نور الغندور :اللهجة املصرية منحتني الثقة والجرأة في األداء
كتب مشاري حامد

ف��ي اط��ار المشاركة الفعالة التي تقوم بها الفنانة
ن��ور الغندور ضمن شخصيتها التي تقوم بها في
مسلسل «دفعة بيروت» والتي تجد صداها من خالل
متابعة عدد كبير من الجمهور لمسارها في العمل
مع زمالئها المشاركين.
والمسار الذي تسير عليه نور في العمل مع زميلها
مهند الحمدي حيث تواجه قصص الحب والعالقات
في كثير من األحيان عثرات ومشاكل غير متوقعة هذا

ما يواجه عالقة شخصيتي منصور وجميلة وستكون ثالثة أبطال
ه��ذا ال�خ��ط ال��درام��ي ل�ي��ال��ي ده ��راب ال�ت��ي ت�ط��ل ف��ي شخصية «ح� ّ�ص��ة»
األخ��ت غير الشقيقة لجميلة من والدها ووالدتها كويتية الجنسية.
وفي ضوء تقديمها للشخصية أكدت نور الغندور من جانبها قائلة :
ان الشخصية التي قدمتها هي شخصية شابة والدها كويتي وأمها
مصرية وقد أعطاني استخدام اللهجة المصرية ثقة وجرأة في األداء
ه��ذه ال �م� ّ�رة ،م��ؤك��دة أن «ق�ص��ة ال�ح��ب ب�ي��ن جميلة وم�ن�ص��ور ستكون
مؤثرة ومختلفة عن كل التوقعات ،بسبب أم��ور ترتبط بشخصيات
م��وازي��ة .يذكر أن العمل يجمع بين شخصيات أخ��رى كثيرة ،تتقابل
وتتباعد ضمن سياق ال��درام��ا ،لكل عالمه وحياته وارتباطاته ،ومن
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ُ َّ
منتجون وفنانون وكتاب:
ّ
«الجائحة» عطلت مصالحنا وأوقفت
تصوير الدراما التلفزيونية

بين هؤالء شخصية نورية التي تقدمها لولوة المال ،حيث تكاد تكون
الوحيدة في العمل التي تمزج بين الكوميديا والتراجيديا.
يذكر ان «دفعة بيروت» وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج
علي العلي وإن�ت��اج مشترك بين «إيغيل فيلم» و«ج��وي برودكشن»
وبطولة ممثلين من مختلف الدول العربية والخليجية ،منهم فاطمة
الصفي ،حمد أشكناني ،ذو الفقار خضر ،خالد الشاعر ،نور الشيخ،
علي كاكولي ،محمود نصر ،كارلوس عازار ،مجدي مشموشي ،لولوة
المال ،ليالي ده��راب ،روان مهدي ،ي��ارا قاسم ،ناصر الدوسري ،سارة
أب ��ي ك �ن �ع��ان ،أن ��س ط �ي��ارة ،وائ ��ل م �ن �ص��ور ،ي��وس��ف ال�ب�ل��وش��ي ،م��روى
األطرش ،وآخرون.

إضاءات
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كتب نهى أحمد حنيفة ومشاري حامد

أكد عدد من المنتجين والفنانين والكتاب ان عجلة تصوير االعمال
التلفزيونية أصبحت بطيئة بحكم ال�ظ��روف المواتية وان الجهود
ال�ت��ي ت �ب��ذل ق��د ت �ك��ون نسبتها أق��ل ب�ك�ث�ي��ر ع�م��ا ك��ان��ت ق�ب��ل ان�ت�ش��ار
جائحة كورونا وما صاحبها من اشتراطات صحية الزامية خاصة
أن عملية التصوير تقوم على مجاميع مختلفة وتكون لكل مجموعة
منها عمل معين والتي يجب ان تكون متواجدة في موقع التصوير.
ول�ك��ن ب�س�ب��ب ت��داع�ي��ات ال�ج��ائ�ح��ة ون�ت��ائ�ج�ه��ا اص�ب�ح��ت ال�ع��ائ��ق األول
ام ��ام ب ��دء او اس �ت �ك �م��ال األع �م��ال ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال��درام �ي��ة خ��اص��ة ان
ب�ع��ض ال�م�ن�ت�ج�ي��ن ل��دي�ه��م ال �ت��زام��ات ف��ي وق��ت م�ع�ي��ن ل�ت�س�ل�ي��م ال�ع�م��ل
م �م��ا ج �ع��ل ال �ب �ع��ض ي �ق��وم ع �ل��ى ج �ه��ود ش�خ�ص�ي��ة م ��ن اج ��ل ان �ج��از
التصوير .وإلى التفاصيل:

