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إليسا و«الكينغ» وسامر المصري نجوم التترات
في األسبوع األول من شهر الصومّ ،
تصدرت شارات بعض املسلسالت الواجهة ولفتت األنظار
من خالل األغنية والصورةّ ،أولها «مع سبق اإلصرار» و«الهروب» و«أبو جانتي»2

تشويق
وحب
ّ

هناء جالد
ق � ّ�رر ك��ري��م ع�ب��د ال �ع��زي��ز خ ��وض س�ب��اق
الدراما التلفزيونية في رمضان ،2012
ّ
ف ��أط ��ل ال �ن �ج��م امل� �ص ��ري ل �ل �م� ّ�رة األول� ��ى
ً
بطال لينافس كبار املمثلني خالل شهر
ال� �ص ��وم ع ��وض ��ًا ع ��ن دخ � ��ول امل �ن��اف �س��ة
ع �ل��ى ش �ب��اك ال �ت��ذاك��ر ف ��ي ع �ي��د ال �ف �ط��ر.
ه�ك��ذا ي�ق� ّ�دم ف��ي «ال �ه��روب» قصة تضج

بالحركة والتشويق ضمن قالب اليت
كوميدي .لكن الرواية املتلفزة لن تكتمل
إال بأغنية ملقدمة مختلفة حملها إلى
ال �ج �م �ه��ور ص� ��وت م �ح �م��د م �ن �ي��ر .ه��ذه
امل� � � ��رة ،ول � �ظ � ��روف ح ��ال ��ت دون ت �ق��دي��م
أغ�ن�ي��ة خ��اص��ة ل�ل�ع�م��ل ،ق ��رر ب�ط��ل فيلم
«والد العم» اللجوء إلى حيلة جديدة،
ف��اخ�ت��ار أغ�ن�ي��ة «أه ��ل ال �ع��رب وال �ط��رب»
م��ن األل�ب��وم األخ�ي��ر لـ«الكينغ» (كلمات

محمد منير

نبيل خلف وألحان وليد سعد) .رسمت
األغنية الخطوط العريضة للمسلسل
ال� � ��ذي ي �ح �ك��ي ق �ص��ة «ج� � ��دع ب �ل�ا ج ��اه،
مرسى الهموم قلبه» (بال وظيفة وبال
مستقبل) .كلمات طرحها بداية مؤلف
امل �س �ل �س��ل ب �ل��ال ف �ض��ل ل �ك �ش��ف م�لام��ح
«ال� � �ه � ��روب» األول� � � ��ى ،ف �خ��رج��ت وج ��وه
أبطال العمل في التتر من بني األسالك
ال �ش��ائ �ك��ة ،ف ��ي ظ ��ل ط �غ �ي��ان ال �ح �ض��ور
ال ��دائ ��م ل �ب�ط��ل امل �س �ل �س��ل ال � ��ذي أخ��رج��ه
محمد علي.
أم � ��ا غ� � ��ادة ع �ب��د ال� � � ��رازق ف �ت �م �ك �ن��ت م��ن
األولى
إقناع إليسا بخوض تجربتها
ّ
ف��ي ت�ق��دي��م ش ��ارات امل�س�ل�س�لات ،فغنت
ال �ن �ج �م��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ش � ��ارة «م� ��ع سبق
اإلصرار» (تأليف أيمن سالمة وإخراج
محمد سامي) التي ّ
تميزت بها ،وتنبه
ّ
ص��ن��اع امل�س�ل�س��ل إل ��ى م��وه �ب��ة ال�ش��اب��ة
العمانية شيماء املغيري التي أذهلت
جمهور ب��رن��ام��ج  Arabs got talentفي
ج��ول �ت��ه األول � � ��ى ب �م��وه �ب �ت �ه��ا ال �ف��ري��دة
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ال��رس��م ب��ال��رم��ال .ه�ك��ذا،
ح �ض ��رت ل ��وح ��ات ش �ي �م��اء ال�ت�ع�ب�ي��ري��ة
برفقة صوت إليسا مغنية «جربت في
م��رة» (كلمات خالد أم�ين ولحن محمد
ّرحيم والتوزيع املوسيقي لعادل حقي).
إنها حكاية امرأة لم يردعها فشلها في
اختيار ال��زوج املناسب عن النجاح في
مهنتها كمحامية ومواجهة صراعاتها
م��ع الحياة ومشكالتها ك��ام��رأة تبحث
ّ
الحب الحقيقي.
عن األمان في كنف

