
ابنته «دانة» على اسمها ورغما عن 
زوجته التي تعرف بقصة حبه.. 
ينتظــر «نواف» عشــرين عاما 
لتعطيه «دانة الكبرى» فرصة أخرى، 
وعندما تسنح هذه الفرصة ويظن 
أنه وصل أخيرا إلى قلب محبوبته، 
يظهر الشاب املغمور فيصل (عبداهللا 
بوشهري) وهو فنان غير مثقف وذو 
تعليم متوسط ومع ذلك ميلك موهبة 
عظيمــة في الرســم، ليقلب األمور 
مجددا ويعيد دانة إلى حالتها، حيث 
جتد نفسها منغمسة بعالقة تشبه 
ارتباطها األول وسط مشاكل فيصل 
العائلية، وليؤثــر هو بدوره على 
حياة كل احمليطني بها ومنهم اختها 
التي تقع ايضا في حبه، فضال عن 
تولع جارته «مرام» (هدى حمدان) 

الفاشينستا به.

فيصل الذي يصغر دانة بأعوام 
كثيرة يعيش في بيئة متوسطة مع 
أب ظالم يورط ابنته شــوق (رمي 
أرحمة) بــزواج من صديقه الكهل 

مقابل زواجه هو بابنة االخير في 
عملية تبادل رغم إرادتي الفتاتني!

فــي املقلب اآلخــر حتيط بدانة 
صديقتهــا الصحافية امتثال التي 

تتولى الترويج للوحاتها وتربطها 
عالقة مثيــرة باألخ األصغر لدانة 
راشــد (عبداهللا الطراروة) والذي 
نظن أنها ُتغرم به رغم فارق السن، 

لتتفــرع من ذلــك مفاجآت أخرى، 
وقلب راشــد مثــل فيصل موضع 

تنافس من عدة فتيات.
بني النص واإلخراج

بعــد «عطر الــروح» و«إقبال» 
تعــود الفنانة هدى حســني ألداء 
شــخصية «نفســية» جديــدة مع 
نفــس كاتب «عطر الــروح» عالء 
حمزة الذي يقدم نصا تطغى عليه 
مثاليــة تنبثق مــن القصة ومتتد 
إلى احلوارات مبتعدة عن الواقعية 
احملكيــة في حياة الناس العاديني 
حتــى الفنانــني واملبدعــني منهم، 
فنجد سيال من الصياغات احلوارية 
الشــاعرية والفلسفية والوعظية 
املبــررة أحيانــا والغليظــة على 
الســمع في مواقع اخرى.. رغم أن 
فكرة املسلسل جميلة والسيناريو 
جيد، لكن احلــوارات مثالية أكثر 

من الالزم.
جمالية الفكرة ووجود الرســم 
فــي محور العمل عامالن اســتفاد 
منهمــا املخــرج محمــد القفاص، 
وهو باملناسبة ايضا مخرج «عطر 
الروح»، ليقدم صورة جميلة سواء 
في املرســم أو املشاهد اخلارجية، 
لكنــه باملقابل يعــود إلينا بنفس 
أسلوبه في تصوير املشاهد الداخلية 
عبر اختيار مواقع واسعة وعالية 
الســقوف لتبــدأ الكاميــرا بأخــذ 
اللقطات البعيدة (والطويلة زمنيا) 
في الوقت الذي تدور فيه احلوارات 
حتى العادي منها، أو كذلك اللقطات 
العلوية التــي عادة ما ُتوظف في 
نقل حاالت نفســية لهــا مبرراتها 
القفــاص يعتمدها  الدرامية، لكن 
كبصمة وأسلوب خاصني به على 

مــا يبدو، حيث يكثــف هذا النوع 
من اللقطات رغم أنها غير مريحة 
للعني عند اإلكثار وتبعد املشاهد 
عــن احلدث رغم جــودة الصورة 

في املجمل.
متثيليًا، العمــل جيد وإن غاب 
اجلديد إال في دور «امتثال» زهرة 
عرفات وعالقتها الغامضة بـ «راشد» 
رغم فارق العمر وعدم التناســب 
اســتطاعت زهــرة أن تقنعنا كما 
اقتنعــت ابنتها فــي البداية بأنها 
منجذبة عاطفيا نحوه، لنكتشــف 
الحقا أنها ترى فيه ابنها الذي قضى 
باإلدمــان وبعد تورطــه مع نفس 
الفتاة املدمنة التي حتوم حول راشد. 
هذا اخلط مميز ويستحق التنويه.
الثالثي هدى حســني وحســني 
املنصــور وعبــداهللا بوشــهري 
يقدمون ظهورا جيدا وإن كنا نتوق 
ملشــاهدة انغماس اكبر في الرسم 
واملواقــف اخلاصة به بني الثنائي 
دانة وفيصل، إضافــة لعمل أكبر 
على الشكل منهما كونهما رسامني.
عبــداهللا الطراروة يطل مجددا 
بــدور املدمن الذي منحه «شــعلة 
األنبــاء» عام ٢٠١٨ ويؤديه بإقناع 
وتلقائية، أما رمي ارحمة فهي رغم 
موهبتها وجناحها فيما ُيسند لها 
مــن أدوار لم تلق الــى اآلن الدور 
«اجلديد» الذي تستحقه ويخرجها 
من اإلطار الذي يضعها املنتجون 

فيه كفتاة معنفة ومضطهدة.
«شغف» سايكودراما كالسيكية 
مختلفــة بأحداثها عن باقي اعمال 
املوسم وتســتحق املشاهدة، لكن 
كانــت حتتــاج املزيد مــن اإلثارة 
واخلطــوط واإلقالل مــن املثالية 

في احلوارات.

«نواف» حسني املنصور

أسئلة
من االمور الغريبة في «كسرة ظهر» حوارات 
اجلني (أحمد العونان) اللي معظمها عبارة 
عن أسئلة، مثل: «شصار؟.. شنواملوضوع؟.. 
شرايكم انتم؟.. شفيكم؟.. وينك احلني؟.. 
شلون العروس؟.. شيبي؟».. واحنا بعد نسأل 
هل الشر اللي تقدمه يا احمد «شر باألسئلة»؟!

«شغـف»
سايكودراما «كالسيكية» 

بحوارات غارقة في  املثالية

«راشد» عبداهللا الطراروة«فيصل» عبداهللا بوشهري

املخرج محمد القفاص الكاتب عالء حمزة


