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ويك أند
ال شك في ذلك.
■ كــان هناك منافسة حـ ّـادة بني مجموعة
ممثلني سوريني منهم قصي خولي وتيم
ح ـس ــن وب ــاس ــل خ ـي ــاط وم ـك ـس ـيــم خـلـيــل
ّ
وأن ــت .لـكــنــك تــأخــرت عــن الـلـحــاق بالركب
ّ
وتفوق غالبيتهم عليك .واآلن عدت مجددًا
ألجــواء املنافسة .هل لك أن تشرح لنا ذلك
واألسباب التي ّأدت إليه؟
ه ــذا الـتـحـلـيــل صــائــب إل ــى ح ــد كبير.
ّ
ورب ـم ــا ســاعــدت مجموعة ظ ــروف في
ه ــذه ال ـح ــال ــة .بــالـنـسـبــة إلـ ــي ،شــاركــت
ف ــي مـجـمــوعــة أع ـم ــال ل ــم ّتـلــق الـعــرض
امل ـن ــاس ــب ،إض ــاف ــة إل ــى أن ـن ــي شخص
ال أع ـ ــرف ك ـيــف أب ـن ــي ع ــاق ــات جـ ّـيــدة
تخدمني فــي مـجــال عملي .طبعًا ،كل
األس ـم ــاء ال ـتــي ذكــرت ـهــا مــوهــوبــة جـدًا
ولها حضور كبير .وللحقيقة ،املمثل
ال ـس ــوري الـجـ ّـيــد هــو أح ــد أه ـ ّـم عــوامــل
نجاح الدراما في بالده ،كما أنه يمتلك
مــن املـقــومــات مــا يــرشـحــه لـيـكــون أحــد
األط ــراف الفاعلة فــي هــولـيــوود .لذلك،
هــو مستمر فــي ح ـضــوره عــربـيــا رغــم
ال ـح ــرب ال ـت ــي تـشـتـعــل ف ــي ب ـّ ــاده ،وال
يمكن مقارنة ممثل بآخر ،إنما يمكن
له أن يقارن بنفسه في مجموعة أدوار.
ّ
كـمــا أن املـمـثــل الـجـ ّـيــد ال يــؤطــره عمر،
وهناك نماذج ناصعة نالت شهرتها
في عمر متأخر مثل الراحل خالد تاجا.
■ إلــى أيــن تتجه قافلة الــدرامــا الـســوريــة؟
ّ
هل تسلك طريقًا بنهاية مضيئة ،أم أنها
تائهة ال تـعــرف وجهتها بسبب األح ــداث
العاصفة؟
املــوهـبــة ال ـســوريــة ال ت ـمــوت .رغ ــم كل
هذا األسى ،أعتصم عند حالة تفاؤل
تـســاعــدنــي .مـهـمــا اش ـتــدت ال ـظــروف،
س ـي ـب ـقــى هـ ـن ــاك أشـ ـخ ــاص يـعـمـلــون
بجد وتظهر إلى العلن تجارب مهمة.
قــد ّت ـتــوه الـقــافـلــة كـمــا ذك ــرت لــوهـلــة،
ل ـك ــن ـه ــا ح ـت ـم ــا س ـت ـظ ــل عـ ـل ــى ط ــري ــق
ّ
إنجاب املواهب والتجارب املهمة ألن

األبوة شعور
ال يوصف ،ولقد عرفت
قيمة أبي أكثر
يكون
أتمنى أال ّ
زواجنا قد أخر مشروع
لبنى المهني

