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تعد مشاركتها مع الفنانني الكبار من األحالم التي تحققت

شوق :األدوار التي أؤديها تكون
عما أريده وبعيدة عن اإلساءة
من قيود الزمن الى لحظة ضعف وصوال الى أم البنات محطات وقفت عندها الفنانة الشابة
شــوق وهــو تميز بالنسبة لها كونها تـشــارك فــي أعـمــال درام ـيــة يـكــون لها صــدى عند
املشاهدين وهي التي تطمح ان تدخل الى قلوب الناس عن طريق الشخصيات التي تؤديها
وخــال مشاركتها في املسلسل الجديد نجد أنها اتخذت لنفسها وضعية مختلف في
الشكل وسـيراها الجميع بشكل مختلف عما ظهرت فيه من أعمال سابقة.

أغير شخصيتي
تمامًا كشكل
وأداء األدوار
مختلف وأحب
أن أقدم الشيء
الجديد

{

عملت مرة
واحدة مع مسرح
الشباب وكانت
فرصة جميلة

يا ها ومرحبًا بالضيوف

خالد زكي وليلى علوي أحسن ممثل وممثلة وطلعت
زكريا الحاضر الغائب في األوسكار املصري

{

كتب مشاري حامد

● حاليا تشاركني في مسلسل أم البنات ما
احساسك عن الدور الذي سـتؤدينه؟
■ الدور أحس انه جاد أكثر من االعمال
السابقة التي أديتها مثل «قيود الزمن»
حيث ظهرت في قالب كوميدي عفوي
بشخصية البنت املراهقة املدللة التي
ال يهمها سوى األكل والنوم وكذلك في
«لحظة ضعف» شخصية الفتاة التي
تعتاش على التسول مع أختها وهما
تلجئان إل��ى ال�ك��ذب إض��اف��ة إل��ى الحقد
وتجربتي مع الفنانة لطيفة املجرن في
مسلس��ل «دروب» مجس��دة دور «زينب»
ال�ت��ي تق��ع ف��ي ح��ب عبدالرحمن وه�و
أخ رب العمل ال��ذي يعمل لديه والدها
الفقير أما شخصيتي في «أم البنات»
فهي جدية وطموحة و شخصيتي هي
ب�ن��ت اس�م�ه��ا ردي �ن��ة ألول م ��رة أؤدي �ه��ا
وهي شخصيتها قوية وتحب الوصول
الى الشيء الذي تريده بهدوء من دون
مشاركة احد معها او استشارة وتحب
ش��اب��ًا معها ف��ي الجامعة ول�ك��ن التجد
أي ق �ب��ول م�ن��ه وت �ج��د ات �ج��اه��ًا م��ن اب��ن
عمتها لكي يتزوجها وه��ي شخصية
ب�س�ي�ط��ة وان ش� ��اء ال �ل��ه ت �ن��ال إع �ج��اب
الجمهور.
● ومشاركاتك في املسرح ؟
■ عملت مرة واحدة مع مسرح الشباب
وكانت فرصة جميلة والتمثيل هواية
والله وفقني في اعمال عدة وامثل.
● ما الذي تفعلينه في حال وجود أكثر من
عمل تشاركني فيه ؟
■ أغ�ي��ر شخصيتي ت�م��ام��ا ف��ي الشكل

وأداء األدوار مختلف وأح ��ب ان أق��دم
شيئًا ج��دي�دًا وف��ي عمل أخ��ر س�أشارك
به س�أؤدي شخصية متحررة وطالبة
في مدرسة أجنبية وتختلف تماما عن
شخصيتي في أم البنات.
● خــال االع ـمــال الـتــي تـشــاركــني بها يكون
مـســارك إمــا كوميديًا او تراجيديًا مــا الــذي
تؤدينه منهما ؟
■ أود في الحقيقة ان يبكي الجمهور
وألن �ن��ي أود ان اش��د ان�ت�ب��اه الجمهور
أي �ض��ا وال �ح �م��د ال �ل��ه وج ��دت ق �ب��ول من
الناس من خال تلك الناحية.
● رأيــك في بعض الفنانات الاتي تشاركن
في دور يعرض عليهن حتى وان كان مسيئا
لهن؟
■ مع احترامي للزميات لكن البد من
ق � ��راءة م�س�ب�ق��ة ل �ل �ن��ص ف � ��اذا اح �ب��ت ان
تؤديه فهي حرة واألدوار التي أؤديها
وت �ك��ون ع�ل��ى ح�س��ب م��ا أري� ��ده وي�ك��ون
بعيدًا عن اإلس��اءة وأك��ون في قلب كل
مشاهد واج��د منه ال�ق�ب��ول وان أوص��ل
إليه رسالة الفن السامية.
● مــا انـطـبــاعــك كــونــك شــاركـتــي مــع بعض
الفنانني الكبار ؟
■ ان�ط�ب��اع جميل ج �دًا وه��و أم�ن�ي��ة أي
فنان او فنانة وقد وجدت كل املساعدة
من الفنانني الكبار الذين شاركت معهم
م�ث��ل امل ��رح ��وم خ��ال��د ال�ن�ف�ي�س��ي «ف��ري��ج
ص ��وي� �ل ��ح» وامل� � ��رح� � ��وم ع� �ل ��ى امل �ف �ي��دي
وك��ذل��ك ال �ف �ن��ان��ة س �ع��اد ع �ب��دال �ل��ه ال�ت��ي
وج � ��دت م �ن �ه��ا ال �ت �ع ��اون ال� �ت ��ام مل ��ا فيه
مصلحة الجميع .

