«مافيا» لـ محمد رمضان تجاوزت الـ  18مليون مشاهدة

رانيا يوسف في فيلم
«دماغ شيطان»

م��ازال��ت ت�ت�ص��در أغ�ن�ي��ة «م��اف �ي��ا» للفنان
م �ح �م ��د رم � �ض� ��ان م� ��وق� ��ع ال� �ف� �ي ��دي ��وه ��ات
العالمي «يوتيوب» منذ طرحها ،وحققت
ً
األغ� �ن� �ي ��ة  18م� �ل� �ي ��ون ��ا و 086,833أل ��ف
م�ش��اه��دة وي��ذك��ر أن «م��اف�ي��ا» م��ن كلمات
إس��ام ش�ن��دي ،وك��ان�ك��ا ،ومحمد الفنان،
وألحان إسام األبيض ومونتى ،وتوزيع
ديزل ،ومهندس الصوت هاني محروس،
وال�ك�ل�ي��ب ت �ع��اون ف�ي��ه م��ع ال�م�خ��رح ياسر
سامي.

ب��دأت الفنانة رانيا يوسف تصوير أح��دث أعمالها
السينمائية م��ن خ��ال فيلم «دم ��اغ ال�ش�ي�ط��ان» مع
المخرج كريم ويتم التصوير باستديو النحاس.
فيلم «دم��اغ شيطان» بطولة باسم سمرة ورانيا
يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب،
م��ن ت��أل�ي��ف ع �م��رو ال ��دال ��ي ،وإن �ت��اج أي �م��ن وأح�م��د
عبدالباسط.
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مسرحية «درس» ..كيف تتعلم الوصولية والنجاح بقلب ميت؟!

م�رسحية «در�س»

املخرج اإبراهيم ال�شيخلي

كتب شريف صالح

ضمن أنشطة مهرجان القرين فرقة مسرح الخليج
العربي مسرحية «درس» تأليف لؤي عيادة وإعداد
وإخراج إبراهيم الشيخلي.
وبحسب ع�ن��وان ال�ع��رض انتقل مفهوم «درس» من
المعنى اإلي�ج��اب��ي إل��ى السلبي ،حيث بطل العرض
ً
دروس� ��ا متتالية على
«ع��ادل/ن��اص��ر ال� ��دوب» ي�ق��دم
أس�م��اع الجمهور الحاضر ف��ي مسرح الشامية ،في
ك�ي�ف�ي��ة ال �ص �ع��ود ال��وظ �ي �ف��ي وال �م �ج �ت �م �ع��ي ب�ط��ري�ق��ة
وصولية.

ف �ع��ادل م��وظ��ف ف��ي ش��رك��ة «ورق ال�ح�م��ام��ات» يعرف
م��ن أي ��ن ت��ؤك��ل ال�ك�ت��ف ،وك �ي��ف ي �ت��ودد إل��ى رؤس��ائ��ه،
وكيف يتملق التيارات السياسية المتناقضة ،وال
يتردد في مشاركة رؤسائه في الصفقات المشبوهة،
وق �ض��اء ال �س �ه��رات ال �ح �م��راء م �ع �ه��م ،وم �ع��رف��ة ن�ق��اط
ض �ع �ف �ه��م ،وم� ��ا ي � ��دور م ��ن ن�م�ي�م��ة وإش� ��اع� ��ات ب�ش��أن
ال �ع �م��ل ،وف ��ي األخ �ي��ر ي��وظ��ف ك��ل ذل ��ك ف��ي ال�ص�ع��ود
والترقي وإزاح��ة منافسيه ،بمن فيهم من م��دوا إليه
يد العون.
م�ع��ال�ج��ة ال�ش�ي�خ�ل��ي ل�ل�ن��ص ال ��ذي ك ��ان ت�ح��ت ع�ن��وان
«الطريقة المنهجية لتعلم الوصولية» ،حافظت إلى

مسرحية «الدرس»
● تقديم :فرقة مسرح الخليج العربي.
● تأليف :لؤي عيادة.
● إخراج :إبراهيم الشيخلي.
● إضاءة :عبداهلل النصار.
● أزياء :شهد العبيد.
● ديكور :محمد الربيعان.
● مدير انتاج :عبدالوهاب عباس.

