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تقنيات فنية رائعة تنتظر الجمهور خالل عيد األضحى المبارك

»معتوق في بانكوك« رؤية سينمائية عالمية بأفكار كويتية %100

عبداحلميد اخلطيب
من الطبيعي أال نطالب املتفرج الكويتي بان يكون لديه قدر كبير من التذوق للفن الس�ينمائي احمللي، في ظل 
التجارب السينمائية الضعيفة التي قدمت في الفترة االخيرة، ولم يكن معظمها موفقا، خصوصا انها تنتمي للتلفزيون 

اكثر منها الى السينما احلقيقية، وكذلك في ظل االنتاج السنوي الغزير للسينما املصرية واالميركية.
هذا احلديث كان بيني وبني نفس�ي عندما دعيت للعرض اخلاص لفيلم »معتوق في بانكوك« للنجم طارق العلي 
والذي ال تكمن أهميته في موضوعه الكوميدي الهادف فحسب، وامنا ألنه فيلم سينمائي حقيقي طال انتظاره إلثبات 

ان السينما الكويتية موجودة وقادرة على ايجاد اعمال سينمائية اقل ما يقال عنها انها عاملية باقتدار.
فكرة العمل رائعة حيث تدور احداثه العربية على أرض تايلندية ومنذ بدايته وحتى نهايته تشعر بالعالقة املتينة 
بينه وبني املتفرجني، من خالل قصة رائعة صاغها ابطال متألقون هم: النجم طارق العلي، الفنان املصري عالء مرسي، 
الفنان عيسى العلوي الذين جتمعهم الظروف في تايلند، فمعتوق »طارق العلي« سافر اليها للهروب من تأثره بخيانة 
صديقه الذي تزوج محبوبته وقناوي »عالء مرسي« يريد شراء »توكتوك« ألهل قريته في صعيد مصر، وجاك تربو »عيسى 
العلوي« عربي يقيم في تايلند ويعرفها عن ظهر قلب، تشاء الظروف ان يلتقي قناوي مبعتوق في الطائرة ويسأله عن 

مكان شراء »التوكتوك« فيخبره معتوق بأنه عمدة تايلند وسيساعده في شرائه، وعند نزولهما في العاصمة التايلندية 
بانكوك يتقابالن مع جاك تربو الذي يعرض عليهما املس�اعدة في ايجاد فندق جيد، واضعا نصب عينيه نقود شراء 
»التوكتوك« التي مع قناوي، وبالفعل يوهمهما بأنه صاحب عالقات واس�عة وسيس�اعدهما في مهمتهما ويخدعهما 

ويستولي على النقود كلها مبا في ذلك جوازا سفرهما.
باملقابل يظهر في الفيلم شخص شرير يتاجر في املخدرات شديد الشبه مبعتوق، يختفي بعد تورطه في عملية 
وس�اطة مالية بني اسرة نوي »ش�يري« وعصابة التنني املدمر، حيث تكتشف نوي هذا الش�به بينهما فتحتال على 
معتوق وتأخذه الى قريتها فيعيش فيها وحتبه نوي وأهل القرية جميعا، ولكن تأتي الرياح مبا ال تشتهي السفن، حيث 
تكتشف عصابة التنني املدمر مكان نوي فتختطفها، ومن ثم يقوم معتوق مبحاولة إلنقاذها وبالفعل ينجح مبساعدة 
رجال الشرطة ولكنه يصدم بحقيقة خداعها له، فيتركها ويذهب الى صديقه قناوي ويعطيه نقودا لشراء »التوكتوك« 

والعودة الى بلده، وينتهي الفيلم على إيجادهم للنصاب جاك تربو ومطاردتهم له.
جتربة سينمائية كويتية أقل ما يقال عنها انها عاملية نقلتنا مع ابطالها املتألقني الى عالم خاص من االداء واملناظر 

اخلالبة، وتنتظر اجلمهور ليستمتع برؤية بصرية وتقنيات فنية رائعة خالل عيد االضحى املبارك.