الفنانة شوق (تصوير حسن يونس)

«ال يمكننا الكتابة على صفحة سوداء» ..رحلة
غنائية تبحث عن «نور» اإلبداع
كتب شريف صالح

أق ��ام ��ت ال�ج�م�ع�ي��ة امل �ص��ري��ة ل �ف��ن ال�س�ي�ن�م��ا
برئاسة د .عبد املنعم سعد وتحت رعاية
وزي��ر الثقافة ال�ف�ن��ان ف ��اروق حسني حفل
ت��وزي��ع ج��وائ��ز أوس �ك��ار السينما املصرية
ال �ث��اث��ني ألف� ��ام ع ��ام  2008،ح �ي��ث حصل
ال� �ف� �ن ��ان خ ��ال ��د زك � ��ي ع �ل��ى ج� ��ائ� ��زة أح �س��ن
ممثل عن دوره في فيلم «طباخ الرئيس»،
وح�ص��ل ال�ف�ن��ان طلعت زك��ري��ا على جائزة
لجنة التحكيم الخاصة ع��ن الفيلم نفسه

حاتم فهمي «بحبك قوي»
حصريًا على الـ «يوتيوب»
ح ��دد امل �ن �ت��ج أح �م��د ال��دس��وق��ي م��دي��ر ع ��ام ش��رك��ة «ج� ��ود ن �ي��وز ف��ور
م�ي��وزي��ك» اإلث�ن��ني امل��اض��ي امل��واف��ق  23فبراير ُليعرض أح��دث كليب
للنجم الشاب حاتم فهمي وأغنية «بحبك ق��وي» على قناتي
«مزيكا» و «زووم».
ُ
وقرر أن تعرض قبلها بساعات عدة على قناة الشركة
بموقع ال � «يوتيوب» على اإلنترنت حوالي الساعة
العاشرة من مساء األحد  22فبراير.
أغ �ن �ي��ة «ب �ح �ب��ك ق� ��وي» م ��ن ك �ل �م��ات ال �ش��اع��ر ه��ان��ي
عبدالكريم وألحان حاتم فهمي وتوزيع أشرف أبو
زيد ،واألغنية من إخراج يونس ،وتم تصويرها
من حفات كبيرة عدة أحياها حاتم مؤخرًا.
وطرحت األغنية ضمن ألبوم كوكتيل «جود
نيوز  »1الذي طرحته الشركة في شهر يوليو
 ،2008وضمن أغاني النجوم جنات ومحمد
نور وحاتم فهمي وإيساف ومحمد قماح
والصوت الجديد أحمد رجب.
أم��ا ع��ن كليب «ب �ي��دق ق�ل�ب��ي» ،فلقد انتهى
ح��ات��م م��ن ت �ص��وي��ره ف��ي ل�ب�ن��ان م��ع امل�خ��رج
م�ح�م��د ف��اي �ض��ي وم��دي��ر ال �ت �ص��وي��ر يحيى
ف �ه �م��ي ،ح �ي��ث ع� ��اد م �ن �ه��ا م �ن��ذ أي � ��ام ب�ع��د
ش �ف��ائ��ه م ��ن اإلص� ��اب� ��ات وال� �ك ��دم ��ات ال �ت��ي
تعرض لها إثر سقوطه وهو يتزلج على
الجليد هناك.

