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فنـونالثالثاء ٤ مايو ٢٠٢١

زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية 
والعربية والبرامج املنوعة املعروضة في شهر رمضان 

ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول
أقوال درامية

«بيت الذل».. فيلم هندي!

ممنوع الزواج خطأ ساذج!

أعمال البلطجة

تفاصيل

في بداية رمضان شعر متابعو مسلسل «بيت الذل» 
بالضجر من طغيان صوت املوسيقى املصاحبة للمشاهد 
التمثيليــة وقالــوا عادي وبعدين اســتغربوا ملا راحت 
جنيبة (فاطمة الطباخ) للمباركية ونزلت معاها عربانة 
مافيهــا ياهل وفجأة طلع صوت ياهل يبچي وهم قالوا 
عادي ميكن صوت ياهل بالسوق ومشوا السالفة، بس 
معقولة في واحد يبوق ولده ويطلب فلوس علشان يرده 
لطليقته هذا اللي شفناه من ياسني (عبداهللا الطراروة) 
أبو الولد وبتخطيط من جنيبة (فاطمة الطباخ) علشان 
تزوجه بنتها فجر (إميان احلسيني) املتزوجة من يعقوب 
(عبدالرحمن العقل).. واهللا فترت روسنا واحنا نتابع 

هالفيلم الهندي.. بس عاد! 

في «الناجية الوحيدة» ما ندري شنو سالفة قصص احلب 
اللــي كلهــا هجران وما فــي قصة منهم كملــت، فطالل (أوس 
الشــطي) يحب هديل (ســلوى اجلراش) ولكنــه يتركها بعد 
اكتشافه ان أخوه كان يحبها، وعدنان (محمد العلوي) مو قادر 
يخطب ليالي (ملياء طارق) واللي يحبها في نفس الوقت نواف 
(جمال الردهان) ويبي يتزوجها واهي رافضة، وشــهد (نوف 
السلطان) حتب «طالل» من طرف واحد وما في أمل تتزوجه.. 
ميكن ممنوع الزواج في هاملسلسل وفيه عرس جماعي باآلخر !

املشهد اللي تذهب فيه رقية (شهد سلمان) إلى غرفة 
شوق (شوق الهادي) علشان تتحچى معاها في مسلسل 
«أمينة حاف»، شهد خطأ ساذجا ظهر في طرق «رقية» 
للباب و«شــوق» شــايفتها واقفة جدامها لكنها تســأل 
بصــوت عالي «منو؟» وكأنها ال تراهــا، واملصيبة انها 
ترد عليها «انا رقية».. ركزوا شوي علشان نصدقكم!

ميكن ان نعتبر مشــهد 
قتل عنتر (وليد فواز) في 
مسلسل «ملوك اجلدعنة» 
هــو األعنــف هذا املوســم 
واألكثــر دمويــة، حيــث 
يتــم ربط «عنتر» في أحد 
األعمــدة، وتقوم مجموعة 
من رجال املنطقة بالهجوم 
عليه وضربه بآالت حادة، 
وطعنه في قلبه بالســكني 
حتى فارق احلياة.. ما راح 
نخلص من أعمال البلطجة!

اللي يتابع «لعبة نيوتن» البد ان يكون لفت انتباهه 
املشهد اللي تذهب فيه هنا (منى زكي) للتعرف على عائلة 
زوجها الثاني مؤنس (محمد فراج)، حيث اســتقبلوها 
وهم يرتدون النقاب وجلسوا على مائدة الطعام ياكلون 
وهم بنفس اللبس ما غيروه، رغم ان «مؤنس» شقيقهن 
وال يوجد رجــل غريب في املنزل.. مثل هذه التفاصيل 

تخرب املسلسل كله!

٭ «الفلس الحرام يحرق الفلس الحالل»
- غامن «سعد الفرج»- »مطر صيف».

٭ «اللي يبي يوصل للقمة الزم يتعب ويشقى.. ترى 
راس الجبل مو بسهولة توصله.. وال كان كلنا وصلناله»

- روضة «نور» - «مارغريت».

٭ «اإلنســان الزم يصبر.. ويتعــب.. ويترك الباجي 
على رب العالمين.. اهو الوحيد الكفيل بأقدار الناس 

وأرزاقها»
- ناظرة املدرسة «صباح العبادي» - «شليوي ناش».

٭ «اللي يســامح راح يحس بالسعادة.. بعكس اللي 
يحقد ويشيل بقلبه»

- طالل «اوس الشطي» - «الناجية الوحيدة».

