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)زين عالم( محمد احلملي مع الزميلة أميرة عزام في ديوانية »األنباء« 

@ amira3zzam - أميرة عزام

ما جديدك؟
٭ حاليا نقوم بتجهيز مسرحية 
»عالء الدين الكوميدي« وهي من 
إعدادي وإخراجي وحتاكي قصة 
عالء الدين لكن بشكل كوميدي 
وبفكرة جديدة مع تغيير بعض 
األحداث الرئيسية، وهنا أحاكي 
عالء الدين كمــا يراه احلملي 
وليس كما يعرفــه اجلمهور، 
حيث ستشهد املسرحية الكثير 
مــن االضطرابــات القانونية، 
وهــي بالنســبة لــي خطــوة 
جديــدة، وســتعرض خــالل 
أيــام علــى مســرح دار املهن 
الطبية باجلابرية، وساعرض 
مسرحية »فرحة ما متت« في 
أميركا بدعوة من طلبة الكويت 

املغتربني هناك.

كيف تختار طاقم عملك؟
يتــم  الفنانــني  اختيــار  ٭ 
بدراســة تامــة، وهنــاك مــن 
أرغــب في العمــل معهم دائما 
مثل عبــداهلل اخلضر وناصر 
البلوشي وجمال الشطي ونورة 
العميــري فهــؤالء أصدقائــي 
مــن اخلــط األول، وكذلك كل 
الفنانني الكبار أضع أسماءهم 
بشكل مبدئي، وبعد ذلك نعقد 
مقارنة بني النصوص واملمثلني 
ونعطــي األدوار بحكم توافق 
الشخصيات، وللعلم 9٠% من 
الشخصيات الثانوية في »عالء 
الدين« مواهب جديدة بعد أن 
قمــت باإلعــالن عــن احلاجة 
لشــخص ميثــل دور »عــالء 
الدين« واكتشــفنا العديد من 
املواهب، وأنا ضد مبدأ اختيار 
املمثلني على حسب اجلنسية، 
ولكن أحيانا عندما نقوم بتقدمي 
عروض فــي أميركا يفضل أن 
يكون الكل كويتيني لســهولة 
السفر واستخراج التأشيرة، أما 
غير ذلك فلم أميز بني الفنانني 
بناء على جنسية أو شكل إال 

إذا تطلب العمل ذلك.

هل تشترط اللهجة الكويتية 
بني املمثلني؟

٭ بالطبــع نشــترط اللهجــة 
الكويتيــة، فبعــض املرات قد 
يضحك اجلمهــور على لهجة 

املمثل، وأنا ال أرضى بذلك.

لكنك واجهت االنتقادات عندما 
سخرت من شخصية حارس 

أمن مصري؟

الفنانني الكبار لنا ومنهم داود 
حسني وأحالم حسن وسماح 
والكثيرون، وهذا دعم أحببته 

جدا.

ملاذا ال تقوم بتقدمي فكرة 
جديدة للمسرح؟

٭ مســتحيل أن نقدم فكرة 
جديــدة بنســبة ١٠٠%، فكل 
األفكار حاليا هي إعادة تدوير 
ألفكار سابقة، وبنسبة %3٠ 
تكون املسرحية مأخوذة من 
عمل سابق، أحيانا أجد فكرة 
جديــدة ومميزة وقريبة من 
العاملية، لكن ال أقوم بطرحها 
لقــول البعض انني تغيرت 
كثيــرا، واليوم أقــدم فكرة 
»عالء الدين« بوجهة نظري 
الشــخصية، وهناك أفكار ال 
ميكن تقدميها على املســرح 

وتناسب السينما أكثر.

ما النصوص التي تفضلها؟
٭ النصــوص اجليدة التي 

كتبت باحترافية.

والكاتب املفضل لديك؟
٭ محمــد احلملي، فكتابتي 
تعجبنــي كثيــرا، وأفضــل 
شــخص يكتب لي هــو أنا، 
ألنني أعرف ما أقوم بفعله.

من املمثل املفضل لديك؟
٭ كل املمثلني رائعون، ولدى 

كل ممثل ما مييزه.

