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«البرنس» اغتيال الرومانسية..
وخلطة البهارات الدرامية

القاهرة ـ محمد صالح

اعتمــادا على الصــراع االجتماعي 
وجشع االشقاء واختالف الشخصيات.. 
حاول املخرج محمد سامي الذي كتب 
قصة وسيناريو مسلسل (البرنس).. 
االعتماد على عناصر عديدة يضمن بها 
عمل خلطة وتشكيلة بهارات درامية 
كفيلــة بجــذب املشــاهدين مبختلف 
أذواقهم وميولهم.. فقد وظف االكشن 
والتشــويق واالثارة.. بجانب اللعب 
علــى مشــاعر وعواطف املشــاهدين 
واستفزاز غرائز االبوة لدى اجلميع.. 
كان من الواضح منذ املشــاهد االولى 
للمسلســل ان مؤلــف العمــل محمد 
سامي اســتوحى حكاية املسلسل من 
تيمة قصة ســيدنا يوسف مع بعض 
التعديالت واحلبكة الدرامية التي حصل 
عليها من خالل بريد األهرام عن قصة 
حقيقية لشــقيق وشقيقته قتال زوج 
شقيقتهما.. ليؤكد أن العمل اجتماعي.. 
وســعى الى ان يحمل قدرا كبيرا من 
اإلثارة والتشــويق عن طريق تناول 
قصــة اإلرث بني األشــقاء الذي يثير 
الطمع واجلشع عقب وفاة األب لتجد 
مدى االختالف في تربية األشــقاء الـ 
٧ وأفكارهم وشخصياتهم واحالمهم 
وثقافتهم فكل واحد منهم يرى احلياة 
مبنظوره اخلاص فهناك األخ الطيب ذو 

االخالق احلميدة ومنهم الطماع الذي 
يعشق املال احلرام.. ومنهم الفتاة التي 
تشعر بالغيرة والنقص.. ومنهم األخ 
السلبي الذي يعشق السيدات.. فضال 
عن األخت الصغيرة املهندســة واألخ 

الصغير مدمن املخدرات.
املسلســل بطولة محمــد رمضان 
ونور وأحمد زاهر وعبدالعزيز مخيون 
وإدوارد وروجينا ورمي سامي ومحمد 
عالء ورحــاب اجلمل، تأليف وإخراج 

محمد سامي.
الغضب اجلماهيري

وقد شــغل املؤلف وبطل املسلسل 
أنفسهما من البداية بفكرة إنهاء حالة 
الغضب اجلماهيري على الصراع الذي 
اختلقــه حول لقب (منبر وان)، لذلك 
خرج من إطار النجم األوحد، واللعب 
بالبطولة اجلماعيــة.. وحاول خالله 
محمــد رمضــان تقدمي لــون مختلف 
يتناقض مع مضمون أعماله السابقة 
التي ســطرت عــرش جنوميته، لكن 
أداءه التمثيلي مازال بحاجة الى كثير 
من التطور واخلبرة كما نصحه عدد 

من النقاد. 
احلبكــة الدراميــة كانــت منظمة 
ومعقــودة بحرفية، لذلك تسلســلت 
األحداث بشكل ســريع ومتتال خوفا 
وحرصا على أال يتسرب امللل للمشاهد 

بســبب املط او التطويــل، لدرجة ان 
مشاهد ســجن رضوان البرنس التي 
استمرت ٥ سنوات مرت خاطفة حتى ان 
٥ سنوات مرت في حلقة واحدة فقط، 
اخللطة كلها هي الســبب في النجاح 
بداية من فكرة البطل الضحية، االنتقام 
الشــرير املطلق، الطيب املالك، فكرة 
األبيض واألســود والدرامــا العائلية 
وهي صراع األخوات وللحق كان في 
منتهى الــذكاء في اختيــار املوضوع 

واختيار املمثلني.
معركة طاحنة

أمام الكاميرا دارت معركة طاحنة 
اشبه بتكسير العظام إلثبات من األقوى 
فنيا واألقــدر موهبة بني طاقم العمل 
لذلك شحن كل طاقم العمل بطاريات 
اإلبداع إلطالقها على الشاشة، كل ممثل 
كان بطــال فــي مكانه حتــى ولو كان 
حجم الدور صغيــرا مثل عبدالعزيز 
مخيون خاطب الناس بعينيه وبصوته 
الرخيم وأدائــه، ولكن تفوق بجدارة 
وخطف األضواء وكتب شهادة ميالد 
جنومية جديدة احمد زاهر في دور جعل 
العالم العربي أجمع يكرهه ويرفض 
شره ويعتبره من ســاللة الشياطني 
بأفعاله وحتول فتحي البرنس ليكون 
أيقونة الشر، وهو ما يجعل زاهر في 
املقدمة بجدارة. وتفوقت روجينا في 