٭ «هي الناس بتبعد عن بعضها ليه غير من الخوف 
والطمــع فــي بعض؟.. لكن لو صفينــا النية من غير 

خوف وطمع.. الجيران هيبقوا أهل»
- عمدة البلد «مفيد عاشور» - «موسى».

٭ «الزمن كفيل بكشف الحقايق للناس مهما تكون قساوتها».
- رمزي «طارق لطفي»- «القاهرة كابول».

«نبض مؤقت» باَلغ في العواطف.. واألداء «نقطة مضيئة»
عبداحلميد اخلطيب

فكرة اجلمع بني املفاهيم االجتماعية 
الناجتة عن مواقــف حياتية مختلفة، 
خصوصا التي حتدث بني األزواج، وبني 
الداخلية لإلنسان  النفسية  الصراعات 
وتعامله مع الثقافات املختلفة في البيئة 
احمليطة حوله، هذه الفكرة كانت اخلط 
األساســي الذي ســارت عليه أحداث 
مسلسل «نبض مؤقت» والذي تتناول 
قصته عددا من القضايا اآلنية، مثل عالقة 
اآلباء واألمهات بأبنائهم، وقضايا الشباب، 
املرأة  الصغار، وقضايا  والسمنة عند 
العاملة وربة املنزل، وتأثير «السوشيال 

ميديا» على أفكار الناس.
قصة املسلسل

يقدم العمل مجموعة قصص لكل منها 
خط خاص بها مبشاكله ومواقفه وأفراحه 
وأحزانه، وجتتمــع كل هذه القصص 
عند بيت «طيبة» (هيا عبدالسالم) وفي 
املستشفى الذي تعمل فيه كطبيبة للنساء 
والوالدة، فمع كل «نبض» لطفل جديد 
يصل إلى الدنيا جند «نبضاً» إلنسان 
راشد بالغ يخفت بسبب الضغوط التي 
يتعرض لها. تدور القصة حول الدكتورة 
«طيبة» (هيا عبدالسالم) التي لم تتمكن 
من إجناب األطفال، وحتاول تعويض 
ذلك في حبها واهتمامها الشديد بزوجها 
«طالل» (شــهاب جوهر) الذي يبادلها 
هو اآلخر املشاعر نفسها ويسعى إلى 
إرضائها وعدم احلديث عن عدم إجنابها 
حتى ال يجرح مشاعرها، في الوقت الذي 
ينمو فيه الشك بداخل «طيبة» والتي 
تعتقد أن «طالل» يخونها وأنه متزوج 
من غيرها، لكنه في كل مرة يثبت لها 
العكس وأنه على العهد باق وراض مبا 

قسمه اهللا له.
وفي خط مواز، نتعرف على «دالل» 
(هنادي الكندري) شقيقة «طيبة» والتي 
تعاني مــن إهمال زوجها «ســلطان» 
النصار) حلياتهما وعمله،  (عبدالعزيز 
ويكون نتيجة ذلك الفصل، فتســعى 
إلى تعويض راتبه باســتغالل موهبته 
في الطبخ حتى تعيد التوازن إلى حياة 
أســرتها، في الوقت الذي حتارب بكل 
ما أوتيت من قوة سمنة ابنها الصغير 
الذي تأثرت صحته بصورة كبيرة نتيجة 

شراهته في األكل.

وتأخذنا األحداث إلى «عبداهللا» (ميثم 
بدر) الشقيق الوحيد لـ «طيبة» و«دالل»، 
وهو شاب طيب مسالم مع اجلميع وعاقل 
في تصرفاته، لكن مشاكله مع زوجته 
«منال» (روان العلي) ال تنتهي، خصوصا 
أنها ال حتب شقيقتيه، كما أنها ال تتوقف 
عن استخدام «السوشيال ميديا» وهو 

ما يرفضه.
الذي تعمل فيه  وفي املستشــفى 
«طيبة»، تدور قصة حب بني «فارس» 
(علي احلسيني) و«وفاء» (شوق الهادي) 
والتي يعترضها في البداية فارق الثقافة 
بينهما، فهو متشدد ويرفض التحرر لدى 
النساء، وهي تعيش حياتها وفق قناعاتها 
التي بنتها في بيتها وأثناء دراستها في 
اخلارج، ويجتمعان على رغبة كل منهما 
في االرتبــاط باآلخر، لكن هذا الفارق 
في الثقافة كان ســبب اعتراض أسرة 

