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منافسة حامية بين أفالم العيد

ريما كركي...
المسؤولية كبرت

َ
من يخلع أحمد حلمي عن عرشه؟

محمد سعد في مشهد من «تحت الترابيزة»

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
عشوائية ال نظير لها طبعت األيــام التي سبقت
ط ــرح أف ــام عـيــد األض ـحــى فــي ص ــاالت مصر.
أك ـثــر مــن فـيـلــم خ ــرج مــن الـسـبــاق بـعــد اإلع ــان
ع ــن ت ــواج ــده ف ــي امل ــوس ــم األخ ـي ــر ق ـبــل ان ـطــاق
العام الــدراســي الجديد ،الــذي سيبدأ بتاريخ 24
ّ
أيـلــول (سبتمبر) .أي أن ــه أم ــام األف ــام الجديدة
أسبوعان فقط للحصول على رضى الجمهور،
وإال ستضطر لدخول جولة جديدة في موسم
«الـكــريـسـمــاس» وأع ـي ــاد رأس الـسـنــة .جــولــة لن
يصل إليها إال من يثبت نجاحه في أيــام العيد
األول ـ ــى .وك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـشـهــد ه ــذا املــوســم
مواجهة عنيفة بني «البرنس» أحمد حلمي العائد
إلــى شباك التذاكر بعد غياب طويل بفيلم «لف
ودوران» (مطروح أيضًا في الصاالت اللبنانية)
مع دنيا سمير غانم التي شاركته بطولة «إكس
الرج» ( ،)2011وبــن فيلم «جــواب اعتقال» من
ب ـطــولــة مـحـمــد رم ـض ــان أك ـثــر املـمـثـلــن حـصـدًا
ل ــإي ــرادات ف ــي ش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر امل ـص ــري خــال
األع ــوام الثالثة األخـيــرة .لكن خالفات حــادة مع
الــرقــابــة عـلــى املـصـنـفــات الفنية فــي مـصــر ،أدت
إل ــى خ ــروج رم ـضــان مــن ال ـس ـبــاق ،وب ـقــاء ستة
أفالم فقط ،كلها كوميدية يتقدمها فيلم حلمي.
املـشــروع أحيط بتكتم شديد لناحية تفاصيله
وقـصـتــه وأح ــداث ــه ،حـتــى ّإن مـقــدمـتــه اإلعــانـيــة

ً
شملت لقطات سريعة وجمال حــواريــة قصيرة
بــن حلمي ودنـيــا على أحــد الشواطئ املهجورة
في رحلة صيد غير مفهومة ملن يشاهد اإلعالن.
ّ
يتصدر «لف ودوران» (كتابة
ومن املفترض أن
منة فوزي وإخراج خالد مرعي) شباك التذاكر،
يليه «عشان خارجني» (سيناريو وحــوار فادي
أبــو السعود) لحسن الــرداد وإيمي سمير غانم
وبتوقيع املخرج خالد نبيل الحلفاوي في ثاني
ت ـعــاون بينه وب ــن الـ ــرداد وإي ـمــي واملـنـتــج أحمد
السبكي بعد فيلم «زنقة ستات».
ي ــدور «عـشــان خــارجــن» حــول صــاحــب شركة
يجبر أحد موظفيه على طلب يد ابنته صاحبة
التصرفات الغريبة ،قبل أن تجمعهما مغامرة
على سبيل الخطأ ويخوضا مــواقــف كوميدية
ع ــدة تنتهي ب ــأن تـتـحــول ال ـعــاقــة الـجـبــريــة إلــى
زواج ح ـق ـي ـقــي .ل ـكــن م ـس ـتــوى ال ـف ـي ـلــم أقـ ــل من
«زن ـقــة س ـتــات» ،مــع اإلشـ ــارة إل ــى الـتــألــق الــافــت
للممثل الكوميدي واســع االنتشار بيومي فؤاد
فــي شخصية األب .أيـضــا ،هـنــاك فيلم «صابر
جوجل» ملحمد رجب (كتابة محمد سمير مبروك
وإخـ ــراج محمد ح ـمــدي) ال ــذي يـقــدم مــن خالله
رجب شخصية نصاب شهير تستعني به الدولة
لتنفيذ بعض العمليات الخطرة التي تعتمد على
الذكاء وخفة الــدم .وبحسب اإلعــان ،لم يفاجئ
رجــب جمهوره بــأي جديد في الشخصية التي
يقدمها ،إذ جسد شخصية الـنـصــاب مــن قبل

