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• عال
الفارس

«صبر العذوب» ...عودة الدراما البدوية
تطل الدراما الأردنية البدوية يف رم�ضان
 2019بقوة ،وذل��ك من خ�لال م�سل�سل
«�صرب العذوب» ،والذي �سيكون حا�رض ًا
ليناف�س يف ال�ساحة الدرامية العربية،
من خالل الإعالمية الأردنية عال الفار�س،
التي تلعب دور البطولة فيه ،بالإ�ضافة
�إلى الفنان ال�شاب و�سام الربيحيي.
ت��دور �أح���داث امل�سل�سل التي كتبتها
الكاتبة ال�سودانية �سارة �سوار الذهب،
حول عالقة حب جتمع «العذوب» وهي
الإعالمية عال الفار�س ،والتي تطل على
متابعيها للمرة الثانية يف م�سل�سل
بدوي ،وابن عمها «فزاز» ،ابن ال�شيخ
«نواف» .لكنها تُ ْخطَ ف يوم عر�سها ب�سبب
جمالها الذي ذاع �صيته بني العرب� ،إذْ
يع�شقها «طر�شوق» ،ال�شيخ الهرم الذي
�سمع بجمالها من ال�شاعر «ابن وا�صف»،
وي�أمل �أن ينجب منها ولداً ،يخلفه على
امل�شيخة التي اغت�صبها من �أخيه «منر»،
وحرم ابن �أخيه «�صرب» منها .امل�سل�سل
من �إنتاج م�ؤ�س�سة «احلجاوي للإنتاج
الفني» ب�إ�رشاف املنتج ع�صام حجاوي،
و�إخراج حممد علوان ،وبطولة جمموعة
كبرية من الفنانني الأردنيني.
ويقول املمثل و�سام الربيحييي الذي
يج�سد �شخ�صية «�صرب � ّإن «ال�شخ�صية
التي ي�ؤديها هي حالة مثالية ،وقلي ً
ال ما
توجد يف احلياة الواقعية� ،إال �أن الدراما
حتتاج �إلى وجود �شخ�صية جت�سد القيم
الإن�سانية واجلمالية معاً ،لتحاول
�أن حتبب املتابع مبحموالتها القيمية
والإن�سانية» .ويرى الربيحيي �أن «التقاء
التجربة الأولى للممثل ،يف �أن يكون بط ً
ال
�رج �شاب يقوم
مطلق ًا للعمل ،ومع خم� ٍ
بالإخراج للمرة الأولى ،يعني �أن هناك
حتدي ًا كبرياً ،و�أن املمثل يعمل بح�س
الهاوي ،ولي�س بح�س املمثل املهني
الذي له ا�سم م�صنوع وم�ؤ�س�س .وهنا

• وسام البريحي

يتجلى الإبداع من قبل املخرج ،ومن قبل
املمثل ،ليقدم اجلميع عم ً
ال مهماً» .و�أكد
الربيحيي �أن هذه ال�شخ�صية املثالية
التي تتعر�ض للظلم يف بداية حياتها،
حتاول �أن حتق احلق يف ال�صحراء ب�شكل
عام .وتقع حتت الظلم� ،إال �أنها ال تكرتث
وتبقى تُ كافح.
ب���دوره ،ق��ال املنتج الأردين ع�صام
ح��ج��اوي� ،إن العمل مت ت�صويره يف
�أماكن خمتلفة داخل الأردن ،منها �سد
امللك طالل ،وم�أدبا والأغوار ،وحمافظة
جر�ش ،م�ؤكد ًا �أن العمل �سيرتك ب�صمة
وا�ضحة لدى امل�شاهد الأردين والعربي.
و�أك���د ح��ج��اوي ،يف �أن «ه���ذا النوع
من امل�سل�سالت البدوية يحتاج �إلى
التجديد .وهذا ما ن�سعى �إليه يف هذا
أعتمد
العمل ،التجديد يف كل �شيء .و�
ُ
يف ذلك على الطاقات ال�شبابية التي
ب��د�أت تظهر يف هذا الو�سط الإبداعي،
وتقدم كل ما هو جميل والفت» .وي�ضيف

