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ويك أند
بالطبع سعادتي ال توصف بالعمل
مــع رج ــاء ال ـج ــداوي وسـمـيــر غــانــم،
ف ـه ـمــا م ــن ك ـب ــار امل ـم ـث ـلــن ،وأت ـع ـلــم
م ـن ـه ـم ــا ،ول ــدي ـه ـم ــا خـ ـب ــرة ك ـب ـيــرة،
صــوصــا فــي مـجــال الكوميديا،
وخـ ّ
و«معلمني فيه بصحيح» .تربطنا
ص ــداق ــة ك ـب ـي ــرة ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة ،وف ــي
املـ ـسـ ـلـ ـس ــل ت ـج ـم ـع ـن ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
املواقف الكوميدية ،إذ ّ
يجسد سمير
غ ــان ــم شـخـصـيــة «دكـ ـت ــور سـمـيــر»،
وهو جار «إنجي» ورجاء الجداوي.
ت ـ ـح ـ ــدث ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ــن املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــات
الكوميدية فــي مــا بينهم ،وأتمنى
أن ي ـنــال الـعـمــل إع ـج ــاب الـجـمـهــور
والعربي ،وأن يلقى صدى،
املصري
ّ
ّ
يتطرق إلى الحياة
وخصوصًا أنــه
العائلية.
■ كيف تسير عمليات التصوير؟
ن ـص ـ ّـور حــالـيــا بــاس ـت ـمــرار م ــن أجــل
ّ
الـ ـتـ ـم ــك ــن م ـ ــن ال ـ ـل ـ ـحـ ــاق ب ــالـ ـع ــرض
الــرمـضــانــي ،وانتهيت مــن تصوير
ن ـ ـ ـصـ ـ ــف املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي دي ـ ـ ـكـ ـ ــور
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ف ـي ـهــا
«إنجي» ،واآلخر هو ديكور منزلها،
وه ـمــا ف ــي «اس ـتــديــو امل ـغــربــي» في
م ـن ـط ـقــة ش ـب ــرام ـن ــت فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة.
تجمعني املـشــاهــد فــي الــديـكـ َ
ـور ْيــن
ّ
باملمثل خالد سرحان ّالذي يجسد
شخصية زوجـ ــي ،ويـكــثــف املـخــرج
أحـمــد ن ــور ع ــدد ســاعــات التصوير
ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مـ ـن ــه قـ ـب ــل حـ ـل ــول شـهــر
الصوم.
■ هل ِلك أن تصفي أجواء الكواليس التي
تجمعك بالفنانني؟
ّ ِ
كلها حب واحترام وتعاون ومحبة
زائ ـ ـ ـ ــدة ،وك ـل ـن ــا ن ـح ــب ه ـ ــذا ال ـع ـمــل،
ون ـ ـ ـبـ ـ ــذل أقـ ـ ـص ـ ــى ج ـ ـهـ ــد لـ ـلـ ـخ ــروج
للمشاهد العربي بأجمل صورة.
مسلسلك املـتــوقــف «خيانة
■ م ــاذا عــن
ِ
ع ـص ــري ــة» (ت ــأل ـي ــف فـ ـ ــداء ال ـش ـنــدوي ـلــي،
وإخراج سميح النقاش)؟
كــان ُيفترض أن نبدأ تصويره هذا
العام بعد مرحلة من التوقف ،لكنه
ُتــأجــل ل ـظ ــروف إن ـتــاج ـيــة .وبـعــدهــا
شغلت بمسلسلي الحالي «يوميات
من املحتمل أن
زوجة مفروسة» .لذا ّ
ّ
نصوره العام املقبل ،ألنه عمل مهم،
وتــدور أحداثه حول االستخدامات
الـسـلـبـيــة لـلـتـكـنــولــوجـيــا وم ـســاوئ
الـ ـتـ ـط ـ ّـور ،وانـ ـعـ ـك ــاس ــات ذل ـ ــك عـلــى
األوضاع األسرية.