«فارس» على خطبته منها.
الكاتبة والنص

حاولــت الكاتبة مــرمي القالف أن 

تنقل أفكارها من خالل نص يتضمن 
شخصيات تتفاعل اجتماعيا فيما بينها 
بصورة طبيعية نتيجة القرابة أو الزمالة، 
لكن بالغت في شــحن العمل بالتأثير 
العاطفي فيما بني هذه الشــخصيات، 
خصوصا فيما يخص املرأة، ما أعطى 
املسلسل بعداً حزيناً في أوقات كثيرة، 
نتيجة املواقف املؤثــرة املتتالية التي 
تكررت بشــكل مستفز، مثل مواجهة 
«طيبة» الدائمة لفكرة عدم قدرتها على 
اإلجناب، و«دالل» ومعاناتها من تصرفات 
زوجها طوال الوقت، و«وفاء» وقصة 
حبها التي تواجــه العراقيل، و«منال» 
وجدالها الدائم مع زوجها، كما أن تركيز 
الكاتبة مــرمي القالف على الصراعات 
النفســية ألبطال القصص من رجال 
ونساء ووضوح ما يعانونه من هواجس 
وتعقيدات، جعــل التحوالت الدرامية 
خــالل احللقات خاليــة من الغموض 
ومتوقعة، ولن تكون هناك مفاجأة إذا 
أعجب «طالل» بأخــرى غير «طيبة» 
وتزوج منها، أو جناح «ســلطان» في 

تغيير نفسه من أجل «دالل»، وإطاعة 
«منال» ألوامر «عبداهللا»، وعودة «فارس» 

لـ «وفاء» وزواجهما.
عباءة هيا

لم يبتعد  وباحلديث عن اإلخراج، 
سعود بوعبيد عن عباءة هيا عبدالسالم 
اإلخراجية والتي عمل معها العام املاضي 
كمخرج ثان ملسلسل «مانيكان»، حيث 
تظهر بصمات هيا واضحة في «نبض 
مؤقت»، السيما في مشاهد الفواصل 
بني لقطات املستشفى واملنزل، وأيضا 
في مشــاهد االتصاالت الهاتفية عند 
انقسام الشاشــة إلى نصفني إلظهار 
طرفي احلديث في وقت واحد، بجانب 
تتري املقدمة والنهاية، ومن األمور التي 
تؤخذ علــى اإلخراج هو التركيز على 
الوجوه وحتديدا العيون بشكل مبالغ 
فيه، باإلضافة إلى املط والتطويل في 
بعض املشــاهد، وهو ما انعكس على 
ديناميكية األحداث وظهرت بطيئة ومملة.

أداء املمثلني

اعتمد «نبض مؤقت» على البطولة 
الشــبابية ملجموعة من النجوم الذين 
كانــوا بأدائهم «نقطــة مضيئة» في 
لعبت  هذا املسلسل، فهيا عبدالسالم 
ببراعة على وتر املشاعر لدى املشاهد 
بأداء تلقائي، ناضج، خال من التصنع 
لشخصية «طيبة»، وكون معها شهاب 
جوهر ثنائيا جميال بتجســيده لدور 
«طالل» احملب العاشق وإن كانت العاطفة 
التي يظهرها لزوجته في بعض املشاهد 
«أوڤــر»، وتقدم هنادي الكندري دور 
«دالل» بإتقان شــديد، أما عبدالعزيز 
النصار فأحكم قبضته على شخصية 
«سلطان» ويجســدها ببساطة ومبا 

يتماشى مع الكوميديا التي بداخله.
وجنح ميثم بدر في إظهار سمات 
شخصية «عبداهللا»، التي يؤديها بشكل 
مختلف، في حني تثبت روان العلي أنها 
صاحبة موهبة ال يســتهان بها، حيث 
جتسد دور «منال» بطريقة متزنة، لنصل 
إلى علي احلســيني الذي يلعب دور 
«فارس» بإجادة كبيرة، خصوصا احلالة 
النفسية التي يصارعها ضمن األحداث، 
وترافقه في قصته شوق الهادي حيث 
جتسد شخصية «وفاء» مبهارات متثيلية 

عالية وتركيز.