كريم عبدالعزيز يغني

�أعلنت املمثلة امل�رصيةغادة عبدالرازق عن رف�ض الفنانة امل�رصية
�أنغا م احل�صول على اي �أجر مقابل غنائها ترت م�سل�سل «حدوتة مرة»
الذي تقوم ببطولته عبدالرازق ويعر�ض خالل املو�سم الرم�ضاين
احلايل.
وتقدمت عبدالرازق ب�شكر �أنغام وزوجها املوزع املو�سيقي �أحمد
أي�ضا
�إبراهيم الذي وزع �أغنيه الترت ،كما قام املوزع �أحمد �إبراهيم � ً
بعمل املو�سيقى الت�صويرية لترت امل�سل�سل ،من كلمات �أمين بهجت
قمر ،ومن �أحلان وليد �سعد ،ومن توزيع �أحمد �إبراهيم ،ميك�س
وما�سرت مهند�س حممد �صقر.
«حدوتة م� ّ�رة» بطولة غادة عبدالرازق ،وحممد �شاهني ،و�أحمد
�صفوت ،وعايدة ريا�ض ،ووالء ال�رشيف ،و�سلمى �أبو �ضيف ،ومايان
ال�سيد ،والفنان عبدالرحمن �أبو زهرة ،ومن ت�أليف عمرو عبداحلليم،
و�إخراج يا�سمني �أحمد يف �أولى جتاربها الإخراجية للتلفزيون.
• أنغام

• غادة
عبدالرازق

خالد عليش يقدم «اللغز» على  4محطات

للمرة األولى في رمضان
ي�شارك املمثل امل�رصي كرمي عبدالعزي ز
خ�لال املو�سم الرم�ضاين احل��ايل من خالل
م�سل�سل �إذاعي بعنوان «تو�أم روحي» ،وبح�سب
بيان �صادر عن ال�شاعر حممد البوغة ،ف�إن
قرر غناء ترت امل�سل�سل.
عبدالعزيزّ ،
الأغنية من كلمات حممد البوغة ،و�أحلان
�رشيف �إ�سماعيل ،وتوزيع حممد عبا�س،
وهند�سة �صوت خالد حم�سب.
وامل�سل�سل بطولة كرمي عبدالعزيز و�إنعام
�سالو�سة و�سو�سن بدر ،و�أحمد �صيام وراندا
البحريي و�إمي��ان ال�سيد وعليا احل�سيني،
قدم بع�ض الأعمال
وكان كرمي عبدالعزيز قد ّ
التلفزيونية يف �شهر رم�ضان يف الأعوام ال�سابقة
منها م�سل�سل «و�ش تاين» و«الزيبق».

حجاوي« :رغ��م �إمي��اين ب��أن ال�شا�شات
العربية مكتظة بكل ما هو جديد� ،إال
�أن الأمر يتعلق مبا هو جديد والفت من
حيث الن�ص وال�صورة واحلوار والقدرة
على اجلذب .فهناك عنا�رص مهمة ،البد
من االنتباه لها لتجعل امل�شاهد يتوقف
عند هذا العمل ،ويتجاوز غريه
من الأعمال .وهذا ما نفكر فيه
با�ستمرار ،وم�سل�سل «�صرب
ال��ع��ذوب» جتربة جديدة
ومهمة يف هذا النوع من
الأع���م���ال ،و���س�نرى من
خ�لال��ه��ا ال��ت��ج��دي��د يف
ال�شكل وامل�ضمون».
و�أ���ض��اف ح��ج��اوي �أنه
ي��راه��ن ع��ل��ى الوجوه
ال�شابة يف العمل ،و�أن
م�سل�سل «�صرب العذوب»
ف�سح املجال لوجوه
�شابة كثرية ،ابتداء
م��ن امل��خ��رج حممد
علوان ،مرور ًا بدور
ال���ب���ط���ول���ة ال��ت��ي
ي����ؤدي���ه���ا و���س��ام
ال�ب�ري���ح���ي���ي ،
انتهاء بالفنيني
و ا لكو مبا ر �س .
ي���������ش����ارك يف
العمل عدد من
الفنانني منهم:
عال الفار�س
وو������س�����ام
ال�ب�ري���ح���ي
وح���������س����ن
خ��م��اي�����س��ة
وعال م�ضاعني
وعبري عي�سى،
وغريهم.

