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فنـونالثالثاء ١٩ مايو ٢٠٢٠

عبداحملسن النمر «حاخام داود»حياة الفهد في «أم هارون»

شيالء سبت في «رحى األيام» محمد الصيرفي في «رحى األيام»

حصة النبهان في «محمد علي رود»

املاكيير عبدالعزيز اجلريب

عبداهللا السدحان في «كسرة ظهر»

داود حسني في «ذاكرة الظل» د. طارق العلي في «آل ديسمبر»

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

رميوت كنترول

من غير مجامالت مو مسلسل

نفس احلركات

املخرج منــاف عبدال يقول: «ثالثة 
أرباع الفنانني ما يقرون نص املسلسل 
بالكامــل قبــل التصويــر.. يجون يال 
خلصنــي عنــدي تصويــر إعالنــات 
وبوتيــكات وعمــل ثانــي.. وبعــض 
الشباب شوية متسرعني يبون يصيرون 
مشهورين».. كالمك صحيح مناف ومن 
غير مجامــالت.. لكن ليش ما تعطون 
الشباب الصاعدين وطلبة املعهد فرصة 
النجومية ويكونون اكتشافكم؟.. هذه 

مسؤوليتكم كمخرجني كبار.

في مسلسل «في ذاكرة الظل» سليمان 
(عبداهللا عبدالرضا) يشتكي لصديقته عن 
املشاكل اللي تواجهه، ويقول لها: «طلع 
عندي اخوان وأنا ما ادري وأكبر مني.. 
وأبوي طلع متزوج علي أمي.. ومتزوج 
أمي على طمع.. وطلع كل هاملدة ساجن 
اخــوي وليد ظلم.. وأنا آخر من يعلم.. 
وفوق هذا كله عمتي تعبانه وما يندري 
اشكثر بتعيش.. وأبوي يبي يطلق أختي 
مــن ريلها».. شالســالفة عبداهللا؟ اهللا 
يعيّنا على املسلسالت داخل املسلسل!

اللي يشــاهد داليــا البحيري في 
«فالنتينــو» يالحظ أنها تعيد نفس 
احلركات في كل املشاهد، بجانب ان 

األداء التمثيلي فيه مبالغات واضحة 
ومــا فيه أي تنويع.. إضحاك الناس 

مو غصب!

أقوال درامية
٭- «الضميــر اندفن بــأول قبر 
حفره قابيل لهابيل.. الحين يا ذابح 
يا مذبوح.. فلوس فلوس وبس»
- «أموت يوع وال يموت قلبي»

حوار بين «مشــاري» خالد أمين 
محمــد  شــهاب»  و«النواخــذة 

المنصور - «محمد علي رود»

٭ «فــي غلط ممكن ينمســح من 
الذاكــرة.. لكن فــي إغالط وكالم 
جــارح يتم معلم طول الدهر وما 

يروح»
«مشارف» شهد الياسني - «جنة هلي»

٭- «شــبابنا يرفعــون الراس.. 

يقولون شــبابنا ما يشتغلون..
إال يشتغلون تبارك الرحمن»

- «واهللا يا يمه أنا استانس ليما 
أشــوف هالبنات وال هالشــباب 
يشــتغلون فــي هالمعــرض.. 
وال  يســتحون  ال  الصراحــة 

يفشلون»
- «يا يمه هذا شــغل.. والشــغل 
الحالل ما فيه عيب وال فيه خجل»
حوار بــني «هيا» باســمة حمادة 
و«سارة» إميان فيصل - «هيا وبناتها»

٭ «ما احد يحس باأللم اللي فيك 
إال اللي عاشه»

«راشد» عبداهللا الطراروة - «شغف»

املكياج الناجح في أعمالنا الدرامية «بطل»..
ويثبت أن «مو كل ماكيير.. ماكيير»!