● التدقيق اللغوي  :نجيب الكندري.
● الموسيقى والمؤثرات الصوتية :عبداهلل البصيري.
● مخرج منفذ :فاطمة العامر وسعاد الحسيني.
● مخرج كنترول :فهد البلوشي.
● تمثيل :ناصر الدوب – إبراهيم الشيخلي – عبداهلل
البصيري – عثمان الصفي – فهد رويشد – محمد
األنصاري.

نا�رس الدوب يف امل�رسحية

حد بعيد على طبيعته كنص سوري وبيئته ،رغم أنه
مكتوب بحس تجريدي وهزلي ،كما هو واض��ح من
اسم الشركة وطبيعة األسماء.
فعلى سبيل المثال هناك أكثر من إش��ارة إل��ى كلمة
«ح� ��زب» و «ح��زب��ي» رغ ��م أن ال�ك��وي��ت ال ت �ع��رف ه��ذه
ال �ظ��اه��رة .أم��ا اإلش� ��ارة إل��ى ال�م��وظ��ف ال ��ذي يتظاهر
ً
شكليا ب��ال�ت��دي��ن ،فهي قائمة ف��ي مجتمعات عربية
عدة .وكذلك اسم البطل «عادل مصطفى» يحيل أكثر
إلى المجتمع السوري أو المصري ،وهو ما يتأكد من
ارتدائه بدلة رمادية طوال الوقت.
م��ا ي�ع�ن��ي أن م�ع��ال�ج��ة ال�ش�ي�خ�ل��ي ل�ل�ن��ص أب �ق��ت على
تجريديته الهزلية ،دون أن تعيد إنتاجه وفق شروط
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ل�ي�ظ��ل ب�م�ث��اب��ة ك�ن��اي��ة � م��ن ب�ع�ي��د �
بمنطق «اللبيب باإلشارة يفهم».
وح �س��ب م��ا ُي�ف�ه��م م��ن ال �ن��ص األص �ل��ي ،ورغ ��م ت�ك��رار
اإلش��ارات إلى مفردة «حزبي» ،وهي بالغة الخطورة
ف��ي نظامي البعث ف��ي ال�ع��راق وس��وري��ة ت�ح��دي� ً�دا ،إال
أن مجمل ال�ن��ص ت��وج��ه إل��ى معالجة «ال��وص��ول�ي��ة»
بوصفها قضية اجتماعية أكثر من االشتباك معها
بوصفها «سياسية».
ً
أيضا افتقر النص إل��ى ال�ص��راع ال��درام��ي الخارجي،
وت� �ك ��اف ��ؤ األض� � � � ��داد ،ف��ال �ج �م �ي��ع ك � ��ان ي �ن �ه ��ار ك�ق�ط��ع
ال��دوم�ي�ن��و أم ��ام ط�م��وح ع ��ادل ،ح�ت��ى ال�ش�خ��ص ال��ذي

صمد في وجهه «المهندس غسان» استسلم بسهولة
بمجرد نقله من عمله ،وانتحر.
ف��ال �ص��راع ال �خ��ارج��ي ل��م ي�ت�س��م ب��ال�ت�ع�ق�ي��د وال �ن��دي��ة،
ُ
وك� ��ذل� ��ك ال � � �ص� � ��راع ال� ��داخ � �ل� ��ي ل� ��م ت� �ك� �ش ��ف أب � �ع� ��اده،
فالجمهور أمام شخص مسطح وصلب ،ليس به ذرة
ندم .وال رحمة .وال تردد .يواصل صعوده الميت أو
كما قال في درسه األخير ب «قلب ميت».
ً
م��ا يعني أن النص ظ��ل مشغوال على نحو سطحي
بتتبع معايير الوصولية ومبادئها ودروسها ،أكثر
من العناية بالدرامية على مستوى بناء الشخصية
الرئيسة ،أو مستوى صراعها مع اآلخرين.
ول ��ذل ��ك ك� ��ان م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن ي�ف�ت�ق��ر ال� �ع ��رض إل��ى
«ال �ح��وار» فهو ع��رض س��ردي ت�م� ً
�ام��ا ،حيث «ع��ادل»
ي�ح�ك��ي وي �ش��رح وي �ح �ك��ي ،ح �ت��ى م��ا ي� ��راه ال�ج�م�ه��ور
ً
معروضا يعيد حكيه.
كل ذلك عزز الطبيعة «المونودرامية» وكأنه عرض
البطل الواحد ،وصعب بالتأكيد مهمة ناصر الدوب،
ألن إي �ق��اع ال�ع�م��ل ك�ل��ه م�ت��وق��ف ع�ل��ى أدائ� ��ه وإق�ن��اع��ه
ً
ف��ي ال �س��رد ،وه��و م��ا فعله ع�ل��ى ن�ح��و ج�ي��د ،مضيفا
بحركاته وتعليقاته الساخرة ً
جوا ً
مرحا يكسر رتابة
النص نفسه.
على مستوى الرؤية البصرية واإلخراجية ،مالت إلى
ال�ت�ج��ري��د ع�ب��ر دي �ك��ور م�ع��دن��ي رم ��ادي ال �ل��ون صممه

