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قناة «الشاهد» تعرض المسلسل السوري «باب الحارة» في جزئه العاشر

مجرد رأي

مشكلة الميراث تظهر في الحارة

شكراً لواقعيتك نورية الرومي

ومحاولة لملمة قصة الثأر

• مشهد من املسلسل

يف احللقة الثانية ع�رشة من اجلزء العا�رش مل�سل�سل باب
احل��ارة ،للكاتب م��روان ق��اووق واملخرج حممد زهري
رجب ،يواجه « �أبو ب�سام املخلالتي «زهري عبد الكرمي»
م�شكلة ك�برى تتمثل بظهور ك��لّ من «فتحي» «طارق
مرع�شلي» و�شقيقته «زمرد» «ر�شا �إبراهيم» وقدومهما
�إلى حارة ال�صاحلية حيث يخربانه ب�أنهما ولدا �شقيقه
«نزار» لكن �أبو ب�سام يرف�ض االعرتاف بهما ب�شكل مطلق،

م�شعل ال�سعيد
ها نحن اليوم و�صلنا منت�صف �شهر رم�ضان املبارك،
وتابعنا خالل الأيام الفائتة العديد من امل�سل�سالت
الدرامية ملجموعة من الكتاب اال ان مالفت انتباهنا
حقا م�سل�سل غر�س الود الذي كتبته الدكتورة نورية
الرومي،ما جعلنا ن�شهد لهذا العمل واقعيته،
على عك�س الأع��م��ال الأخ���رى التي ينطبق عليها
املثل القائل� :صدق �أو ال ت�صدق ،غر�س الود �أيها
ال�سادة يحكي واقعا ملمو�سا ودرو�سا وعربا ،وهو
يخاطب املجتمع الكويتي ب�أ�رسه دون اجلنوح الى
الالمعقول ،وبدا وا�ضحا انه كتب للجيل احلايل
الذي ال يعرف عن ما�ضي الكويت الكثري ،ويو�ضح
بجالء كم كانت والت��زال الكويت جميلة ب�أهلها
وحكامها ،كم دق هذا امل�سل�سل ناقو�س اخلطر لأبناء
الكويت مبا�رشة ليحافظوا على هذا الوطن الغايل،
وي�سريوا على نهج �أجدادهم ويع�ضوا بالنواجذ على
هذا الرتاب الغايل وعلى الأ�رسة التي حكمت الكويت
ثالثة قرون ،ومل جتعل بينها وبني ال�شعب حواجز،
كما بني امل�سل�سل كم قدمت الكويت لأ�شقائها من دعم
مادي ومعنوي ،هذا الأمر الذي جعلها تتحرر ب�أق�رص
مدة من براثن االحتالل العراقي البغي�ض ،ولوال فعل
اخلريات التي عرفت به الكويت منذ ن�ش�أتها ملا كان
لها ذلك غر�س الود يا �سادة �أعاد الدراما الكويتية
لربيقها وذكرنا بالأعمال الكويتية الناجحة ،وحمل
يف طياته ر�سالة مفادها التالحم واالنتباه ،وحافظ
هذا امل�سل�سل على لهجتنا الكويتية اجلميلة التي
�ضاعت يف كثري من امل�سل�سالت وهذا بحد ذاته جناح
كبري ،كما حافظ غر�س الود على مفاهيمنا وعاداتنا
وتقاليدنا ،وح��ث على روح الأ��س�رة الواحدة،
واملحافظة على كيانها ،وبني الأ�رسة الكويتية على
حقيقتها ،وهذا ما نحتاج اليه هذه الأيام ،وال�شك
ان هذا العمل �سيكون له مابعده ،وهو فاحتة خري
للأعمال الدرامية القادمة ،فنقول للدكتورة نورية
�أح�سنت وبارك الله بك وننتظر منك �أعماال قادمة
ب�إذن الله تعالى ،وفعال القوال ت�ألقت يف هذا العمل
الرائع ،مثل ت�ألقك �أديبة ومفكرة  ،ورغم �أن وقت بث
غر�س الود غري منا�سب اال انه جنح جناحا منقطع
النظري وحقيقة غر�ست الود يادكتورة نورية وجنيتي
النجاح والت�ألق و�أثبت انك ناجحة بكل املقايي�س
ولي�س ما ذكرته ر�أينا نحن فقط وامنا ر�أي الكثري من
الكتاب والأكادميني والنقاد التي طالعناها من خالل
مواقع التوا�صل الإجتماعي ،وختاما برافو كبرية لك
دكتورة نورية والله املوفق.

