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االثنني ٢٢ ابريل ٢٠١٩ فنـون

اسماء مصطفى في »أدرينالني«

»تقدير االحتياج«.. يعرض حالياً على تطبيق »تيلي« 

حلقات مسلسل »تقدير االحتياج« متوافرة 
على تطبيق »تيلي« وهو من تنفيذ ســينما 
ماجيــك واحللقــات هــي »تكليــف«، »املدير 
اجلديد«، »معاملة اخو الوزير« وحلقة »يوم 
املرأة العاملي« وهي حلقات منفصلة ومتصلة 
تستحق املتابعة ألنها حتمل بني طياتها الكثير 
من األمور التي نفتقدها في أعمالنا الدرامية 
وأهمها »اللهجة الكويتية األصيلة ومفرداتها 

اجلميلة«.

الزيد وشــهد ســليمان وأحمد الشمري ومي 
التميمي وصمود املؤمن، وأما الذين يخوضون 
التجربة للمرة األولى فهم: زينب احمد وأحمد 
بوســيف ويوســف بن علي وناصر العنزي 
واحمد بشــير وعبدالرحمــن العدلق ومحمد 
الكاظمي، كما اســتعان فريق العمل بعدد من 
الفنانني كضيوف شرف مثل أسمهان توفيق 
ومبارك سلطان، باإلضافة إلى مشاركة اإلعالمية 

ليلى احمد في حلقة »يوم املرأة العاملي«.

معامالت املواطنني من دون أسباب تذكر وذلك 
ملزاجية العاملني في تلك الدوائر.

اجلميــل فــي هــذا املسلســل الكوميــدي 
اعتماده على مجموعة من الشــباب لتجسيد 
شــخصياته اخليالية البعض منهم يخوض 
جتربة التمثيل والوقوف أمام الكاميرا للمرة 
األولى، والبعض اآلخر له مشاركات عدة في 
بعض األعمال التلفزيونية واملســرحية مثل 
عماد العكاري ومصطفى اشكناني وعبداهلل 

من بعض العاملني فــي تلك الدوائر الذين ال 
يهمهم راحة املواطن وإنهاء معامالته بالشكل 
الصحيــح، وإمنا ما يهمهــم حتقيق مطالبهم 
الشــخصية في الترقية أو في التكســب من 

وراء املعامالت التي تصلهم.
مسلســل جريء في طرحه ومن الصعب 
عرضه في القنوات الرسمية أو حتى اخلاصة 
ألنه يطرح قضية خطيرة يعاني منها املواطنون 
في بعض الدوائر احلكومية التي حتاول تعطيل 

مفرح الشمري
@Mefrehs

نكتشــف من خــالل متابعتنا ملسلســل 
»تقدير االحتيــاج« أجواء العمل في القطاع 
العام بشخصيات تعكس األمناط املتعددة في 
اإلدارات العامة، فنرى كيف تتفاعل مع األحداث 
ومــع بعضها البعض بحســب كل موقف أو 
مشكلة ميرون بها، كما يعالج أمناطا عديدة 
من املشاكل واألحداث االجتماعية من خالل 
قالــب كوميدي فريد ينضــوي حتت أعمال 
»السيت كوم« التي حققت شهرة كبيرة في 

دول العالم.
العمل من فكرة »اجلابرية حرة« وسيناريو 
وحوار جاســم القامس وإخراج جاسم املهنا 
وتصدى لكتابته مجموعة من الشباب وضعوا 
الشخصيات وأفكار احللقات وأحداثها وهم: 
فهد الرحماني ودالل احلشــاش وعلي سامي 
العلي وفواز املطيري وعلي النصف ولطيفة 
احلمود، هؤالء الشباب املبدعون رصدوا أجواء 
العمل في الدوائر احلكومية وسلطوا الضوء 
عليها بأسلوب كوميدي هادف من باب »شر 
البلية ما يضحك« وذلــك لتعديل االعوجاج 
احلاصل في هذا القطاع حتى يكون باملستوى 
املطلوب في تقدمي خدماته للمواطن واملقيم.
مسلســل »تقدير االحتياج« الذي تعرض 
حلقاته األربع على تطبيق »تيلي« حاليا هي 
مبنزلة جتربة شبابية جديرة باالحترام ألنها 
تناقش هموم املواطنني في مراجعاتهم اليومية 
للدوائــر احلكومية واملركزية املوجودة فيها 

جهد شبابي جريء في قالب كوميدي فريد من إخراج جاسم املهنا وسيناريو وحوار جاسم القامس

الكاتب جاسم القامس الفنانة القديرة أسمهان توفيق والشيف عبدالرزاق السيد ومي التميمي في حلقة »يوم املرأة العاملي«املخرج جاسم املهنا