تفكر بالعمل في الدراما؟
٭ عملــت بالدراما بصورة 
متقطعــة، أعمــل بهــا عاما 
وأبتعــد عنها عاما، فســوق 
الدراما له أشــخاصه، وبعد 
عملي كمخرج عرفت أن من 
الطبيعي أن يتم اختيار بعض 
املمثلني بحسب رؤية املخرج 

أو املنتج.

هل لديك شيء لألطفال؟
٭ »عــالء الديــن« تناســب 
العائلة واألطفال وســيكون 
هنــاك عمالن للعيــد، واحد 

لألطفال واآلخر للكبار.

تقوم بعرض مسرحياتك 
خارج الكويت؟

٭ نعــم، وقــد عرضنــا في 
السعودية وقطر، لكن لم أفكر 
بإنتاج عمل خارج الكويت.

٭ أوال أنــا جدتي مصرية، 
وبذلــك املصريــون أهلــي 
فكيف أسخر منهم؟ ولكن ما 
حدث كان متثيال لشخصية 
حارس أمــن، واملمثل معي 
باللهجــة  كلمــات  رمــى 
املصريــة ففهمهــا البعض 
بأنها ســخرية، ولكننا لم 

نقصد ذلك أبدا.

للجمهور وجنح األمر، وإن لم 
تــر النور أو لم يتــم رعايتها 
مــن قبــل قنــاة تلفزيونيــة 
فســنعرضها على »يوتيوب« 
ألننا قمنــا بكثير من املجهود 
على الديكــورات والنصوص 

واألزياء.

وما العائق أمام الدعم والتمويل؟

حدثنا عن مسرحيات »اليف 
شو«؟

٭ كانــت موجودة من ســنة 
٢٠٠٠، وأشــرف عبدالباقــي 
قدم »مسرح مصر« مسرحية 
كل شــهرين، ثم قدمت أعماال 
مسرحية مصورة، لكن لم أجد 
الرعاية أو الدعــم وقررت أن 
أنتجها على حســابي اخلاص 

٭ السؤال هل هناك مؤسسات 
التــي  تدعــم تلــك األعمــال 
نقدمها وتســاهم في تنشيط 
الســياحة؟ ملــاذا ســوء الظن 
دائما في الشخص الذي يطلب 
املساعدة؟ لألسف هذه مشكلة 
تواجه الشباب فنحن بحاجة 
للدعــم والتشــجيع، والدعــم 
الوحيــد الــذي رأيته هو دعم 

عبداهلل اخلضر دائما يشارك 
معك..

٭ )مقاطعــا(.. ألنني أشــعر 
بوجود شيء ناقص عندما ال 
أعمــل مع عبداهلل خضر، وإن 
كنت ال أقابله كثيرا باملسرح، 
عبداهلل كممثل ميتعني كمخرج، 
فهو يفهمني وهو يدي الثانية.

تفضل اإلخراج أم التمثيل؟
٭ أرى نفســى كمخرج أقوى 
من ممثل، وأحب االستفادة مما 
حولي، وخالل تواجدي في لندن 
شاركني أبنائي، وأنا أشكرهم 
بكتابــة »ماما نانــا«، فالطفل 
يتعامل مع األمور بخيال كبير.

هل تواجه مشاكل بالرقابة؟
٭ موضــوع الرقابة ســيحل 
قريبــا، وبالنســبة لــي ليس 
لدي مشــكلة مع أي شــخص 
أو مراقــب معني، أرغب في أن 
تعطــي الرقابــة حريــة أكبر، 
وأشــيد اليوم بالنظــام فيها، 
ألنهم وجدوا حلوال جديدة رغم 
الروتني القاتل، فهم يتواصلون 

بشكل أفضل.

كيف ترى سنة 2018؟ والى 
ماذا تطمح خاللها؟

٭ أمتنى أن يتــم بناء 5 دور 
أوبرا جديدة، وأمتناها ســنة 
خير بدون أي مشاكل أو أحقاد 
أو حسد أو حروب داخلية أو 
خارجية، فنحن كممثلني نتأثر 
كثيرا باالقتصاد والسياســة، 
ومــع غــالء األســعار تتوقف 

الناس عن الذهاب للمسرح.