•  ...ومشهد آخر من املسلسل

ويقول �أن �شقيقه «نزار» تويف يف احلرب قبل �أن ينجب
�أوالدا .
ويقرر «فتحي» و«زمرد» اللجوء �إلى املختار «�أبو ر�سمي»
�صالح احلايك والزعيم «�أب��و ع��زام» «جناح �سفكوين»
حيث يخربانهما مبا حدث ويطلب الزعيم و املختار من
«فتحي» و«زمرد» �إثبات كالمهما ،حيث يقومان ب�إخراج
مفتاح بيت والدهما املغلق �إال �أن الزعيم يطلب �إثباتات

�أو�ضح ،فيخربانه ب��أن والدهما قال لهما �أن��ه �أخفى
ثروته يف املنزل قبل ذهابه �إلى احلرب ،وي�ؤكدان له
�أنه تزوج والدتهما يف ا�سطنبول بعد فراره وبعد ان طلق
زوجته ال�سابقة .
وبالفعل ي�أخذهما املختار �إلى منزل والدهما ،ويفتحانه
وي�ستقران فيه على �أن يلتقيا املختار و الزعيم يف
امل�ساء ،من �أجل اجتماعهما مع عمهما «�أبو ب�سام».

محمد محب :عمدت إلى التلقائية في شخصية «ممدوح»
 ...وسعاد والزعبي والرومي أسباب نجاحي

خالد سليم في الذكرى السابعة لرحيل

وردة الجزائرية :لن ننساك

• محمد محب مع سعاد عبدالله

كتبت :فالني فخري:
ما زالت �أحداث امل�سل�سل الكويتي
«�أن��ا عندي ن�ص» للقديرة �سعاد
عبد الله ،واملخرج منري الزعبي،
وامل�ؤلف د .حمد الرومي تتبلور
وتت�شكل وت���زداد �سخونة ،عرب
�أبطاله هدى اخلطيب ،وابراهيم
احل�����س��اوي ،ميثم ب���در ،حممد
العجمي� ،سلمى �سامل ،يعقوب
عبد لله� ،شجون ،فاطمة ال�صفي،
حممد الرم�ضان� ،سمرية الوهيبي،
وبدرية طلبة ،وحممد حمب.
م��ي��زة ال��ث�لاث��ي �سعاد والزعبي
وال��روم��ي ،لي�س فقط يف تقدمي
ٍ
أعمال ترقى �إلى م�ستويات ت�ستطيع
�

�أن تناف�س بقوة على امل�ستوى
الإقليمي والعربي ،لكن �أي�ضا يف
العني الثاقبة اللماحة الكا�شفة،
القادرة على ا�ستخال�ص وا�ستقراء
والتقاط املواهب املنتظرة للفر�صة
وال�سطوع والتواجد واالقتحام.
الأمر لي�س وليد هذا املو�سم ،بل
ا�سرتعى انتباهي منذ العام املا�ضي
يف م�سل�سل «ع�برة �شارع» ،وعرب
خم�س حلقات فقط ،دفع خاللها
امل��خ��رج منري الزعبي باملمثل
امل�����ص�ري ال�����ش��اب حم��م��د حمب
لتقدمي دورٍ �صغري ،لكنه بح�ضوره
وكاريزمته ا�ستطاع خطف الأنظار
وك�سب �شهادة ثقة ل��دى املخرج
امل�ؤلف والبطلة القديرة �سعاد عبد

أزياء شيالء سبت الرمضانية

تخطف األنظار بتصاميمها
غير التقليدية

• محمد محب

الله.
حممد حمب ،ال يكل عن ال�سعي،
وب�صحبته �أمله وحلمه ومثابرته،
و�ضع فيه هذا العام الزعبي ثقةً
�أك�بر مب�ساحة �أرح��ب وق��درة على
التجلي و�إثبات املوهبة يف م�سل�سل
«�أن��ا عندي ن�ص» ،ودوره الالفت
«مم��دوح» ال��ذي �أح��دث زخما على
م�ستوى ال�سو�شال ميديا.
ي��ل��ع��ب حم���ب ال���دور
ب ��أري��ح��ي��ة وثقة،
وي����ع����م����د �إل�����ى
التلقائية ال�شديدة
يف الأداء ،فهو
وع�بر «مم���دوح»
�سعاد
ج���ار

• ...ومع بدرية طلبة

عبد الله ،وزوج بدرية طلبة الأناين
ال�ساعي لتحجيم وتقزمي طموح
زوجته يف بناء م�ستقبلها للإبقاء
على ذاته واملحافظة على ان تكون
يده هي العليا دائما داخل وخارج
البيت.
وعند �س�ؤاله عن ال��دور والفر�صة
والتواجد واالندماج� ،أرجع حمب
الف�ضل يف الأم��ر �إل��ى الثالثي
ال�لام��ع ���س��ع��اد والزعبي
وال��روم��ي ،فهم �أول من
�آم���ن ب��ق��درات��ه وب����ادروا
�إل��ى �إعطائه الفر�صة،
و�أنه يعمد �إلى ال�سال�سة
وال��ب�����س��اط��ة يف تقدمي
متاما عن
ال�شخ�صية بعي ًدا
ً