دور السيدة املتســلطة التي تستغل 
أنوثتها لتجارتها وقوتها. وملع إدوارد 
في دور الشــقيق األكبر املغلوب على 
أمره دائما وكانت سلوى عثمان متألقة 
دوما ومعها أحالم اجلريتلي وصفاء 
الطوخي، والوجه اجلديد رمي ســامي 
شقيقة املخرج محمد سامي. ورحاب 
اجلمــل التي نالــت كراهيــة اجلميع 
بشــخصية عبيــر. الطريــف انــه مت 
إطالق حالة شحن على مواقع التواصل 
االجتماعي ضد أحمد زاهر واشــقائه 

خاصة عبير (رحاب اجلمل).
قصص حب

الرومانسية كانت متواجدة ضمن 
أحداث املسلسل ولكن بأشكال مختلفة 
فرسم قصص حب متوازية معظمها ال 
تكتمل بســبب األحداث الدرامية، فقد 
أنهــت جرمية القتل قصة حب جنالء 
بدر لزوجها وأوالدها، وأنهى اجلشع 
قصة حــب دنيــا عبدالعزيز لزوجها 
زاهــر ومت االنفصال وتزوجت بآخر، 
وظلت قصة حــب البرنس لنور منذ 
طفولته حتى نهاية األحداث وهي قصة 
هددتها رغبته اجلامحة في االنتقام من 
أشقائه، حتى شقيقته املهندسة صدمت 
في خطيبها الذي اضطر للسرقة حتى 
يتزوجها ومت القبــض عليه وانتهت 
القصــة العاطفية بالضربة القاضية، 

حتى الشــاب عادل الشــقيق األصغر 
عــاش قصة حب مع صديقته بعد ان 
جمعهما إدمان املخدرات، أما روجينا 
فهي تتاجر بالرومانسية على الرجال 
لتحصــل على مصاحلها فقط، وهكذا 
فإن البرنس اغتال الرومانسية بسالح 

الواقعية.
ابتزاز عواطف

جنــح املؤلف واملخــرج في اللعب 
على مشاعر املشاهد بابتزاز عواطفهم 
وخطف قلوبهم حيث احتوى املسلسل 
علــى عدد مــن املشــاهد التي خطفت 
املشــاهدين، منها مشهد مقتل زوجة 
البطل وابنه.، ومشهد احملاكمة والظلم 
الذي تعرض له وشهادة أشقائه ضده، 
ثم اللعب على خوف املشاهدين على 
أوالدهم من خالل مأساة مرمي (فريدة 
حسام) ابنة محمد رمضان، التي أبكت 
اجلميع في مشــهد موقف الســيارات 
حني تركها عمها وحيدة. وكانت أغنية 
أحمد سعد مؤثرة وحزينة في العديد 

من املواقف الدرامية.
أكشن ال يخدش احلياء

اكتشف املخرج محمد سامي نفسه 
مؤلفا ألول مرة خالل مسلسل (آدم) 
الــذي لعــب بطولته تامر حســني، 
وهو كمؤلف ميتاز باالهتمام بكشف 

التفاصيل وإبرازها سواء في احلوار 
او الصورة، ودائما ما يؤكد ان جناحه 
كمؤلــف ســببه اطالعــه ومخزونه 
الثقافــي الكبير في شــتى املجاالت، 
وأثبــت (البرنس) جناحــه ومتيزه 
كمؤلف. ومن أكثر ما جنح فيه ايضا 
كمؤلف هو عدم االجنراف في تقدمي 
مشاهد البلطجة التي يعشق رمضان 
تقدميها.. ولكن ســامي قدم االكشن 
واملعارك بشكل ال يخدش حياء األسر 
او يدعــو االطفال والشــباب للعنف 
كما كان يوجه االتهــام لرمضان في 
كل أعماله السابقة وبذلك بدأت اولى 
حمالت جتميل محمد رمضان شعبيا، 
ورمبا يكون مسلســل البرنس ميثل 
نقطة حتول للمؤلف واملخرج وطاقم 
العمل كله اذا استثمروا النجاح والتألق 
وإعجاب املشاهدين واعتبروها نقطة 
انطالق لبداية جديدة قوية لكل منهم، 
فهل يستطيع محمد رمضان اخلروج 
من عباءة ووهم (منبر وان) الى اعمال 
خالية مــن االكشــن والبلطجة؟، او 
الشاب املظلوم الذي يتم سجنه ليخرج 
لينتقم من اجلميــع مثلما قدمها في 
مسلســالت (االسطورةـ  زلزالـ  ابن 
حالل).. ولو تفرغ بالفعل للعمل على 
نفســه فقط دون البحــث عن ألقاب 
وجوائز وســيارات وحفالت غنائية 

فسيكون في مكان آخر.