فيلم «سارجنت ويل جاردنر» يعيد تداعيات
الحرب في العراق!

محمد الربيعان ،يعاد فكه وتركيبه أمام المشاهدين،
وه � ��ي س �م��ة غ��ال �ب��ة ع �ل��ى ع� � ��روض م� �س ��رح ال�خ�ل�ي��ج
ً
خصوصا التي قدمها عبد العزيز صفر.
ك � ��ان ال ��دي� �ك ��ور ض �خ � ً�م ��ا أك� �ث ��ر م �م ��ا ت �ح �ت��اج م�ع�ظ��م
ال�م�ش��اه��د ،ول��م يستفد تصميمها م��ن اس��م الشركة
الساخر المرتبط بورق الحمام رغم إمكانية ذلك.
كان من الواضح اللعب بالحلول الجيدة والمضمونة
وغير المكلفة ،إلى درجة التقشف ،فمثا في مشهد
السهرة مع الفتيات تمت االستعانة بنفس الممثلين
ب ��دل االس �ت �ع��ان��ة ب �م �م �ث��ات ،وه ��و م��ا ي�ق�ل��ل التكلفة
بالتأكيد ،ويتماشى مع الطبيعة الهزلية للمعالجة
ً
عموما.
وف ��ي ال�م�ج�م��ل ف ��إن م�ق��ول��ة ال �ع��رض واض �ح��ة ،عالية
ال� �ن� �ب ��رة ،وس� ��اخ� ��رة ،وت �ت �ل �خ��ص ف ��ي ج �م �ل��ة «ال ��رج ��ل
ال�م�ن��اس��ب ف��ي ال�م�ك��ان ال �م �ن��اس��ب ..ح��اس��ب م��ا شئت
محاسب»
فأنت خير
ِ
ف �ه��ذه ال�م�ق��ول��ة ال��ذائ �ع��ة ف��ي س��ردي��ات ال��وظ��ائ��ف في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ت�ط�ب��ق م�ع�ك��وس��ة دائ � ً�م ��ا ،وب�ط��ري�ق��ة
بالغة السوء والفساد واالبتذال.
تبقى اإلشارة إلى أن جهود الممثلين المشاركين في
العمل :عبدالله البصيري ومحمد األنصاري وعثمان
ال�ص�ف��ي وف �ه��د روي �ش ��د ،ت��أرج �ح��ت م��ا ب�ي��ن اإلج ��ادة
والتردد ،وضوح الصوت وضياعه.

صورة وخبر
العجيرب في
«غانم بوغانم»
ان � �ت � �ه� ��ى ال� � �ف� � �ن � ��ان خ ��ال ��د
ال �ع� �ج �ي ��رب م� ��ن ت �ص��وي��ر
ال � � �ف � � �ي � � �ل � ��م ال � � �ك � ��وم � � �ي � ��دي
ال�ج��دي��د «غ��ان��م ب��وغ��ان��م»
ب � ��االش� � �ت � ��راك م � ��ع أح� �م ��د
ال� �ع ��ون ��ان وه � ��دى ص��اح
وت��أل�ي��ف ال�ب�ش��اي��رة غ��رور
وال� � �ف� � �ي� � �ل � ��م م � � ��ن ت ��وق� �ي ��ع
المخرج عبدالله سلمان.

