بيونسيه نجمة جوائز «»BMA

ديما الحايك انتهت من «قلبي معي»

نالت النجمة األميركية بيونسيه،
«Billboard
 5ج ��وائ ��ز خ� ��الل ح �ف��ل
ُ
 »Music Awardsالعالمي ،الذي أقيم
ف��ي والي ��ة الس ف�ي�غ��اس األم�ي��رك�ي��ة.
وح�ص��دت بيونسيه ج��ائ��زة أفضل
ُمغنية في عام  ،2017وأفضل ألبوم
غنائي بموسيقى ال �� ،R&Bوأفضل
ج��ول��ة غ�ن��ائ�ي��ة ل�ف�ن��ان ح��ول ال�ع��ال��م،
وأف�ض��ل جولة غنائية ح��ول العالم
بموسيقى ال �� ،R&Bوأفضل ُمغنية

انتهت النجمة الشابة ديما الحايك من تصوير مشاهدها في مسلسل
«ق�ل�ب��ي م �ع��ي» ،م��ع ال�م�خ��رج ب��اس��م ش�ع�ب��و وان �ت��اج م�ش�ت��رك ب�ي��ن ميساء
ال�م�غ��رب��ي وق �ن��اة أب��وظ �ب��ي ،ك��واح��د م��ن أه��م أع�م��ال�ه��ا ل�ل�م��وس��م ال�ح��ال��ي.
وكشفت الحايك عن طبيعة العمل ،فقالت انه عاطفي رومانسي تسرد
ً
فيه قصصا واقعية ،وفيه تركيز على الخيانة والوفاء والحب في هذا
الزمن.
وأضافت ان المشاهد كلها صورت في أبوظبي ودول أوروبية ،مشيدة
بالمشاركة الى جانب ميساء المغربي وديمة الجندي وروجينا ونجوم
عرب من مصر وغيرها .وعن شخصيتها ،قالت انها جديدة ،وتتلخص
ب� «مرام» المحامية ،لكنها فضلت ترك التفاصيل ألثناء العرض.

 20إضاءات

بموسيقى ال� �� .R&Bو«ي�ل�ب��ورد»
ُ
ً
التي تطلق الحفل سنويا هي
ف� ��ي األص � � ��ل م �ج �ل��ة أم �ي��رك �ي��ة
أس � �ب� ��وع � �ي� ��ة ،ت � �ق� ��وم ب� ��اص� ��دار
ت� �ق ��اري ��ر أس� �ب ��وع� �ي ��ة ت �ع �ك� ُ�س
مدى نجاح وشعبية األغاني
واألل �ب��وم��ات الغنائيةُ .يذكر
أن ب� �ي ��ون� �س� �ي ��ه و 16ن �ج �م��ا
ق� ��د ت �غ �ي �ب��واع��ن ه � ��ذا ال �ح �ف��ل
الضخم.
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من بطولة سعاد عبد اهلل وإنتاج صباح بكتشرز

«كان في كل زمان» دراما كويتية تتحرك في منطقة الجرأة

املخرج �صائد الهواري و�صعاد عبداللـه
ت�ك��اد النجمة ال�ق��دي��رة س�ع��اد ع�ب��د ال�ل��ه قد
ت �ك ��ون ق ��د ف ��رغ ��ت م ��ن ال �ج��ان��ب األك� �ب ��ر م��ن
تصوير مسلسل «كان في كل زم��ان» ،الذي
سيعرض خالل الدورة الرمضانية المقبلة
ع �ل��ى ش ��اش ��ة «ام .ب � ��ي .س � ��ي» وح �ف �ن��ة م��ن
القنوات الفضائية من بينها «الراي».
وه��ي ف��ي العمل الجديد تؤكد حماستها
لمعرفة رد ف�ع��ل ال�ج�م�ه��ور ازاء ع�م� ٍ�ل يقدم
ً
ً
طرحا اجتماعيا بأسلوب كوميدي خفيف
ً
ً
ح�ي�ن��ا ،وت��راج �ي��دي أح �ي��ان��ا .وت�ض�ي��ف عبد
الله :نقدم سلسلة من الحكايات تتألف من
حلقتين وث��الث وأرب ��ع ،لنكسر بذلك لعنة
الثالثين حلقة التي حاصرتنا في السنوات
األخ �ي��رة .وح��ول تعاملها م��ع الكاتبة هبة