تيمة قصة سيدنا يوسف.. وانتهاء أسطورة البطل األوحد

زاهر يتفوق بورقة الشر.. واملسلسل نقطة حتول لتجميل صورة رمضان شعبيًا

نادي «األنباء» الفني

علي نادر: نوال هجوم وحياة الفهد دفاع
بشار جاسم

«نادي األنباء الفني» زاوية نسلط من 
خاللهــا الضوء على تشــكيلة فريق لكرة 
القدم مكون من عدد من جنوم الفن يضعها 
مجموعة من الالعبني أو املدربني أو اإلعالميني 
مبجــال الرياضة، ومــن وجهة نظر العب 

نادي الساملية علي نادر عبارة عن:
٭ حارس املرمى: رابح صقر.

٭ ٤ مدافعني: حياة الفهد، ســعاد عبداهللا، 
ناصر القصبي، وكاظم الساهر.

٭ ٣ خط وسط: شيرين، عبداملجيد عبداهللا، 
وعبداهللا الرويشد.

٭ ٣ هجوم: عبادي اجلوهر، نوال، وعادل امام.
٭ مدرب الفريق: سعد الفرج.

نوال الكويتية حياة الفهد

غلوم لـ «األنباء»: املسلسالت هذه السنة «خرابيط ومسخرة»!
عبداحلميد اخلطيب

القدير  الفنــان  أبدى 
عبداهللا غلوم اســتياءه 
مما يقدم هذا املوسم من 
أعمــال درامية، وأعلنها 
يراهــا  أنــه  صراحــة 
«مسخرة»، وقال: لم أعد 
أشــاهد هذه املسلسالت 
بعد ان اكتشفت انها غلط 
وعبارة عن «خرابيط».

وتابــع غلــوم، فــي 
لـــ «األنباء»:  تصريــح 
أقــول مــا ميليــه علــي 
ضميري كممثــل يعمل 
باملجال الفني منذ وقت 
طويل، اآلن اجلمهور لديه 

هواتف وأجهزة ويتابع من خاللها العديد من 
الڤيديوهات، وميكنه تقييم املستوى الفني ألي 
عمل درامي، والسؤال لبعض الفنانني «ليش 
تشاركون في عمل يسيء لكم ولبلدكم؟!».

وأردف: لألسف ينظرون الى املادة أكثر 
من الرســالة واملضمون، نحــن نريد اعماال 
مبستوى «دار الزمن» و«االبريق املكسور» 
و«الغرباء» وغيرها من املسلسالت الهادفة 
احللوة التي تناسب جميع األذواق، مستدركا: 
لقد شاركت اخيرا في فيلم سينمائي قصير 
بعنوان «عجلة» ألنه يحمل قيمة فنية عالية 
ورسالته شبابية بامتياز، ولم أنظر ابدا الى 

املــادة، ويجب ان يكون 
هذا مبدأ عاما عند اجلميع 
حتــى نرتقــي بدرامتنا 
وتعود الى سابق عهدها.
وحتــدث غلــوم عن 
فيلــم «عجلــة»، وقال: 
أشــعر بفرحة كبري ان 
يتم تقدير هذا العمل من 
املهرجانات السينمائية 
خصوصــا  الدوليــة، 
انه ميثل اســم الكويت 
الغالية، مستدركا: وزادت 
سعادتي ألن هذه التجربة 
مقرونــة بالتعــاون مع 
جيل الشباب وهم الرهان 
املستقبلي وحاملو راية 
الفن في الكويت، مشيرا 
الى انه جسد في الفيلم شخصية رجل عجور 
يقــوم برحلة مع شــاب طمــوح، حيث يتم 
تبــادل االفــكار واحلوار عبــر رحلة عامرة 
التعــب واملصاعب والتحديات وايضا االمل 

بالغد واملستقبل.
اجلديــر بالذكر ان الفنان القدير عبداهللا 
غلوم حصد عدة جوائز دولية عن مشاركته 
فــي فيلم «عجلة»، منها جائزة افضل ممثل 
مســاعد في مهرجان مبومباي السينمائي، 
وجائزة افضل ممثل مساعد مبهرجان «اندر 
ذا ســتار» او «حتت النجوم» الذي اقيم في 

ايطاليا.

وّجه سؤاالً إلى بعض الفنانني «ليش تشاركون في عمل يسيء لكم ولبلدكم؟»

بوستر فيلم عجلة

الفنان القدير عبداهللا غلوم