وماذا عن تناول األعمال 
املسرحية لألمور السياسية؟

الســمو األميــر  ٭ صاحــب 
يحاول جاهــدا أن يصلح بني 
دول اخلليــج خارجيا، فليس 
من الصواب أن نفتعل املشاكل 
بالداخــل، نحن معه وســمعا 
وطاعــة له، ونعمــل من اجل 

الوطن وصاحله.

كلمة أخيرة؟
٭ شــكرا جلريــدة »األنباء«، 
وأمتنى أن نعيش بسالم وبأمان 
دائما، وأشكر والدي ووالدتي 
الدائم لي، وأشــكر  لدعمهمــا 
زوجتــي لصبرهــا وتفهمهــا 
للظــروف، وأمتنــى أن أكون 

عند حسن ظنها دائما.

أطمح لـ 5 دور 
أوبرا جديدة في 

2018

دعمي الوحيد 
من كبار الفنانني.. 
وملاذا سوء الظن 

فيمن يطلب 
الدعم؟

كل الفنانني 
رائعون.. وأشيد 
بالرقابة وأمتنى 
أن تعطي حرية 

أكبر

أنا ضد اختيار 
املمثلني على 

حسب اجلنسية 
ولكن اللهجة 

الكويتية 
مشروطة

احلملي: حتية تقدير لألمني اليوحة
من مبدأ من ال يشــكر الناس ال يشكر 
اهلل، أكد احلملي انه كممثل ينتمي لوزارة 
اإلعالم، ودائمــا ما يحاولون تقدمي يد 
العون في أي عمل فني، وقال: يحسب 
للمجلس الوطني عمل مهرجان الكوميديا 
واملهرجان احمللي، فنشاطهم كبير جدا في 
الفترة األخيرة رغم االنتقادات، وأوجه 
شكري وتقديري لألمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب م.علي 
اليوحة، والذي إذا تخيلنا مســؤوليته 
لوجدناهــا األكبر، فالثقافة واآلداب اذا 

غضضنا عنهما الطرف الكتشــفنا أن 
هناك قطاع الفنون من فن تشــكيلي 
ونحت ورسم وخزف ثم مسارح وقاعات 
وموســيقى وتراث وغيرها من األمور 
التي ال تنتهــي. وتابع: كلمة حق تقال، 
اليوحة إنسان متواضع وبابه مفتوح لكل 
الناس، وأذكر عندما تعطلت لي معاملة 
ذهبت إليه ألشتكي وأنتقد، فقام بنفسه 
ومشى معي، وأطفأ غضبي وتابع حتى 
متت املعاملة، فتحية تقدير لهذا الرجل 

املخلص ولعمله الدؤوب.

»فوتوكوبي« ختام أسبوع السينما العربية بـ »نيويورك«
يختتم فيلــم »فوتوكوبــي«، فعاليات 
أسبوع السينما العربية مبدينة »نيويورك« 
 ،MoviePigs األميركية والذي تنظمه منصة

بالتعاون مع مركز السينما العربية.
ويعرض الفيلم في السادسة مساء ٢3 
اجلاري بتوقيت نيويورك، ويعقب العرض 
ندوة مناقشة بحضور بطلة الفيلم، الفنانة 
شيرين رضا، ومن املنتظر أن يطرح جتاريا 

في دور العرض ديسمبر املقبل.
وقــد أثــار »فوتوكوبــي« ردود أفعال 
إيجابيــة وإعجابــا مــن جانــب الفنانــني 
والنقاد، خالل عرضه في املسابقة الرسمية 
ملهرجان اجلونة السينمائي، ويحكي قصة 
محمود فوتوكوبــي، وهو رجل في أواخر 
اخلمسينيات من عمره ميتلك مكتبة لتصوير 
ونسخ املستندات في حي عبده باشا، ويرى 

