مريم أوزرلي أفضل ممثلة
في «نيويورك السينمائي»

أحمد مالك يتصدر البوستر الرسمي لفيلم «حارس الذهب»
يتصدر النجم المصري أحمد مالك
البوستر الرسمي للفيلم األسترالي
«ح��ارس الذهب» للمخرج والمؤلف
رودري � � � ��ك م� ��اك� ��اي ،وال � � ��ذي ي�ح�ص��ل
على عرضه األول في العالم العربي
ض �م��ن م �س��اب �ق��ة األف � � ��الم ال ��روائ� �ي ��ة
ال �ط��وي �ل��ة ف ��ي ال� � � ��دورة ال ��راب� �ع ��ة م��ن
مهرجان الجونة السينمائي.
وك � ��ان «ح � � ��ارس ال� ��ذه� ��ب» ق ��د ش�ه��د
عرضه العالمي األول ف��ي مهرجان

ف� ��ازت ال�م�م�ث�ل��ة ال �ت��رك �ي��ة م��ري��م أوزرل � ��ي ب �ج��ائ��زة أف �ض��ل م�م�ث�ل��ة في
مهرجان نيويورك السينمائي ،وذلك عن دورها في فيلم «.»HIVE
ون�ش��رت أوزرل ��ي عبر حسابها ال�خ��اص على االنستغرام فيديو
تحدثت فيه ع��ن ال�ج��ائ��زة ،وعلقت ب��ال�ق��ول»:ج��ائ��زة أف�ض��ل ممثلة
ً
ً
ألدائ��ي ف��ي  HIVEشكرا جزيال تهانينا للفريق بأكمله على كل
الجوائز التي حصلنا عليها! شكرا للجنة التحكيم.
ً
وأيضا شكرت افراد من الطاقم على دعمهم لها أثناء التصوير مما
مكنها من تقديم دورها بأفضل طريقة ممكنة».
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فينيسيا السينمائي ال��دول��ي حيث
ً
ً
ن��ال استحسانا عالميا ،اذ وصفته
مجلة ف��اراي�ت��ي ب��أن��ه تجربة ممتعة
أخ � � ��اذة ،وق ��ال ��ت ال � �غ ��اردي ��ان «ف�ي�ل��م
وي�س�ت��رن ف��ي ق��وة ال�ج�ل��ود القديمة
وج ��ودة ال��ذه��ب» ،ك�م��ا ح�ص��د بطله
ال�ش��اب أح�م��د م��ال��ك اع�ج��اب ومديح
النقاد اذ كتبت عنه مجلة سكرين
ديلي «مالك خاطف لألنظار في دور
حنيف».

إضاءات
13

خالل زيارته ديوانية «راهنلا» مع شخصية «جوكري»

بدر دشتي :مسرح العرائس ال يقل أهمية عن بقية الفنون
كتب مشاري حامد

أك��د ال�ف�ن��ان ب��در دش �ت��ي ب��أن م �س��رح ال�ع��رائ��س
اليقل اهمية عن اي نشاط فني اخر الن هناك
رس ��ال ��ة ع �ل��ى ح �س��ب وص �ف��ه ي �ت��م ط��رح �ه��ا م��ن
خالل الشخصيات المطروحة وان الدليل على
ذل ��ك وج� ��ودة ف �ك��رة اح �ي��اء ال �ع��رائ��س اوال��دم��ى
ال �م �ت �ح��رك��ة واي� �ج ��اد ش �خ �ص �ي��ات ع ��دي ��دة ت�ت��م
ح��ال�ي��ا خ ��الل ال �س �ن��وات االرب� ��ع ال�م��اض�ي��ة ج��اء
ذل��ك خ��الل ال��زي��ارة ال��ى دي��وان�ي��ة «ال �ن �ه��ار» مع
ش�خ�ص�ي��ة «ج ��وك ��ري» وت ��م خ ��الل ت�ل��ك ال��زي��ارة
التطرق فكرة ايجاد الشخصية والشخصيات
االخرى.

