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مسلسل «عندما يكتمل القمر» يجذب الجمهور إلى عالم الجن
منذ عر�ض احللقات الأولى من امل�سل�سل ال�سعودي «عندما يكتمل القمر» ت�صدر
العمل تريندات من�صات التوا�صل االجتماعي يف اململكة ،وهو من بطولة في�صل
العمري و�أحمد �شعيب ورمي عبدالله وت�أليف عالء حمزة ومن �إخراج عمر
الديني ،ويتم ّيز بعن�رصي الإثارة والت�شويق� ،إذ يناق�ش ق�ضيتني مهمتني هما
ال�سحر وال�شعوذة ،ويغو�ص يف عامل اجلن.
ق�صة امل�سل�سل جديدة على الدراما العربية ب�شكل عام� ،إذ يدور حول
عامل اجلن وعالقته بالإن�س ،من خالل ق�صة اجلنية «فلوة» التي
�أحبت «جمعان جوهر» ،ودخلت يف ج�سده ،ورف�ضت اخلروج ،رغم
حماوالت والدها ،وذلك بعد �أن ر�أته يف حلقة خا�صة بالرق�ص
ال�����س��ام��ري املنت�رش يف
اجلزيرة العربية ،وبعد
بامل�س
�أن �أ�صيب جمعان
ّ
بد�أ يت�رصف بطرق خارقة
للعادة كال�سفر ملئات
ٍ
ث���وان
ال��ك��ي��ل��وم�ترات يف
قليلة ،والدخول واخلروج
�إل��ى البيت دون �أن يراه
�أحد.
و�ستك�شف ل��ن��ا احللقة
 22من امل�سل�سل� ،أثناء
عر�ضها رد فعل جمعان
بعد �أن علم ب�أن فراج يريد
قتله ،وهل �سيحاول فراج
قتل جمعان جم��دد ًا ،وما
النتائج عندما عالج د.
را�شد والدة جمعان بقراءة
القر�آن لها.
• في�صل العمريي

كلمات وعبارات في المسلسالت
م�شعل ال�سعيد
امل�سل�سالت املحلية تعتمد يف حواراتها على
اللهجة الكويتية ال�رصفة ،ومن املفرت�ض �أن
حتافظ على اللهجة وتنقلها �صافية نقية �إلى
اجليل احل��ايل حتى يعرفوا لهجة �أجدادهم
ال�سهلة ،وي�ستخدمونها بينهم ،وللأ�سف فقد
طغت ظاهرة جديدة يف هذه امل�سل�سالت املحلية
وهي ظاهرة غري م�ستحبة والتب�رشنا باخلري،
فقد بتنا نالحظ ان ح��وارات هذه امل�سل�سالت
بعيدة عن لهجتنا ان مل �أقل انها بد�أت ت�ستخدم
لهجة غريبة ،وكلمات النعرفها والمتت ب�صلة
لكالم اجدادنا ،وعني �شخ�صيا فقد رايت ذلك
وكان كاتب العمل لي�س كويتيا وهذه م�شكلة
كبرية ،كيف يكون امل�ؤلف كويتي ًا واليجيد
لهجتنا ،ومن �أين اتى بهذه العبارات الغريبة
يف حواراته ،وهل هذه اللهجة التي ي�ستخدمها
يتحدث بها بني �أ�رسته ،الي�س من املفرو�ض
على الكاتب �أن ينقل لنا اللهجة الكويتية
�صافية؟ ومن العبارات التي �سمعتها على �سبيل
املثال« :البنت اذا جاها عدلها تتزوج» وال
�أعرف من �أين �أتى هذا امل�ؤلف بكلمة«عدلها»
وهي مفردة الخواننا امل�رصيني ،هذا مثل واحد
حلوار من �آالف احل��وارات التي ن�سمعها حتى
�أن بع�ضها النعرف معناه وهي م�شكلة كبرية،
فمتى ك��ان الكويتيون يقولون«عدلها» لقد
�أ�صبح الكثري من الكتاب يبتعدون عن لهجتنا
يف م�سل�سالتهم ويعممون لهجة جديدة دخيلة،
ات��درون ان كتاب املا�ضي كانوا يراعون هذا
اجلانب مراعات �شديدة ،فتجد كل حواراتهم
تعتمد اعتمادا كليا على اللهجة الكويتية
اجلميلة ،وكلما ابتعد الكاتب عن اللهجة كلما
ابتعد عن واقع جمتمعنا حتى يخيل لنا اننا
�أمام م�سل�سل غري كويتي ،فيا�أيها الكتاب بالله
عليكم الت�ضطروننا النتقادكم وحافظوا على
اللهحة الكويتية ،والب�أ�س ب�أن يعود احدكم �إلى
كتب اللهجة املتوافرة يف كل مكان .حتى تكون
م�سل�سالتكم من بيئتنا وواقعنا ،والله املوفق.

