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«في دروب السعي مظالم».. أسلوب جديد بالدراما الكويتية
مفرح الشمري

يحرص الكاتب واملنتج 
د.مشاري العميري على ان 
جتــد اعمالــه التلفزيونية 
التي يعرضها على شاشــة 
تلفزيــون الكويت، الصدى 
الطيــب بــني املشــاهدين، 
ويحرص دائما على ان حتمل 
بني طياتها القيم والعادات 
التي جبل عليها ابناء الشعب 
الكويتــي واخلليجي، وهذا 
االمر جعل املشاهدين تنتظر 
اعماله التلفزيونية بشغف 
ألنهــا تالمــس الواقع الذي 

يعيشه املجتمع.
 فبعد سلسلة من االعمال 
التراثية الكويتية الناجحة 
التي قدمها الكاتب واملنتج 

مشــاري العميري فــي االعوام الســابقة والتي 
سلطت الضوء على حقب زمنية وقصص انسانية 
مــرت على الكويــت واخلليج، يقدم  في شــهر 
رمضــان املقبل عمال دراميا تراجيديا بعيدا عن 
االجواء التراثية الذي عرف عنها العميري في كل 
شهر رمضان، وذلك من خالل مسلسل اجتماعي 
يحمل عنوان «في دروب الســعي مظالم» الذي 
يطرح من خالله العديد من القضايا االجتماعية 

الراهنة التــي يعاني منها 
الكثير وســيكون طرحها 
بأســلوب جديد ومختلف 
شكال ومضمونا وفي الدراما 

الكويتية.
قصة العمل التي تتصدى 
النتاجــه مؤسســة «زهدم 
لالنتاج الفني»، تدور حول 
رجــل كان يحضر لرســالة 
الدكتــوراه فــي القاهرة في 
عام ١٩٩٨، يتعرف على طالبة 
كويتية في الســنة النهائية 
لرسالة املاجستير في االعالم، 
وأراد الــزواج منهــا، ولكن 
هناك فوارق طبقية بينهما 
تتطور االحــداث وتتصاعد 
وتبدأ أحداث العمل بشــكل 

تشويقي.
يضم املسلسل العديد من 
الفنانني في الكويت واخلليج أبرزهم: عبدالرحمن 
العقل وماجد مطرب وهيفاء حســني وعبداإلمام 
عبداهللا واحمد مســاعد وزينب كرم واســماعيل 
الراشد وعبداهللا الفريح وطارق النفيسي وفاطمة 
الدمخي وعذاري وخلود محمد ومحمد اشكناني 
ووليد الضاعن، باالضافة الى صالح البالم ومدير 
ادارة االنتــاج أحمد عبداهللا والعمــل من إخراج 

محمد الطوالة.

كتبه مشاري العميري ويخرجه محمد الطوالة وتدور أحداثه في القاهرة عام ١٩٩٨

هيفاء حسنيعبدالرحمن العقل

د. مشاري حمود العميري

اجلرأة في الدراما العربية.. محاكاة للواقع أم خدش للحياء؟
بيروت - بولني فاضل

إذا كان كثيــرون توقعوا أن 
يحظى مسلسل «ستيليتو» على 
شاشــة MBC٤ مبتابعــة عالية 
تضعه في مصاف األعمال الدرامية 
الناجحــة وجتعله «تريند» في 
عدد مــن الدول العربية، فإن ما 
غاب عن بــال البعض أن يكون 
سقف اجلرأة العالي فيه والقبالت 

التي تخللت مشــاهده هما أكثر 
ما شــغل املتابعــني واملغردين 
واملعلقني لدرجة انقســام اآلراء 
بني من رأى في هذه املشاهد لزوم 
مــا ال يلزم على شاشــة عربية 
ومن دافع عنهــا وبررها وحبذ 
حضورها مــن اآلن فصاعدا في 

األعمال العربية.
وفي هذا اإلطار، تقول املمثلة 
نــدى أبــو فرحــات أو «نايلة» 

فــي املسلســل، إن املمثل يجب 
أن يكــون جاهــزا للتعبير عن 
املشــاعر بالطريقة الصحيحة، 
وحني يخلو مشهد حب من قبلة، 
فــإن األمر يبــدو وكأن فيه قلة 
احترام للمشــاهد الذي سيقول 
لنفسه «شو عم تضحكوا علي».
وبحســب ندى، فإننا مثلما 
نبكي عندما نكون في حالة حزن 
شديد، يجب أال نخجل من القبلة 

لكونها في النهاية تنطوي على 
تعبير عن األحاسيس. 