محمود أن مهنتــه كـ»جميع« في صحيفة 
تتالشى تدريجيا، وبالتالي يجد نفسه مجبرا 
على التكيف ومواكبة احلياة وإال انقرض.
وتلقــى أبطــال الفيلم إشــادات كبيرة 
بالتمثيل، سواء األدوار الرئيسية حملمود 
حميدة وشيرين رضا التي فاجأت اجلمهور 
بدور امرأة عجوز، أو األدوار الثانوية لعلي 
الطيــب والطفــل أحمد داش، كما شــهدت 
عروضه في مهرجان اجلونة حضورا كامل 

العدد في املسرح.
يذكر أن »فوتوكوبي« حصد جائزة أفضل 
فيلــم روائي عربي في الــدورة األولى من 
مهرجان اجلونة الســينمائي، وهو إنتاج 
شركة »ريد ستار«، بطولة محمود حميدة 
وشيرين رضا وعلي الطيب وأحمد داش، 

شيرين رضاتأليف هيثم دبور وإخراج تامر عشري.

صبا: »مسافر حلب إسطنبول« قصة حقيقية

احلملي: ال توجد فكرة جديدة %100
وأفضل من يكتب لـي هو أنا

الفنان محمد احلملي هو ممثل ومخرج ومؤلف ومغن كويتي، خريج املعهد العالي للفنون املسرحية، دخل املجال 
الفني من خالل املسرح الشبابي، حيث شارك بالتمثيل والتأليف واإلخراج في العديد من املسرحيات، كما نال 

العديد من اجلوائز بعد مشاركاته األخيرة في مهرجانات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. احلملي حل ضيفا 
على ديوانية »األنباء«، حيث كشف عن جديده واختياراته املسرحية وطموحاته املستقبلية، فإلى التفاصيل:

جديده »عالء الدين« ويستعد لعرض »فرحة ما تمت« في أميركا

م. علي اليوحة

لــم تتــردد الفنانة األردنية صبــا مبارك، في 
قبــول املشــاركة ببطولــة فيلم »مســافر حلب 
إســطنبول«، الذي يناقش أوضاع الالجئني، 
عندما عرضته عليها املخرجة أنداش أوغلو، 
وبالفعل صورت العمل في تركيا لتشارك 
بــه قريبا في مهرجانات دولية عدة، قبل 
عرضه جماهيريــا. وأكدت صبا انها لم 
تتمالك نفســها مــن البكاء وهــي تقرأ 
السيناريو، لرصده بشكل إنساني مؤثر 
املأساة الرهيبة التي يعيشها الالجئون، 
وقالت: »بعد أن قرأت السيناريو، حتدثت 
مــع املخرجة وفوجئت بهــا تخبرني بأن 
الفيلــم عن قصص واقعية، بل إن أبطال 
تلك القصص احلقيقيني سيشاركونني 
البطولة، وهو ما حمسني أكثر للفيلم، 
حتى إن الطفلــة الصغيرة التي تقوم 

بدور البطولة األساســية هي أيضا من الالجئني، 
وتقف للمرة األولى أمام الكاميرا«.

ولم تكتف مبارك فقط بالبطولة، وإمنا قررت 
املشاركة في اإلنتاج أيضا، واوضحت: »أملك شركة 
إنتاج باألردن، وقدمت من خاللها أعماال سابقة، أي 
ان التجربة ليست جديدة بالنسبة إلي، وقناعتي 
بقضية الالجئني وراء إصراري على املشاركة في 
إنتاج الفيلم«. وعــن التحضيرات التي قامت بها 
وهي جتسد شخصية إحدى الالجئات على احلدود 
الســورية - التركية، التي تتطلع للسفر إلى بلد 
آخر للعيش فيه، قالت صبا، بحسب مجلة »لها«: 
»التقيت بالشخصية احلقيقية التي ألعب دورها، 
واقتربت أكثر من قصتها ومعاناتها، وهذا ساعدني 
كثيــرا في تقمص الدور، إضافة إلى أنني التقيت 
كثرا من الالجئني في تركيا، بل وأقمت في مخيمات 

الالجئني أليام.
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