فريق العمل
إنتاج وإخراج وبطولة :إيما
ش ��ارك ف��ي اإلن �ت��اج عبدالله
الشمري ومنذر العيسى.
بيانو :فيفي.
غيتار :أحمد الكندري.
إيقاع :نهاد جاد.
امل � � � � � � � ��ؤدون :إي � � �م� � ��ا ،أس� ��ام� ��ة
ال�خ��رس ،علي عبدالرسول،
ونهاد جاد.
مصمم األزياء :فهد.
التقنيات :عبدالله الشمري
ومنذر العيسى.
مساعد فني :خالد الشمري
مدقق لغوي :خالد سليم.

فريق «أنثروبولوجي»

وي � �ض� ��اف ال � ��ى ث �ن��ائ �ي��ة ال� � �ص � ��ورة ال �ث��اب �ت��ة
امل�ت�ح��رك��ة أو ال�ف��وت��وغ��راف�ي��ة والفيلمية ،ما
ي �م �ك��ن أن ن�س�م�ي��ه ال� �ص ��ورة امل �س��رح �ي��ة من
خ��ال حركة املغنني والعازفني على خشبة
املسرح ،من خال تغيير طبيعة االضاءة أو
الحركة البطيئة املبالغ فيها أو الراقصة أو
ارتداء األقنعة املسرحية واملابس الغريبة،
وسط العتمة والدخان والفاشات امللونة..
م � ��ا ي� �ض ��اع ��ف م � ��ن س � �ط� ��وة ال� � �ص � ��ورة ع �ل��ى
العرض.
م ��ن ث ��م ي �ت��راج��ع دور «ال �ل �غ��ة» ال ��ى امل��رت�ب��ة
الثالثة ،فليس مهما تماما أن تفهم كل ما
ي�ق��ال ،ب��ل األه��م أن تشعر بمعاناة االنسان
وأن تدرك مركبات النقص والسمو في داخل
ك��ل ن �ف��س ،م��ن ث��م ت�ص�ب��ح ال �ن �م��اذج امل��دان��ة
أخاقيا أو تاريخيا مثل راسبوتني أو هتلر،
بذات أهمية النماذج االيجابية مثل جبران
خليل جبران أو غاندي .فترجمة اللفظة أمر
ال يستحق العناء قياسًا الى متعة اكتشاف
ال��ذات والشعور باألصل االنساني املشترك
بني جميع البشر .ورغ��م أن كلمات األغاني
جاءت بلغات عدة كاالسبانية واالنكليزية
وال �ع��رب �ي��ة ،ل �ك��ن م��ن ال �س �ه��ل أن ن� ��درك أن�ه��ا
ج �م �ي �ع��ا ب �م �ث��اب��ة أن � �ش� ��ودة رائ � �ع� ��ة ت�ت�غ�ن��ى
ب��االن �س��ان ف��ي نبله وض�ع�ف��ه ،ي�ت�س��اوى في
ذلك ما يقوله الفلسطيني محمود درويش
في «ج��داري�ت��ه» بما يقوله اللبناني جبران
خليل جبران في «النبي» أو «ابن االنسان»
أو ما يقوله االنكليزي السير آرثر هبلز في
«أقوال الحكمة».
نخلص م��ن ذل��ك ال��ى أن ع��رض «ال يمكننا
ال�ك�ت��اب��ة ع�ل��ى ص�ف�ح��ة س � ��وداء» ه��و ع��رض
غ�ن��ائ��ي م�م�س��رح يهضم ف��ي داخ �ل��ه أش�ك��اال
ف�ن�ي��ة ع ��دة وي��رت �ك��ز ع �ل��ى ت �ن��وع امل��وس�ي�ق��ى
وث��راء الصورة وتجاوز حاجز اللغة بحثا
عن املعنى ،لذلك فان الجمهور الذي ينتمي
الى بلدان ولغات وثقافات مختلفة لم يجد
صعوبة في التفاعل معه والتأثر به.
واش �ت �م��ل ال� �ع ��رض ع �ل��ى ح ��وال ��ي  27ف �ق��رة،
متوسط ال�ف�ق��رة تقريبا ث��اث��ة دق��ائ��ق ،فهي
أقرب الى مقطع شعري أو أغنية قصيرة أو
مشهد مسرحي سريع .كأننا ازاء مجموعة
من القصص القصيرة املصورة واملموسقة،
ومن خالها يحلق الجمهور من أعلى ليرى
في لقطة بانورامية تراث وقصص الشعوب.
قد ال تكون جميع املقاطع بالقوة والتأثير
ذاته ،وربما كان من األفضل تكثيف الفقرات
م �ن �ع��ا ل� �ل� �ت� �ك ��رار وال� �ت� �ط ��وي ��ل ،ل� �ك ��ن ال �ج �ه��د
االبداعي املبذول من فريق العمل كبير جدًا
في جميع الفقرات.