خوضك مجال تقديم البرامج من
■ بعد
ِ
خالل ّ
«قوي قلبك» ،هل يمكن أن تعيدي
ّ
الكر ُة؟
لـ ــو أعـ ـجـ ـب ــت ب ــال ـف ـك ــرة امل ـط ــروح ــة
ف ـس ــأق ـ ّـدم ـه ــا .تـلـقـيــت ردود أف ـعــال
إي ـج ــاب ـي ــة وجـ ـ ّـيـ ــدة حـ ــول بــرنــامــج
«قـ ّـوي قلبك» ،ســواء من أصدقائي
ُوزم ــائ ــي ،أو م ــن الـجـمـهــور ال ــذي
أع ـج ــب بـفـكــرة ال ـبــرنــامــج وطــريـقــة
تـقــديـمــي ل ــه .وف ــي ال ـن ـهــايــة ،يبقى
الجمهور هو الفيصل ،والحمد لله
ّ
أعتقد أنـنــي نجحت فــي التجربة،
وواف ـقــت مــن الـبــدايــة عـلــى تقديمه
ّ
ألن ـ ــه م ـمـ ّـيــز وم ـخ ـت ـلــف ع ــن بــرامــج
ال ـ ــ«تـ ــوك شـ ــو» األخ ـ ـ ــرى .وأه ـ ــم ّما
ّ
وشجعني على تقديمه أنه
دفعني
يـبـتـعــد ع ــن الـسـيــاســة ال ـتــي تـغــرق
ف ـي ـهــا بـ ـل ــدان ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي فــي
ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة .ح ـظــي «قـ ـ ّـوي
قـلـبــك» بنسبة مـتــابـعــة كـبـيــرة في
كل الــدول العربية ،وردود األفعال
أبهرتني.
ّ
■ م ــاذا تـمــثــل ل ـ ِـك ابـنـتـ ِـك ِ«ق ـس ـمــت» في
الحياة؟
ال ــدن ـي ــا ص ـ ــارت أج ـم ــل ف ــي ن ـظــري
وأصـبــح لها معنى منذ أن جــاءت
لقد أصبحت
«قسمت» إلى
ِ
الحياةّ .
ً
األيـ ـ ــام غــال ـيــة فـ ـع ــا ،ألنـ ـه ــا غـيــرت
كثيرًا في حياتي .قبل مولدها ،كنت
ش ـي ـئــا ،وبـ ـع ــده أص ـب ـحــت شخصًا
آخر .إحساس األمومة جميل جدًا،
وه ــي تـعــد أه ــم مــا فــي حـيــاتــى بال
ّ
وأريد القول إن
مبالغة أو مجازفةّ .
«قسمت» هي الدنيا كلها بالنسبة
ِ
إل ـ ّـي ،وأط ـلــب مــن الـلــه أن يحفظها
لي.
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ّ ّ
هشك بشك
«إذا ولو» بابا زيد شاء أن يستريح؟
محمد همدر
أطلق الفنان اللبناني زيد حمدان (لصورة) فيديو كليب
أغنية «إذا ولو» ( Iza w Lawـ من تأليفه وغنائه) ،في 30
آذار (مــارس) املاضي ،على قناته الخاصة على يوتيوب.
تلت ذلك حفلة لفرقة  Zeid and the Wingsفي مقهى «راديو
بيروت» (مار مخايل ـ بيروت) بعنوان  ،Game Overأعلن
ّ
زيد أنها آخر حفلة للفرقة في لبنان.
ّ
وألن زيد لم يغادر ساحة الـ«أندرغراوند» منذ انطالقته
ّ
فــي نـهــايــة التسعينيات ،ط ــرح مـحـ ّـبــوه أسـئـلــة ع ــدة :هل
ً
ّهو نوع من ترويج جديد؟ هل قـ ّـرر زيد التوقف فعال ،أم
ّ
أنها كذبة ّ
األول من نيسان؟ علمًا بأن الفرقة أحيت ّخالل
اليومني املاضيني سهرتني في القاهرة ،قالت أيضًا إنهما
«األخيرتني».
بدأ زيد حمدان العمل عام  1997مع ياسمني حمدان وفرقة
«ســوب كيلز» ،واستمر فــي إنـتــاج املوسيقى بعد توقف
ّ
األخيرة عن العمل .وفي ظل عمله املستمر ،قد يفوتنا أن
ّ
ً
لديه مشاريع أخــرى غير موسيقية ...عائلية مثال! يطل
زيد في الفيديو كليب الجديد (إخــراج ومونتاج ريموند
ّ
جميل ـ  3:53دقيقة) مع ابنه «أبـيــل» الــذي لم يبلغ عامه
ّ
ّ
الثاني بعد .هــو جامد وابـنــه يتحرك ،وك ــأن الحياة اآلن
تدور فقط حول الصغير الوافد حديثًا إلى حياة موسيقي
الـ«أندرغراوند».
في أكثر من غرفة وإلى خارج املنزل ،يقود الطفل الحركة
في الصورة ،فيما يقول زيد ما يشعر به من خالل األغنية.
يبدأ متشائمًا أو مصدومًا« :ما عم بعرف فيق من هالحلم
ال ـغــريــب .حــاســس حــالــي ض ـع ـي ــف .»...ثــم ي ـعــود فـيـتــأمــل:
«ما تزرب حالك بقفص ،فرود جوانحك ،خود نفس ...عم