ملشاهدة الڤيديو

»حطام إنسان« واقع نعيشه.. و»أدرينالني« عرض جريء
الرسمية  العروض  ضمن 
الدولــي  الكويــت  ملهرجــان 
للمونودراما بدورته السادسة، 
قدمت فرقة املســرح الكويتي 
مســاء اول مــن امس عرضها 
املسرحي »حطام إنسان« من 
تأليف الواعــدة مرمي القالف 
واخراج علــي العلي ومتثيل 
عبداهلل بهمن، وذلك بحضور 
رئيس فرقة املسرح الكويتي 
الفنان القدير احمد الســلمان 
ونائب رئيــس الفرقة الفنان 
القديــر عبداهلل غلــوم وأمني 
ســر الفرقة مهدي الســلمان 
وضيوف الكويت ونخبة من 
الشباب العاشق للمسرح وفن 

املونودراما.
يحسب لفرقة عريقة بحجم 
فرقة املسرح الكويتي التعاون 
مع مؤلفة واعدة مرمي القالف 
التي تخوض جتربتها األولى 
فــي فــن املونودرامــا، وهــذا 
امــر ليس بغريــب على فرقة 
املســرح الكويتي التي تدعم 
دائما املوهوبني من ابناء الوطن 
ومتنحهم الفرص للمشــاركة 
باســمها في املهرجانات التي 
تقام داخل الكويت وخارجها.

النص الذي كتبته الواعدة 
مرمي القالف يالمس الواقع الذي 
نعيشه في العالم العربي عندما 
نرى أشخاصا يحملون أفكارا 
بعيدة عن أفكارهم ويتبنونها 
بالدفاع عنها بالغالي والنفيس 
من باب الدفــاع عن احلريات 
ومحاربة أصحاب النفوذ، ومع 
مرور الوقت يكتشــف هؤالء 
األشخاص أن الشعارات التي 
ذهبت من اجلها حياتهم زيف 
في زيف وأنهم كانوا ضحايا 
لتلك األفكار الهدامة فيخسرون 
حياتهم وأسرهم ومكانتهم في 

املجتمع.
الرؤيــة اإلخراجيــة التي 
تصدى لها املخرج املميز علي 
العلي كانت متماشية مع أحداث 
النص ألبعد احلدود واستطاع 
من خاللها جذب انتباه احلضور 
لعرضه بطريقة ذكية بعد ان 
تعلم كثيرا من جتربته األولى 
التي خاضها في الدورة السابقة 

مع املمثلة سماح.
العلــي للممثل  واختيــار 
عبــداهلل بهمــن كان اختيارا 
موفقا ألن بهمن ميتلك قدرات 
فنية هائلة في التنوع بحاالته 
بشــكل طبيعي ودون تصنع 
منذ بداية العرض حتى نهايته 
واســتطاع ان يحبس أنفاس 
احلضور ليتعرفوا على نهايته 
بعدما اكتشف زيف الشعارات 
التــي كان ينادي بها ويكتبها 

في كتبه.
بهمــن  عبــداهلل  املمثــل 
اســتطاع ان يثبــت للجميع 
أنه ممثل ذو مواصفات خاصة 
يســتطيع ان يكون جنما من 
جنــوم فــن املونودرامــا في 
املســتقبل بعد جنوميته في 
التلفزيون واألعمال املسرحية 

اجلماهيرية.
من جانب آخر قدمت املمثلة 
األردنية أسماء مصطفى على 

العربــي لكنهــا لم تســتطع 
لذلــك من الطبيعي أن تصاب 
بالســرطان ألنها تشعر بأنها 
تعيش في مجتمع »متسرطن« 
بأمراض ال ميكن أن يشفى منها 
إال إذا قاومته تلك املرأة حتى 
تشــعر بحريتها وذاتها دون 

قيود تفرض عليها.
التمثيلــي لبطلــة  األداء 
العمل أسماء مصطفى فاق كل 
التصورات ونالت استحسان 
احلضور بحركاتها االنسيابية 
وكأنها فراشــة مــأت أجواء 
املســرح لتوصيــل معاناتها 
ومعاناة أي امرأة عربية سواء 
مصابة بالسرطان أو ال ، داعية 
إياهــا إلى أن تعيــش حياتها 
كما حتب وليس كما يحب من 

حولها.

