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اجلمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ فنـون

«سطار».. كوميديا جميلة تتحدى الكبار

التي احتوها العمل ومنها أغنية «الزم 
فوز» للمطرب دافنشــي وعبداخلالق، 
وأيضا شيلة «ســطار» للفنان حسني 

آل لبيد والفنان عبدالعزيز الشهري.
وعن أداء الفنانــني فقد قدم النجم 
إبراهيم احلجاج شخصية «سعد» بتمكن 
شديد، وأداء عفوي و«خفة دم» استحق 
عليها تصفيق اجلمهور له داخل القاعة 
أكثر من مرة، وحسب علمي أن احلجاج 
استعد لهذه الشخصية بشكل جيد جدا 

لدرجة أنه فقد ١٣ كغم من وزنه.
وبالنسبة لشخصية «علي هوجان» 
التــي جســدها مفاجأة وجنــم الفيلم 
عبدالعزيز الشهري، فحدث وال حرج، 
حيــث اســتطاع هذا الفنــان املوهوب 
أن يشــيع بأدائــه حالــة مــن البهجة 
والسعادة طوال األحداث، بأداء سلس 
ومتمكن وفهم رائع للشــخصية التي 
قدمها. ومن جنوم العمل أيضا الفنان 
إبراهيم اخليراهللا الذي لعب شخصية 
الباكستاني عبداخلالق بـ«معلمة» لدرجة 
أننا صدقنا أنه باكســتاني بالفعل من 
إتقانــه للدور، فاخليراهللا جنم يتمتع 
بحضور قوي وكاريزما جميلة، وباقي 
الفنانني قدم كل منهم دوره على أكمل 
وجه. وفي النهاية نستطيع القول إن 
فيلم «سطار» أثبت وبقوة أنه منافس 
للكبــار فــي عالم الســينما اخلليجية 

والعربية.

املنتجة «أفالم الشميسي» و«تلفاز ١١» 
و«موفي ستوديو» في تقدمي عمل فني 
راق يشبه اجلمهور السعودي وقريب 
منه، فتقدمي فيلم جتاري ناجح بنسبة 
١٠٠٪ يحســب ملخرج الفيلم الكويتي 
عبداهللا العراك بأنه قدم رؤية بصرية 
مبهرة بشكل سلس وإيقاع سريع جعل 
عيون املشــاهدين ال تغفل عن شاشة 
العرض ولو للحظة واحدة، باإلضافة 
الى األداء الرائع من جميع املشاركني في 
الفيلم، ومن عوامل النجاح أيضا األغاني 

ومدربه الباكستاني عبداخلالق (إبراهيم 
اخليــراهللا) التــي تكشــف لنــا نهاية 
الفيلم بأنه ضابط وتنكر في شخصية 
«عبداخلالق» للقبض على أحد زعماء 

املراهنات.
يعتبر فيلم «سطار» انطالقة قوية 
وحقيقيــة للســينما الســعودية بعد 
االنفتــاح الكبير الذي شــهدته اململكة 
فــي الســنوات األخيرة، فــي مختلف 
املجــاالت، واإليــرادات التــي يحققها 
الفيلم أكبر دليل على جناح الشركات 

فيذهب إلى جتربة أداء في أحد النوادي 
بالرياض على أمل أن يحقق حلمه، لكنه 
يفشل ويفقد األمل في حتقيق طموحه، 
إال أنه يلتقي بعلي هوجان (عبدالعزيز 
الشهري)، أشهر مدير أعمال مصارعني 
في اململكة ويشجعه على تكملة املشوار 
والفوز باللقب واجلائزة املالية الكبرى 
التــي ميكن أن يحقق «ســعد» بها كل 
أحالمه ويتزوج من الفتاة التي يحبها 
فلــوه (شــهد القفاري)، وفــي النهاية 
يحقق «سعد» حلمه مبساعدة «هوجان» 

للجميع مشــاهدة ممتعة، فيما اكتفى 
النجم إبراهيم احلجاج بجملة مختصرة 
أعرب خاللها عن سعادته بالتواجد في 
الكويت وشــعبها اجلميل، وعقب ذلك 
مت عرض «ســطار» الذي تدور أحداثه 
حول شخصية «سعد» العاشق لرياضة 
املصارعة احلرة منذ الطفولة، مما سبب 
له العديد من املشاكل مع أهله وخطيبته 
وأمها، باإلضافة إلى زمالئه في العمل، 
وبالرغم من ذلك يسعى «سعد» لتحقيق 
حلمه بدخول عالم مصارعة احملترفني 

ياسر العيلة

وســط حضــور كبير مــن جمهور 
وفنانني وإعالميني، أقيم مساء األربعاء 
املاضي بإحدى قاعات «سينســكيب» 
مبجمــع ٣٦٠ عــرض خــاص للفيلــم 
السينمائي السعودي «سطار»، بحضور 
املخــرج عبداهللا العراك، وبطل الفيلم 
إبراهيــم احلجــاج، والفنــان إبراهيم 
اخليراهللا منتــج الفيلم وأحد أبطاله، 
والذي شــارك في كتابة الفيلم أيضا، 
وتواجد في العرض اخلاص الفنانون 
سلطان الفرج وفهد البناي ومنى حسني 
وبشار اجلزاف واملخرج منير الزعبي 
واإلعالمية علياء جوهر ومصمم أزياء 