مراجعة الن�ص قبل الت�صوير

�صعاد عبداللـه يف «كان يف كل زمان»
م �ش��اري ح �م��ادة ف��ي ال�م�س�ل�س��ل ت �ق��ول عبد
ال �ل��ه :ج ��اءت ف �ك��رة ال�ك��ات�ب��ة ل�ن�ع�ي��د ال�ح�ي��اة
ال��ى المسلسالت ذات ال�ح�ل�ق��ات القصيرة،
ون ��رك ��ز ع �ل��ى ق �ص��ص م �ت �ن��وع��ة ،ف�ن�ق��دم�ه��ا
كما ه��ي ،من دون ان نصبغ عليها الطابع
ال �ك��وم �ي��دي ل�ت�ص��ل ال ��ى ال �م �ش��اه��دي��ن بكل
بساطة وعفوية.
وح� ��ول أدواره� � ��ا ال�م�خ�ت�ل�ف��ة وال �ن��وع �ي��ة في
ال� �ع� �م ��ل ،ت� �ق ��ول س� �ع ��اد ع �ب ��د ال � �ل� ��ه« :ه �ن ��اك
صعوبة في التنقل بين شخصية وأخرى،
حيث أؤدي عشر شخصيات ورب�م��ا أكثر،
ً
وه��ذا األم��ر أتعبني كتجربة ن�ظ��را لكونها
ً
ً
ً
ً
ت �ح �ت��اج ج �ه ��دا ج �س��دي��ا وذه �ن �ي��ا ك �ب �ي��را».
وتضيف :من الحكايات المؤثرة في العمل

«أم ال�س�ع��ف وال �ل �ي��ف» ،ف��ال�ط��رح ف�ي��ه جديد
وج �م �ي��ل وي��رص��د ف��ي ق��ال��ب ت ��راث ��ي ،ح�ي��اة
ان �س��ان��ة ج ��ادة ل�ك��ن م �ن�ب��وذة م��ن المجتمع
ك��ون �ه��ا اح �ت��رق��ت ف ��ي ط �ف��ول �ت �ه��ا ف��أض�ح��ت
مشوهة ،وصار األوالد في القرية يخافون
منها رغم طيبتها ،وصرامتها في التمييز
ب�ي��ن ال�ح��ق وال �ب��اط��ل .وه �ن��اك ق�ص��ة تراثية
ث��ان �ي��ة ب �ع �ن ��وان «ال� �ط ��رم ��ة» وت ��وض ��ح ال��ى
ً
أي��ن يمكن لالنسان ان يذهب سعيا خلف
االن� �ت� �ق ��ام .وت �ل �ف��ت ال� ��ى ان ه� ��ذه ه ��ي ال �م��رة
األول��ى التي تقدم فيها مثل ه��ذه النوعية
من الشخصيات ،كما تتوقف عند حلقتين
ت�ط��رح��ان م��وض��وع االره� ��اب ،ف�ت�ق��ول :نقدم
ه��ذا الموضوع ف��ي اط��ار كوميديا س��وداء،
كونها تعبر عن مأساة أليمة ،والحلقتان
ب �ع �ن��وان« :ال �ت �ه �م��ة ،ال �ل��ه أك �ب ��ر» ،و«ق�ل��وب�ن��ا
معكم وسيوفنا عليكم».
وال�م�س�ل�س��ل ب�ط��ول��ة ف��اط�م��ة ال�ص�ف��ي وف��رح
ال �ص��راف وح�م��د أش�ك�ن��ان��ي وم� ��رام ،وال�ه��ام
الفضالة ،وشجون الهاجري ،ومنى شداد
وريم أرحمة وآخرون ..وانتاج عامر صباح
«صباح بكتشرز» ومنتج منفذ جمال الدين
مصطفى «سبكتروم ميديا».
وت�ش�ي��ر ال�ك��ات�ب��ة ه�ب��ة م �ش��اري ح �م��ادة ال��ى
ان «ال� �ع� �م ��ل ي �ج �م��ع ال� �ق� �ص ��ص ال �م �ت �ف��رق��ة
وال�م�ت�ن��وع��ة ت�ح��ت ع �ن��وان واح ��د ه��و «ك��ان
ف��ي ك��ل زم � ��ان» ،وه��دف �ن��ا م�ن��ه ك�س��ر ال �ع��ادة
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ال �ت ��ي ت �ف ��رض ع �ل��ى ال �ك��ات��ب
تقديم  30حلقة متواصلة ،فهناك قصص
ف��ي ع�م�ل�ن��ا ت�ن�ت�ه��ي ب�ح�ل�ق�ت�ي��ن أو ث ��الث أو
أرب� ��ع ،ون �ح��اف��ظ ع�ل��ى االي �ق ��اع ال �س��ري��ع مع
ح��رص �ن��ا ع �ل��ى ال��واق �ع �ي��ة ف ��ي ال� �ط ��رح وأال

