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ويك أند

وجهًا لوجه

نجيب:
الشيخ
قيس
ّ

الحرب (األخرى) هي الحل
ً
عندما نقول اسمه ،نضرب مثاال عن الوسامة
والهدوء واالتزان والتهذيب والرقي .وقف ابن
الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب منذ طفولته
أمام الكاميراُ ،ليصبح نجمًا سوريًا .في حديثه
لـ«األخبار»ُ ،يخبرنا عن جديده ،وتجربته الدرامية األولى
في مصر ،وعالقته بزوجته ومولوده الجديد ،وال
يخفي آراءه في ما يحدث في بالده
وسام كنعان
■ بدأت بالعمل في عمر مبكر جدًا ،ووقفت
أمـ ــام ال ـكــام ـيــرا وت ـقــاس ـمــت ال ـب ـط ــوالت مع
ممثلني كـبــار وأن ــت فــي ســن الـ ـ  .12بماذا
أفادك هذا األمر ،وبماذا ّميزك عن غيرك؟
ّ
زودنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـغـ ـن ــى ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،وت ـم ـك ـن ــت
م ــن م ــواك ـب ــة أجـ ـي ــال مـخـتـلـفــة منهم
مــؤسـســو ال ــدرام ــا ال ـســوريــة .اطلعت
على مدارس فنية ّ
عدة وعلى ّ
تطورات
ال ـ ـفـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري مـ ـن ــذ ث ـم ــان ـي ـن ـي ــات
ّ
ال ـ ـقـ ــرن امل ـ ــاض ـ ــي .ت ـع ــل ـم ــت وراق ـ ـبـ ــت
واشتغلت مع هــؤالء قبل أن أعرفهم
ك ــأشـ ـخ ــاص وك ـق ـي ــم إن ـس ــان ـي ــة ،إل ــى
جــانــب حـضــورهــم الـفـنــي .بـعــد ذلــك،
درس ــت فــي «املـعـهــد الـعــالــي للفنون
املسرحية» وصقلت موهبتي ألدخل
مرحلة االحتراف.
■تـ ـس ــاف ــر ح ــال ـي ــا إل ـ ــى م ـص ــر وت ـخ ــوض
أولــى تجاربك في الــدرامــا هناك من خالل
مسلسل «ألــف ليلة وليلة» (تأليف محمد
ناير ،وإخــراج رؤوف عبد العزيز)ّ .
حدثنا
عن دورك ،وكيف لك أن تجيد اللهجة التي
فشل في إتقانها غالبية السوريني الذين
عملوا في املحروسة؟
نـقـ ّـدم القصة الكالسيكية املـعــروفــة،
ولكن نحاول صناعة صورة بصرية
م ـل ـف ـتــة تـ ـج ــذب ال ـج ـم ـه ــور ب ـ ـمـ ــوازاة
ميزانية ضخمة وممثلني مهمني مثل
شريف منير ،وآسر ياسني ،وعائشة
ب ــن ب ـك ــار ،ون ـي ـكــول س ــاب ــا ،وسـ ــوزان
نجم الدين ،ونسرين طافشّ ...
أجسد
«ك ـس ــرى» ملك
فــي الـعـمــل شخصية ِ
الفرس من دون االعتماد على قواعد
مسبقة الصنع عــن هــذه الشخصية
الـجــديــدة عـلـ ّـي كـلـيــا .أم ــا بخصوص
اللهجة ،فهي بيضاء غير غارقة في
املحلية والشعبية املصرية ،لذا تمكن
إجادتها.
■ أديــت أخـيـرًا دور البطولة فــي مسلسل
«ب ـنــت ال ـش ـه ـب ـنــدر» (ك ـتــابــة ه ـ ــوزان عـكــو،
وإخ ـ ـ ـ ــراج س ـي ــف ال ــدي ــن ال ـس ـب ـع ــي) ال ــذي
ُ
سيعرض في رمضان املقبل .ماذا تخبرنا
عن شخصيتك ،وما هو املختلف في هذا
العمل حتى وقع اختيارك عليه؟
ال ـع ـم ــل يـ ـق ـ ّـدم ق ـص ـصــا ع ــن ع ــائ ــات
دمشقية سكنت بـيــروت فــي بــدايــات
ا ّلـ ـق ــرن امل ــاض ــي ق ـبــل ال ـت ـق ـس ـيــم .رغــم
ّ
أننا ال ننحو باتجاه التوثيق ،إال أن
العمل ّ
يقدم حالة الوحدة واالنسجام
ال ـت ــي ك ــان ــت س ــائ ــدة ف ــي ذل ــك الــزمــن
ف ــي ب ــاد ال ـش ــام ع ـمــومــا .وم ــن جهة
ّ
ث ــان ـي ــة ،ي ـس ــل ــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى الـقـيــم
ُ
ّ
النبيلة .صحيح أن هذه القيم طرحت
ف ــي أعـ ـم ــال س ــاب ـق ــة ،ل ـك ــن تـقــديـمـهــا