في فيلم «ثمن دستة أشرار» ،إلى جانب مواصلة
م ـغــازلــة ب ـط ــات الـفـيـلــم وال ــدخ ــول ف ــي عــاقــات
مـتـشــابـكــة م ــع ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ان ــه ان ـس ــان طيب
أجـبــرتــه ال ـظــروف على مــواجـهــة قـســوة املجتمع
بالعنف والنصب .وبعد انفصال الثالثي الشهير
أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد ،أصبح أمام
جمهور العيد للمرة األولى فيلمان ال فيلم واحد
من املدرسة الكوميدية نفسها التي تخرج منها
الثالثي أصحاب أفــام «سمير وشهير وبهير»
و«بـنــات الـعــم» .هــذا املــوســم ،ينفرد أحمد فهمي
ببطولة فيلم «كلب بلدي» (كتابة شريف نجيب
وإخراج معتز التوني) بمشاركة اإلعالمي أكرم
حسني في أولى بطوالته السينمائية.
تنطلق القصة مــن فرضية خيالية وهــي تربية
كلبة طفل صغير .وعندما يكبر ،يمتلك بسببها
ق ــدرات خــاصــة .على النسق عينه ،ينطلق فيلم
«حملة فريزر» (كتابة والء شريف ،إخراج سامح
عبد العزيز) لهشام ماجد وشيكو من فرضية
تـحــول الـطـقــس فــي مـصــر إلــى مــا يشبه القطب
الشمالي.
يحاول األبطال القيام بعملية إلعــادة الطقس ملا
كان عليه .الالفت ّأن كال الفيلمني يجمع نجمي
اإلض ـح ــاك بـيــومــي ف ــؤاد وأح ـمــد فـتـحــي الـلــذيــن
شاركا أيضًا في فيلم «عشان خــارجــن» .غير
أن املـنــافـســة فــي الـعـيــد ليست مـحـصــورة فقط
بأحمد حلمي ونجوم الضحك من الجيل الجديد،
فــاملـمـثــل مـحـمــد س ـعــد الـ ــذي ان ـط ـلــق م ــع حلمي
فــي فيلم «الـنــاظــر» ( )2000يعود بفيلم «تحت
الترابيزة» (كتابة وليد يوسف ،وإخــراج سميح
النقاش) من بطولة منة فضالي ،ونرمني الفقي
وحـســن حـسـنــي .ي ــدور الـشــريــط حــول مساعد
محام يتورط في العديد من الجرائم والعمليات
الـقــذرة قبل أن يصاب فــي حــادث سير وتتغير
شخصيته كليًا .غير أن املشاهدة املبكرة للفيلم
في يومه األول من قبل العديد من النقاد ،جاءت
بــانـطـبــاعــات مخيبة لــآمــال تــؤكــد أن الفيلم لن
ينافس بشراسة ومعه «صابر جوجل» لتصبح
املنافسة محصورة بني األفالم األربعة األخرى،
خصوصًا الثالثة الحاملني بمزاحمة أحمد حلمي
على عرش الصدارة.

التفكك األسري على مسرح «رساالت»

راشيا الفخار
سياحية بامتياز!
تحرير عام  2000وانتصار
تموز ّ ،2006
رسخا هدوء
راشيا الفخار (قضاء حاصبيا)
وأعادا أبناءها إليها كل صيف.
عادت الحياة لصناعة الفخار
اليدوية ،واستحدثت مشاغل
وضعت على خريطة املواقع
الثقافية والسياحية ،فيما
أنشأت عائلة مضافة للزوار في
حرج الصنوبر ،قبل أن ّ
يتكرس
املهرجان الصيفي .اليومُ ،يختتم
البرنامج الذي بدأ في تموز
(يوليو) املاضي ،وضم معرض
ّ
ومخيمًا
صور قديمة من البلدة،
صيفيًا لألطفال ،وسباق
هوائية ،ومسيرًا جبليًا،
دراجات ّ
ودورات تعلم صنع الفخار.
وتحتفل راشيا الفخار الليلة
بعيد الصليب في حفلة لبهاء
العلي وفرقة ّ«مواليا» للرقص
الشعبي ،يتخللها عشاء قروي
وتكريم البن البلدة املسرحي
زياد أبو عبسي (الصورة).

أربعة عروض فقط من مسرحية
«خطوط مقطوعة» (تأليف
وإخراج زين العابدين السباعي)
سيحتضنها مسرح «رساالت»
من  13حتى  16أيلول (سبتمبر)
الحالي .يتناول العمل الجديد
ّ
قضية التفكك األسري ،إذ يخرج
السباعي فيه من إطار الكليشيهات،
ّوفق ما يقول لـ «األخبار» .ويضيف
أنه يبني مسرحيته «استنادًا إلى
دراسة علمية تفصيلية متعلقة
بهذه القضية ،ال ّ
سيما في الشقني
النفسي واالجتماعي» .تضيء
«خطوط مقطوعة» على أسباب
ّ
التفكك األسري لجهة الضغوط ّ
النفسية واالقتصادية التي تقض
مضجع العائلة ،مع طرح للحلول
بطرق علمية حديثة .املسرحية مزيج
من الكوميديا السوداء والكوميديا
االجتماعية ،فيما تدور األحداث في