�صعاد عبداللـه وفاطمة ال�صفي وفرح ال�رصاف
ن �ك��ون ف ��ي ال ��وق ��ت ذات� ��ه م �م �ل �ي��ن ،وت�ض�ي��ف
ح �م��ادة« :ن �ح��اول ط��رح ق�ض��اي��ا مجتمعية
وليس موضوعات اجتماعية فقط كالزواج
وال �ط ��الق وال �غ �ي��رة وال �ق �ص��ص ال �م �ع �ت��ادة..
اذ تطرقنا ال��ى قضايا على غ��رار العمالة
وال� �خ ��دم ف ��ي ال �م �ن��ازل وأط� �ف ��ال ال � �ش ��وارع..
وق �ض ��اي ��ا ال �ط �ف��ول��ة وق �ض ��اي ��ا ت ��راث �ي ��ة م��ن
ال � �م� ��وروث ال �ش �ع �ب��ي ،وح ��اول� �ن ��ا ان ن �ك��ون
ُ
فعمدت الى الكتابة
متنوعين قدر االمكان،
بأسلوب ُمختلف في كل قصة».
أما فاطمة الصفي التي تطل في مجموعة
م� � ��ن ق � �ص� ��ص ال � �ع � �م � ��ل ،ف � �ت � �ق � ��ول« :أج � �س� ��د
ش�خ�ص�ي��ات م�ت�ن��وع��ة ض �م��ن ع ��دة ح�ل�ق��ات،
ً
بعضها يكون لي فيها دور صغير نسبيا
من حيث الحجم ،ولكنني ق��ررت هذا العام
التفرغ لهذا المسلسل فقط».
وتضيف الصفي« :اعتدت ان أقدم كل سنة
ً
عمال من كتابة هبة مشاري حمادة ،سواء
ف��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون أو ع�ل��ى ال �م �س��رح ،فنصها
جميل ،والسيناريو مفصل بطريقة مرتبة
وأنيقة .أما القديرة سعاد عبدالله ،فأكاد ال
أغيب عن أي عمل من أعمالها».
ُ
وتشير فرح الصراف التي أطلت مع سعاد
عبد الله في «ساق البامبو» خالل رمضان
ال � �م� ��اض� ��ي ،ال� � ��ى أن � �ه� ��ا ت � �ق� ��دم ش �خ �ص �ي��ات
عدد من
متنوعة خالل العمل الذي تطل في ٍ
أجزائه ومنها «خيانة أغسطس» ،و«المهنة

حرامية» ،و«أم السعف والليف» .وتضيف
ال� � �ص � ��راف :أل� �ع ��ب دور ال� �ف� �ت ��اة ال �م��ري �ض��ة
ً
ن �ف �س �ي��ا ،وف� ��ي ح �ل �ق��ات أخ � ��رى أؤدي دور
البنت المنكسرة ،والمادية والطماعة ..ثم
فتاة تحب عمل الخير وتساعد الجرحى،
وغ�ي��ره��ا .وح��ول وق��وف�ه��ا م��رة أخ��رى أم��ام
سعاد عبد الله وتعاملها مع الكاتبة هبة
م �ش ��اري ح� �م ��ادة ،ت �ق��ول ال� �ص ��رافَ :
«م� ��ن ال
يطمع بالوقوف الى جانب سعاد عبد الله؟،
وان كان لدي رهبة من ذلك ،لكنني اكتشفت
كم هي متواضعة وبمثابة األم الحنون .أما
هبة م �ش��اري ،فلطالما كنت أتمنى العمل
معها منذ مدة».
أم��ا مهمة االخ��راج فيتوالها مجموعة من
ال �م �خ��رج �ي��ن ه ��م م �ح �م��د ال �ق �ف��اص وس��ائ��د
ال� � �ه � ��واري وع �ي �س ��ى ذي � � ��اب وس� �ي ��ف ش�ي��خ
نجيب ،حيث يقول المخرج سائد الهواري.
ع ��ن ال �ح �ل �ق��ة ال �ت��ي ي �ق��وم ب��اخ��راج �ه��ا وه��ي
«ال �م �ه �ن��ة :ح ��رام� �ي ��ة»« ،ه� �ن ��اك ط ��رح ج ��ريء
م ��ن ال �ك��ات �ب��ة ت �ش �ي��ر ف �ي��ه ال� ��ى ك �ي �ف �ي��ة ق �ي��ام
ب �ع��ض األدب� � ��اء وال�م�ث�ق�ف�ي��ن ب �س��رق��ة أح��الم
المغمورين ،فيأخذون رواياتهم ومقاالتهم
وأع�م��ال�ه��م ب��أب�خ��س األس �ع��ار وينشرونها
بأسمائهم» .ويعرب الهواري عن سعادته
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع ن��ص ال�ك��ات�ب��ة ه�ب��ة م�ش��اري
ً
حمادة ،للمرة األولى ،واصفا اياه ب�«النص
ال �م �غ��رق ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل ال��رائ �ع��ة ،ف��ال يمكنك