خا�صة و�أن الدور
الأداء املت�شنج،
ً
يف «�أنا عندي ن�ص» �أكرب بكثري من
دوره يف «عربه �شارع» ما يجعله
ق��ادر �أك�ثر على التلون واللعب
بان�سجام على �شخ�صية «ممدوح»
الأناين الذي يغ�ض الطرف عن كل
�شيء ما عدا ذاته ونف�سه.
وث��م��ن حم��ب تلك ال���روح املحبة
امل�شجعة التي ا�ست�شعرها داخل
لوكي�شن ال��ت�����ص��وي��ر م��ن جميع
الفريق ،الفتا �إل��ى االن�سجام يف
الأداء الذي جمع بينه وبني املمثلة
امل�رصية بدرية طلبة ،متمنيا �أن
ي�شارك يف املزيد من الأعمال مع
الزعبي والرومي والكبرية �سعاد
عبدالله.

• خالد سليم

• وردة

ن�رش الفنان امل�رصي خالد �سليم على ح�سابه اخلا�ص على احد مواقع
التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو من مقابلة للفنانة الراحلة وردة
اجلزائرية وذلك يف الذكرى ال�سابعة على رحيلها.
وعلّق خالد على الفيديو قائال« :الذكرى ال�سابعة لوفاة ال�ست وردة..
الإن�سانة ..والفنانة والعمالقة ..عمرنا ما هانن�ساكي ..اللهم ارحمها
واغفر لها وجناوز عنها ..وا�سكنها ف�سيح جناتك ..هي ووالدي وجميع
موتانا ..اللهم �آمني».

أصالة
لعبدالمجيد
عبداهلل:
«أجمل صديق
ّ
بكل األماكن»
• عبداملجيد عبدالله

تخطف الفنانة �شيالء �سبت الأنظار �إليها يومي ًا بف�ضل �أزيائها
التي تطل بها ،من خالل برناجمها التليفزيوين الذي تقدمه على
ال�شا�شة يف رم�ضان.
جاءت �أزيا�ؤها الرم�ضانية يف برناجمها «مل�سة فوز» ،متنوعة
املوديالت تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الت�صاميم غري التقليدية ،فنجد
على �سبيل املثال ظهورها بالزي البدرون اجلزائري يف �إحدى احللقات،
كما ظهرت عدة مرات ب�أزياء م�ستوحاة من ال�ستايل الهندي.
وت�أتي �إطالالت �شيالء �سبت يف برناجمها الرم�ضاين حمت�شمة ومتنوعة
ال�ستايالت ،فهي تعتمد على الت�صاميم الرتاثية ب�شكل الفت ،امل�ضاف
�إليها مل�سات ع�رصية تنا�سب الع�رص احلايل.
كما انها حتر�ص ب�شكل يومي على ن�رش �صور من �إطالالتها ،لتنهال
عليها التعليقات من قبل حمبيها الذين يتغزلون يف جمال �أزيائها،
مل يخل الأم��ر من ا�ستغراب البع�ض للموديالت التي تطل بها،
م�ؤكدين لها �أن الت�صاميم غري تقليدية باملرة.

�أ�شادت الفنانة ال�سورية�أ�صالة ب�صوت
الفنان ال�سعوديعبداملجيد عبدالله،
م�شرية الى ان ال�صوت الوحيد الذي
يطمئنها عند �سفرها لبلد بعيد.
وكتبت �أ�صالة على ح�سابها اخلا�ص
على احد مواقع التوا�صل االجتماعي:
«كلّ ماب�سافر بلد بعيد ،الزم �أ�سمع
عبداملجيد عبدالله ،لأنّ ��ه ال�صوت
الوحيد ّ
ّ
وبيوثق كلّ
اللي بيطمنّي،
جمال ب�شوفه ،بطيبة �صوته ،وحالوة
بال�صحه
�أدائه ،الله بحفظه وميتعه
ّ
والعافية ،عبداملجيد عبدالله �أجمل
�صديق بكلّ الأماكن».
اجل��دي��ر ذك���ره �أن �أ���ص��ال��ة احتفلت
منذ �أي��ام بعيد ميالدها ،ومن �أبرز
معايديها الفنان �صابر الرباعي
والفنانة �أحالم.

• شيالء سبت

• اصالة