قراءة نقدية

فارس (علي احلسيني) ووفاء (شوق الهادي)

مشهد من املسلسل

عبداهللا عبدالرضا: «مالك الرحمة» يجمعني بشجون
ياسر العيلة

فــي تصريــح خــاص لـ«األنباء» كشــف 
الفنــان واملنتج عبــداهللا عبدالرضا عن بدء 
تصوير مسلســله اجلديد «مــالك الرحمة» 
خــالل اليومني املقبلني، ويتكــون العمل من 
٨ حلقات، وســيعرض عبــر احدى املنصات 
اإللكترونية، وهو من تأليف أحمد العوضي 
وإخراج محمد ســمير في التجربة األولى له 
في عالم الدرامــا. وينتمي العمل الى نوعية 
األعمال التي تعتمد على اإلثارة والتشــويق 
مــن خالل وقوع جرمية ويصاحبها غموض 
فــي كيفيــة حدوثها، واملسلســل من بطولة 
شجون في أول تعاون على مستوى الدراما 
يجمعها باملنتج عبــداهللا عبدالرضا بعد أن 
تعاونت معه من قبل في املســرح من خالل 
 «i wish»و «tomorrow» ثالث مسرحيات هي
و«نيفرالند» التي لم تر النور بسبب جائحة 
كورونا، وســيتم عرضها قريبــا في اململكة 
العربية السعودية. ويشارك شجون بطولة 
«مالك الرحمة» كل مــن: عبداهللا التركماني 

ومرام وعبــداهللا عبدالرضا وحصة النبهان 
وغدير السبتي وشوق الهادي.

وعن تواجد النجمة شجون في الكثير من 
أعماله الفنية قال عبداهللا: شجون أخت عزيزة 
قبل ان تكون جنمة وفنانة، وشــهادتي فيها 
مجروحة، أنا اليوم أخاف على اسمها وأحب 
أشوفها ناجحة دائما، وال أنكر ان تعاوني معها 
عطاني دفعه كبيرة ألكون اليوم لي اســمي 
فــي مجال اإلنتاج، وأنا أتفاءل بوجودها في 
أعمالي فشجون حصان رابح في عالم الفن، 
ودائما نستشير بعضنا البعض في كل أعمالنا.

وحول سبب إسناده مهمة إخراج املسلسل 
للمخرج محمد سمير، قال: محمد فنان وموهوب 
ولم أتردد في اختياره إلخراج العمل فثقتي 
فيه كبيرة، وسبق لي ان اسندت مهمة إخراج 
مسلســلي «في ذاكرة الظل» للمخرج محمد 
كاظم في أول جتربة له أيضا في عالم الدراما، 
وكوني فنانا ومنتجا شابا أنحاز للشباب في 
كل املجــاالت، ومؤمن بوجود مواهب شــابة 
كثيرة في الكويت حتتاج للفرصة لتعبر عن 

نفسها بشكل كبير. شجونعبداهللا عبدالرضا

هشام الغامن: فتح صاالت السينما 
بعيد الفطر للمطّعمني ضد «كورونا»

باهي أحمد

قــال نائــب رئيــس 
شــركة  إدارة  مجلــس 
الكويتيــة  السينـــــــما 
الوطنية «سينســكيب» 
هشام الغامن في تصريح 
خــاص لـ«األنبــاء»، ان 
الشــركة ســتبدأ بإعادة 
افتتاح صاالت السينما 
في عيــد الفطــر، وذلك 
وزارة  مــع  بالتعــاون 
الصحــة، موضحــا ان 

الدخول سيقتصر على من حصلوا على 
تطعيــم «كورونا» ســواء كان جرعة أو 
جرعتني، على أن يتم تطبيق نسبة دخول 

للصاالت ال تتجاوز ٥٠٪.
 وأوضح الغامن ان إعادة فتح صاالت 
السينما سيكون وسط تطبيق إجراءات 
واالشــتراطات  االجتماعــي  التباعــد 
واإلجــراءات الصحيــة وفقــا لتعليمات 

وزارة الصحة.
وأشار إلى أنه خالل فترة إغالق صاالت 
السينما، قامت شركة «سينسكيب» بتجهيز 
وتدريب وتطعيم املوظفني وجتهيز األنظمة 
اآلليــة للتعامل مع العمالء، وذلك بهدف 
االســتعداد ملرحلة إعــادة االفتتاح مرة 

أخرى، حيــث مت وضع 
العديد من اخلطط لتلك 
اخلطوة واالستفادة من 
جتارب الدول التي أعادت 
العــرض  افتتــاح دور 
الســينمائية واستيفاء 
املعلومــات منهــا حول 
أفضــل أجهــزة التعقيم 
وخرائــط مواقع املقاعد 
للعمــالء األفضل والتي 
تتناســب مــع األوضاع 