مّـجــددًا مـســألــة ض ــروري ــة ،خصوصًا
أن ـن ــا ن ـطــرح ـهــا ب ـطــري ـقــة تـبـتـعــد عن
ال ــ«ك ـل ـي ـش ـيــه» .أم ــا ع ــن شـخـصـ ّـيـتــي،
ّ
يتعرض
فهي «زيد» ابن الزعيم الذي
ل ـح ــادث وي ـخ ـت ـفــي .وه ــي م ـســألــة قد
شخص في هذا الزمن.
تحدث مع أي
ّ
املختلف في «زيد» أنه يذهب بنفسه
ن ـح ــو ال ـ ـقـ ــراءة واالطـ ـ ـ ــاع وامل ـع ــرف ــة،
بعيدًا عن العنتريات .ولألمانة هذه
الشخصية منحتني أب ـعــادًا جديدة
للعب عليها.
■ حــالـيــا ،تـخــوض تـجــربــة تـقــديــم برنامج
«مــذيــع ال ـع ــرب» (ك ــل ي ــوم جـمـعــة ـ ـ 22:30
ّ
على «الحياة» و«أبــو ظبي األول ــى) ،وكأنك
تـتـعـ ّـدى ُعـلــى مهنة أخ ــرى وتــأخــذ فرصة
ّ
ربما لو ق ّدمت إلعالمي شاب لساهمت في
تكريسه وشهرته؟
ه ـ ـنـ ــا ،لـ ـس ــت س ـ ـ ــوى م ـ ـق ـ ـ ّـدم بـ ــرامـ ــج،
ّ
وال أحـ ــاول ام ـت ـهــان اإلع ـ ــام ،كـمــا أن
م ــواص ـف ــات املـ ـق ـ ّـدم ل ـج ـهــة ال ـح ـضــور
والقبول وأسلوب الكالم أبسط بكثير
م ــن م ــواصـ ـف ــات اإلع ـ ــام ـ ــي .ع ـمــومــا،
ُ
ُ
طــرحــت ع ـلـ ّـي الـفـكــرة بـ ّعــدمــا طــرحــت
ّ
على مقدم برامج لم يوفق فيها ولم
يصل مــع الجهة املنتجة إلــى صيغة
مـنــاسـبــة .فــوقــع االخ ـت ـيــار ع ـلـ ّـي على
أمل أن أكون مناسبًا للمهمةّ .
ترددت
ّ
ً
طــويــا ،لكنني رأيتها مختلفة كون
ّ
فـكــرة الـبــرنــامــج جــديــدة وخــاقــة وال
ّ
ت ـقــلــد أي ب ــرن ــام ــج آخ ـ ــر ،ك ـمــا تـمـنــح
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن ف ـ ــرص ـ ــا .وربـ ـ ـم ـ ــا ي ـك ــون
وجـ ــودي مـســاع ـدًا فــي ظ ـهــور ه ــؤالء.
وب ـعــد نـهــايــة الـبــرنــامــج ســأعــود إلــى
مهنتي كممثل.
■ ذات ّ
مرة ،سخر مسلسل «بقعة ضوء»
ف ــي إح ـ ــدى ل ــوح ــات ــه م ــن ب ــرام ــج امل ــواه ــب
ال ـغ ـنــائ ـيــةّ .
رب ـم ــا ي ـت ـكـ ّـرر األمـ ــر ف ــي جــزئــه
الـجــديــد وي ـكــون أداؤك فــي «مــذيــع الـعــرب»
مـ ــادة لـلـتـهـكــم .كـيــف سـيـكــون مــوقـفــك لو
حصل ذلك؟
ّ
ربـ ـم ــا ي ـح ـصــل ذلـ ــك وربـ ـم ــا يـحـصــل
الـعـكــس .االح ـت ـمــاالت مـفـتــوحــة ،وأي
ش ـخ ــص ي ـع ـم ــل فـ ــي م ـه ـن ــة ت ـخــاطــب
ً
ال ـج ـم ـهــور م ـب ــاش ــرة مـ ـع ـ ّـرض لـلـنـقــد
والسخرية .وهذا ما يحدث يوميًا في
ً
هوليوود مثال .عندما قـ ّـررت خوض
هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ،اع ـت ـبــرت ـهــا م ـغــامــرة
مفتوحة .وعندما ّ
قدمت نفسي بشكل
جديد توقعت النقد قبل املديح ،لكن
ع ـنــدمــا ي ـصــل ال ـبــرنــامــج إل ــى ذروت ــه
س ـت ـك ـت ـش ـفــون أه ـم ـي ـت ــه فـ ــي تـسـلـيــط
الضوء على مواهب جديدة.
■ هل تقاضيت أجرًا كبيرًا يوازي موهبتك
وشـ ـه ــرت ــكّ ،
ورب ـ ـمـ ــا كـ ــان س ـب ـبــا إضــاف ـيــا
لخوضك هذه التجربة؟

في مشهد
من «بنت
الشهبندر»

