مسلسل (نور) يتسبب في والدة متعسرة لمريضة بالمستشفى الجمهوري!!
وامتناع طالبة في تعز عن حضور االمتحانات وطالق بين ازواج في بعض البلدان لعربية

(مهند) من أكبر نجوم اإلباحية للمثلية الجنسية !!
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متابعة الكبار وطالق الصغار
انطلقت احلجة وردة  ،في شرح أحداث املسلسل وردود فعلها
في حالة وفاة البطل أو سجن البطلة  ،معبرة أنها ستحزن لفترة
طويلة على الزوج الوسيم  ،مهند والزوجة املتمردة نور معتبرة
متابعته فرض يومي عليها  ،تؤجل كل واجباتها االجتماعية
في زيارات األهل واألصدقاء مساء ًا تفضي ًال ملتابعة حلقات
املسلسل املعادة  ،وتؤجل موعد نومها لي ًال ملشاهدة احللقات
اجلديدة  .وكما تسببت متابعته في نشوب خالف زوجي
كبير ،بعد أن اختلس الزوج نظرة إلى املسلسل ملعرفة مدى
وسامة بطله ومستوى هندامه ،الذي دفع زوجته إلى تأجيل
إعداد وجبة العشاء له حلني االنتهاء من متابعة املسلسل ،
وحينها هددها بالطالق أو إلغاء مسلسل  /نور  /من يومياتها
فأخذت الزوجة األمر بتعقل وأقلعت عن مشاهدة املسلسل
لكنها احتفظت مبتابعة أخباره من صديقاتها وجاراتها.وقطع
املسلسل حبال الود بني أربعة أزواج مبحافظة تعز بعد أن تأثرت
زوجتني من قرية واحدة بأحداث املسلسل وبدأتا بالتذمر على
احلياة الروتينية اليومية  ،وبدأتا مبطالبه جادة لتجديد عام في
زوجيهما مبا يتوافق مع املد العاطفي ملهند وأناقته فيما يتكفلن
بتقليد نور ،ولم جتدي مبررات الزوجني لوسامة مهند الطبيعية
والربانية وحني أعلنا فشلهما في املفاوضات الزوجية املظهرية

فضلوا االنفصال عن الزوجتني وتطليقهما لتلقينهما درس ًا
مؤمل ًا عن التأثر مبقاييس اجلمال والوسامة والعاطفة املغلفة
بالكثير من الرفاهية املنعدمة لدى الزوجني
قصة ( نور )
ويعد املسلسل  ،الذي تدور أحداثه في تركيا واسمه بالتركي
(« )»Gümüsواملدبلج بالعربي  /إلى (نور ) أول مسلسل تركي
يعرض على قناة عربية باللهجة السورية  ،وحتبس أحداثة
أنفاس املشاهدين العرب بكل أرجاء الوطن العربي أكثر من
األحداث العربية املعقدة.
وتتلخص احلبكة القصصية حول قصة اجتماعية محورها
زوجني يصارعان املشاكل اليومية العاطفية بنمط غربي بعيد
عن مجتمعاتنا العربية وال ميت لها سوى بأسماء إبطال.
رأي النقاد
ويرجع الكثير من الكتاب والنقاد املتابعة اجلماهيرية الكبيرة
للمسلسل للفقر العاطفي الذي يعاني منه املجتمع العربي عموم ًا
نظر ًا لتزاحم االهتمامات والقضايا التي ترحل الرومانسية
وحتل بد ًال عنها األمور احلياتية اليومية  .ولم يتردد العديد من
األزواج والزوجات في متني أن تنتقل حالة الرومانسية املفرطة

في املسلسل إلى منازلهم من خالل تقمص األدوار للوسيم
(مهند) والرومانسية ( نور ) وكأنها أمل مستحيل يصعب
حتقيقه يضاف إلى قائمة املستحيالت في األمنيات العربية .
وال يخفي العديد منهم أن الشكل واملظهر واحلياة املرفهة إلبطال
املسلسل هي السبب األساسي وراء متابعته احلثيثة  ،خاصة بعد
أن اعتمدت العديد من الفتيات ( مهند ) كفارس أحالم تركي
البد أن يوجد شبيه له في مجتمعنا العربي مقابل رومانسية
مفقودة تدعى( نور) على الشاب إيجادها مهما طال به االنتظار .
وفيما يتصاعد الهوس اجلماهيري بـ (نور) تركي ًا إلى إنشاء
مواقع خاصة باملسلسل واحلداثة وجنومه ومواقع الدردشة على
االنترنت وحتميل صور لإلبطال ومتني املرور بقصص عاطفية
حتمل معاني و كلمات الفراق واحلب واللقاء والنهاية املؤملة ،
يصنف املسلسل في تركيا انه من مسلسالت الدرجة الثالثة وال
يحظى باجلماهيرية التي يحظى به عربي ًا  ،خاصة وان البطل
الوسيم (  ) Kivanç Tatlitugاالسم احلقيقي ( ملهند )
يعتبر من أكبر جنوم مجالت إباحية تروج
للمثلية اجلنسية مما اضعف جماهيريته
بتركيا وتصاعد عربي ًا بحكم جهل املتابع
العربي املعرفي بنجوم املسلسل العاطفي
وشغفه بعيش ادوار البطوالت .
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العدد  -14-يوليو

صنعاء – سبأنت  :تقرير نسيم الرضاء

المسلسل يصنف في تركيا من الدرجة الثالثة وال يحظى بالجماهيرية !!

العدد  -14-يوليو

�شغف امل�سل�سل ال�ترك��ي “ نور”
ال��ذي تعر�ضه قناة “ �أم بي �سي “
انتباه الن�ساء والفتيات واملراهقات
وال�شباب  ،ومل يف َوت امل�سنون من
الفئتني �أي�ض ًا متابعة حلقاته التي
اقرتبت من املائة
وق���د ت�سببت امل��ت��اب��ع��ة امل��ث��اب��رة
للم�سل�سل �إهمال عدد من ممر�ضات
م�ست�شفى اجل��م��ه��وري ب�صنعاء
حلالة والدة ،حر�ص ًا على متابعة
اخ��ت�لاف بطلي امل�سل�سل ( مهند
ون���ور) وت�صاحلهما  .ففي حني
كانت املري�ضة ت�صارع الآم املخا�ض
� ،أ�صرت املمر�ضات على �أن والدتها
مازالت مت�أخرة وال ب�أ�س �أن تتحمل
�آملها وتتقبل م�صريها مع طفلها
 .ول��دى م��رور الطبيب امل��ن��اوب ،
الح��ظ م��ع��ان��اة املري�ضة املهملة
واكت�شف �أن��ه��ا ت��ع��اين م��ن والدة
متع�سرة وي��ج��ب �إج����راء عملية
لإنقاذها ومولدها فوراً ،وا�ستغرب
الطبيب و�ضع املري�ضة التي بقيت
ط��ول ف�ترة امل�سل�سل تت�أمل فيما
ت�ستمتع امل��م��ر���ض��ات مب�شاهدة
�ساعات الغ�ضب وحلظات ال�سالم
يف امل�سل�سل ،وال��ذي يعترب الأول
يف متابعته على قائمة امل�شاهد
اليمني والعربي عموم ًا