باسم عبداألمير:
املرحلة الخامسة
الكل بانتظارها
وليس نحن فقط..
ما يهمنا أن ترجع
األمور كما كانت
وهناك قطاعات أخرى
توقف عملها
هند البلوشي :أثرت
على عملية التصوير
واالستمرار في اإلنتاج
التلفزيوني و«الخاص»

ف��ي ال �ب��داي��ة ك ��ان ال �ل �ق��اء م��ع ال�م�ن�ت��ج أح �م��د مال
ح �س �ي��ن ال� � ��ذي ت� �ح ��دث ق� ��ائ� ��ال« :ك� � ��ورون� � ��ا» ك ��ان
ل�ه��ا ت��أث�ي��ر ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ب�ع��ض األع �م��ال ال��درام�ي��ة
ل �م��ا ت�س�ب�ب��ت ب ��ه م ��ن ت�ع�ط�ي��ل وت��أج �ي��ل ل�ل�ع��دي��د
م ��ن م ��واع �ي ��د ال� �ع ��رض ع �ل��ى م �خ �ت �ل��ف ال �ق �ن��وات
التلفزيونية ليس ف��ي ال�ك��وي��ت فقط ب��ل العديد
من دول العالم.
وق��ال ايضا :عانى البعض من اضطراره إللغاء
ب �ع��ض ال �م �ش��اه��د ب �س �ب��ب ال � �ظ ��روف ال �م �ح �ي �ط��ة،
وعانى البعض اآلخ��ر من اختالف «ال��راك��ورات»
بسبب التوقف واعادة استكمال تصوير العمل
ب �ع��د ع ��دة ش �ه��ور ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى اس �ت �ب��دال أو
اي �ج��اد ح�ل��ول ب��دي�ل��ة لبعض الفنانين أو فريق
ال�ع�م��ل م�م��ن ع ��ادوا إل��ى دول �ه��م ول��م يستطيعوا
العودة الستكمال التصوير.
واض � � � ��اف اي � �ض� ��ا :ف� ��ي ن� �ف ��س ال� �س� �ي ��اق ال ع� ��زاء
ل� �ل� �م� �س ��ارح وال �س �ي �ن �م ��ا ف ��رغ ��م ت �م �ك��ن األع � �م ��ال
التلفزيونية م��ن ع��رض أعمالها أو استكمالها
ع� �ل ��ى ع� �ج ��ال ��ة إال أن أب� � � ��واب ال � �م � �س� ��ارح ودور
السينما م��ا زال��ت مغلقة مما أدى إل��ى خسائر
مادية فادحة في هذا المجال واستمرار الوضع
ع�ل��ى م��ا ه��و ع�ل�ي��ه ق��د ي ��ؤدي إل ��ى ان �ه �ي��ار ك��ام��ل
للبعض وهذا ما ال نريد حدوثه.
وقال ايضا :نتمنى عودة الحياة الطبيعية لهذه
المجاالت بسرعة أكبر كما نتمنى من الجهات
المختصة السماح بإقامة العروض المسرحية
وفتح دور السينما بشكل تدريجي مع تطبيق
االشتراطات الصحية بشكل دقيق والمحافظة
على التباعد االجتماعي« .وعسى الله يزيح هذا
البالء بأقرب وقت».

الوضع «تعبان»
اما الفنانة سلمى سالم فقد قالت :طبعا تأثير
«كورونا» على حياتنا بشكل سلبي كبير على
الصعيد الفني والحياة العامة بشكل عام.
وقالت ايضا :المنتجون كلهم يتكلمون بصيغه
الوضع «تعبان وماكو فلوس» ويبون ينزلون
م��ن االج ��ور ول �م��ا ك�ن��ا ن �ص��ور االي ��ام االول ��ى من
الكورونا كثير تم تقليص المشاهد علي شان
ال ��وق ��ت وه � ��ذي ح �ي��ات �ن��ا ال� �ي ��وم م��رب �ك��ة ب�س�ب��ب
الوضع الراهن إن شاء الله تفرج االزمة ونرجع
لحياتنا.