املاضي الجميل
وع � � ��ن ف � �ك� ��رة ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ق � � � ��ال :اس� �ت ��وح� �ي ��ت
شخصية ج��وك��ري م��ن الماضي الجميل ومن
ك��رك �ت��ر «ب ��وزع ��الن» وق ��د ع�م�ل��ت «اب ��دي ��ت على
الشخصية منذ ارب��ع س�ن��وات والمختلف فيه
هو الشكل وال��زي مستمد من التراث الكويتي
وك �ن��ت اري� ��د ان اج �م��ع ب �ي��ن ال �ص �غ��ار وال �ك �ب��ار
على تلك الشخصية وان يكونو محبين لهذه
ال�ش�خ�ص�ي��ة او ال�ك��رك�ت��ر وي �ت��م ط��رح م��واض�ي��ع
اجتماعية بشكل هادف وكوميدي.
وعما اذا كانت الشخصية محصورة باالطفال
او ال �ك �ب��ار ق � ��ال :ك �ن��ت اف �ض ��ل م �س ��ار االط �ف ��ال

ف��ي ال�ب��داي��ة م��ع وج��ود ص�ع��وب��ة ولكنني ه��ذه
االع� �م ��ار ت�ت�ق�ب��ل ال�ش�خ�ص�ي��ة وس �ب��ق ان واج��ه
االط�ف��ال تلك الشخصية م��ن خ��الل الفعاليات
التي اش��ارك بها ام��ا الكبار احبو الشخصية
كونها نابعة من التراث ورايت ان هناك تقبل
م��ن ك��ل االع �م ��ار .وام ��ا ع��ن اط��الل��ة «ج��وك��ري»
ال ��ى ال �ج �م �ه��ور ق� ��ال :اع� ��رض م ��ن خ ��الل م��وق��ع
اليوتيوب حلقات بعنوان «يوميات جوكري»
ال� �ت ��ي ي ��وج ��د اق � �ب� ��ال ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن ال �م �ت��اب �ع �ي��ن
بحيث يتم طرح موضوع معين في كل حلقة
واستمدها من واقع الناس او التي تطرح في
السوشيل ميديا.
وع��ن ف�ك��رة ال�ع��الق��ة بين ال�ع��رائ��س والجمهور
ق ��ال :اس��اس��ا ال�ف�ك��رة ع�ن��دم��ا ق��ام ب�ه��ا اخ��وان�ن��ا
في مصر وه��ي ال��رائ��دة في ه��ذا المجال كانت
الغاية ان ي��رى الناس الدمى المتحركة وهي
ب �م �ف��رده��ا وي �ك��ون ال �م �ح��رك ل�ت�ل��ك ال�ش�خ�ص�ي��ة
م� �خ� �ت� �ف� �ي ��ة وب � ��ذل � ��ك ت � �ك � ��ون ع � ��الق � ��ة ب � �ي� ��ن ت �ل��ك
ال�ش�خ�ص�ي��ة وال�ج�م�ه��ور ول��ذل��ك ن��رى ان هناك
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ش �خ �ص �ي ��ات ال� �ت ��ي ت� �ك ��ون ف��ي
ذاك � ��رة ال �ج �م �ه��ور ول�ك�ن�ه��م الي �ع��رف��ون م��ن هو
ال�ج�ن��دي ال�م�ج�ه��ول ال��ى ادى ت�ل��ك الشخصية
كما نستنتج بأن مسرح العرائس هو مسرح
ال��دم��ى وال�ك��راك�ي��ز وال�ع��رائ��س المتحركة ومن
المعلوم أن ل�ه��ذا ال�م�س��رح ت��أث�ي��را كبيرا على
األط� �ف ��ال ال �ص �غ��ار ح �ي��ث ي�ب�ه��ره��م وي��ده�ش�ه��م
ب�ق�ص�ص��ه ال �ه��ادف��ة ال �ت��ي ت �س �ع��ى ال ��ى اي �ص��ال
القيم الفاضلة واألخ��الق النبيلة لغرسها في
نفوس هؤالء الصغار.

مواضيع هادفة
واض � � ��اف ق� ��ائ� ��ال :ق �م ��ت ب� ��زي� ��ارة ال� �ع ��دي ��د م��ن
ال� � � �م � � ��دراس ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ن خ � � ��الل ات ��اح ��ة

