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يعرض على «تلفزيون الشاهد» في التاسعة والربع مساء

مجرد رأي

عائلة أبو عصام عادت في الحلقة السابعة
من «باب الحارة »10

• هدى شعراوي من العمل

على خلفية ما ج��رى يف احللقة
ال�ساد�سة من م�سل�سل باب احلارة
 10للكاتب مروان قاووق واملخرج
حممد زهري رجب ،من م�شاكل بني
«�شكري» الباحث عن ث�أر �أخيه،
و «ع��زام اب��ن الزعيم» ،انطلقت
�أحداث احللقة ال�سابعة من العمل
مبحاولة «�أبو ب�سام» مع «�شكري»
« يامن احلجلي «� ،إن��ه��اء ق�صة
الث�أر ملقتل �شقيقه «عزمي» على
يد حمجوب ،و�إنهاء هذه امل�شكلة
يف احل��ارة ،و�أن ي�ستجيب لكالم
الزعيم «�أبو عزام» �إال � ّأن «�شكري»
ً
قاطعا ،وي�ؤكد �أن
رف�ضا
يرف�ض
ً
«الزعيم» يقف �إلى جانب حمجوب
�ضده ،وهو ما جعل «�أبو ب�سام»

جازما � ّأن «الزعيم» يعرف
يعتقد
ً
�سبب قيام «حمجوب» « رامز الأ�سود
« بقتل «عزمي» �شقيق «�شكري».
يف هذه الأثناء كان «�أبو م�شعل»
«قا�سم ملحو» رئي�س «الكركون»
برفقة نائبه «�أب��و من�شار» ،قد
�أل��ق��ى القب�ض على «حمجوب»،
بحجة �أنه فار من �سجن القلعة،
ليتبينّ �أنها حماولة منه البتزاز
ال��زع��ي��م ببع�ض امل���ال مقابل
�إخراجه ،وهذا ما حدث حيث يدفع
الزعيم املال مقابل ذلك وحتدث
يف «قهوة احلارة» م�شاحنة كبرية
بني «عزام» و «�شكري» على خلفية
موقف والد الأول من ث�أر الثاين مع
«حمجوب» ،وما ترتب قبل ذلك

فن االقتباس
�إعداد م�شعل ال�سعيد:

• زهير عبد الكرمي وقاسم ملحو وجناح سفكوني

تهجم «�شكري» على الزعيم،
من
ّ
ثم قيام «عزام»
ومن
له
إ�ساءة
ل
وا
ّ
برمي ميني الطالق على «�سهيلة»
�شقيقة �شكري بعد ذل��ك ،حيث
حت��دث م�شاحنة ك��ب�يرة تنتهي
بتدخل �صاحب «ال��ق��ه��وة» «�أب��و
م�صطفى» للحيلولة دون تعارك
«�شكري» و «عزام» ،بينما تعي�ش
ريا على «عزام»
«�سهيلة» حزنً ا كب ً
الذي كانت حتبه.
كما يعود «ف��ادي» «ع�لاء قا�سم»
�إلى حارة ال�صاحلية ،بعد �أن كان
يعمل مع االحتالل الفرن�سي ويبدي
ندمه وتوبته ،وي�ؤكد ذلك للعكيد
«راتب» « فاحت �سلمان « ،يف حني
� ّأن «�أبو النار» «علي كرمي» يعرث

على منزل وي�ست�أجره وينتقل
�إليه برفقة زوجته وابنه «يحيى»
العائدين من ب�يروت ،ويرف�ض
«�أبو النار» رغم �إحلاح ولده� ،أن
تعود احلياة طبيعية مع والدته
حيث ي�ؤكد � ّأن لكل منهما عقلاً
خمتلفًا عن الآخر.
كما يظهر يف هذه احللقة �أحد ممثلي
«باب احلارة» بن�سخته اال�سا�سية،
وه��و «�أب��و �سليم» « حممد قنوع
تعر�ض للإ�صابة نتيجة
« ،وقد
ّ
ق�صف حارة ال�ضبع حيث يوجد يف
امل�شفى ،وتقوم زوجته «بوران»
«�أم��ي��ة مل�ص»  ،ب��إخ��راج��ه بعد
حت�سن �صحته وت�أخذه للمنزل،
ّ
ويفكران با�ستئجار منزل غريه

كون «�أم زك��ي» «ه��دى �شعراوي»
تعي�ش معهما ،وال مي��ك��ن �أن
ي�ستمر ذل��ك ،بينما تعود عائلة
«�أب��و ع�صام» وه��م �أه��ل «ب��وران»
للحكاية ،بعد حماولة «�أبو �سليم»
معرفة م�صريهم �إن كانوا �أحياء �أم
�أموات.
كما تطلب «�أم حمجوب» « فيلدا
�سمور» من ابنها «حمجوب» «رامز
الأ���س��ود»� ،أن يبحث عن �شقيقته
«خيزران» التي كانت ال�سبب يف
قيامه بقتل �صديقه «عزمي» بعد �أن
اختلت به يف املنزل ،وتطلب منه
والدته �أن ي�ساحمها و�أن يجعلها
تراها قبل وفاتها ،و�أن يعي�ش مع
�شقيقته يف مكان �آخر.