إذاعية في رمضان

• كرمي عبدالعزيز

يقدم الإعالمي خالد علي�ش برنامج «اللغز» الذي يذاع على
قنوات راديو النيل يومي ًا ال�ساعة  2:30ظهرا يف البث املدمج
ملجموعة قنوات ال�شبكة ميجا �إف �إم ،راديو هيت�س ،نغم �إف
�إم ،و�شعبي �إف �إم يف نف�س التوقيت طوال �أيام �شهر رم�ضان
املبارك.
ويعد الربنامج هو الأول من نوعه يف الإذاعة امل�رصية حيث
تعتمد فكرته على تقدمي دراما تفاعلية مع اجلمهور تقدم
من خالل حلقات م�سل�سلة منف�صلة ،حتتوي كل حلقة على
جرمية كوميدية ويكون على جمهور الربنامج والذي �سيلعب
دور املحقق مع املتهمني على الهواء مبا�رشة التعرف على
اجلاين.
دراما «اللغز» من ت�أليف الكاتب ال�صحايف كرمي كمال،
�إخراج عماد عثمان ،ومن �إنتاج �رشكة راديو النيل للإنتاج
الإذاعي.

إنجي أنور قدمت «سري مش للغاية»
على نغم إف إم في رمضان

• اجني
انور

اطلقت الإعالمية �إجني �أنور �أم�س �أيام �شهر رم�ضان برناجمها
اجلديد « �رسي م�ش للغاية» ،وذلك عرب �أثري �إذاعة نغم �إف �إم.
الربنامج يذاع يوميا ال�ساعة  9:15م�ساء ويعاد ال�ساعة 12
بعد منت�صف الليل على نغم �إف �إم  .105.3وتقدم �إجنى خالل
الربنامج توليفة حوارية خمتلفة مع جنوم الفن والإعالم
وال�سيا�سة حيث توجه لل�ضيف �أ�سئلة على �شكل طلقات نارية
�رسيعة من واقع �أ��سرار دفينة يف حياته وم�شواره قد ال
يعرفها الكثريون ورمبا ال يعرفها �أحد وتذاع لأول مرة.
يف حلقات « �رسي م�ش للغاية» انفرادات متوا�صلة طوال
الـ  30يوما من �أيام �شهر رم�ضان ،يقدم الربنامج كل
يوم حكاية جديدة لأحد النجوم عن حياته اخلا�صة
والعامة و�أعماله.
وحتاور �إجنى انور خالل حلقات الربنامج مع
نخبة من �أملع النجوم وال�شخ�صيات العامة ،منهم
ه�شام عبا�س ،حميد ال�شاعري ،مدحت �صالح،
على احلجار ،حممد حمي ،خالد عجاج ،حنان
ما�ضي،ح�سام ح�سني ،م�صطفى كامل ،دكتور
م�صطفى الفقي ،دك��ت��ور ف���اروق الباز،
الإع�لام��ي معتز ال��دم��ردا���ش ،ال�شاعر
الكبري جمال بخيت ،الإذاع��ي القدير
�صالح مهران ،عامل امل�رصيات ،و�سيم
ال�سي�سي.

ياسمين صبري تواصل تصوير

مشاهدها مع أحمد بدير في «حكايتي»

• أحمد بدير

ي ت�صوير م�شاهدها يف م�سل�سل «
توا�صل املمثلة امل�رصية يا�سمني �صرب 
حكايتي« ،داخل م�سجد مبدينة � 6أكتوبر ،وجتمع امل�شاهد بينها وبني
املمثل امل�رصي �أحمد بدير ،وي�ستمر الت�صوير ملدة يوم واحد وتنتقل
�صربي �إلى ديكور �آخر ،لإ�ستكمال ت�صوير امل�شاهد اخلارجية من �أحداث
امل�سل�سل.تدور �أحداث امل�سل�سل حول «داليدا» ،الفتاة التي تدر�س ت�صميم
الأزياء ومن عائلة كبرية ،لكنها تعاين بق�سوة من �أ�رستها ،لتهرب منهم
وتبد�أ العمل كخياطة يف ور�شة �صغرية ،بعد �أن تيقنت من وجود خطة
تتعر�ض لأزمات �أخرى ،ال �سيما بعدما �أثبتت موهبتها
لقتلها ،لكنها
ّ
يف ت�صميم الأزياء.
امل�سل�سل من ت�أليف حممد عبد املعطي� ،إخراج �أحمد �سمري فرج،
ومن بطولة يا�سمني �صربي ،وفاء عامر� ،أحمد بدير� ،إدوارد� ،أحمد
حامت� ،أحمد �صالح ح�سني� ،إ�سالم جمال ،وجمال عبد النا�رص.

غادة عبدالرازق تكشف
عن أجر أنغام لغنائها
تتر مسلسلها

• ياسمني
صبري

• خالد عليش

