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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

مسلسل عائلي

صعبة

فيلم هندي

في «البرنس» يشارك محمد سامي 
ككاتب ومخرج للمسلسل، وشقيقته 
إحــدى بطالت العمل، وفــي «التتر» 
يوجه سامي شكرا خاصا إلى والده 

د.سامي عبدالعزيز ووالدته د.صبورة 
الســيد.. مــو باقي غيــر زوجته مي 
عمر علشان يكون املسلسل «عائليا 

بامتياز».

شاهدنا حلقة «رامز مجنون رسمي» اللي استضاف فيها 
نبيلة عبيد، تغيير الفقرات مراعاة لتقدمها في الســن (٧٥ 
عاما)، لكن املضحك في احللقة انها عندما سألتها أروى عن 
نــاجت ضرب ٥×٣ ردت نبيلة بأنــه ٦، وكررت أروى عليها 
السؤال لكي جتيب بشكل صحيح لكنها أكدت أن الناجت ٦.. 

ليش هاألسئلة الصعبة؟!

الكل يــدري أن أغلب األفالم الهندية 
فيها جرائم قتل بشكل ال يوصف وفيها 
طرق عجيبة للتخلص من جثث املقتولني، 
ما أدري ليش اإلحساس جاني وأنا أشوف 
مشهد «مشاري» محمد األنصاري وهو 
يقتل صديقه «فهد» فهد باسم في مسلسل 

«الكون في كفة» بأني أشــاهد واحد من 
هاالفالم، واللي خالني أشمئز من املشهد 
انه مو القي مكان يخش جثته إال بفريزر 
بيتهــم بعد ما نظف اللي فيه وما أدري 
ليش ما دفنه في اجلاخور علشان يرحمنا 
من هاللفة.. شخليتوا لألفالم الهندية!

أقوال درامية
٭ «مــو الحــب اللــي يخليك ما 
تنطــق.. بالعكــس الحب يخليك 
تتكلم.. وأول ما تذكر اسم حبيبك 

حتى لو كنت نايم»
«نواف» حسني املنصور - «شغف»

٭ «الرجولة مو بالطق والهواش.. 
الرجولة أخالق»

«وسمية» أحالم حسن - «هيا وبناتها»

٭ «الحــب مو أنانيــة.. الحب مو 

أذى.. الحب انچ تعطين ما تاخذين»
«علياء» إلهام علي - «أم هارون»

٭ «البيزات مو كل شي.. أهم شي 
بالدنيا راحة البال»

«عبدالوهاب» سعد الفرج - «محمد 
علي رود» 

٭ «الخسارة يا يمه بالعمر.. لكن 
الخسارة المادية بتروح وترد»
«هيا» باسمة حمادة «هيا وبناتها»

الدجال
أثــار إيــاد نصار 
متابعــي  دهشــة 
مسلســل «النهاية» 
بظهوره بعني واحدة، 
انــه يقــدم  وقالــوا 
األعــور  شــخصية 
الدجــال، وهو األمر 
البعض  اللي جعــل 
يســأل: «موضــوع 
الدجال توقعات وال 
تســريبات للشهور 
اجلاية؟».. أو ميكن 
اللــي جــاي خيــال 

علمي!

محمد بسام احلسيني

يقوم مسلسل «جنة هلي» على 
قصة محــدودة األحداث وبطيئة 
اإليقاع بالنســبة لعمل ميتد ٣٠ 
حلقــة، إذ تقتصــر علــى مواقف 
حياتية لعدد محدود من األســر 
والبيوت الذيــن نتابع عالقاتهم 

وتقلباتهم.
فقر القصة باألحداث وروتينية 
املضمون، يعّوضهما، الى حد ما، 
املسلسل بجاذبية خاصة بفضل 
رشــاقة حواراتــه وإنســانيتها 
وواقعيتهــا. كمــا أن مالحظــات 
مثل االنتقاء غير التقليدي السماء 
الشخصيات - وبعضها نسمعه 
ألول مرة في أعمال درامية - من 
العوامل التي تضفي أناقة شكلية 

على العمل.
القصة والشخصيات

مشاكل األبناء خاصة في الزواج 
هي القضية الرئيسية في العمل 
الذي تقدمه الكاتبة نوف املضف، 
ففي منزل أديبة (سعاد عبداهللا) 
جنــد عمــران زوجهــا (إبراهيم 

احلربي) وأبناءهما األربعة:
- عبدالناصر (شهاب جوهر): األب 
املهمل واملضطــرب الذي يحاول 
االنتحــار ومتــوت زوجتــه في 
حادث وهي مقهورة من إهماله لها 
ولولديهما (احلارث) عبدالرحمن 

الفهد و(سال) روال أبوزيد.
- سطام (حسني املهدي): الشاب 
الرزيــن العائد من الســفر الذي 
يرتبط ببريق (ملياء طارق) وهي 
شــابة ترعرعت يتيمــة األب في 
مدرســة داخلية بعدما انشغلت 

أمها املثقفة بدوائرها اخلاصة.