سليمان الياسين :حذف مشهد المقبرة من مسلسل سعاد عبد اهلل «أنا عندي نص» خطأ كبير

• سليمان الياسني

�أعرب الفنان الكويتي املخ�رضم
�سليمان اليا�سني عن �أ�سفه حلذف
تلفزيون الكويت م�شهد « املقربة»
من �أح���داث م�سل�سل « �أن��ا عندي
ن�ص» للفنانة القديرة �سعاد عبد
الله وق��ال اليا�سني مثلنا مثل
�أي جمتمع ب����شري يعي�ش على
ه��ذه الأر���ض الكويت تكونت من
جمموعة �أقليات و�شكلت حلمة
ب�رشية �إن�سانية .بالتايل املعتقد
وال���ر�أي وال���ر�أي الآخ��ر ال ي�سمح
بخلق نوع من ال�صدامية ،و�أعتقد
�أن هذا امل�شهد ير�سخ وي�ؤكد على
�شيء قائم ويخدم املجتمع وال
ي�رضه يف �شيء� ،إمنا االبتعاد عنه

« 30يوم فرحة»

أغنية جديدة

• شوق

لـ «أنغام»

في شهر رمضان
طرحت النجمة انغام اغنية
ج��دي��دة ب��ع��ن��وان « 30يوم
فرحة» مبنا�سبة حلول �شهر
رم�ضان عرب قناتها الر�سمية
على موقع يوتيوب واالغنية
م��ن ك��ل��م��ات ام�ي�ر طعيمة
واحل���ان ت��وت��وزي��ع خالد
عز.
وكانت انغام قد طرحت
�ألبومها االخ�ير بعنوان
«حالة خا�صة جد ًا» و�ضم
االل���ب���وم  14اغ��ن��ي��ة هي
ك��ال��ت��ايل « ح��ال��ة خا�صة
ج��د ًا» و «هتقول لربنا ايه»
و«حبايبنا»« ,على ح�سك
يف �أي���ام���ي» «وال دب��ل��ت»,
«مطمنة» « ,ياريتك فاهمني»,
و«بقول ن�سياك» ,و«نزوة»,
بتك�سفني»,
و«بتو�صفني
و«ه��دن��ة» ,و«ا���س��ام��ي��ك» ,و
«ليلى» ,و«هبد�أ من الآخر».

هو الإ�رضار فيه».
و�أ�ضاف اليا�سني « هذا امل�شهد
ي��ع��زز اللحمة ال��وط��ن��ي��ة نحن
م��واط��ن�ين نختلف يف الأدي����ان
وامل��ذاه��ب واملعتقدات ولكن ال
نختلف ح��ول ال��وط��ن « معترب ًا
ان حذف هذا امل�شهد خط�أ كبري
يعزز الفرقة و�أن عر�ضه ي�ؤكد على
اللحمة.
يذكر �أن اليا�سني ي�شارك درامي ًا
خ�لال ه��ذا ال��ع��ام يف م�سل�سل «
اجندة « ق�صة و�سيناريو وحوار
مرمي ن�صري و�إخراج وبطولة هيا
عبدال�سالم ،التي يقف �إلى جانبها
يف البطولة �أي�ض ًا ف�ؤاد علي ،ليلى

عبدالله ،عبدالله الطليحي ،رمي
ارح��م��ة ،علي ك��اك��ويل� ،شفيقة
يو�سف وغريهم.
وت��دور �أح��داث العمل حول ق�صة
ه��اج��ر ذات اخلم�سة والثالثني
عاماً ،والتي تركت درا�ستها بعد
زواج��ه��ا املبكر وال���ذي انتهى
ب��وف��اة زوج��ه��ا الأول �صالح،
لتتبعه بالزواج من �شهاب مرغمة
حتى يثمر عن هذا الزواج الفا�شل
ابنتها ليال التي تفني عمرها
يف تربيتها ،حيث ن��رى هاجر
وهي تتمرد على و�ضعها املزري
حماولة �إيجاد وظيفة ب�شهادتها
املتوا�ضعة ،فتلتقي ب�أ�شخا�ص

شوق تجسد دور فتاة غامضة

ال متتلك �أ�سماء ملنور �صوتً ا مميزً ا فقط بل � ً
أي�ضا �إطاللتها مميزة
للغاية ،ويرجع ذلك حلبها يف �إبراز �أزيائها املغربية ،واملتابع
حل�سابها على �إن�ستغرام �سوف يجد �أن �آخر �إطالالت لها تقري ًبا كلها من
القفطان املغربي مبختلف �ألوانه وت�صميماته.