مفرح الشمري

الكل يعلم ان دور املكياج كبير في 
اعمالنا الفنية خصوصا في االعمال 
التلفزيونية الدرامية، ألنه فن بذاته 
ويسعى القائمون على انتاج االعمال 
الدراميــة الى البحــث عن خبراء في 
هذا الفن لالســتعانة بهم في جتهيز 
شــخصيات أعمالهــم مبا يتماشــى 

واالدوار املسندة لهم.
لذلك، جند االهتمام زاد منذ سنوات 
بالبحــث عن فنانني في فــن املكياج 
ســواء من الداخل او اخلارج، وعلى 
الرغم من تواجدهم بكثرة اال انه ليس 
كل «ماكييــر» بـ «ماكييــر» حقيقي، 
فهناك اختالفات كثيرة ومستويات، 
وتأتي هذه االختالفات في ســنوات 
اخلبرة في العمل بهذا املجال، خصوصا 
بعد ان اصبح من املجاالت املهمة في 
االعمال الفنية، ســواء تلفزيونية او 
ســينمائية او مســرحية، ألن خبير 
املكياج مبقدوره ان يعلي من شــأن 
العمل ومينحه العديــد من اجلوائز 

او يخفضــه ومير مرور الكرام. وفي 
ظل ما نشاهده من اعمال درامية في 
موسم رمضان احلالي، جند ان هناك 
أعمــاال متيزت بعد ان منحها املكياج 
التميز شكال ومضمونا ألنه ساهم في 
اقناع املشاهدين بالشخصيات التي 
يشاهدونها، بينما جند ان هناك اعماال 
كانت مثار لغط لدى املشاهدين بسبب 
مكياج شخصياتها الذي لم يعبر عن 

مكنون ما في داخلها.
وفن املكياج يحتاج الى اشخاص 
يستطيعون رســم الشخصيات في 
اذهانهــم وهــم يقــرأون النصوص 
الدرامية الذي بــني ايديهم حتى يتم 
تنفيذهــا بالشــكل الصحيــح علــى 

الشاشة.
ومبتابعــة فن املكياج في االعمال 
الدرامية املعروضة، جند ان أي خبير 
جتميل مهما كانت جنسيته، ال ميكنه 
أن يصبح «ميك آب آرتيســت» اال ان 
يكون مثقفا ومتفهما ملا يقدمه من فن 

وخدع في املكياج.
فهو ليس هواية يزاولها اي شخص 

وامنا دراســة متخصصــة يطلع من 
خاللها على الفنون واخلدع اخلاصة 
باملكياج حتى يكون ما يقدمه مقنعا 

للجميع.
وبرصد االعمال الدرامية املعروضة 
حاليا في املوسم الرمضاني وحتديدا 
االعمال اخلليجية، جند ان هناك اعماال 
متيزت بفن وخدع املكياج وأخرى كان 
فيها فن املكياج «ســلق بيض» على 

الرغم من انتاجها الضخم.
ولو استعرصنا بالصور «بواريك 
ومكياج» الفنانني املشاركني في بعض 
االعمال الدرامية احمللية واخلليجية 
جندها تتفاوت من عمل الى آخر، وفي 
ظل هــذا التفاوت جند ان املسلســل 
اخلليجي «ام هارون» جذب املشاهدين 
شــكال ومضمونا، ليس فقط بفكرته 
واحداثــه بل حتى في فــن «املكياج» 
و«تكنيك باروكة» شخصية «ام هارون» 
للقديــرة حياة الفهــد، باالضافة الى 
شخصية «احلاخام داود» عبداحملسن 
النمر، وهذا امر يستوجب منا تقدمي 
التحيــة لفريق املكيــاج االيراني في 

هذا املسلســل، الذي ابدع برسم هذه 
الشخصيات سواء باملكياج او الشعر 
او حتى باالكسسوارات املستخدمة في 
هذا املسلســل، فهي بال شــك اضافت 