ان ت � �غ� ��ض ال � � �ط � ��رف ع � ��ن أي ت �ف �ص �ي �ل ��ة».
ويشير ال�م�خ��رج سيف شيخ نجيب ال��ذي
يتعاون للمرة األول��ى م��ع سعاد عبد الله،
ال� ��ى اح� �ت ��رام ��ه ل� �ه ��ذه ال �ف �ن��ان��ة وت �ج��رب �ت �ه��ا
ً
الفنية الطويلة ،ق��ائ��ال« :ه��ي م��ن الفنانات
ال ��الت ��ي ي �ع��رف��ن م �ع �ن��ى االل � �ت� ��زام ال�ح�ق�ي�ق��ي
وق �ي �م �ت��ه ،وح� �ب ��ذا ل ��و ي�ت�ع�ل��م م �ن �ه��ا بعض
النجوم الشباب ال�ي��وم» .ويوضح المخرج
ال �س��وري أن��ه ي��روي ف��ي الحلقات ال�ت��ي قام
ب��اخ��راج�ه��ا «ق �ص��ة أس ��رة خليجية تعيش
في أوروبا ،مسلطين الضوء على الجوانب
االن �س��ان �ي��ة ل �ل �ش �خ �ص �ي��ات» ،وي �خ �ت��م شيخ
ن �ج �ي��ب« :ت �ح �ت��وي ال �ح �ل �ق��ات ع �ل��ى رس��ائ��ل
ق�ي�م��ة وخ �ط �ي��رة ،وت�ت�ض�م��ن م�ش��اه��د أكشن
وم�غ��ام��رات ،ورسالتها األه��م ه��ي مواجهة
االره��اب والتطرف .ويلفت المخرج محمد
القفاص ،الذي تولى تنفيذ أكثر من حكاية
ف��ي العمل ،ال��ى استمرار رحلة تعاونه مع
س �ع��اد ع �ب��د ال �ل ��ه ،وي �ض �ي��ف «ال �ت �ق �ي��ت بها
م� ��رات ع� ��دة ،م�ن�ه��ا ف ��ي «زاورة ال�خ�م�ي��س»
( ،)2010و«أم �ن��ا روي �ح��ة ال �ج �ن��ة» (،)2015
ً
و«س��اق البامبو» ( ،)2016وص��وال الى هذا
العمل الذي أنفذ فيه حكايتين مختلفتين.
ويؤكد ان هذه الممثلة تعرف كيف تختار
أدواره � � � � ��ا ب� �ع �ن ��اي ��ة ،ب� ��ل وت� �خ� �ت ��ار األدوار
ً
ً
الصعبة التي تحمل مضمونا انسانيا في
اطار اجتماعي هادف.