- أوضاح (شيماء علي): التي تتخلى 
عن ابــن عمها قتيبة (ميثم بدر) 
إرضاء ألمهــا وتتزوج بـ (محمد 
الرمضان) لتصطدم بشخصيته 

االنهزامية.
- مشارف (شــهد الياسني): بعد 
يأســه من استمالة أوضاح يتجه 
الــى مشــارف ويتزوجها  قتيبة 
رغما عن أمهــا بعد تدخل عمران 
لصاحله.. وعند اكتشاف شخصيته 

بسرعة تندم مشارف وتهجره.
أديبــة زوجــة وفيــة حتترم 
وحتب زوجها رغم اختالفها حول 
مشــاكل األوالد وحتاول إرضاءه 
حتى في تقــدمي الكحول له رغم 
عدم رضاها عن ذلك، وتغار عليه 

بشدة.
تنضم للعائلة شــقيقة أديبة 
نهاد (نور) بعد طالقها من سامي 
(عبداحملسن القفاص) الذي متل 

مــن خياناته املســتمرة لها رغم 
رضاها بأنه ال ينجب أطفاال.. وبعد 
الطالق تعود حللم اإلجناب رغم 
تقدمها في السن، عبر التخصيب.. 

ولفكرة االرتباط مجددا.
ومبــوازاة عائلــة أديبة جند 
عائلة صديقتها وزميلتها سميرة 
(انتصار الشــراح) التــي يعمل 
زوجها ســلطان (احمــد الفرج) 
لدى عمران في شــركته ولديهما 

ولدان: خليفة (مشاري املجيبل) 
وعنود (هند البلوشي) الشابة التي 
يعارض أخوها الوصولي واألناني 
دخولها عالم الغناء بداية ثم يجد 
ر  فيها فرصة لالســتغالل فيسخِّ
موهبتهــا ليجمع املــال لصاحله 
ويعارض حتى حقها في الزواج. 
أديبــة ال تســتلطفه ألنها تعرف 
طباعه السيئة وُتصَعق حني تعرف 
أن حفيدتها املراهقة «سال» معجبة 

به وتتواصل معه.
التمثيل واإلخراج

في هذه األجواء التقليدية متضي 
األحداث ويعتمد العمل على جهد 
مجموعــة متناغمة مــن املمثلني: 
الفنانــة القديــرة ســعاد عبداهللا 
تــؤدي دور األم بســهولة كونــه 
دورا مألوفا ومكررا بالنســبة لها، 
وال تغيب املشاهد التي تتجلى فيها، 

وبعضها ال يخلــو من الكوميديا، 
لكن مع ذلك يبقى العمل في خانة 
ر» بالنسبة ملسيرتها. «العادي واملكرَّ

الفنــان إبراهيم احلربي يؤدي 
شــخصية عمران بتلقائية رائعة 
واعتمــاد محترف على لغة النظر 
والعيون، ومشاركته من العوامل 
التي أضفت حيويــة خاصة على 
العمل مع متيز الفت في مشــاهده 

الثنائية الطريفة مع زوجته.
الوجوه الشبابية في املسلسل 
متقاربة في أدائها الذي يتراوح  بني 
املقبول واجليد باملجمل مع تسجيل 
متيز لهند في دور عنود، وخطها 
شــّكل إنقاذا للعمل على مستوى 
الصــراع وضــخ إثــارة تفتقدهــا 
األحداث، وكذلك ميثم بدر في دور 
قتيبة الذي يؤديه باستعداد وفهم 
واضــح للشــخصية مثبتــًا قدرة 
واضحة على التنويع والتكيف وهي 
سمة مهمة يتمتع بها مع ذكاء في 
قبول األدوار. أما ملياء طارق فافتقدت 
بريقها الذي سطع في «موضي قطعة 

من ذهب» العام املاضي.
إخراجيا: لــم يكن أمام املخرج 
منير الزعبي الكثير إلجنازه إال في 
حاالت قليلة مثل مشاهد املاراثون 
واالستديو وموت زوجة عبدالناصر 
(مــالك)، لكن مع ذلك جنده يتفنن 
فــي تكويــن الكثير من مشــاهده 
بإضفاء الرمزية التي يتقنها للربط 
بني احلاالت النفسية لشخصياته 
وموجــودات الواقع والتنويع في 
توزيع املمثلني والعمل على اخلطوط 

واأللوان والزوايا.
«جنة هلي» عمل عادي مييزه 
احلوار، وينقصــه الصراع إلثراء 
حبكــة دراميــة تتســم بالبرودة 

والبطء. «عنود» هند البلوشي «أديبة» سعاد عبداهللا و«عمران» إبراهيم احلربي«أديبة» سعاد عبداهللا تتوسط «أوضاح» شيماء علي و«رائد» محمد الرمضان

«جنة هلي»..
مواقف وأحداث تقليدية
تنعشها رشاقة احلوار

«سميرة» انتصارالشراح

«نهاد» نور الكويتية «مشارف» شهد الياسني في مشهد من املسلسل

العائلة في حفل تخرج «احلارث» عبدالرحمن الفهد«قتيبة» ميثم بدر

«رائد» محمد الرمضان «سطام» حسني املهدي و«بريق» ملياء طارق«خليفة» مشاري املجيبل