ً
ً
سنترال للهاتف ،طارحة ومعالجة
مشاكل األسرة وتأثيرها على الدائرة
األوسع ،أي املجتمع .صاحب «مش
راكبة» ( ،)2013و«ما بقى ّ
بدها»
( )2014التي حاز عنها جائزة أفضل
«مهرجان صور الدولي»
مخرج في
ّ
العام املاضي ،يتطلع إلى االستعانة
بمن يعملون في امليدان اإلعالمي
للتمثيل في أعماله .سيشارك في هذا
العمل أربعة إعالميني ،من بينهم
محمد شمص ،وديما جمعة (املنار)،
إضافة إلى ممثلني محترفني ،مع
فتح أفق ملشروع مستقبلي يعمل
على تنظيم دورات تمثيلية ملن
يعملون في الشأن اإلعالمي.

زينب حاوي
نهاية الشهر الحالي ،تطل اإلعالمية ريما كركي (الصورة)
فــي مــوســم ثــالــث مــن «لـلـنـشــر» عـلــى شــاشــة «ال ـج ــدي ــد» ،مع
تعديل بسيط فــي االس ــم ليضحي «للنشر مــع ري ـمــا» .بعد
موسمني ناجحني ممزوجني بالجدل والتنويه ،يعود البرنامج
مــع تـعــديــات فــي الــديـكــور وإضــافــة فـقــرات جــديــدة ،طابعها
اجتماعي إنساني .زاد منسوب االهتمام بهذا الشق الــذي
ّ
تميز به البرنامج ،وأضــاء على حــاالت كثيرة وما زال حتى
الـيــوم .هــذا النجاح والتفاعل العالي مــع البرنامج ،قابلتهما
إدارة «الـجــديــد» بالتقدير والـتـنــويــه .انـطــاقــا مــن هــذا الشق
اإلنساني العالي ،الــذي أخــرج كركي في الكثير من األحيان
ع ــن «مــوضــوع ـي ـت ـهــا» ،جـعـلـهــا مع
البرنامج في دائرة الضوء األوسع.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ك ـ ـ ـ ّـرم «ن ـ ـ ــادي ال ـص ـحــافــة
واإلعـ ـ ــام» ف ــي ال ـكــويــت اإلعــامـيــة
الـلـبـنــانـيــة ،كـ ـ «أف ـض ــل اإلعــامـيــن
العرب  2016في املجال اإلنساني
واالج ـت ـمــاعــي» .تـكــريــم تصفه لنا
كركي بـ «الصادق» ،الذي أتى على
خلفية أدائـهــا في «للنشر» .تروي
ل ـنــا ك ـيــف اسـتــوقـفـهــا ال ـعــديــد من
املـحـطــات ه ـنــاك ،مــع ت ـكــرار بعض
الجمل واملواقف التي كانت تقولها
في البرنامج أمام حاالت إنسانية واجتماعية صعبة ،تأرجح
التعامل معها بني القوة ضد الجاني ،والتعاطف مع الضحية.
وان ـطــاقــا مــن اسـتـهــالـيــة الـنـشـيــد الــوط ـنــي «كـلـنــا لـلــوطــن»،
اغـتـنـمــت كــركــي ال ـفــرصــة عـلــى املـنـبــر الـكــويـتــي لـلـقــول ب ـ ّ
ـأن
«كلنا لناس هذا الوطن» ،كمدخل الى املهنة ،والقيمة املضافة
لإلعالمي مــن خــال خدمته للناس .فــي هــذه النقطة ،تؤكد
مضاعفة ،من خالل
مجددًا كركي على شعورها بمسؤولية
ّ
تمن بأن يستطيع البرنامج حل كل مشاكل
هذا التكريم ،مع ٍ
الناس .فكرة قد تبدو حظوظها قليلة مع اإلمكانيات الضئيلة
التي يمكن أن يحمل «للنشر» عبئها.
وم ــع اس ـت ـح ــواذ اإلع ــام ــي بـشـكــل ع ــام ع ـلــى األض ـ ــواء في
برنامجه ،تخرج كركي من هذا التفصيل لتتعفف عن هذه
النجومية ،وصخب الجوائز ،وتولي فريق العمل معها األهمية
ً
القصوى كونه فريقًا منسجمًا ،ومتفاعال مع بعضه ،وفي
تقديم
كثير مــن األح ـيــان اسـتـطــاع هــذا الـفــريــق بكل أف ــراده ّ
«إضافة جديدة» الى كركي .ففي نهاية كل حلقة يكون سلم
األولويات مرتكزًا إلى النقد ال املديح.

IN COLLABORATION WITH

FATOU
FATOUMATA DIAWARA

«خطوط مقطوعة» :من  13حتى  16أيلول
ً
مساء ـ مسرح «رساالت»
ـ الساعة الثامنة
(الغبيري ـ ضاحية بيروت الجنوبية).
لالستعالم81/635034 :

WEDNESDAY SEPT 14 - 9PM

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