بثينة
في «الديرفة»
ماك�س مارتيني يف الفيلم
كتب عبدالستار ناجي

س� �ت� �ظ ��ل ال � � �ح� � ��رب ف� � ��ي ال � � �ع � � ��راق واح � � � � ��دة م��ن
ال �م��وض��وع��ات األس��اس �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ص�ن��اع
السينما األميركية كما ه��و ش��أن العديد من
ال �ح��روب ال �ت��ي خ��اض�ت�ه��ا ال ��والي ��ات المتحدة
س��واء أب��ان ال�ح��رب العالمية الثانية أو حرب
فيتنام أو غيرها م��ن تلك ال �ح��روب الطاحنة
التي التزال آثارها شاخصة في الذاكرة .
وم��ن ج��دي��د السينما األم�ي��رك�ي��ة يتطل علينا
ف ��ي ب ��داي ��ة ع ��ام  2019ف �ي�ل��م «س��ارج �ن��ت وي��ل
جاردنر» الذي يأخذنا الى حكاية السارجنت
وي ��ل ج ��اردن ��ر أح ��د ال �م �ح��ارب �ي��ن ال �ق��دام��ى في
ً
ح��رب ال�ع��راق وال�ت��ي ع��اد ح��ام��ا معه ك�م��ا من
االض�ط��راب��ات النفسية ي�ح��اول أن يتجازوها
م��ن أج ��ل االن ��دم ��اج ف��ي ال�م�ج�ت�م��ع ع �ب��ر رح�ل��ة
ت ��أخ ��ذه ال� ��ى ال �ع��دي��د م ��ن ال� �م ��دن وال �م �ح �ط��ات
األميركية بحثا عن ال��ذات وايضا من أجل لم
الشمل مع ابنه الصغير الذي رحل مع والدته
الى حياته أسرية جديدة بعد ارتباط األم مع
رجل آخر .
ي �ت �ق �م��ص ش �خ �ص �ي��ة ال �ض��اب��ط وي� ��ل ج ��اردن ��ر
ال�م�م�ث��ل األم �ي��رك��ي المتميز م��اك��س مارتيني
ال��ذي يذهب ال��ى منطقة شديدة الشفافية في

يف العراق
ت�ق�م��ص ت �ل��ك ال�ش�خ�ص�ي��ة ب�ك�ث�ي��ر م ��ن ال�ع�م��ق،
حيث ذل��ك الضابط ال��ذي يعاني من إصابات
لحقت به خال عملية تفجير تعرض لها هو
وفصيله أث�ن��اء إح��دى المهمات القتالية في

مل�شق الفيلم

العراق عام . 2003
ً
ت�ل��ك اإلص ��اب ��ات خ�ل�ف��ت آث � ��ارا دم��اغ �ي��ة عطلت
عملية ان��دم��اج��ه بالمجتمع ب�ع��د ع��ودت��ه من
ال�ع��راق ال��ى ال��والي��ات المتحدة األميركية ،ما
ً
خلف ع��ددا من االنتكاسات النفسية ،حتمت
عليه ان يقوم برحلة على دراجته النارية لعدد
من الواليات األميركية وااللتقاء مع عدد من
الشخصيات التي شكلت ج��وان��ب م��ن حياته
ال�م�ف�ق��ودة م�ن��ذ ت�ل��ك ال�م�ه�م��ات ال�ق�ت��ال�ي��ة التي
ذه�ب��ت ضحيتها ذات ��ه وج��وان��ب م��ن ذاك��رت��ه
وعزلته عن مجتمع ت�ج��اوزه منذ زم��ن بعيد،
ليبدو وكأنه يعيش حالة من الفراغ في الزمن
والعاقات .
وقبل أن نتابع إحداثيات هذا العمل العميق
وال� �ث ��ري ن �ت��وق��ف ب�ت�ع��ري��ف ال�م�م�ث��ل المتميز
ماكس مارتيني وهو يحمل اسم ماكسميليان
كارلو مارتيني ولد في وودستوك  -نيويورك
 ألب إيطالي وأم أميركية وهو يحمل حالياث ��اث ��ة ج �ن �س �ي��ات ه ��ي األم �ي��رك �ي��ة وال �ك �ن��دي��ة
واإليطالية ،درس التمثيل واشتغل مع مايل
هوارد في عالم المسرح الذي يبدو شبه متفرغ
له حاليا إال من بعض اإلنجازات السينمائية
ومنها على سبيل الذكر ال الحصر أفام «13
ساعة» و«الكابتن فيليبس» ،وهو يعتبر من