ت�صوير رائد الدمريي
ال�ف��رص��ة ل��ي خ��الل ال�م�ن��اس�ب��ات او ال�ف�ع��ال�ي��ات
ال �ت��ي ت �ق��ام وت� �ك ��ون ه �ن��اك ف� �ق ��رات ل�ش�خ�ص�ي��ة
ج ��وك ��ري» وال �ع��ائ �ل��ة وه ��م زوج� �ت ��اه «س��ات��وه»
و«منشنوه» وولدهم «جوجو» وايضا توجد
ش �خ �ص �ي��ة م �ح �ب �ب��ة ل��الط �ف��ال وه� ��ي ش�خ�ص�ي��ة
«كاتوه» وهناك شخصية ستكون قريبا معهم
وه��و «دك �ت��ور م�ش�خ��وط» وم��ن خ��الل مشاركة
وج ��ود ه��ذه ال�ش�خ�ص�ي��ات ف��ي ال�ع��ائ�ل��ة وج��دن��ا
االقبال والتفاعل مع االطفال في المدارس مع
ط��رح م��واض�ي��ع ه��ادف��ة وت��رب��وي��ة وال �ت��ي تحث
ع �ل��ى االم� ��ور االي �ج��اب �ي��ة وال�ت�ح�ف�ي��ز م��ن خ��الل
ال��رس��ائ��ل ال �م �ط��روح��ة وال �ت��ي ت �ك��ون مناسبة
لعمره.

االستمرارية
وعن أمنياته التي يود ان تتحقق على
ارض الواقع ق��ال :اتمنى ان تكون هناك
اس �ت �م��راري��ة ل �ه��ذا ال �ن �ش��اط ف ��ي ال �س �ن��وات
القادمة ومن خالل المشاركات والحضور في
الفعاليات المتعددة والتي تقام س��واء خاص
ب�ه��ا او ال�م�ش��ارك��ة ف��ي ان�ش�ط��ة ث��ان��وي��ة واي�ض��ا
ك��ان ي��راودن��ي ح�ل��م ان ي �ك��ون ل�ع��ال��م ال�ع��رائ��س
ل �ه �م �ي��ة وم �ت��اب �ع��ة م �ث��ل ال� �ب ��رام ��ج ال �م �ش �ه��ورة
م�ث��ل اف�ت��ح ياسمسم او ع��ال��م دي��زن��ي بحيث
ي�ك��ون خ��اص فقط ل��ذل��ك ال�ن��وع م��ن الفن
وان ي �ك��ون ال �ن��اس واع �ي �ي��ن ل�م��ا ي�ق��دم
ف��ي م�س��رح ال �ع��رائ��س ال ��ذي يضاهي
م ��اي� �ق ��دم ع� �ل ��ى ال� �م� �س ��رح ب ��ان ��واع ��ه

واتجاهاته المختلفة.

امتداد
وع �م��ا اذا ك ��ان ي�ض��اي�ق��ه ان ي �ق��ارن «ج��وك��ري»
ب��ان �ه��ا ام � �ت� ��داد ل� � � «ب� ��وزع� ��الن» ق � ��ال :ب��ال�ع�ك��س
ه � � ��ذه ت �ع �ت �ب ��ر اح� � �ي � ��اء ل �ش �خ �ص �ي��ة ب� ��وزع� ��الن
واليضايقني واذا اعتبر البعض ان «جوكري»
هو امتداد لشخصية «ب��وزع��الن» فيعنى ذلك
انني نجحت في احيائها من جديد مع العلم
ان ش�خ�ص�ي��ة «ب� ��وزع� ��الن» ال �ك��ل اح �ب��ه وال �ك��ل
ي�ع��رف��ه ح�ت��ى وق�ت�ن��ا ال �ح��ال��ي .وع��ن مشاركته
خ ��ارج ال�ك��وي��ت ق ��ال :ات�م�ن��ى ان اظ�ه��ر واش ��ارك
ف ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي ب��رف �ق��ة ش�خ�ص�ي��ة
«ج � ��وك � ��ري» وان اري � �ه� ��م م � � ��اذا ي� �ق ��دم وس �ب��ق
ان ش ��ارك ��ت ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن وات �م �ن��ى ان ت �ك��ون
هناك زي��ارات مماثلة ال��ى باقي دول الخليج.
وعما اذا كانت هناك مشاركات ف��ي الوسائل
االع��الم �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ق ��ال :ن�ع��م ش��ارك��ت في
ق��روب «ت��دري» ال��ذي يقدم ف�ق��رات توعوية مع
الدكتور عدنان الموسوي واتعاون ايضا مع
استديو احمد ماتقي كما شاركت في تلفزيون
الكويت واذاع ��ة الكويت وش��ارك��ت ف��ي العديد
م��ن ال �ب��رام��ج االذاع� �ي ��ة .وب �س��ؤال��ه ع��ن أس �ب��اب
ً
اختيار اس�م��اء الشخصيات وان تكون بعيدا
ع��ن ال��واق��ع ق��ال :ان��ا حريص ان تكون االسماء
فانتازية حتى اليفسرها البعض بان القصد
م�ن�ه��ا اس ��م م�ع�ي��ن اواس� ��م ع��ائ �ل��ة م�ع�ي�ن��ة ل��ذل��ك
ابتكرت اسماء خيالية التي يسهل حفظها.