بتغيب الشمس عمشروع كبير ...تسمم الجو بإذا و لو».
ك ـمــا ج ــرت الـ ـع ــادة ف ــي ال ـف ـيــديــو كـلـيـبــات ال ـســاب ـقــة ،يطل
ّ
صــاحــب أغنية «جـنــرال سليمان» بــا تكلف أو مجهود.
الديكور يقتصر على غرفة نوم الطفل وألعابه وعلى غرفة
الجلوس .اصطحب الصغير زيد إلى بيروت التي تشهد
وإلى حقل صغير أخضر مليء بالزهور.
فوضى العمارّ ،
زيــد ال يـتـحـ ّـرك ،كــأنــه ليس مــوجــودًا رغــم م ـحــاوالت ابنه
الكثيرة للتواصل معه ،لينتهي به األمر باكيًا ممسكًا بيد
يجره خلفه ُ
والده ،قبل أن ّ
ويخرجه من جموده.
في إعالنه عن حفلة بيروت األخـيــرة التي حملت عنوان
 Game Overفــي ّ
األول مــن نـيـســان ال ـحــالــي ،أك ــد حـمــدان
ّ
أنـ ــه بـحــاجــة إل ــى تـ ّمـضـيــة امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت م ــع الـعــائـلــة
للحفلة (2
وأخــذ استراحة ،لكنه أضــاف في اليوم التالي
ّ
نيسان /أبريل) على صفحة الحفلة على فايسبوك أنه لن
ينتج أو يـعــزف مــن اآلن فـصــاعـدًا فــي لبنان ك ـ Zeid and
 ،the Wingsبل سينتقل إلى اإلنتاج تحت اسم Lebanese
 .Undergroundتجربة سيخوضها الفنان اللبناني مع
موسيقيني ووج ــوه مختلفة أو جــديــدة ،كما فعل سابقًا
في تعاونه مع عازفني ومغنني في لبنان وخارجه .وزيد
بارع في تقديم وجوه جديدة ،وفي إنتاج أعمال مشتركة
معها كما حصل مع مريم صالح من مصر ،وكانديا كورا
من غينيا ،وهبة منصوري من سوريا.
ّ
بــاخ ـت ـصــار ،يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إن ف ـيــديــو كـلـيــب «إذا ول ــو»
شـكــل م ــن أش ـك ــال اإلع ـ ــان ع ــن مــرحـلــة ج ــدي ــدة ف ــي حـيــاة
زيــد الشخصية ،التي ستؤدي ّ
ربما إلــى نقلة جديدة في
مشاريعه املوسيقية ،رغــم حفاظه على الشكل أو النمط
ال ــدائ ــم ال ـ ــذي ي ـع ـت ـمــده ف ــي مــوس ـي ـقــاه ال ـت ــي ت ـت ـن ـ ّـوع بني
اإللكترونيك والبوب.

ترافقك إلى موقع التصوير؟
■ هل
ِ
ت ــراق ـف ـن ــي فـ ــي ّأيـ ـ ـ ــام ال ـ ُـعـ ـط ــل ف ـقــط.
وعندما تذهب إلى موقع التصوير،
تجد ترحيبًا من كل زمــائــي .أفرح
بـهــذا الـجــو الجميل ال ــذي يدعوني
إلى التفاؤل والحب.
■ بـعـيـدًا عــن ال ـفــن ،هــل دال ـيــا الـبـحـيــري
إنسانة رومانسية؟
أنــا رومــانـسـيــة بطبعي وأمـيــل إلى
س ـمــاع األغ ـن ـيــات الـعــاطـفـيــة ،وإل ــى
ال ـ ـهـ ــدوء ،وأعـ ـش ــق ال ـج ـم ــال ف ــي كــل
شيء .الرومانسية جزء من حياتي.
الذي تحتاج إليه املرأة من الرجل؟
■ ما ّ
أعـتـقــد أن ـهــا تـحـتــاج إل ــى ق ــدر كبير
مــن االه ـت ـ ّمــام ،بمعنى أن يشعرها
الــرجــل بأنها أهــم مــا فــي حياته .ال
تقتصر نظرة املرأة إلى الرجل على
املــاديــات ،بل تشمل العطف والحب
أيضًا.