الممثلين المشغولين في تقديم الشخصيات
الصعبة والمركبة والتي تتطلب لياقة عالية
فى فنون التمثيل والتشخيص .
وه � ��و ف ��ي ه � ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ال ي �ك �ت �ف��ي ب�ك�ت��اب��ة
السيناريو معتمدا على نص أصلي ،بل يذهب
ايضا الى اخراج الفيلم وتمثيلة والقيام ايضا
ب��ان�ت��اج��ه ف��ي م �ح��اول��ة ج ��ادة إلي �ص��ال ص��وت
وقضايا العديد من المحاربين القدماء الذين
عصفت بهم الحروب وساحات الوغى.
أدار التصوير مدير التصوير كوري وانتراب
ال ��ذي ح�ق��ق ال�ع��دي��د م��ن األع �م��ال السينمائية
ال �م �ه �م��ة م �ن �ه��ا اف � ��ام «ف� ��ران� ��ك» و«ال �م �ف �ق��ود»
و«ال �م �ن �ت �ق �م��ون» وغ �ي��ره��ا  .ص� ��ورت م�ش��اه��د
ال �ف �ي �ل��م ف� ��ي ع � ��دد م� ��ن ال � ��والي � ��ات األم �ي��رك �ي��ة
وم �ش��اه��د ال� �ع ��راق ص� ��ورت ف��ي نيومكسيكو
ف��ي أم �ي��رك��ا ح�ي��ث ت��م ب �ن��اء دي� �ك ��ورات خ��اص��ة
بالعمل  .ونشير ال��ى ان الفيلم يظل م��ن تلك
النوعية من األعمال السينمائية التي تدعونا
للذهاب الى موضوعات وقضايا خارج األطر
ً
ال �ن �م �ط �ي��ة ح �ي��ث االن� �س ��ان وق �ض ��اي ��اه م �ش �ي��را
إل��ى ان السينما األم�ي��رك�ي��ة ك��ان��ت ق��د تصدت
لطرح هكذا موضوعات عبر عدد من األعمال
السينمائية ومن بينها «مولود في الرابع من
يوليو» وغيره .

ت �س �ت �ع��د ال �ف �ن��ان��ة ب�ث�ي�ن��ة
ال� � ��رئ � � �ي � � �س� � ��ي ل � �ت � �ص ��وي ��ر
ال� � �م� � �س� � �ل� � �س � ��ل ال � � �ت� � ��راث� � ��ي
«ال� � ��دي� � ��رف� � ��ة» م � ��ن إن � �ت ��اج
ع � � �ب� � ��دال � � �ل� � ��ه ب � ��وش� � �ه � ��ري
وإخراج مناف عبدال ،في
المسلسل ك��ل م��ن محمد
المنصور وهيفاء ع��ادل،
ال� �م� �س� �ل� �س ��ل م � ��ن ت��أل �ي��ف
علياء الكاظمي.

خالد املظفر
«مطلوب»
س � �ي � �ق ��دم ال � �ف � �ن� ��ان خ ��ال ��د
ال � �م � �ظ � �ف� ��ر ه� � � � ��ذه األي� � � � ��ام
ال �م �س��رح �ي��ة ال �ك��وم �ي��دي��ة
«م� �ط� �ل ��وب» ع �ل��ى م �س��رح
ن� �ق ��اب ��ة ال� �ع� �م ��ال ب �م �ي��دان
حولي ،إخراج عبدالعزيز
ص�ف��ر وم�ع�ه��م ف��ي العمل
ع �ب��دال �ل��ه ب �ه�م��ن وش �ي��اء
س � �ب� ��ت وع� � � � ��دد آخ� � � ��ر م��ن
نجوم الكوميديا.