تنطلق فرقة h
نثروبولوجي من معادلة
«التغيير» ..الجيل الشاب
يحل محل جيل الكبار

{

{

{

القاهرة  -محمد مدحت

وت �س �ل �م �ه��ا ع �ن��ه ال �ف �ن��ان خ ��ال ��د زك � ��ي ،ك�م��ا
حصلت ال�ف�ن��ان��ة ليلى ع�ل��وي ع�ل��ى ج��ائ��زة
أح�س��ن ممثلة ع��ن دوره ��ا ف��ي فيلم «أل��وان
السما السبعة».
أم ��ا ج ��ائ ��زة أح �س��ن م �م �ث��ل ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي
ف�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا م�ح�م��د ه �ن �ي��دي ع��ن دوره
ف ��ي ف �ي �ل��م «م� �ب ��روك رم� �ض ��ان أب ��و ال�ع�ل�م��ني
حمودة» ،أما جائزة أحسن ممثل دور ثان
ف �ك��ان��ت م ��ن ن �ص �ي��ب م��اج��د ال� �ك ��دوان ��ي عن
دوره ف��ي ف�ي�ل��م «ك �ب ��اري ��ه» ،وح�ص�ل��ت
دنيا سمير غانم على جائزة

أح� �س ��ن م �م �ث �ل��ة دور ث� ��ان ع ��ن دوره � � ��ا ف��ي
ال�ف�ي�ل��م ن �ف �س��ه .ك�م��ا ح�ص��د ال�س�ي�ن��اري�س��ت
ي��وس��ف م�ع��اط��ي ج��ائ��زة أح �س��ن س�ي�ن��اري��و
عن فيلم «طباخ الرئيس» ،في حني حصد
املخرج محمد يس جائزة مخرج عن فيلم
«ال��وع��د» ،وم��دي��ر التصوير محسن أحمد
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة أح �س ��ن ت �ص��وي��ر ع ��ن ال�ف�ي�ل��م
نفسه ،واملوسيقار ياسر عبدالرحمن على
ج��ائ��زة أح�س��ن موسيقى ع��ن فيلم «حسن
وم� ��رق� ��ص» ،وأي� �م ��ن ف �ت �ح��ي ع �ل��ى ج��ائ��زة
أحسن ديكور عن الفيلم نفسه.

