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مسلسل

«لحظات حرجة» يعيشها العالم العربي
انطلق تصوير الجزء الثالث
من العمل الذي يعرض
موسمه الثاني حاليًا على
تلفزيون دبي .يواصل مسلسل
التشويق الغوص في مشكالت
إنسانية تعكس ما تعانيه
املجتمعات العربية اليوم
داخ� ��ل «اس �ت��دي��و ج�ل��ال» ف��ي القاهرة،
ال ي�ع�ك��س ت �ص��وي��ر ال �ج��زء ال �ث��ال��ث من
م�س�ل�س��ل ال�ت�ش��وي��ق «ل �ح �ظ��ات حرجة»
ن �ج ��اح ال �ش��رك��ة امل �ن �ت �ج��ة ف ��ي تسويق
ال �ج��زء ي��ن األول وال �ث��ان��ي ّف�ح�س��ب ،بل
ي �ع �ك��س أي� �ض ��ًا رغ� �ب ��ة ص ��ن ��اع الدراما
امل � �ص� ��ري� ��ة ف � ��ي االس� � �ت� � �م � ��رار والبحث
ع ��ن ب ��دائ ��ل مل ��واج �ه ��ة س� �ط ��وة العرض
ال��رم �ض��ان��ي م��ن ج �ه��ة ،وت��أث �ي��ر الثورة
السلبي على ّالدراما من جهة أخرى.
ل � ��م ي� �ك ��ن ص � ��ن � ��اع «ل � �ح � �ظ� ��ات حرجة»
العرض
ي� � ��درك� � ��ون أن ه� ��روب � �ه� ��م م � ��ن ً
ال��رم �ض��ان��ي س �ي �ك��ون أك �ث��ر ف ��ائ ��دة لهم
بعد ان��دالع «ث��ورة  25يناير» .املسلسل
حاليًا على
ال��ذي يعرض ج��زؤه الثاني ّ
ّ
ت�ل�ف��زي��ون «دب� ��ي» ،ل��م ي�ج��د ص��ن��اع��ه أي
غ �ض��اض��ة ف ��ي إط �ل��اق ت �ص��وي��ر الجزء
ال�ث��ال��ث ،ألنهم ل��ن يخضعوا للضغوط
ال�ت��ي يتعرض لها منتجو مسلسالت
رمضان بسبب طوفان الثورة املصرية،
الذي أدى إلى تعطيل إنتاج العديد من
األعمال ،إما لغياب القنوات التي تقبل
امل�خ��اط��رة ب�ع��رض ه��ذه ّاملسلسالت من
دون عائد إعالني ،أو ألن مضامني تلك
املسلسالت ال تناسب م��زاج الجمهور
املتأثر حتى اآلن بميدان التحرير.
في «لحظات حرجة» ،الصورة مختلفة
كما يقول املخرج شريف عرفة ،املشرف
ع�ل��ى امل �ش��روع .األه ��م ك��ان ت�ق��دي��م عمل
مميز درام�ي��ًا ومختلف ع��ن ال�س��ائ��د ،ال

أمير كرارة وعمرو واكد في مشهد من العمل
ّي�نّ
ي��رت �ب��ط ب �م��وع��د ع ��رض م �ع�  .واألهم
ن�ج��اح ال�ش��رك��ة املنتجة «ب��ارت�ن��ر برو»
مثل
ف��ي تسويقه للعرض بلغات ع��دة ّ
التركية والصينية ،إذًا ،ي��رى عرفة أن
املسلسل ال ي�ه��دف إل��ى ال��رب��ح السريع
الذي تتوخاه مسلسالت رمضان .وهو
م��ا ش�ج��ع ع�ل��ى إط�ل�اق ت�ص��وي��ر الجزء
ال �ث��ال��ث ب �ي �ن �م��ا ك� ��ان ال� �س ��وق الدرامي
املصري يعاني الركود .فيما نفى عرفة
أن ُت َ
قحم الثورة في حلقات هذا الجزء
ّ
ألن كل األحداث تدور داخل املستشفى،
وال ي� �ص ��ح اس � �ت � �غ �ل�ال ال � � �ث � ��ورة بهذه
الطريقة .يحاول العمل عرض مشكالت
إنسانية تصادفها مجموعة كبيرة من
األط �ب��اء وامل��رض��ى ف��ي م�ك��ان واح��د هو
املستشفى .وم��ن خالله ،يمكن التعرف
إلى مشكالت عديدة تواجه ّاملجتمعات
العربية .ويلفت عرفة إل��ى أن املسلسل
صيغ على نحو ينطبق على كل الدول

ال �ع��رب �ي��ة .وي� �ب � ّ�رر أح �م��د ص ��ال ��ح ،الذي
تولى إخراج الجزءين الثاني والثالث،
�وف ش ��رف كما
ع ��دم االس �ت �ع��ان��ة ب �ض �ي� ّ
ح��دث ف��ي ال�ج��زء األول ب��أن ال�ه��دف كان
ج� ��ذب ال �ج �م �ه��ور إل� ��ى امل �س �ل �س��ل الذي
تختلف طبيعته عن ال��درام��ا املصرية،
إذ كانت املرة األول��ى التي يعيش فيها