ندوة استثنائية
أقام املركز اإلعالمي ندوة 
استثنائية عن مالمح الظاهرة 
وخلفياتهــا  املونودراميــة 
الفكرية، وأدار الندوة رئيس 
املركز االعالمي الزميل مفرح 
الشــمري وحتدث فيها الناقد 
البحرينــي يوســف احلمدان 
التمثيــل واإلخراج  وأســتاذ 
في أكادميية الفنون املصرية 

د.جمال ياقوت.
الناقد  البداية حتــدث  في 
البحرينــي يوســف احلمدان 

الرسالة التي يحملها النص؟
جملة من األسئلة خلق بها 
د.ياقوت اشكالية احلديث على 

طريقته كأستاذ أكادميي.
وأضاف: الكثير من عروض 
املونودرامــا تبدأ مــن حكاية 
حدثت في املاضي بينما الصح 
ان موضوع العرض يجب ان 

يحاكي موضوعا آنيا.
وقــال: ما الــذي ميكن أن 
ميتعنــا أو يفيدنــا من ممثل 
واحد يحدثنا قصصا وروايات 
ملدة ســاعة كاملــة ما لم تكن 
هنــاك عناصر مســاعدة مثل 
شاشــة مثــال أو ديكــور أو 
موســيقى أو أي من عناصر 
الفرجة واإلبهار؟ فهذا ال يعيب 
عرض املونودراما وال ينتقص 

منه.
وخلص د.ياقــوت إلى أن 
عــرض املونودرامــا يجب ان 
تتوفــر له ثالثــة عناصر هي 
موضوع آنــي وممثل متعدد 

املواهب وعناصر إبهار. 
ومــن جانبــه وجــه مدير 
اجللســة مفرح الشمري لومًا 
لأكادمييــني في عــدم تقدمي 
الورش املختصة باملونودراما، 
ليرد د.ياقوت قائال: أنا مدرس 
للتمثيل واإلخراج في اجلامعات 
واألكادمييات ولســت معنيا 
بتقدمي الــورش.. لكنها فكرة 

رائعة يجب تطبيقها فورا.

عن إشــكالية املونودراما في 
الوطــن العربــي التــي تبدو 
مالمحها غائبة عند بعض من 
يشتغلون عليها وذلك من خالل 
فكره ووعيه لهــذا الفن الذي 

نشأ منذ مئات السنني.
وأضاف قائال: هناك أسس 
البد ان يرتكز عليها من يريد 
ان يقــدم هــذا الفــن اجلميل 
علــى خشــبة املســرح وأول 
هذه األسس هي اخلبرة التي 
يتمتع بها من يريد ان يتصدى 
ملسرحية مونودرامية واخلبرة 
مطلوبــة في هــذا األمر حتى 
يستطيع من خاللها ان يسيطر 
على اجلمهور احلاضر لعرضه 
وحتى ال يكون مثل احلكواتي 
بســرد القصة دون حتويالت 
جسدية ونفســية، الن ممثل 
فــن املونودراما هو مجموعة 

ممثلني في جسد واحد.
ومن ثــم حتــدث د.جمال 
ياقوت الذي بدأ حديثه بطرح 
جملة من التساؤالت فقال: ملاذا 
نحن نقدم عرض املونودراما؟ 
وما احلاجة إليه؟ وهل املمثل 
الواحد يحمــل ذاتا واحدة أم 

ذوات متعددة؟
هل تتوفر عناصر العرض 
املسرحي في املونودراما؟ وهل 
يســتطيع املمثــل الواحد ان 
يجذبنا للفرجة طوال ســاعة 
كاملة؟ وهل يستطيع إيصال 

عبداهلل بهمن في مسرحية »حطام إنسان«

خشبة مسرح كيفان مسرحيتها 
»أدرينالــني« وذلــك ضمــن 
العروض الرســمية ملهرجان 
الكويــت الدولي للمونودراما 

في دورته السادسة.
وتناولت أسماء في عرضها 
املسرحي، الذي كتبته وأخرجته 
وأدته على اخلشــبة، الكثير 
مــن القضايا التــي تتعرض 
لها املرأة فــي الوطن العربي 
بأسلوب جريء من خالل قصة 
امرأة كانت تعمل ممثلة ولها 
صوالت وجوالت في املسرح 
أصيبت بســرطان الثدي ومت 
استئصال ثديها لتبدأ في سرد 
ذكرياتها املريرة منذ مراهقتها 
وتهجيرها من وطنها بشــكل 
مفاجــئ لتتزوج بعد ذلك من 
فنان تشــكيلي وتنجب ابنها 
الوحيــد الذي ابتلعــه البحر 
بسبب الهجرات غير الشرعية، 
إلى جانب انضمام زوجها الذي 
حتبه إلى اجلماعات اإلرهابية 
املتطرفة، والذي فجر نفســه 
املدينة »حتى يتزوج  بسوق 
مــن احلوريات فــي اجلنة«، 