د.نبيل الفيلكاوي مصافحا عالء مرسي حوار جانبي بني امللحن عبداهلل القعود والنجم عالء مرسي واملخرج مازن اجلبلي هشام الغامن والشيخ دعيج اخلليفة عند وصولهما للعرض اخلاص

مشهد يجمع العلي ومرسي وشيري شخصية طارق علي الشريرة النجم طارق العلي وعيسى العلوي وعالء مرسي في مشهد من فيلم »معتوق في بانكوك«

املص���ري عالء مرس���ي: لقد 
قمنا مبا علين���ا وجاء الدور 
على اجلمهور، فالفيلم خطوة 
مهمة لتطوير صناعة السينما 
الكويتية واخلليجية، حيث 
يح���وي كوميدي���ا وقص���ة 

وصورة.
وزاد: ثقتي في طارق العلي 
وشعبيته هي التي جعلتني 
 أواف���ق على االش���تراك في 
ال���ى عالقة  العم���ل، ملمحا 
التي جتمعهما منذ  الصداقة 

زمن بعيد.
وأضاف: منذ »بس يا بحر« 
لم ينتج فيلم سينمائي كويتي 
حقيقي، وأشعر بأن هذا العمل 
هو البداي���ة التي من خاللها 
ميكن احي���اء تلك الصناعة، 
انه يعول على  الى  مش���يرا 
الصحافة واجلمهور من اجل 

جناح الفيلم.
اجلدي���ر بالذك���ر ان فيلم 
»معتوق في بانكوك« تأليف 
أمين احلبي���ل واخراج مازن 
اجلبلي وبطولة النجم طارق 
العلي وعالء مرسي وعيسى 

العلوي وشيري.

كلها غير ناطقة بالعربية، وذلك 
حتى ال يشعر املتفرج بالغربة 
في الفيلم الذي يبلغ مدته 105 
دقائق، ملمحا الى ان التركيبة 
املتكاملة للفيلم سيكون لها وقع 
جيد عند كل من يشاهده، متمنيا 
ان يدعم اجلمهور الكويتي الفيلم، 
ألن هذا الدعم يصب في مصلحة 

صناعة السينما عامة.

قصة وصورة

م���ن جانبه، ق���ال النجم 

مخرج الفيلم مازن اجلبلي: بعد 
فترة توقف كبيرة في الكويت 
عن صناعة فيلم سينمائي مصور 
بكاميرا 35 مل، وخام س���ينما 
كان البد م���ن التعامل بحرص 
ومس���ؤولية مع هذه التجربة، 
خصوصا ان بطلها جنم له جمهور 
عريض ويعتبر ال� Top في جنوم 

الكوميديا املسرحيني.
الفيل���م  وزاد: مت تصوي���ر 
بالكامل في تايلند، مما احتاج 
مجهودا ألن العناصر واملجاميع 

عن االعمال السينمائية االخرى 
او  التصوير،  س����واء من حيث 
االبطال، مش����ددا على انه متت 
مراعاة مواعيد عرض الفيلم اثناء 
فترة عيد االضحى ومعاملته كابن 

لشركة السينما الكويتية.
اللجنة االعالمية  أما رئيس 
بشركة السينما الكويتية الشاعر 
الش����يخ دعيج اخلليفة فقال: ما 
شهدناه هو خطوة شجاعة إلنتاج 
افالم كويتية 100% فهو افضل فيلم 
خليجي مت تصويره في اآلونة 
االخيرة، ويحسب للمخرج رؤيته 
الرائعة، وكذل����ك للنجم طارق 
العلوي  العلي، والفنان عيسى 

هذه اخلطوة اجلريئة.
الفيلم  واستطرد: سنعرض 
في عيد االضحى للجمهور امام 
افالم قوية ومنها: »أوالد العم« 
لشريف عرفة، مؤكدا ان »معتوق 
في بانكوك« سينافس على املراكز 
الثالث����ة االولى لثقته في خبرة 
طارق العل����ي الطويلة في عالم 

الفن.