■ وماذا عن الشخصية التي يفترض أن
تؤديها في هذا العمل؟
أؤدي شخصية فـتــاة فـقـيــرة تعمل
فـ ــي أح ـ ــد املـ ـص ــان ــع ،ت ـ ـتـ ــزوج نـجــل
ّصــاحــب امل ـص ـنــع ،وف ـج ــأة تكتشف
أنه غير قادر على اإلنجاب .عندها،
تـلـجــأ إل ــى الـتـلـقـيــح االص ـط ـنــاعــي،
وبالفعل تنجب طفلتني ،فيما ترغب
ف ــي إنـ ـج ــاب ط ـفــل ذكـ ــر ك ــي تضمن
الــوصــول إلــى امل ـيــراث .هـكــذا ،تلجأ
الصناعي،
مـ ّـرة أخــرى إلــى التلقيح
ُ
زوجها ،وتنجب
لكن من رجــل غير
ّ
ُ
هـ ــذا ال ـط ـفــل لــت ـفــاجــأ ب ــأن ــه مـصــاب
ب ـم ـّـرض خ ـط ـي ــر ،وت ـك ـت ـشــف الح ـقــا
بـ ــأنـ ــه م ـ ــرض وراثـ ـ ـ ــي ح ـص ــل عـلـيــه
الطفل مــن الشخص املجهول الــذي
استعانت به في عمليه التلقيح .ثم
يعرف ُ زوجـهــا الحقيقة ،والطريقة
الـ ـت ــي أن ـ ـجـ ــب مـ ــن خ ــال ـه ــا ال ـط ـفــل.
ّ
أعتقد أن لــأحــداث بعدًا اجتماعيًا
كبيرًا وأتمنى أن يخرج إلى النور.

■ ه ــل تــواف ـقــن ع ـلــى أن ت ـكــونــي زوج ــة
ثانية؟
أن ــا أح ـتــرم رغـبــة أي ام ــرأة تــريــد أن
تصبح زوجــة ثانية ،لكن بالنسبة
ّ
إلي أنا ال أقبل هذا.

■ دالـيــا البحيري محظوظة بالعمل مع
ّ
كبار الفنانني والكتاب املصريني؟
بالطبع .كانت بداياتي مع املخرج
الـقــديــر رأف ــت املـيـهــي ،وشــاركــت في
أف ــام كتبها الـسـيـنــاريـســت الكبير
وحـ ـي ــد حـ ــامـ ــد ،ويـ ــوسـ ــف م ـعــاطــي
وغيرهما ،ووقفت أمام النجم عادل
إم ـ ـ ــام ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـع ـظــم مـمـثـلــي
جيلي ،وتعلمت مــن الجميع ،وأنــا
أحب مهنتي كثيرًا.

إليك؟
■ ماذا تمثل الرياضة بالنسبة ِ
الرياضة عامل مهم جدًا في حياتي.
وي ـج ــب ع ـلــى اإلن ـ ـسـ ــان ،س ـ ــواء كــان
ً
ر ّج ــا أو ام ــرأة ،ممارسة الرياضة،
ألنها تمنح الجسد حيوية وصحة.
وشــاركــت أخيرًا في احتفال توزيع
جــوائــز الـفــائــزيــن ببطولة «فــاركــو»
الــدولـيــة املفتوحة لــاسـكــواش ،من
الجنسني ،فــي ن ــادي «سبورتينغ»
الرياضي في مدينة اإلسكندرية.

■ ما الذي ُينهي العالقات الزوجية؟
األس ـ ـبـ ــاب ت ـخ ـت ـلــف مـ ــن ح ــال ــة إل ــى
ّ
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ـك ــن ب ـ ــرأي ـ ــي أن االثـ ـن ــن
ّ
يتحمالن مسؤولية االنفصال.
أنت مع اتخاذ الرجل القرارات في
■ هل ِ
منزله؟
أح ـيــانــا ي ـكــون قـ ــرار امل ـ ــرأة صــائـبــا،
وهـ ـن ــاك سـ ـ ّـيـ ــدات ي ـس ـ ّـي ــرن ال ـب ـيــوت
ولهن بصمات في حياة أزواجهن.