موهوب بالفطرة ،ليس في
السوري ّ
الفن فقط إنما في كل املجاالت.
وبينك.
■ دعنا ندخل لعبة مقارنة بيني
ً
ّ
ليس على مستوى شخصي ،إنما نسبة
ّ
إلـ ــى تـ ـق ــارب امل ـه ـن ـتــن ،رغـ ــم أن ـ ــك كـمـمـثــل
ش ـهــرتــه أك ـب ــر وت ــأث ـي ــره ف ــي الـ ـ ــرأي ال ـعــام
أعمق وشعبيته أوســع ،لكنني أجد نفسي
مـضـطـرًا كصحافي للحديث عــن الـحــرب
في بلدنا .الكثير من الصحافيني يتابعون
األحـ ـ ــداث والـ ـتـ ـط ـ ّـورات يــوم ـيــا ،بـيـنـمــا أنــت
تنأى بنفسك كليًا ّ
عما يحدث كغيرك من
املمثلني .هل من العدل أن يحدث ذلك؟
من صلب مهنة الصحافي ومهماته
تسليط الـضــوء يوميًا على األحــداث
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،س ـ ـ ــواء سـ ــاعـ ــده ذل ـ ــك فــي
التغيير والـتــأثـيــر أم لــم يـســاعــد .أما
الفنان ،فهو مطالب إذا أراد أن ّ
يعبر
عن رأيــه في ما يحدث أن يساهم في
تـشـكـيــل نـسـبــةّ م ــن وع ــي ال ـج ـم ـهــور.
لكن الحقيقة أنــه في فترات الحروب
واملخاضات الكبرى للتغيير ،أثبتت
التجربة ّأن رأي الـفـنــان ال ّ
يغير وال
ُيسمع إطــاقــا .فــي الـحــروب العاملية،
لــم تكن هـنــاك أص ــوات لفنانني تؤثر
فــي مـجــريــات األح ـ ــداث .عـنــدمــا يفقد
شخص عائلته أو بيته ،لــن يستمع

ّ
ّ
دقي يا مزيكا

ّ
يتحدث عما يـحــدث .ربما
إلــى فـنــان
للفنان أن يــدلــي بــدلــوه فــي مــذكــراتــه
ً
مثال أو في عمل فني بعد مرور فترة
كبيرة.
■ كمواطن ســوري ،عندما تنظر إلــى هذا
الـخــراب الــذي يـسـ ّـور بــادك ،مــاذ يمكن أن
تقول؟
أن ـ ــا مـ ــواطـ ــن س ـ ــوري ول ـ ــدت وع ـشــت
وتــرب ـيــت ف ــي س ــوري ــا ،وم ــا أن ــا عليه
لبالدي ومجتمعي.
يعود الفضل فيه ّ
كل ما يمكنني قوله إنني ال أحب الدم.
عـســى أن تــراف ــق الــرح ـمــة ك ــل شـهــداء
س ــوري ــا ،وكـ ــل م ــا أف ـع ـلــه ه ــو ال ــدع ــاء
وال ـص ــاة ب ـع ــودة األم ــن واالس ـت ـقــرار
والبسمة لبلدي وأوالد بلدي.
■ زوجتك هي الكاتبة لبنى مشلح ،والتي
كانت توحي بمستقبل واعــد مهنيًا ،لكن
ذل ــك ت ـبـ ّـدد بـعــد زواج ـه ــا م ـنــك .هــل ساهم
ارتباطها بك في تراجع مشروعها وغياب
تجاربها؟
(يضحك) أتمنى أال يكون األمر كذلك.
للحقيقة أخوض معها دائمًا نقاشات
حول هذه الفكرةّ .ربما أكون قد أخذت
جـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن وق ـت ـه ــا .ه ــي ام ـ ــرأة
تكتب بحساسية عالية وخصوصية
ً ّ
مطلقة ،وهــي أص ــا مـقــلــة ج ـدًا .وقبل
زواجي بها ،كانت تعمل على مشاريع
ّ
عدة لم تبصر النور ألسباب مختلفة.
ّ
أظن أن تجربة الزواج واألمومة حديثًا
ُ
قد تغني مشروعها القائم حتى ولو
تأخر.
ً
■ ع ــادةُ ،يخبرنا املشاهير بجمل بسيطة
ّ
ُ
لكن مؤثرة عن تجربة األبوة .رزقت حديثًا
ب ـمــولــودك الـبـكــر «جـ ــود» .كـيــف تـصــف لنا
هذه التجربة ،ولحظاتها الخاصة والجديدة
عليك؟
ً
بــدايــة ،أتمنى أن يعيش هــذا الشعور
ك ــل م ــن يـشـتـهـيــه ،وأت ـم ـنــى أن تــرافــق
ال ـ ـسـ ــامـ ــة أطـ ـ ـف ـ ــال س ـ ــوري ـ ــا والـ ــوطـ ــن
العربي .األبــوة شعور ال يوصف ،لقد
قــدرت تمامًا قيمة وال ــدي رحمه الله،
أب أثـنــاء رؤيتي
وعــرفــت معنى كلمة
الب ـنــي يــولــد أم ــام ــيّ .إن ــه اس ـت ـمـ ّ
ـراريــة
لــي بطريقة أو بــأخــرى .ع ــدت لتربية
والدي لنا بالالوعي ،واكتشفت فضله
وع ـطــاءه .تـعـ ّـرفــت إلــى نفسي مـجــددًا،
واخـ ـتـ ـل ــف إحـ ـس ــاس ــي ب ـش ـخ ـصـ ّـي ـتــي
وبــالـحـيــاة ،وه ــذا شـعــور جــديــد يكبر
يوميًا.