الكثير لهذا العمل.
اما بقية االعمال فكان فن املكياج 
لالســف «ضايــع» وواجــه العديــد 
مــن الســخرية في مواقــع التواصل 
االجتماعي مثل «باروكة» طارق العلي 
في مسلسل «آل ديسمبر» و«باروكة» 
داود حســني في مسلسل «في ذاكرة 
الظل»، وتصدى لتصميم املكياج في 
هذيــن العملني فريق من اجلنســية 
االيرانية، وهذا ان دل فإنه يدل على 
ان ليــس كل فريق إيراني مبدعا في 

املكياج والتجميل.
امــا في مسلســل «كســرة ظهر» 
فنجد «حلية» عبداهللا السدحان بعد 
تغير حالــه، حيث كانت حتتاج الى 
ترتيــب، ولكن لالســف كانت عادية 
جــدا وغيــر مقنعــة للمشــاهد، فلم 
يوفق فريق املكياج في هذا املسلسل 
بتوصيل احلالة التي كان عليها الفنان 

عبداهللا السدحان بعد تغيير مجرى 
حياته، وهذا االمر ينطبق على مكياج 
شخصيتي محمد الصيرفي وشيالء 
سبت في مسلسل «رحى االيام» حيث 
مرا مبراحل عديدة من الصغر للكبر 
وبعد الزواج ولكن لالســف «ماكو» 
ابــداع في املكياج علــى الرغم من ان  
الذي يتصدى ملكياج املسلسل اللبناني 
عبدو طقــش الذي عمل فــي العديد 
من االعمال الدرامية واملســرحية في 

الكويت.
وفي ظل غياب الطاقات الشبابية 
الكويتية في االعمال املذكورة اعاله، 
يجب تقــدمي التحيــة للقائمني على 
مسلسل «محمد على رود» لالستعانة 
مبصممة املكياج الكويتية سلوى الفرج 
التي تظهر ابداعاتها على وجه الفنانة 
حصة النبهان، وهذا امر يشكر عليه 
القائمون على العمل، وفي الوقت نفسه 
يدفعنا للتساؤل: ملاذا يستعني بعض 
صناع الدراما الكويتية بخبراء جتميل 
ومصممي ماكياج من دول اخرى ونحن 
في الكويت منتلك طاقات شبابية في 

هذا املجال ويشار اليهم بالبنان، سواء 
في اعمالهم التلفزيونية او املسرحية؟ 
ومن هؤالء املاكيير الشباب عبدالعزبز 
اجلريب الذي حاز جوائز عدة بتصميم 
وفــن خــدع املاكياج فــي العديد من 
املسرحيات سواء املسرحيات النوعية 
او اجلماهيرية، وعندما عمل في الدراما 
ابهر اجلميع واقنعهم باملكياج الذي 
صممه لشخصية «موضي» للفنانة 
القديرة سعاد عبداهللا عندما حولها 
بلمساته اجلميلة واملتقنة الى امرأة 
عجوز جتسد دور والدة «ثريا» (سعاد 
عبداهللا) والتي جسدت الشخصيتني 
بشكلني مختلفني اقتنع بهما املشاهدون، 
ولم تتوقف ابداعات اجلريب عند هذا 
احلد فتمت االستعانة به في العديد من 
االعمال الدرامية مثل «روتني» و«الوجه 
املستعار» و«مجموعة انسان» و«كنة 
الشام وكناين الشامية» و«عزوتي» 
و«واحد مهم»، فلماذا ال تتم االستعانة 
مبثل هذه الطاقات الكويتية ونستعني 
بـــ «ماكيييرية» من خارج هوليوود 

اخلليج «الكويت»؟

بعد رصدنا ملا هو معروض في املوسم الرمضاني احلالي

شسالفة الذاكرة؟!
احلني بعد ما فقدت ياســمني 
صبري الذاكرة في «فرصة ثانية» 
ودينــا الشــربيني فــي «لعبة 
النســيان»، وحســن الرداد في 
«شــاهد عيان»، جاء الدور على 
شــريف منير في «ونحب تاني 
ليه؟» ليفقد الذاكرة.. ونبشركم 

العدد بارتفاع!