Gossip
■ بـعــد تــوقــف اسـتـمــر أك ـثــر م ــن عــامــن،
ع ـ ـ ــادت ه ـي ـف ــا وهـ ـب ــي م ـ ـجـ ــددًا ل ـت ـصــويــر
امل ـش ــاه ــد املـتـبـقـيــة م ــن مـسـلـســل «مــولــد
وصاحب غايب» (إخــراج شيرين عــادل)
ال ــذي تشاركها فــي بطولته فيفي عبده،
وح ـســن الـ ـ ــرداد ،وعـ ــزت أب ــو عـ ــوف .ومــن
املفترض أن يستمر التصوير ّملدة  10أيام
على أقصى تقدير ،ليكون العمل جاهزًا
للعرض.
■ ق ــال ــت املـمـثـلــة ال ـس ــوري ــة س ـ ــوزان نجم
الدين لـ«األخبار» ّإن دورها في املسلسل
املصري «وش تاني» الذي بدأت بتصويره
تحت إدارة املخرج وائل عبد الله «مغامرة
ف ـن ـ ّـي ــة» .فــالـشـخـصـ ّـيــة ال ـت ــي ت ــؤدي ـه ــا في
العمل «جريئة جدًا ،وبعيدة كل البعد عن
ّ
شخصيتي» ،ما قد يعرضها لالنتقادات.
ت ـت ـن ـقــل ن ـج ــم الـ ــديـ ــن ح ــال ـي ــا بـ ــن مـصــر
وسوريا ،الستكمال تصوير دور البطولة
فــي مسلسل «امـ ــرأة مــن رمـ ــاد» (إخ ــراج
نجدت أن ــزور ـ ـ األخـبــار .)2015 /4/ً 11
ويحمل هذا الدور أيضًا جرعة من الجرأة
ّ
«امل ــوظ ــف ــة درامـ ـي ــا» ،بـحـســب ق ــول املمثلة
ّ
السورية التي أنهت قبل فترة مشاهدها
في مسلسل «ماريونيت» .واألخير عمل
مـصــري مــؤجــل مــن ال ـعــام الـفــائــت ،وكــان
يحمل اس ــم «ك ــش مـلــك» (إخـ ــراج حسام
عبد الرحمن).

■ ي ـح ـيــي امل ــؤل ــف امل ــوس ـي ـق ــي ال ـل ـب ـنــانــي
م ـي ـش ــال ف ــاض ــل (ال ـ ـص ـ ــورة) ح ـف ـلــة فــي
الثاني من أيار (مايو) املقبل ،في O1NE
(الجميزة ـ بيروت) ،بمشاركة املوسيقي
ب ـي ــدرو أوس ـت ــاش ال ـق ــادم خـصـيـصــا من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدد من
املغنيني.

«سـفـيـنــة ن ــوح» (سـيـنــاريــو راف ــي وهـبــي،
وإخ ــراج حــاتــم عـلــي ،وإنـتــاج «كــاكـيــت»)،
ّ
و« 24قـيــراط» (تاليف ريــم حــنــا ،وإخــراج
الليث ّ
حجو ،وإنتاج «إيغل فيلم») .وكان
ال ــريـ ـم ــاوي ق ــد أنـ ـج ــز أخـ ـيـ ـرًا مــوسـيـقــى
مـسـلـســل «تـشـيـلـلــو» (س ـي ـنــاريــو نجيب
نصير ،وإخ ــراج ســامــر بــرقــاوي ،وإنـتــاج
صادق الصباح).
■ في الذكرى الثالثة لرحيل الفنانة وردة
الجزائرية ( 1939ـ  )2012التي تصادف
ف ــي ّ 17أي ـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو) املـ ـقـ ـب ــل ،ص ـ ـ ّـورت
اإلعــام ـيــة اللبنانية راب ـعــة ال ــزي ــات حلقة
خاصة من برنامجها «بعدنا مع رابعة»
(الـخـمـيــس ـ ـ  )20:40ال ــذي ُي ـعــرض على
قناة «الجديد» .واستضافت خاللها ابن
الراحلة رياض قصري ،واملمثلة املصرية
ّ
سيقدمن
لبلبة ،وعددًا من املغنيات اللواتي
أغاني من ريبيرتوار وردة .ومن املتوقع أن
تعرض الحلقة في شهر ّأيار.

■ كشف املؤلف املوسيقي السوري إياد
ّ
ال ــري ـم ــاوي ل ــ«األخ ـب ــار» أنـ ــه يـعـمــل حاليًا
ع ـلــى املــوس ـي ـقــى ال ـت ـصــويــريــة ملسلسلي

■ أغـلـقــت ج ـهــات األم ــن املـصــريــة شركة
خدمات إخبارية في مدينة الجيزة تعمل
م ــن دون ت ــرخ ـي ــص ،وفـ ــق م ــا أكـ ــد بـيــان
رسمي .وكانت الشركة تتعامل بالتحديد
مــع قناتي «الـعــربــي» و«ال ـعــالــم» ،ووصــف
ّ
الـبـيــان األول ــى بــأنـهــا «إخــوان ـيــة» والثانية
بالـ«إيرانية».