{

خالد زكي

محمد هنيدي

ف��ي ال �ف��ن ،ك�م��ا ف��ي ال �ح �ي��اة ،ن�خ�ض��ع ألن�م��اط
ك �ث �ي��رة س��ائ��دة ل��م ت �ع��د ت�ث�ي��ر اح �س��اس��ًا وال
تعمق وعيًا ،فنشاهد فيلمًا كأننا لم نشاهده
أو نسمع أغنية ال تترك في القلب ذكرى.
ه ��ذا ال �ن �م��ط االس �ت �ه��اك��ي ال �س��ائ��د وامل��رع��ب
ي� �ث� �ي ��ر رغ � �ب� ��ة ال� �ب� �ع ��ض ف � ��ي ال � �ت � �م� ��رد ع �ل �ي��ه
وتجاوزه بحثًا عن أرض بكر لم تطأها قدم
وسماء صافية لم يلوث هواؤها .األمر أشبه
ب� «ث��ورة» صغيرة با ضحايا وال دم ،وهذا
تقريبا م��ع تفعله ال�ف�ن��ان��ة ال�ش��اب��ة اي�م��ا مع
أعضاء فرقتها «أنثروبولوجي» .مجموعة
من الشباب يهوون الغناء والعزف والرقص
وال� �ت� �م� �ث� �ي ��ل ،وأي � �ض� ��ًا ال ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ال �ت �م��رد
والتمايز عن السائد.
أال ي�ق��ول��ون «ال�ف�ن��ون ج �ن��ون»؟ طبعا جنون
لذيذ يضيء لنا طرقًا غير معهودة في الواقع
والحياة وحتى داخل النفس البشرية.
اذن تنطلق فرقة أنثروبولوجي من معادلة
«التغيير» ،فالجيل الشاب يحل محل جيل
ال�ك�ب��ار ،وال�ف�ن��ون ال�ش��اب��ة أي�ض��ًا ت��أخ��ذ مكان
ال �ف �ن��ون ال �ت��ي ش��اخ��ت وع �ج��زت ع��ن تطوير
أدواتها.
وب �ع��د أن ك �ن��ا ن � ��ردد م� �ق ��والت ج ��اه ��زة مثل
«االغ � ��راق ف��ي امل�ح�ل�ي��ة ي ��ؤدي ال ��ى ال�ع��امل�ي��ة»
تبدو اآلن أنها مقولة كاذبة ،فاالنسان كائن
عاملي بطبعه أينما كان موقعه في جغرافية
العالم ،وال يحتاج سوى أن يكون بأحامه
وقيمه وحواسه في قلب هذا العالم مرة واحد
والى األبد .وليس أفضل من املوسيقى كلغة
عاملية يعيها جميع البشر وال تحتاج الى
ترجمة.من هنا تحتل املوسيقى مكانًا بارزًا
في تجربة «أنثروبولوجي» فهي القاعدة أو
األرض�ي��ة الصلبة ل�ل�ع��روض ،ورأي�ن��ا مزيجًا
مبهرًا م��ن االي�ق��اع��ات االسبانية واليابانية
والعربية واألميركية ،يتشكل باألساس عبر
اآلالت الوترية مثل الغيتار والبيانو.
وت��أت��ي «ال �ص��ورة» ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة بعد
امل��وس �ي �ق��ى ،اذ ت�م�ن��ح ال �ص��ورة ن�ف�س�ه��ا مثل
ح� �ف ��ري ��ات أو «ش� � ��واه� � ��د» ح� �ي ��ة ع� �ل ��ى ب�ش��ر
ً
وح� �ض ��ارات ،ف �ن��رى م �ث��ا ع�ل��ى ال �ش��اش��ة في
الخلفية ص��ورًا فيلمية للمناضل اليساري
األش � �ه� ��ر آرن� �س� �ت ��و ش� ��ي غ� �ي� �ف ��ارا أو ص� ��ورًا
ف��وت��وغ��راف �ي��ة ل �ل��راه��ب األش� �ه ��ر ف ��ي ت��اري��خ
روسيا القيصرية غريغوري راسبوتني الذي
اشتهر بتناقض تصرفاته م��ا ب��ني التقوى
والورع واألفعال االباحية وقيل انه كان على
عاقة بزوجة القيصر وقتل على يد أق��ارب
القيصر نفسه.

إيما بطلة ومخرجة العرض

واذا ع��دن��ا ال��ى ع �ن��وان ال �ع��رض «ال يمكننا
ال�ك�ت��اب��ة ع�ل��ى ص�ف�ح��ة س � ��وداء» ف�ه��و يشكل
دع ��وة ل�ل�ت�س��اؤل واث ��ارة ال��ده�ش��ة وال �غ��راب��ة..
وفي الوقت نفسه يحمل أمنية مضمرة لفتح
م��زي��د م��ن ال �ن��واف��ذ لشمس االب � ��داع ،فالفعل
االب ��داع ��ي ف �ع��ل ن ��وران ��ي ال ي �ت��م ف ��ي ال �ظ��ام
والسواد والخفاء .انه فعل مسكون بالرغبة
ف��ي خ �ل��ق ع��ال��م أف �ض��ل وم ��د ج �س��ور امل�ح�ب��ة
ب��ني جميع البشر .وم��ن ع�ن��وان ال�ع��رض الى
عنوان الفرقة ذاتها وه��و «أنثروبولوجي»
ورغ� � ��م ال� �ط ��اب ��ع ال �ع �ل �م��ي ال � �ج� ��اف وال �ث �ق �ي��ل
ع�ل��ى ال �ل �س��ان ،ف�ه��و مصطلح ي�ش�ي��ر ال ��ى ما
يسمى «علم االن�س��ان» وال��دراس��ة في تاريخ
ال �ب �ش��ر وأع ��راق� �ه ��م وأص� �ن ��اف� �ه ��م ،وب � ��دال م��ن
ت�ل��ك ال��دراس��ة العلمية ال�ج��اف��ة وال�ب�ح��ث في
الحفريات والهياكل املطمورة تحت طبقات
ال �ت��راب ،تبحث الفرقة ف��ي ال�ت��اري��خ الثقافي
وال�ف�ن��ي واالب ��داع ��ي ل �ه��ذا االن �س ��ان .وم ��ن ثم
يتحول ال�ك��ون كله ال��ى م�س��رح يحكي قصة
عظيمة عن البشر ،أو كتاب حافل باأللغاز
واألس��اط �ي��ر ،أو أغ�ن�ي��ة ت�ه��دي��د ق�ل��ب ط�ف��ل أو
موسيقى تعانق الحواس الى األبد.