• رمي عبدالله

لولوة المال تمازح الغندور:
كلك تجميل

• نور الغندور

�شاركت الفنانة ن��ور ال��غ��ن��دور عرب
ح�سابها ال�شخ�صي على تطبيق «�سناب
�شات» ،مبقطع فيديو عفوي مع الفنانة
لولوة املال من كوالي�س �أحدث �أعمالها
ال��درام��ي��ة ال���ذي يحمل ع��ن��وان «دفعة
القاهرة» ،املقرر عر�ضه يف املاراثون
الرم�ضاين.
وظهرت «لولوة» يف الفيديو وهي متازح
نور بالقول« :كلك جتميل» ،لرتد «نور»
عليها�« :أ�شوف ايل حاطة موعد لعملية
جتميل خل�شمها «�أنفها» وعند دكتوري»،
ثم عادت «لولوة» وك�شفت عن موعد
�إجراء العملية قائلة« :حالته الواحد
جماله طبيعي» ،لتقاطعها «نور»:
» �أنتي متى موعدك عند الدكتور»،
لرتد «لولوة» بالقول�« :شهر �سبعة
وفقط خ�شمي «�أن��ف��ي» م��و ظهري
وبطني وخدودي».

«دفعة القاهرة» من بطولة نور الغندور،
فاطمة ال�صفي ،ب�شار ال�شطي ،نور خالد
ال�شيخ ،مرام البلو�شي ،لولوة املال ،خالد
ال�شاعر ،وحمد ا�شكناين وغريهم ،من ت�أليف
هبة م�شاري حمادة ،و�إخراج علي العلي.
يتناول امل�سل�سل ق�ص�ص جمموعة من الطالبات
الكويتيات� ،أثناء فرتة درا�ستهن باملرحلة
اجلامعية يف م�رص مع �أول دفعة كويتية �إلى
القاهرة العام  ،1956وما تعر�ضن له خالل
رحلتهن.
وتخو�ض الفنانة نور الغندور ال�سباق
ال��رم�����ض��اين امل��ق��ب��ل مب�سل�سل «ح�ضن
ال�شوك» ،بطولة الفنان �إبراهيم احلربي،
حممد العلوي ،ليلى عبدالله� ،إلهام
الف�ضالة ،انت�صار ال����شراح� ،أحمد
م�����س��اع��د ،خ��ال��د ال�بري��ك��ي ،ومي
البلو�شي ،وهو من ت�أليف عبدالله
ال�سعد ،و�إخراج حمد البدري.

مجرد رأي

• لولوة املال

بطاقة فنية
�إل���ى الفنانة ال��ك��ب�يرة �سعاد
عبدالله �صاحبة التاريخ الفني
امل�رشف ،ومثال اخللق الرفيع
واالل��ت��زام ،ف�أنت بحق �صورة
م�رشفة للفن الكويتي ومنوذج
رائع للأجيال الفنية املتعاقبة
متمنني لك النجاح والتفوق،
كما عودتينا دائما ،يف م�سل�سلك
اجلديد «�أن��ا عندي ن�ص» ،و�أن
ي�ستمر ع��ط��ا�ؤك ومت��ي��زك كما
نتمنى لك دوام ال�صحة والعاقية
�أم طالل وتقبلي حتيات ال�صفحة
الفنية.