حرص ومسؤولية

وفي حديثه ل� »األنباء«، قال 

انتهاء العرض اخلاص  بعد 
التق����ت »األنباء« النجم  للفيلم 
طارق العلي الذي قال: »معتوق 
في بانكوك« هو عودة الى صناعة 
السينما احلقيقية التي افتقدتها 
الكويت من����ذ عرض فيلم »بس 
يا بحر«، حيث ش����رعنا في هذا 
العمل بعد اخذ الدعم الالزم من 
شركة السينما الكويتية واملهتمني 
بإحياء هذه الصناعة في ديرتنا 

احلبيبة.
واضاف: الفيلم يوازي االفالم 
السينمائية املصرية سواء من 
ناحية االخراج الذي تصدى له 
املبدع م����ازن اجلبلي أو القصة 
والس����يناريو واالبطال، مشيرا 
ال����ى انه عند حتمي����ض الفيلم 
ف����ي بريطانيا اش����اد به كل من 

شاهده.
وتاب����ع العلي: هن����اك خطة 
لعرض الفيلم في اكثر من دولة 
عربية ومنها مصر، وذلك لكسب 
انتشار اكبر للفن الكويتي، ملمحا 
الى انه اس����تفاد م����ن التجارب 
السابقة، وكذلك من خبرة عالء 
مرس����ي واملخرج مازن اجلبلي 
ليصنع فيلما سينمائيا كويتيا 
حقيقيا، ومشيرا في الوقت نفسه 
ال����ى ان »معتوق ف����ي بانكوك« 
مغامرة، خصوصا انه من انتاج 
خاص، متمنيا ان يدعم اجلمهور 

هذه التجربة.
املنتج والفنان  واس����تطرد: 
الكويتي بخي����ر، فنحن ال نريد 
املنافسة، لكن ما نصبو اليه هو 
اثبات ان هناك سينما في الكويت 
قادرة على االنتاجات الضخمة.

مواعيد العرض

من جانبه، قال مدير عام شركة 
السينما الكويتية هشام الغامن: 
ان الفيلم جاء بعد طول انتظار 
لوالدة عمل س����ينمائي كويتي 
حقيقي، فهو افضل ما قدم بعد 
فيلم »بس يا بح����ر«، الفتا الى 
ان التجارب الت����ي قدمت خالل 
الفترة االخيرة كانت هي الشرارة 
للنار التي اطلقها طارق العلي في 

»معتوق في بانكوك«.
واضاف قائال: الفيلم ال يقل 

أبط�ال الفيل�م: الس�ينما الكويتي�ة بخي�ر وقمنا بم�ا علينا وج�اء ال�دور على دع�م الجمهور
مسؤولو شركة الس�ينما: الفيلم جاء بعد طول انتظار وس�ينافس على المراكز الثالثة األولى بالعيد

طارق العلي متحدثا للزميل عبداحلميد اخلطيب

لقطات

بوستر الفيلم

 النجم طارق العلي كان من أوائل 
املتواجدين في العرض اخلاص 
الستقبال الفنانني واإلعالميني 

والنقاد.

 الفنان املصري عالء مرسي جاء 
مباشرة من املطار ملشاهدة 
الفيلم وبعدها توجه للسفر الى 

القاهرة مرة أخرى.

 السعادة والثقة كانت واضحة 
على وجه املخرج مازن اجلبلي 
الذي استقبل احلضور مع طارق 

العلي.

 تواجد ف�ي الع�رض اخلاص 
امللحن عبداهلل القعود ود.نبيل 
الفيلكاوي وعدد من الفنانني 
واإلعالميني والنقاد وجميعهم 

أشادوا بهذه التجربة.

 اإلعج�اب والضح�كات على 
قفش�ات العلي ل�م تتوقف 

طوال عرض الفيلم.

 بعد انتهاء العرض هنأ احلضور 
جنوم الفيلم ومن ثمة ألقى 
كل من العلي ومرسي كلمة 
عبرا فيها عن سعادتهما بهذا 

النجاح. )سعود سالم(صورة جماعية لفريق عمل فيلم »معتوق في بانكوك« مع حضور العرض اخلاص

النجم 
طارق العلي 

»معتوق«