حالة ركود
كما شاركت الفنانة هند البلوشي التي تحدثت
ق��ائ �ل��ة  :ج��ائ �ح��ة «ك� ��ورون� ��ا» ل �ه��ا ت��اث �ي��ر واث ��رت
على االنتاجية بصورة كبيرة خاصة ان العمل
ال ��درام ��ي ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ت�ج�م�ع��ات خ��اص��ة عندما
يكون هناك لوكيشن فان المتواجدين اليقل عن
ً
 50ش�خ�ص��ا وب��ال�ت��ال��ي م��واج�ه��ة ه��ذه الجائحة
ت��رت�ك��ز ع�ل��ى ع��دة ام ��ور وم�ن�ه��ا ف��ض التجمعات
وال�ت��ي تؤثر على عملية التصوير واالستمرار
ف��ي االنتاجية واث��رت بشكل كبير على االنتاج
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي واالن� �ت ��اج ال �خ��اص واالم� ��ر م�م��اث��ل
اي �ض��ا ال��ى االع ��الن ال �ت �ج��اري او ف��الش ت��وع��وي
وتضطر الى تقليل عدد االشخاص حتى يكون
هناك التزام بالشروط الصحية والوقائية.
ً
ً
وق��ال��ة اي�ض��ا :لذلك نجد ان هناك تاثيرا وقويا
ً
وك �ب �ي��را ادى ال��ى ح��ال��ة رك ��ود مثلما ح�ص��ل في
دول العالم ونحن نسال الله ان نزول هذه الغمة

ً
وت �ك ��ون درس � ��ا وان ي��دف��ع ع �ن��ا ه ��ذا ال �ب ��الء وان
ت��رج��ع ال�ح�ي��اة وت��رج��ع عجلة االن�ت��اج وتصوير
االعمال وان تكون الحياة بصورة طبيعية.

تقليص وتقليل
ك � �م ��ا ك� ��ان� ��ت ه � �ن� ��اك م � �ش� ��ارك� ��ة ل �ل �م �ن �ت ��ج ب ��اس ��م
عبداالمير الذي يعتبر احد المنتجين الفاعلين
في عالم ال��درام��ا التلفزيونية وايضا ساهم في
المواسم الدرامية وشارك قائال  :اثرت «كورونا»
ب � �ص� ��ورة ف �ع �ل �ي��ة وه� � ��ذا م��ال �م �س �ن��اه ك�م�ن�ت�ج�ي��ن
درام ��ا تلفزيونية ع�ن��دم��ا ت��م اي�ق��اف ت�ص��وي��ر كل
االع �م ��ال وت��أج �ي��ل م��ات�ب�ق��ى م�ن�ه��ا ال ��ى أج ��ل غير
م �س �م��ى او ب� ��االص� ��ح ح� �ت ��ى ت �س �م��ح ال �س �ل �ط��ات
ال�ص�ح�ي��ة ب �م��زاول��ة ال�ن�ش��اط وف��ق ت��رت�ي��ب المهن
ال� �ت ��ي وض �ع �ه��ا ف ��ي ك ��ل م��رح �ل��ة وب��ال �ت��ال��ي ك��ان
ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا االل �ت��زام وف��ق ه��ذه ال�ت��وج�ه��ات الن
في االول واالخير وضع القرار من اجل مصلحة
الجميع مع العلم ان هناك اعمال يتم تصويرها
وفق احترازات صحية مثل اهمية وضع الكمام
وتوافر المعقمات والتباعد االجتماعي وغيرها
م��ن االم ��ور .وق��ال مضيفا :وف��ق ه��ذه التطورات
اق �ت �ص��ر االم� ��ر ع �ل��ى ان ي �ت��م ت�ق�ل�ي��ص ع ��دد ف��ري��ق
العمل وان يكون موجود عدد معين من الفريق
م�ث��ل ال�م�خ��رج وال�م�ص��ور بعكس ع�م��ا ك��ان��ت ذي
ق�ب��ل ف��ي وج��ود ف��ري��ق متكامل خ��اص��ة اذا كانت
هناك مشاهد جماعية وبالتالي يجب ان تكون
هناك حلول خاصة اذا تم تقليل عدد االشخاص
وس��اع��ات ال�ت�ص��وي��ر وه ��ذه االم� ��ور اث ��رت علينا
ول � �ك� ��ن ال� � �ح � ��رص واج � � ��ب خ� ��اص� ��ة ان ال �م��رح �ل��ة
الخامسة الكل بانتظارها وليس نحن فقط من
يهمنا ان ترجع االمور كما كانت فهناك قطاعات
اخ��رى توقفت عن المزاولة معنا س��واء السينما
او المسرح والكل متأثر من هذا التوقف.