حسب قوله.
املعاناة التي جسدتها أسماء 
مصطفى على خشبة املسرح 
أمــراض املجتمــع  فضحــت 
ونظرته الدونية للمرأة التي 
حتــاول جاهــدة تغييــر هذه 
النظرة خصوصــا في العالم 

الناقد البحريني يوسف احلمدان ود.جمال ياقوت مع رئيس املركز اإلعالمي للمهرجان الزميل مفرح الشمري في الندوة

ضمن العروض الرسمية ملهرجان الكويت الدولي للمونودراما السادس على خشبة كيفان

»خطوات الشيطان«.. رعب ومفاجآت باجلملة

عبداحلميد اخلطيب

بعــد غياب املوســم املاضي عن الســاحة 
املســرحية يعــود الفنان القديــر عبدالعزيز 
املســلم إلى املســرح من جديــد وفي جعبته 
عمل مســرحي بعنوان »خطوات الشيطان«، 
اشتغل عليه طوال عام من أجل اخلروج على 
اجلمهــور بصورة جديدة كليــا، وخصوصا 
في مشاهد الرعب، حيث يركز املسلم في هذا 
العــرض على أن تكون هنــاك واقعية كبيرة 
في الصراع النفسي بني اإلنسان والشيطان، 
لتظهر مفارقات كبيرة ستدهش اجلمهور عندما 
تقدم املسرحية على اخلشبة، السيما حني يتم 

تناول بعض القضايا اآلنية.
و»خطوات الشيطان« من تأليف وبطولة 
عبدالعزيز املســلم عن قصــة الكاتب محمد 
الكندري، إعداد وكلمات األغاني للشاعر سامي 
العلي، كما كتب الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة 
كلمات بعض األغاني أيضا، وتشهد املسرحية 
عــودة الفنانة انتصار الشــراح بعد غياب 5 
سنوات عن مسرح السالم، حيث كان آخر عمل 
مسرحي جمعها وعبدالعزيز املسلم مسرحية 
»فن رن«، كما يشارك في البطولة كل من: مرام، 
شيالء سبت، عبداهلل املسلم، مشعل الشايع، 
محمد الشــطي، عبداهلل احلمادي، فهد ليلي، 
وكم كبير من املجاميع. وتدور أحداث العمل 
حول صراع اإلنســان مع الشيطان من خالل 
تناول بعض القضايا اآلنية، والرهان دائما على 
الفنان عبدالعزيز املسلم كمؤسس ملسرح الرعب 

ويعرف جمهوره جيدا، حيث من املتوقع ان 
يقدم في هذه املسرحية مفاجآت باجلملة، وكذلك 
على الدويتو بني انتصار الشــراح ومرام في 
خلق حالة من الكوميديا املكثفة أثناء العرض، 
فضال عن وجود مجموعة من الفنانني الشباب 
املتميزين، مع العلم أن التجهيزات للمسرحية 
تسير منذ فترة طويلة في سرية تامة، حيث مت 
منع دخول أي شخص كواليس البروڤات من 
أجل ان تكون هناك مفاجأة حقيقية للجمهور.

من جانب آخر، أوضح عبداهلل عبدالعزيز 
املســلم مخرج »خطوات الشيطان« أن هناك 
فريق عمل كبيرا يعمل حاليا على بناء مسرح 
ضخم في احدى صاالت النادي العربي الرياضي 
تليق باملسرحية وما حتمله من إبهار ضخم، 
وقال: وصل كم كبير من املعدات واألجهزة من 
اخلارج ومت شحنها مباشرة من ميناء الشويخ 
الى املسرح، مشيرا إلى أن النجم عبدالعزيز 
املسلم واملشرف العام على املسرحية يراهن 
على عمليات التجديد في مسرح الرعب من خالل 
آلية مختلفة متاما، ولذلك سيكون هناك عرض 
خاص لكل الفنانني في الكويت ومنطقة اخلليج 
والصحافة الفنية وكل وســائل اإلعالم وكل 
املهتمني باملسرح، وسيعقبها عرض للجمهور.

وأضاف عبداهلل املسلم: نعلم حجم اجلمهور 
الذي يأتي الى املسرح من أجل مشاهدة أعمال 
الفنــان عبدالعزيز املســلم لذلــك »خطوات 
الشيطان« ليست مجرد مسرحية ونحن نعمل 
من أجل أن نقدم شــيئا لم يحدث من قبل في 

مسرح الرعب.

التجهيزات تسير منذ فترة طويلة في سرية تامة

عبدالعزيز املسلم

عبداهلل املسلم

انتصار الشراح

شيالء سبت