اهتمام «املجلس الوطني»
ت �ط��رق ب ��در دش �ت��ي ال ��ى أه�م�ي��ة ان
ت �ك��ون ه �ن��اك ج �ه��ة رس �م �ي��ة تهتم
ب�م�ج��ال م �س��رح ال �ع��رائ��س ح�ي��ث ق��ال:
ن�ت�م�ن��ى ان ي �ك��ون ه �ن��اك م �س��رح ل �ل �ع��رائ��س وان
تتبنانا اي ج�ه��ة رس�م�ي��ة ن�ك��ون ت�ح��ت مظلتها
ودائ��رة اهتمامها واليوجد من يهتم بمثل هذه
األنشطة اال المجلس الوطني للثقافة والفنون
واالداب بطبيعة وج��ود المسرح ب�ص��ورة عامة
تحت ادراته وهي المعنية والمسؤولة المباشرة

عن ذل��ك المجال ونتمنى ان يكون هناك مسرح
خاص واهتمام ونحن نتشرف في التعاون سواء
المجلس او غيره من الجهات المعنية وانا على
يقين تام ان هناك من يهتم من قيادات المجلس
بذلك المجال في حال يقينهم بان هناك طاقات
شابة تستحق االهتمام والرعاية ومنحهم الثقة
وان��ا وغ�ي��ري م��ن المهتمين ذل��ك المجال ننتظر
ذلك وانا على اتم االستعداد في حال طلب مني
اي مشاركة فعلية.

الفكرة من املواضيع الدارجة باملجتمع
خ��الل ال�ح��وار اك��د دش�ت��ي ان��ه يستمد القصة
والفكرة م��ن المواضيع ال��دارج��ة ف��ي الكويت
وال �م �ج �ت �م��ع ال �ع��رب��ي وغ��ال �ب��ا م ��ا ي �ت �ج��ه ال��ى
ال�م�ش��اك��ل االس��ري��ة وال�ت��ي ي�ت�ط��رق ل�ه��ا بشكل
ك ��وم� �ي ��دي وخ� �ف� �ي ��ف وال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي ت �ه��م

ال� � �ش � ��ارع .ك �م ��ا اك � ��د اي� �ض ��ا ان ه� �ن ��اك ال �ج �ي��ل
ال� �ج ��دي ��د م ��ن ال� �ش� �ب ��اب ال � ��ذي ي �ت �ل �م��س م�ن�ه��م
ن��وع�ي��ة ال�م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ت��ي ي��ري��دون�ه��ا ويعمل
لها قصة وسيناريو ويطرحها من خالل تلك
الشخصيات.

فكرة اإلنتاج
ن��وه ب��در دش�ت��ي ال��ى ان��ه ح��اول اك�ث��ر م��ن م��رة ان
ي�ط��رح ف�ك��رة ال�ت�ع��اون م��ع ال�م�ن�ص��ات المشهورة
التي اخذت تنتشر انتشارا ساحقا في العالم وان
يتم انتاج مسرح العرائس حيث ق��دم المشروع
لكن قوبل االمر بالرفض لعدة اسباب واعذار الن

باعتقادهم ان تلك النوعية من الفنون اصبحت
ميتة وال ت��در عليهم بالربح فهم جهة تجارية
وتبحث عن الربح واليرون ان انتاج في العرائس
قد ت��در عليه بالعائد المالي المماثل للمسالت
او االفالم.

أفضل مسار
املشاركة مع األطفال في
البداية مع وجود صعوبة
ولكنني وجدت أن هذه
األعمار تتقبل الشخصية
أعرض من خالل موقع
«اليوتيوب» حلقات بعنوان
«يوميات جوكري» التي
يوجد إقبال عليها
من املتابعني حيث ُيطرح
موضوع معني في كل حلقة
أتمنى أن تكون هناك
استمرارية لهذا النشاط
في السنوات القادمة
ومن خالل املشاركات
والحضور في الفعاليات
املتعددة
ال يضايقني إذا اعتبر
البعض أن «جوكري»
امتداد لشخصية
«بوزعالن» فهذا دليل
على نجاحي في إحيائها
حرصت على أن تكون
األسماء فانتازية حتى
ال يفسرها البعض بأن
القصد منها اسم معني
أو اسم عائلة معينة