كلفة وخسائر
أما الفنانة شوق فقد قالت :الجائحة اثرت على
ال �ع��ال��م اج �م��ع وع �ل��ى ج�م�ي��ع ال �م �ج��االت وك��ذل��ك
ع�ل��ى ن�ف�س�ي��ات ال�ج�م�ي��ع ون�ح��ن اي�ض��ا كممثلين
اثرت علينا بصورة كبيرة وايضا على اعمالنا
بحيث تم تقنين الية التصوير أو هناك اعمال
اص�ب��ح مصيرها ال�ت��وق��ف تماما وه�ن��اك جهات
ان�ت��اج�ي��ة ل��م ت� ��زاول ال�ت�ص��وي��ر خ��وف��ا م��ن ع��ودة
ال�ح�ظ��ر وب��ال�ت��ال��ي ت�ك��ون ه�ن��اك تكلفة وخسائر
ونتمنى ان تعود الحياة كما كانت.
با�شم عبدالأمري

�شلمى �شامل

هند البلو�شي

�شوق

اأحمد مال ح�شني

حممد الكندري

الحيطة والحذر
وش � ��ارك اي �ض��ا ال �ك��ات��ب م �ح �م��د ال �ك �ن��دري ال ��ذي
س ��اه ��م ف� ��ي ال � ��درام � ��ا ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ب� �ع ��دد م��ن
ال� �ن� �ص ��وص ال � �ت� ��ي س ��اه� �م ��ت ب� �ن� �ج ��اح االع � �م� ��ال
والي � ��زال م�س�ت�م��را ح �ي��ث ت �ح��دث ق��ائ��ال  :أرى ان
عجلة ال��درام��ا مستمرة بشكل طبيعي وه�ن��اك
اع �م��ال ج��اري ان�ت��اج�ه��ا واخ ��رى ج��ار التحضير
ل�ه��ا وه��ذا ال يعني ع��دم االل �ت��زام ب��االش�ت��راط��ات
ال �ص �ح �ي��ة وال ��وق ��اي ��ة وم ��ن ال �م��ؤك��د ان �ن��ا س�ن��رى
اعمال تتطرق لموضوع انتشار فيروس كورونا
المستجد ف��ي احداثها ولكن ل��ن تكون المحور
الرئيس ام��ا على مستوى االج��ور فربما نتأثر
بنسبة كبيرة.
وقال ايضا :أما تأخير امر االنتقال الى المرحلة
ال� �خ ��ام� �س ��ة ف� �ه ��و ب� �ي ��د ال �م �ج �ت �م��ع ول � �ي ��س ف �ق��ط
السلطات الصحية فعلى الجميع اخ��ذ الحيطة
والحذر واالل�ت��زام بشروط السالمة وكل مرحلة
لها مميزاتها فال تعلق االمال فقط على االنتقال
للمرحلة الخامسة.

أحمد مال حسني:
تسببت بتعطيل
وتأجيل العديد
من مواعيد
العرض على
مختلف القنوات
التلفزيونية ليس
في الكويت فقط
سلمى سالم:
«كورونا» أثر في
حياتنا بشكل سلبي
كبير على الصعيد
الفني والحياة
بشكل عام
شوق :أثرت علينا
بصورة كبيرة وأيضا
على أعمالنا بحيث
تم تقنني آلية
التصوير وهناك
أعمال أصبح
مصيرها التوقف
تمامًا
محمد الكندري:
على الجميع أخذ
الحيطة والحذر
وااللتزام بشروط
السالمة وكل
مرحلة لها مميزاتها