• اسماء
ملنور

بطاقة فنية
ال��ى الفنانة املت�ألقة مي
البلو�شي التي ب��د�أت ب�أخذ
حقها من ال�شهرة واللحاق
ب�شقيقتيها هند ومرام ،ومبا
�أن��ه��ا ن�ش�أت يف بيئة فنية
مثقفة فال�شك �أن��ه��ا �ستكون
يف املقدمة م��ازال��ت ت�سري
يف الطريق ال�سليم ،املهم
االل���ت���زام وح�����س��ن اختيار
ال�شخ�صية ال��ت��ي �ستقوم
بتج�سيدها ،نتمنى ملي مزيدا
من النجاح بعد ت�ألقها يف
�أعمالها الأخرية ،و�أن تقتدي
مبن �سبقها من الفنانات مثل
حياة الفهد وم��رمي ال�صالح
و�سعاد عبدالله ،و�سيكون لها
ذلك ب�إذن الله املهم الرتوي
وح�سن االختيار.

• مي البلوشي

وفاة نجمة «نجوم صغار»

ذات الـ 9أعوام بنوبة قلبية مفاجئة

في مسلسل «العاصفة»

ترتقب املمثلة الكويتية �شوق ردود فعل امل�شاهدين
حيال دوره���ا يف م�سل�سل «العا�صفة» ،م��ن ت�أليف
عبدالعزيز امل�سلم و�إخراج مناف عبدال ،ومن بطولة
نخبة من جنوم ال�ساحة الكويتية.
وقالت �شوق« :للمرة الأول��ى التي �أق��دم فيها �أداء
جمي ً
ال من خالل �شخ�صية نورا يف م�سل�سل «العا�صفة»،
و�صحيح �أنها ال تظهر يف كثري من احللقات ،لكن
تبقى �شخ�صية حمورية و�أ�سا�سية يرتكز عليها
الن�ص ب�أكمله ،ومن مالحمها �أنها فتاة
غام�ضة متزوجة من �شخ�ص تنف�صل
عنه ثم تتزوج من �آخر ،و�أترك بقية
الأحداث لرياها امل�شاهد».
و�أ�ضافت ان املخرج مناف عبدال
ال��ذي �أجتمع معه للمرة الثانية،
�أثبت يل �أنه من الأ�سماء التي ميكن
الوثوق بها وكان �شديد احلر�ص مع
جميع املمثلني على �أدق التفا�صيل
ومهتما حتى بحاالتهم النف�سية
واحلياتية لأنه يرى �أن ذلك ينعك�س
تلقائي ًا على الأداء ،و�أنا ال �أقول هذا
الكالم مدح ًا به ،لأنني قد عملت
معه فقط �أو لأح�صل على فر�صة
�أخرى م�ستقبالً ،لكن هذا كالم احلق
ويجب علي قوله».

إطاللة مميزة ألسماء لمنور بمجموعة قفاطين
مغربية في رمضان

ي�صقلون �شخ�صيتها مثل زمالء
ال��ع��م��ل اخل��ب��ي��ث�ين و�صديقات
الدرا�سة ال�سابقات الالتي يحاولن
ت�شجيعها ال�ستكمال درا�ستها.
وب�ين ��صراع هاجر النف�سي مع
ذات��ه��ا وخماوفها و�رصاعها مع
م�شاكل احلياة تقرر هاجر �إكمال
درا�ستها حتى ت�صبح امر�أة ناجحة
وقدوة ح�سنة البنتها.
ويف ال�سياق نف�سه امتدح الفنان
�سليمان اليا�سني ر�ؤي��ة هيا عبد
ال�سالم كمخرجة متلك ادواتها
ولديه ر�ؤية ثاقبة للأحداث معرب ًا
عن �سعادته بامل�شاركة يف هذا
العمل �ضمن نخبة من الفنانني.