لن تظهر
«ثورة  25يناير» في
حلقات الجزء الثالث

ً
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املشاهد داخل املستشفى ،ويدخل غرفة
العمليات ،ويلهث مع اللحظات الفارقة
ب�ي�ن ال �ح �ي��اة وامل � � ��وت ،ل �ك��ن م ��ع تتابع
األجزاء ،بات اهتمام الجمهور أكبر من
ن�ج��وم العمل ،مما أس�ه��م ف��ي ال�ح��د من
االس�ت�ع��ان��ة ب�ض�ي��وف ال �ش��رف .يضاف
إلى ما سبق تطور شكل الدراما املقدمة
ع�ل��ى ال �ش��اش��ة ،ح�ي��ث ك ��ان ال�ت��رك�ي��ز في
ال �ج��زء األول ع�ل��ى تفاصيل العمليات
الطبية .وفي الجزءين الثاني والثالث،
ب� ��دأ االه �ت �م ��ام ب��ال �ع�ل�اق��ات اإلنسانية
ب�ي�ن األط� �ب ��اء وامل� ��رض� ��ى .وك � ��ان الجزء
األول قد شهد مشاركة نجوم كثيرين
أمثال أحمد السقا ،ومنى زكي ،ويسرا،
ولطيفة وجمال سليمان .ولجأ صناع
العمل إلى تكنيك آخر لضمان الحفاظ
على جمهور املسلسل وهو االستعانة
بممثلني جدد في نهاية الجزء الثاني
ليستكملوا املسيرة في الجزء الثالث.
ب��ال �ت��ال��ي ،ي �خ��ال��ف «ل �ح �ظ��ات حرجة»
ال�ق��اع��دة التي تسير عليها مسلسالت
ال � �ـ «س �ي��ت ك � ��وم» ،وه ��ي ال �ح �ف��اظ على
األبطال الرئيسيني مهما طالت األجزاء،
إذ ان �ض��م ال�ن�ج��وم ي��اس��ر ج�ل�ال ،ودرة،
وحنان مطاوع ،ويسرا اللوزي ،وإيمي
س�م�ي��ر غ��ان��م وغ �ي��ره��م إل ��ى املستشفى
ب� �ج ��وار ع� �م ��رو واك � � ��د ،وم �ح �م ��ود عبد
امل �غ �ن��ي ،وأم �ي��ر ك � ��رارة ،وان �ج��ي املقدم،
واملمثل اللبناني عمار شلق .وخرج من
ح�س��اب��ات ال �ج��زء ال�ث��ال��ث ه�ش��ام سليم،
وب �ش��رى وع ��زت أب ��و ع ��وف .ويستعني
ف� ��ري� ��ق ال� �ع� �م ��ل ب �ط �ب �ي��ب م �ق �ي ��م داخل
املمثلني
ال�ب�لات��وه م��ن أج��ل لفت انتباه ّ
إلى قواعد العمل ً الطبي ،علمًا ب��أن كل
ممثل يخضع أوال لدورة تدريب طبية
م��ن أج��ل ال�ت�ع� ّ�رف إل��ى م�ب��ادئ ممارسة
هذه املهنة.
محمد...
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◄ ف��ي مناسبة ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للصحافة،
يقيم م��رك��ز «س�ك��اي��ز» التابع لـ«مؤسسة
بعثة االتحاد
سمير قصير» ،بالتعاون مع ً
�اال ُي َ
عرض
األوروب � � � ��ي ف ��ي ل �ب �ن ��ان ،اح� �ت� �ف �
خالله فيلم وثائقي بعنوان «عيون سمير
ق �ص �ي��ر» .وت �ت �خ �ل��ل ال �ل �ق��اء ك �ل �م��ات لوزير
اإلعالم في حكومة تصريف األعمال طارق
متري ،وسفيرة االتحاد األوروب��ي أنجلينا
أي �خ��ورس��ت ،ون �ق �ي��ب ال �ص �ح��اف��ة اللبنانية
محمد البعلبكي ،ورئيسة املؤسسة جيزيل
ّ
خ��وري ،علمًا بأن االحتفال يقام ظهر يوم
ّ 4أيار (مايو) في «مسرح بابل» (الحمرا) ـــــ
لالستعالم01/973341 :
◄ انطلقت على «فايسبوك» صفحة تطالب
بمقاطعة فيلم طلعت زكريا الجديد «الفيل
ف��ي امل �ن��دي��ل» امل �ت��وق��ع ع��رض��ه ق��ري�ب��ًا في
الصاالت املصرية .وما زال زكريا يتصدر
قائمة الفنانني األكثر إساءة لشباب الثورة،
وخ �ص��وص��ًا م��ع ت�ص��ري�ح��ات��ه ال �ت��ي رفض
فيها االعتذار.
من جهة أخ��رى ،فوجئ الجمهور املصري
ب �ظ �ه��ور امل�م�ث�ل��ة ش �ي��ري��ن ع �ل��ى التلفزيون
الليبي لتهاجم ال �ث��وار ه�ن��اك وت��دع��م نظام
القذافي.
ّ
◄ يحل زاه��ي وهبي ضيفًا األح��د على
الحلقة املقبلة من برنامجه «خليك بالبيت»
ت�ح��اوره ريما كركي التي اتفقت مع إدارة
ّ
تكريمية
«امل�س�ت�ق�ب��ل» ع�ل��ى ت�ق��دي��م ح�ل�ق��ة
ل� ��زاه� ��ي ق �ب ��ل أس � �ب� ��وع واح� � ��د م� ��ن الحلقة
الختامية التي ّ
ّ
تقدم مقتطفات من حلقات
العام األخير.
وي �ت��وق��ف زاه� ��ي ع�ن��د م �ش ��واره ف��ي العمل
الثقافي ب�ين الصحافة وال�ت�ل�ف��زي��ون ،وعن
ّ
ّ
والنثرية وقصائده للفنانني
الشعرية
كتبه
امل �ل �ت��زم�ي�ن ،وع� ��ن  15ع ��ام ��ًا ق� ��دم خاللها
ب��رن��ام �ج��ه ال �ث �ق��اف��ي واس �ت �ق �ب��ل ف �ي��ه مئات
املبدعني العرب من املحيط إلى الخليج ،ونال
عشرات الجوائز.