وتقــول املمثلة باميال الكيك 
التي تصنف فــي نظر البعض 
فــي خانة املمثــالت اجلريئات: 
لســت أفهم، نحن ممثالت ننقل 
الواقع، فهل يعقل أن يكون هناك 
مــن ال يــزال يســتغرب القبلة 
على الشاشة؟ أعتقد أننا نحب 
الدرامــا الغربية، وأنــا ال أقول 

هنا بتقليدها وإمنا باإلتيان إلى 
الدرامــا العربية مبا هو حقيقي 
ومبا نفعله في بيوتنا، أين اخلطأ 

في ذلك؟ 
املمثل بديع أبو شقرا من جهته 
يرى قبالت «ستيليتو» عادية، 
ألن هذه هي احلقيقة في احلياة، 
ومهمة املمثل إظهار احلقيقة كما 

هي. 
املمثلــة  تقــول  بدورهــا، 

ســتيفاني عطــا اهللا إنها تقبل 
جتسيد القبالت في األعمال في 
حال كانت مبررة وأتت في سياق 
نص جيد، وتسأل «ملاذا نتقبل 
فيلم رعب فيه قتــل ودماء وال 
نتقبل مشهد حب فيه قبلة وحب 

حقيقي»؟ 
واملمثلــة ريتــا حــرب وهي 
«جويل» في «ســتيليتو» تبرر 
القبالت بالقول إنها سريعة وغير 

مثيرة وفي خدمة املشــهد وفي 
محلها.

وفــي املقابل، للممثلة نادين 
الراسي رأي آخر في هذا الصدد، 
إذ إنها تعارض القبلة في األعمال 
العربية، ألن فيها خدشا للحياء 
وال لــزوم لها، قائلة: إن رفضها 
ينبــع من كونها امرأة شــرقية 
وتدخل بيــوت الناس من دون 

استئذان.

نادين الراسيندى أبو فرحات ريتا حربباميال الكيك ستيفاني عطا اهللابديع أبو شقرا

غادة عبدالرازق.. «تلت التالتة» في رمضان شذى حسون: ما بدر من إليسا إهانة!

بدأت الفنانة غادة عبدالرازق التحضيرات 
النهائية للمشــاركة في موســم املسلسالت 
املصرية لرمضان املقبل، ببطولة مسلســل 
«تلت التالتة»، ومن املقرر أن تبدأ تصوير أول 
مشاهدها نهاية ديسمبر، ولم يتم حتى اآلن 
الكشف عن بقية جنوم العمل الذي سيعرض 
عبر ١٥ حلقة فقط، من إخراج محمد هشــام 

الرشــيدي، ومــن املفترض، بحســب موقع 
«ســيدتي نت»، أن تواصل الشــركة املنتجة 

الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.
تأتي مشاركة غادة في املوسم املقبل بعد 
غيابها عن املشــاركة في املوســم الرمضاني 
املاضي، حيــث توقفت أعمالها الدرامية عند 

موسم ٢٠٢١ ببطولة مسلسل «حلم غزال».

كشــفت املطربة شذى حسون أن هناك 
موقفا من املطربة إليســا حدث بينهما في 
مقابلة بأحد املطاعم في بيروت قبل شهرين، 
كان سببا في وقوع خالف بينهما، وقالت: 
معيب ما فعلته معي وكيف صرخت أمام 

الناس «من تكون شذى؟».
وأضافت حسون في برنامج «املجهول»: 

«حدا عم ببهدلك أمام الناس، واملفروض ما 
شــوف قدامي، كان من كان هذا الشخص، 
ولكن احلمد هللا كنت عقالنية»، مؤكدة أن 

ما بدر من إليسا مبنزلة إهانة.
وقالت شذى: «أنا من محبي أغاني إليسا 
منذ صغري، أحب لها بعض األغاني، ولكنني 

ال أبحث عنها ألسمعها خصيصا».

قصي في حتد جديد
تبدأ كاميرا املخرج أسامة الناصر منتصف الشهر 
املقبل في تصوير مسلسل خاص ملوسم رمضان بعنوان 
«وأخيرا» عن نص وقصة بالل شحادات، حيث يقوم فريق 
إنتاج شركة الصباح باختيار املشاركني في املسلسل.
وذكــرت تقاريــر صحافية أن هنــاك مجموعة من 
املمثلني الســوريني سيقفون في مواجهة قصي خولي 
والذي يعود بعد غياب عن املوســم املاضي، حيث أن 
آخر عمل رمضاني له كان «عشرين عشرين» عام ٢٠٢١، 
إخراج فيليب أســمر، وشاركه البطولة الفنانة نادين 
نسيب جنيم ونخبة من النجوم، وحصد جناحا كبيرا 

عند اجلمهور العربي.