الفيلم د.علي دشتي.
قبــل بداية العرض حتــدث الفنان 
إبراهيــم اخليراهللا عن النجاح الكبير 
الــذي يحققــه الفيلم في الســعودية 
وتصدره لقائمة الـ Top٥ بالســينمات 
في اململكة لألسبوع الثالث على التوالي، 
حيث يحقــق أعلى مبيعات في تاريخ 
األفالم السعودية، الفتا إلى انهم يبحثون 
عن النجاح اخلليجي والعربي، وكانت 

الكويت هي االنطالقة اخلليجية.
وحتدث مخرج الفيلم املتميز دائما 
فــي كل أعماله عبــداهللا العراك معبرا 
عن سعادته بنجاح العمل ومبشاركة 
نخبة من النجــوم املوهوبني، ومتنى 

من خالل عرض خاص أقيم في «سينسكيب» في «مول ٣٦٠» وسط حضور كبير

العراك يتوسط احلجاج واخلير اهللا والزميل صالح الدويخ واالعالمي مهند عبدالرحمن

احلجاج والشهري في مشهد من الفيلم مشهد إلبراهيم اخليراهللا  الذي جسد شخصية عبداخلالق

لقطة من الكواليس جتمع اخليراهللا واحلجاج مع املخرج عبداهللا العراك

جنـاح غير مسـبوق وأعلـى مبيعات فـي تاريخ األفـالم السـعودية.. والعراك مايسـترو واحلجـاج والشـهري واخليراهللا جنوم فـوق العادة

شكرًا.. «الهيئة العربية للمسرح» واملغرب.. ومبروك لإلمارات
االجتاه الصحيح حتى وان وجدت بعض 

الهنات في العروض املشاركة.
فوز مســرحية «رحل النهار» لفرقة 
أفرح اجلميع  الوطني،  الشارقة  مسرح 
وخصوصا دول اخلليج ألنها مسرحية 
ناقشت الهم العربي برؤية اخراجية واعية 
جدا من قبل مخرجهــا محمد العامري 
الذي عــرف «من أين تــؤكل الكتف»، 
فعلى الرغم من مشــاركاته السابقة إال 
انه لم يحظ بهذا الفوز، ولكن من خالل 
مسرحية «رحل النهار» اثبت ان العاشق 
للمســرح ال يكل وال ميل من املشاركة 
واملنافســة حتى يحقق ما يسعى اليه 
خصوصا ان املســرح االماراتي يعيش 
حالة ازدهار وانتشار في وقتنا احلالي، 
وهذا الفوز دليل على أن هناك في املسرح 
االماراتي رجــاال يحرصون دائما على 
ابراز مســرحهم بالشكل الالئق.. فألف 
مبــروك لدولة االمارات العربية املتحدة 
الشقيقة هذا االجناز، وألف شكر للهيئة 
العربية للمسرح ووزارة الشباب والثقافة 
والتواصل باململكة املغربية الشقيقة على 
الـ١٣ ملهرجان املســرح  الدورة  تنظيم 
العربي.. دورة التحديات واالنتصارات.. 

والقادم أجمل بإذن اهللا.

املسرحية املشاركة في جائزة سمو الشيخ 
د.سلطان بن محمد القاسمي بنسختها 
العاشرة، دليل واضح على ان مسرحنا 
العربي بخير بوجود مخرجني واعني من 
الكبار والشباب لديهم القدرة على حتمل 
املســؤولية للمحافظة على هذا احلراك 
املسرحي العربي سواء في دول املغرب 
العربي او في دول اخلليج، وهذا التنافس 
جعل اجلميع في حيرة لعدم معرفة اسم 
املســرحية الفائزة بجائزة سمو الشيخ 
د.سلطان القاسمي حتى اعالن جلنة حتكيم 
املسابقة ذلك، وهذا يدل على اننا نسير في 

املســرحيني والنقاد العرب بعد انقطاع 
دام سنتني شعروا خاللها بـ«اليتم» للمكانة 
الكبيرة الذي ميثله هــذا املهرجان في 
نفوسهم والذي يعتبرونه هدية كبيرة 
قدمها لهم «االب الروحي» للمسرح العربي 
سمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم امارة الشارقة، هدية ال تقدر بثمن من 
خالل االنشطة التي ينظمها هذا املهرجان 
الذي اصبح من املهرجانات املســرحية 
الفريدة التي تقام في وطننا العربي الكبير.
التنافس الكبير الذي شهدته الدورة 
الـ١٣ ملهرجان املسرح العربي في عروضه 