• �سعاد عبدالله

محمد الشحي ُيرزق بمولودة جديدة
 ...ويختار لها اسم «رويه»
�أعلن الفنان حممد ال�شحي ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على
موقع تبادل ال�صور والفيديو «ان�ستغرام» ،عن قدوم
«رويه».
مولودته اجلديدة ،التي �أطلق عليها ا�سم
ّ
وتعمد «ال�شحي» ،ن�رش �صورة البنته ولكن دون الك�شف عن
وجهها ،حيث ا�ستخدم اميوغي «قلب» الخفاء مالحمها،
وعلق على ال�صورة قائالً« :احلمد لله على متام النعمة
«رويـه»..
واكتمال املنة ..رزقنا الله بابنتي
ّ
اللهم �أنبتها نبات ًا ح�سن ًا ،واجعلها قرة عني
لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من
�أهل ال�صالح والتقوى».
وانهالت تعليقات اجلمهور و�أ�صدقاء «ال�شحي»
على ال�صورة ،بالتربيكات والدعاء ب�أن تكون
من الذرية ال�صاحلة ،ومن بني املهنئني كان
الفنان فايز ال�سعيد ال��ذي كتب« :م�بروك �ألف
مربوك ترتبى يف عزك حبيبي».
• حممد ال�شحي
وطرح الفنان حممد ال�شحي ،م�ؤخر ًا �أغنية جديدة
بعنوان «حياتي» عرب قناته اخلا�صة على موقع الفيديوهات الأ�شهر «يوتيوب» ،وهي من كلمات حيدر
الأ�سري ،و�أحلان حممد ال�شحي ،وتوزيع عادل ابراهيم ،ومك�ساج طيف عادل ،وعود �صادق جعفر.

الجمهور يتساءل:
هل تزوجت شمس؟
ت��داول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي جمموعة �صور
للفنانة �شم�س ظهرت فيها وهي ترتدي ف�ستان زفاف مع
الطرحة البي�ضاء ،م�شريين �إلى �أنها تزوجت من رجل
�أعمال �سعودي مقيم يف دبي ،قبل فرتة.
و�أثار ح�ساب « »makeupnaderعلى موقع «ان�ستغرام»،
الكثري من الت�سا�ؤالت والتكهنات ،بعد ن�رشه �صور �شم�س،
كا�ش ًفا خاللها �أنه اهتم باطاللتها ليلة زفافها على حد
قوله ،كما حر�ص على تهنئتها ،قائال« :عرو�س �ألف �ألف
مربوك حبيبتي �شم�س �شو ر�أيكم يف امليكب كنت امكيجها
بهاللوك وابكي ،فرحت لها من كل قلبي �أجمل عرو�س
امكيجها بحياتي».
ومن جانبها التزمت الفنانة �شم�س ال�صمت ومل تعلق

على الأمر عرب �أي من ح�ساباتها الر�سمية يف
ال�سو�شيال ميديا ،على الرغم من انت�شار
الأخبار وال�صور.
وت�ستعد �شم�س لطرح �ألبوم غنائي جديد
باللهجة امل�رصية خ�لال الفرتة املقبلة،
تعاونت فيه مع �أهم ال�شعراء وامللحنني يف
م�رص.
ؤخرا ،فيديو
�
م
طرحت
قد
�شم�س
الفنانة
كانت
ً
كليب �أغنية «ابن ال» عرب قناتها الر�سمية على
موقع «يوتيوب» ،وهي من كلمات الغيم و�أحلان
فرا�س ال�شذر ،وتوزيع مهند غازي ،و�صور الفيديو
كليب حتت ادارة املخرج حممد عبدالعظيم.

• �شم�س