االقتبا�س فن من الفنون لي�س فيه عيب ،فكبار
الكتاب اقتب�سوا الكثري من الق�ص�ص وحولوها
�أعماال م�رسحية وتلفزيونية و�سينمائية ،ولكن
هناك من يح�سن االقتبا�س وهناك من اليح�سن
ذلك والفرق بني هذا وذاك كبري ج��دا ،فالأول
يخرج العمل الفني ب�صورة جميلة والثاين ي�شوه
العمل لأنه الميتلك موهبة االقتبا�س ال�صحيحة،
واملهم يف كلتا احلالتني �أن ي�شري �إلى �صاحب
الق�صة الأ�صلي لأن النا�س اليوم تقر�أ وتطالع
مواقع التوا�صل االجتماعي وال يخفاها �شيء،
يف املا�ضي كانت الأعمال املقتب�سة متر مرور
الكرام لأن النا�س مل يكن لديها اال�ضطالع الكايف،
فال �رضر وال �رضار ،وحتى اليو�ضع الكاتب يف
خانة «اليك» عليه �أن يقوم م�شكورا بالإ�شارة
الى �صاحب الق�صة الأ�صلي ،وهذا عني ال�صواب،
خا�صة �إذا القى عمله الفني جناحا و�صدى طيبا،
ومن الأهمية مبكان �أال ي�شوه الق�صة الأ�صلية
ويغري جذورها لأن��ه بذلك يهوي بالعمل الى
القاع ،ويجب �أن يعرف اجلميع �أن هناك اقتبا�س
وهناك �رسقة ،وهذه الظاهرة موجودة منذ زمن
طويل ،ولي�س الأمر مق�صورا على الأعمال الفنية
وامن��ا كثري من الفنون مثل الأغ��اين والق�صائد
والأحلان ،وحتى يبتعد الكاتب عن القيل والقال،
واالتهامات التي هو يف غنى عنها عليه ان يذكر
ا�سم �صاحب الق�صة مبا�رشة وال �أرى يف ذلك عيبا،
ع��ودوا الى الأف�لام امل�رصية القدمية الناجحة
لرتوا ان ا�سم الق�صة الأ�صلية التي اقتب�س منها
الفيلم م�شار اليها وبالبنط العري�ض يف بداية
الفيلم ومن هذه الأفالم :الب�ؤ�ساء لفيكتور هوجو،
وفيلم اجلرمية والعقاب لدو�ستويف�سكي ،وفيلم
عيون التنام ليوجني اونيل وغري ذلك� ،إذا الب�أ�س
يف االقتبا�س وهو فن جميل �رشيطة الإ�شارة الى
الكاتب الأ�صلي وهذا حق �أدبي والله املوفق.

ومن املميز يف اختيارات �أ�سماء ملنور هو الألوان اجلريئة من القفطان،
مثل الأحمر والأ�صفر ،واللون الأ�صفر املائل للخ�ضار وغريها من
م�صدرا لكل امر�أة تريد ارتداء
الألوان املميزة التي جعلت ح�سابها
ً
القفطان ب�شكل مميز وبلون خمتلف.

• دانة القحطاني

خ ّيم احلزن على رواد مواقع التوا�صل االجتماعي يف ال�سعودية ،بعد
�أن �أعلن والد الطفلة ال�سعودية دانة القحطاين وفاتها �إثر نوبة قلبية
مفاجئة.
ون�رش والدها عرب �صفحتها اخلا�صة على �أحد مواقع التوا�صل الإجتماعي
�صورة كتب فيها »:بعد ق�ضاء الله وقدره ا�صيبت بنتي دانه بنوبة قلبية
�أدت �إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا �إلى جوار ربها �« ,إنا لله و�إنا
�إليه راجعون» ..اللهم �أجرين يف م�صيبتي واخلفني خري ًا منها».
ونعى الفنان حممد هنيدى دانة وغرد عرب ح�سابه على تويرت قائال« :
البقاء لله «انا لله وانا اليه راجعون»  ..ربنا ي�صرب اهلها ويعينهم
ويرحمها كانت �سبب يف ابت�سامة نا�س كتري».
ي�شار �إلى �أن دانة كانت حققت �شهرة وا�سعة برفقة �شقيقتيها التو�أم
دائما على ن�رش مقاطع
عاما» �إذ حر�صن
ً
«غناتي ودنى» القحطاين «ً 12
حياتهن الواقع ّية يف �صورة يوم ّيات ،وا�ستطعنَ جذب عدد كبري
من
ّ
من املتابعني.
يذكر � ّأن ّ
ال�شقيقات الثالث قد �شاركن يف برنامج «»Little Big Stars
ـجنوم �صغار ،الذي ُيعر�ض على  MBC1و MBCم�رص ،وا�ستوقفت
مقدم الربنامج املمثل امل�رصي �أحمد حلمي
الأخوات القحطاينّ ،
وموهبتهن.
بطريقتهن
الذي كان �أعجب
ّ
ّ