في «الهروب» ،يخرج أبطال
من األسالك الشائكة،
وشيماء تصنع الفرق في
«مع سبق اإلصرار»
كريم عبد العزيز

اليسا

كنا بسوريا صرنا بعجماني
ّ
«م��و نحنا فتنا بالحيط ...الحيط فات
ف �ي �ن��ا» ه ��ذه ك �ل �م��ات م�ط�ل��ع ش� ��ارة «أب��و
ج��ان �ت��ي .»2م ��رة ج��دي��دة ي�ق�ت��رح املمثل
السوري سامر املصري على الجمهور
قبوله كمغن ،فوضع صوته على شارة
امل �س �ل �س��ل ال �ك��وم �ي��دي .وب �ع��دم��ا ف��رض
ال��وض��ع امل� �ت ��أزم ف��ي س��وري��ا أن ينتقل
طاقم التصوير والقصة بحيثياتها إلى
دبي ،تنطلق صور الشارة من شوارعها
لتكشف م��رآة السيارة العاكسة أسماء
ووج��وه أبطال املسلسل ال��ذي غ��اب عن
ج ��زئ ��ه ال �ج ��دي ��د ك ��ل م ��ن ف � ��ادي ص�ب�ي��ح
وشكران مرتجى وجيني إسبر وأيمن
رض � � ��ا ،ل �ت �ب ��رز ق �ص ��ص أخ � � ��رى ت �ض��يء
ع�ل��ى م�ع��ان��اة ال�ش�ب��اب ال�ع��رب��ي الباحث
ع��ن ف��رص��ة ع�م��ل ف��ي ال�خ�ل�ي��ج« :ي ��ا يما
وي� � ��ن ال � ��زم � ��ن ودان � � � � ��ي /ك� �ن ��ا ب �س ��وري ��ا
صرنا بعجماني» ،ويختم أب��و جانتي
ً
م �غ��ازال «وي�ل��و م��ا يحبك ي��ا اإلم� ��ارات».
وم��ن اإلم ��ارات أي�ض��ًا ،يبدو أن منصور
زاي��د صاحب املوهبة ال��واع��دة ،ال يترك
ف��رص��ة ل�ل�ظ�ه��ور إال وي�ق�ت�ن�ص�ه��ا .هكذا
ي�ح�ت��ل ب �ص��وت��ه أغ �ن �ي��ة ش� ��ارة مسلسل
«ل �ع �ب��ة امل � ��رأة رج� ��ل» ال� ��ذي ي �ش��ارك فيه
ّ
الخليجية ،فتطل
ك�ب��ار ن�ج��وم ال��درام��ا
م�ي�س��اء م�غ��رب��ي ح��ام�ل��ة س�ل�اح ال�ص�ي��د،
ما يشير إلى شخصية قوية تجسدها،
ثم يظهر اسم املمثل واملنتج السعودي
إبراهيم الحربي ،ويليه من عمان نجم
أدوار ال �ع �ش��ق ف��ي ال ��درام ��ا الخليجية
امل �م �ث��ل إب ��راه �ي ��م ال ��زدج ��ال ��ي .ال ج��دي��د