توثيق درامي لسيرة اإلمام أحمد بن حنبل على قناة «قطر»
أع�ل�ن��ت ال�م��ؤس�س��ة ال�ق�ط��ري��ة ل��الع��الم ع��ن ع��رض
حصري لمسلسل «االم��ام» خ��الل شهر رمضان
المبارك ،والمسلسل انتاج قطري تم بالتعاون
مع شركة البراق لالنتاج الفني التي تولت تنفيذ
العمل وهي شركة انتاج وطنية.
يروي المسلسل السيرة الكاملة لالمام أحمد بن
حنبل بمعالجة درام �ي��ة شيقة وتكنيك اخ��راج
سينمائي اض��اف��ة ال��ى التوثيق ال��درام��ي لحياة
وسيرة االمام أحمد.
ي�س�ت�ع��رض م�س�ل�س��ل «االم� � ��ام» ح�ق�ب��ة ت��اري�خ�ي��ة
مهمة وحساسة من تاريخ األمة االسالمية خالل
ف�ت��رة ال��دول��ة العباسية بما شهدته م��ن أح��داث
وفتوحات وظهور المعتزلة ،وب��روز فتنة خلق
ال �ق��رآن ال�ت��ي ك��ادت ان تعصف ب��االس��الم واألم��ة
االس ��الم� �ي ��ة ،ل� ��وال ت �ص ��دي ه� ��ذا االم� � ��ام ال�ع�ظ�ي��م
وث �ب ��ات ��ه ع �ل��ى ال� �ح ��ق ب �م��وق��ف س �ج �ل��ه ال �ت��اري��خ
االسالمي كأحد أعظم المواقف في الثبات على
الحق والدفاع عن العقيدة.
وك � �ج� ��زء م� ��ن ت� �ع ��ري ��ف ال� �م� �ش ��اه ��دي ��ن ب��ال �ق �ي �م��ة
التاريخية للمسلسل ،تم اطالق موقع الكتروني
للتعريف بالمسلسل بثالث لغات هي :العربية
واالنكليزية والتركية ،اضافة الى منصة متعددة
ال �خ��دم��ات غ�ط��ت وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
(ي��وت �ي��وب – ف �ي��س ب ��وك – ت��وي �ت��ر –ان �س �ت �غ��رام)
وأيضا باللغات الثالث.
وي��أت��ي ان�ت��اج المؤسسة القطرية ل��الع��الم لهذا
ال�ع�م��ل ال�ض�خ��م ،ال�ت��زام��ا منها ب��االرت �ق��اء بوعي
األم��ة وذائ �ق��ة الجمهور عبر ان�ت��اج يلتزم خطا
دراميا يمزج بين التاريخ والثقافة الموضوعية
ف��ي حفظ ت��اري��خ األم��ة ب��ال�ت��زام ي��رك��ز على اب��راز

من امل�صل�صل
القيم الثقافية واألخ��الق�ي��ة ال�ت��ي تعكس تاريخ
األمة العربية االسالمية بعيدا عن التشويه.
وم �س �ل �س��ل «االم � � � ��ام» م ��ن اخ � � ��راج ع �ب��د ال� �ب ��اري
أب ��وال� �خ� �ي ��ر ،وب �ط��ول��ة ال �ف �ن��ان ال � �س� ��وري م�ه�ي��ار
خ�ض��ور ال ��ذي ج�س��د شخصية االم� ��ام ،وال�ف�ن��ان
س �ل��وم ح ��داد ال ��ذي ج�س��د دور ال�خ�ل�ي�ف��ة ه ��ارون
الرشيد .اضافة الى مجموعة من النجوم.
ي��ذك��ر ان ال �م��ؤس �س��ة ال �ق �ط��ري��ة ل ��الع ��الم ممثلة

بتلفزيون ق�ط��ر ك��ان��ت ق��د أن�ت�ج��ت مجموعة من
األع� �م ��ال ال ��درام� �ي ��ة ال �ض �خ �م��ة م �ث��ل« :ذي ق ��ار»،
و«آخ��ر أي��ام اليمامة» ،و«أب��و جعفر المنصور»،
و«زمان الوصل (حكاية أندلسية)» ،و«القعقاع»،
و«ال� � �ف � ��اروق ع� �م ��ر» .وف� ��ي ال �س �ي ��اق ،ذات � ��ه ك��ان��ت
المؤسسة خ��الل ه��ذا ال�ع��ام ق��د ان �ف��ردت بعرض
ح� �ص ��ري ل�ل�م�س�ل�س��ل ال �ت ��رك ��ي ال �ض �خ��م (ق �ي��ام��ة
أرط �غ��رل) ب�ع��د اج ��راء دب�ل�ج��ة خ��اص��ة بتلفزيون

قطر .وتم تصوير المسلسل بين لبنان وتركيا
ف ��ي أج � � ��واء ت �ح��اك��ي واق� � ��ع ال� �س� �ي ��رة واألح � � ��داث
والمواقف ،بانتاج ضخم تطلب بناء ديكورات
كاملة للمدن التي جرت فيها أحداث المسلسل،
م�ث��ل م�ك��ة ال�م�ك��رم��ة وع �م��وري��ة وب �غ��داد وم��واق��ع
ال� �م� �ع ��ارك ال� �ت ��ي خ��اض �ت �ه��ا ال� ��دول� ��ة ال �ع �ب��اس �ي��ة،
واألح��داث والمواقع األب��رز التي سجلتها سيرة
االمام أحمد بن حنبل.