الصحية احلالية.
ان السينما  وأوضح 
تعتبــر «ترند» عاملي وجتربــة كاملة ال 
تقتصر على مشــاهدة فيلم فقط بل هي 
جتربة تستحق االهتمام، حيث يطلق عليها 
 ،«dinner and movie» املجتمــع األميركي
وهو أمر ال تستطيع حتقيقه عبر املنصات 

الرقمية التي تشاهد باملنزل.
ولفت الغامن إلى أن منصات العرض 
الرقميــة والتــي تقدم محتــوى ترفيهيا 
كالنتفليكس وغيرها اســتفادت بشــكل 
كبير في فترة إغالق الســينما وهو أمر 
طبيعــي إال أن الســينما تظــل جتربة ال 
تعوض لهــا مذاق ورونق خــاص لذلك 
ســتعود السينما لسابق عهدها وتزاحم 

تلك املنصات على الساحة.

«مدفع اإلفطار» أفضل برنامج مسابقات 
في «جنوم الفن واإلعالم» السادس

منح مهرجــان جنوم الفن 
واإلعالم في دورته السادسة 
برنامــج املســابقات اليومــي 
«مدفــع اإلفطــار» الــذي يبث 
على شاشة تلفزيون الكويت 
جائزة أفضل برنامج مسابقات 
لهذا العام حلضوره الالفت من 
املتابعة والتفاعل الكبير معه 
بعد غيابه العــام املاضي عن 
الشاشة بسبب جائحة كورونا.

البرنامج يبث على الهواء في 
ساعة الذروة قبيل فترة اإلفطار 
من متحف العثمان في منطقة 
حولي ويتصدى لتقدميه املذيع 
املتميز سعد اخللف الذي ميتلك 
خبرة وحضورا في مثل هذه 
النوعيــة من البرامج، ويقوم 
على البرنامج فريق تلفزيوني 

متخصص، ويتولى اإلشــراف عليه مدير 
العروض بالتلفزيون طالل السبيعي.

حول هذا النجاح، يتحدث سعد اخللف 
قائال: بال شــك أشــعر بالفخــر واالعتزاز 
ملعاصرة جناحات البرنامج لعدة سنوات 
على شاشة تلفزيون الكويت، وما يشعرني 
بالراحة وبذل املزيد من العطاء هو الدعم 
الذي يحظى به البرنامج من املسؤولني كافة 
بدءا من وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري ووكيلة 
وزارة اإلعــالم منيرة الهويــدي والوكيل 
املساعد لقطاع التلفزيون تركي املطيري، 
إلــى جانب زمالئي الذين كانت لهم بصمة 
واضحة في البرنامج وهم طالل السبيعي 
املشرف العام على البرنامج واملخرج محمد 
بولند الذي أبدع هذا العام في إظهار الزوايا 
التراثية والتاريخية ملتحف بيت العثمان 
بشــكل لفت نظر املشاهدين له، واملعدين 
الزمالء الذين اجتهدوا في التحضير لالسئلة 
اليومية وهم علي قاسم ود.عبدالعزيز شنان 
ونايف النعمة ومساعدي املخرج عبدالرحمن 
الصايغ وزكريا الشواف والزمالء في سيارة 

النقل اخلارجي من مصورين وفنيني.
بينما قــال طالل الســبيعي: هذا العام 
حاولنا أن نخلــق روحا وصورة مختلفة 
مــن خالل مدفع اإلفطــار حيث انتقلنا من 
قصر نايف إلى بيت العثمان نظرا لوجود 
العديد من اإلمكانيات التراثية القدمية التي 
ساهمت بإظهار صورة جميلة علي الشاشة.
وختــم حديثه نعتــذر لــكل اجلمهور 
الــذي يتــردد علينا في بيــت العثمان من 
أجل املشاركة نظرا جلائحة كورونا حيث 
خصصناها فقط لتلقي االتصاالت، مثمنا 
دعم واهتمام القيادة اإلعالمية، ومؤكدا أنه 
يعشــق كثيرا مثل هذه البرامج التي تبث 
على الهواء ذات الطابعني التراثي واملسابقات 
والتي تتفاعل مع اجلمهور مباشــرة وقد 
شــكل برنامج مدفع اإلفطــار اجلماهيري 
حتديا كبيــرا من قبل فريق العمل إلظهار 
البرنامج بالشــكل املطلــوب واملميز الذي 
القى استحسانا كبيرا من قبل املشاهدين، 
متمنني من اهللا العزيز احلكيم أن تزول هذه 
اجلائحة وأن يحفظ اهللا الكويت وشعبها 

من كل مكروه.

سعد اخللف واملعد نايف النعمة