املغربية الشقيقة وفريق عملها الذي ال يكل 
وال ميل إلبراز هذه الدورة التي اقيمت 
بعد ســنتني من التأجيل، بسبب جائحة 
«التحديات  بالفعل دورة  كورنا، فكانت 
واالنتصارات» كما اسماها االمني العام 
للهيئة العربية للمسرح الكاتب االماراتي 
القدير اسماعيل عبداهللا، دورة حملت بني 
لتقدمي  العرب  طياتها احالم املسرحيني 
مســرح عربي جديــد ومتجدد يواكب 
التطــورات التي تدور حوله حتى يصل 

الى اقصى بقعة في هذا العالم.
اجلميــل في هــذه الــدورة، التقاء 

امللك» تونس، «بريندا» املغرب، «تائهون» 
تونس، «حدائق األسرار» املغرب، «خالف» 
العراق، «رحل النهار» اإلمارات، «شا طا 
را» املغرب، «ما تبقى لكم» املغرب، «ميت 

مات» العراق.
فعلى مدى ٧ ايام متتالية عاش ضيوف 
املهرجان حراكا مسرحيا جميال من خالل 
عروض املهرجان ومؤمتراته وورشــه 
التدريبية وندواته التطبيقية، وهذا ان دل 
فإمنا يدل على التنظيم اجليد التي قامت 
به الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل باململكة 

مفرح الشمري 

بعد نهاية أنشطة الدورة الـ١٣ ملهرجان 
املسرح العربي الذي اقيم في الفترة من 
١٠ الى ١٦اجلاري في الدار البيضاء برعاية 
صاحب اجلاللة امللك محمد الســادس، 
والذي تصــدت لتنظيمه الهيئة العربية 
بالتعاون مع وزارة الشباب  للمســرح 
والثقافة والتواصل في اململكة املغربية 
الشقيقة، وشاركت في عروضه ١٤ عرضا 
مسرحيا من دول مختلفة خليجية وعربية 
احتضنتها خشبات مسارح محمد السادس 
وموالي رشيد ومسرح محمد الزفزاف 
بعد اعتذار اجلزائر عن عدم املشــاركة 
على الرغم من اختيار عرضها املسرحي 
«اجلاثوم» في املهرجان التي انقســمت 
عروضه املسرحية الى مسارين، املسار 
االول «خــارج املســابقة» وتضمن (٤) 
عروض وهي «آي ميديا» الكويت، «سوبر 
ماركت» سورية، «فاصل زمني» األردن، 
«ماذا أفعل هنا بحق اجلحيم» مصر، بينما 
شاركت (١٠) عروض مسرحية في املسار 
الثاني «جائزة ســمو الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاسمي بنسختها العاشرة» 
وهي «الروبة» تونس، «أمل» العراق، «أنا 

بعد نهاية أنشطة الدورة الـ ١٣ ملهرجان املسرح العربي في الدار البيضاء

فريق مسرحية «رحل النهار» في لقطة جماعية بعد إعالن فوزهم مع القائمني على املهرجان املخرج محمد العامري وجائزة أفضل عرض مسرحي عربي

رشا شربتجي: هذه قصة «مربى العز»
دمشق - هدى العبود

تتابع املخرجة رشــا شربتجي، تصوير 
مسلســل البيئة الشامية «مربى العز»، على 
أن يكــون العمل حاضرا فــي دراما رمضان 
املقبل. وكشفت رشا عبر برنامج «ذا انسايدر 
بالعربي» عن جنوم العمل وهم: عباس النوري، 
أمل عرفة، نادين حتسني بيك، خالد القيش، 

فادي صبيح، محمود نصر. 
وعن مالمح اخلط الدرامي للعمل، أوضحت: 
«مربى العز» عمل شــامي لطيف، يحكي عن 
كيفية تطوير األخالق عبر السنوات والتطرق 
إلى التأسيس الذي مت بناء عليه هذه األخالق، 
وأضافت: «ابن األصل سيظل ابن أصل، وابن 

العز سيظل ابن عز».

شروط حفل محمد منير في دبي
نشــر الفنــان محمد 
خاصيــة  عبــر  منيــر 
القصـــــص املصـــورة 
امللحقة بحسابه اخلاص 
في «إنستغرام»، صورة 
لبوســتر حفله اجلديد 
املقرر إقامتــه بدبي في 
١٩ فبراير املقبل. وكانت 
الشركة املنظمة للحفل قد 
كشفت عن فئات أسعار 
تذاكر حفل منير وشروط 
احلضور، كما اشترطت 
بحسب مجلة «لها» عدم 
حضور األطفال دون سن 

٥ سنوات.

فيلم إسعاد يونس.. مؤجل
القاهرة - خلود أبواملجد

بعد إعالن الفنانة إســعاد 
يونس عن عودتها الى اإلنتاج 
السينمائي، وأن باكورة هذه 
العودة ستكون من خالل فيلم 
«عصابة عظيمة»، والذي كان 
مقــررا البدء بتصويره خالل 
أيام قليلة، قرر املخرج وائل 
إحسان تأجيل تصوير العمل 
الى آخــر فبراير املقبل حلني 
متاثل الفنانة اســعاد يونس 
للشــفاء، بعــد اجلراحة التي 
خضعت لهــا لتغيير مفصل 

بعد سقوطها في منزلها.