ي �ق��دم��ه امل �خ��رج إي� ��اد ال� �خ ��زوز ل �ل �ش��ارة،
م�ج��رد تجميع ملقتطفات م��ن املسلسل
ت�ب�ين ال�ت�ن��وي��ع ف��ي امل�ش��اه��د ال�خ��ارج�ي��ة
وج�م��ال�ي��ة ب�ع��ض امل��واق��ع امل �خ �ت��ارة في
س��وي �س��را .أم��ر ص��ار يعمد إل�ي��ه معظم
م �خ��رج��ي ال� ��درام� ��ا ال �خ �ل �ي �ج� ّ�ي��ة ،بينما
أشبع الشاعر منصور ال�ش��ادي كلمات
أغ�ن�ي��ة امل �ق��دم��ة ب��ال��روم��ان�س�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة
أداه� � ��ا م �ن �ص��ور زاي � ��د ب �ش �ج��ن ي�ت�ن��اغ��م
م��ع ل�ح��ن س�ل�ط��ان ال �ن��اص��ر .وف ��ي ختام
م�ش��اه��د ال �ش ��ارة ،ل�ق�ط��ة مل�ي�س��اء تبتسم
راضية عن وقع كلمات «الحب ما مثله
مثل ...ياما قتل».
هناء...

ميساء مغربي في «لعبة املرأة رجل»

إسرائيل
جمبري
ورمضانيات
أعلن املتحدث الرسمي باسم رئيس
ال�����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي ل�لإع�لام العربي
أوف�ي��ر ج�ن��دمل��ان ،عبر حسابه على
«ت���وي���ت���ر»ّ ،أن ال���ب���رن���ام���ج ال��رم��ض��ان��ي
امل��ص��ري «ال��ح��ك��م ب��ع��د امل���زاول���ة» ال��ذي
ّ
«يحرض
يعرض على قناة «ال��ن��ه��ار»
ال���رأي ال��ع��ام ض��د عملية ال��س�لام ()...
وه���ذا البرنامج «ال��ح��اق��د» ل��ن يبث في
ّ
إس����رائ����ي����ل» .وت����وق����ف ج���ن���دمل���ان ع��ن��د
م��س��ل��س��ل «ف���رق���ة ن���اج���ي ع��ط��ا ال���ل���ه»،
م��ع��ت��ب��رًا أن ال ق���وان�ي�ن ت��ح��ظ��ر ت��ن��اول
«الجمبري في إس��رائ��ي��ل» ،في إش��ارة
إل����ى امل��ش��ه��د ح��ي��ث ي��س��خ��ط ح��اخ��ام
يهودي على عادل إمام (الصورة) لدى
رؤيته يتناول القريدس في تل أبيب،
وهو «محرم في الديانة اليهودية».

«واي فاي»
يسخر من
اليمنيين؟
سامر املصري

منصور
زايد

أش�����ارت وزارة ال���دف���اع ال��ي��م��ن��ي��ة أم��س
إل���ى اس��ت��ي��اء شعبي ع���ارم ف��ي اليمن
م���ن م��س��ل��س��ل س���ع���ودي ي��س��خ��ر من
ال��ي��م��ن��ي�ين .وق���ال���ت ال��������وزارة ّإن ه��ن��اك
«اس��ت��ي ً
��اء وسخطًا شعبيًا ف��ي اليمن
م��ن مسلسل «واي ف��اي» لسخريته
م���ن ال��ي��م��ن��ي�ين» .وك�����ان امل��س��ل��س��ل في
حلقته السادسة قد ّقدم اليمنيني على
أن��ه��م مجموعة م��ن اإلره��اب��ي�ين ال��ذي��ن
ّ
ويتصرفون
يتزعمون خ�لاي��ا نائمة
ّ
بغباء .ويرى ناقدون يمنيون أن الحلقة
ُ
ه���ذه ك ّ���رس���ت إلل��ص��اق ت��ه��م اإلره����اب،
ول��ل��إس�����اءة إل�����ى ال��ي��م��ن��ي�ين واالزدراء
ب��م�لاب��س��ه��م ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،وخ��ص��وص��ًا
التمنطق بالسالح األبيض (الجنبية)،
ومضع القات.