تترات راغب 24« ...قيراط»!
زكية الديراني
لم يكتف مروان خوري بكتابة األغاني وتلحينها ،بل ّقدم
شارات مسلسالت ناجحة توازي ألبوماته التي طرحها
ّ
عصريًا
على مــدى عشرين عامًا .سلك خــوري طريقًا
ّ
وتحرر من فكرة األعمال الثابتة (األلبومات
في الغناء،
واألغاني املنفردة) ،ودخل في عالم املسلسالت ،لكن من
دون أن يؤدي أي دور بطولة لغاية اليوم .ملع صوته بداية
في مسلسل «لعبة املــوت» (إخــراج الليث حجو وتأليف
ريــم حـنــا) فــي عــام  2013وحملت أغنية الـشــارة إاســم
«ال ـعـ ّـد الـعـكـســي» .وفــي الـعــام الـتــالــي ،كتب ولـ ّـحــن شــارة
مسلسل «ل ــو» (تــألـيــف بــال ش ـحــادات وإخ ــراج سامر
البرقاوي) التي ُس ّجلت بصوت إليسا.
ول ــم ي ـخ ــرج مـسـلـســل «ع ــاق ــات خ ــاص ــة» (ك ـتــابــة نــور
الشيشكلي ومؤيد النابلسي ،وإخــراج رشا شربتجي)
الــذي يعرض حاليًا على قناتي  osnو  lbciإال بعدما
وافق خوري على تسجيل الشارة التي كانت عبارة عن
أغنية «ناطر» ،وهي من كلماته وألحانه.
لكن موضة الـشــارات لــم تعد وقفًا على صاحب أغنية
«إن ـ َـت ومـعــي» فحسب ،بــل أصــابــت زميله راغ ــب عالمة
(الـ ـص ــورة) .فـقــد اتـفــق األخ ـيــر مــع املـنـتــج جـمــال سنان
(صــاحــب شــركــة  )Eagle Filmsعلى تسجيل شــارة
مسلسل « 24قيراط» (إخــراج الليث حجو ،وكتابة ريم
حنا) ،من بطولة سيرين عبد النور ،وعابد فهد ،وماغي
بوغصن .ويشير خضر عالمة مدير أعمال الـ«سوبر
ّ
سيسجل
سـتــار» فــي حديث لــ«األخـبــار» إلــى ّأن راغــب
ّ
شارة العمل التلفزيوني املنتظر قريبًا ،وأنها من كلمات
ّ
«إنها ّ
املرة األولى التي
وألحان مروان خوري .ويضيف:
قدم فيها صاحب أغنية «حبيب ضحكاتي» على تلك
ُي ِ
ّ
ّ
الخطوة ،كما أنــه التعاون األول بينه وبــن خــوري .ومن
املتوقع أن تكون األغنية على قــدر التوقعات” .ويتابع:
«تضع الشركة املنتجة كل آمالها على « 24قيراط» الذي
ُ
سيعرض في رمضان املقبل .لذلك قـ ّـررت التعاون مع
راغب عالمة».
ّ
ويختم خضر عالمه حديثه بالقول ّإن شقيقه يفضل
«قضاء شهر الصوم إلى جانب عائلته ،وأخذ قسط من
الراحة والبقاء بعيدًا عن األعمال الغنائية ،لكن القاعدة
ّ
ستتغير نسبيًا هــذا العام ،إذ سيستمتع جمهور «24
قيراط» بالشارة».
بدورهاّ ،
عبرت املمثلة سيرين عبد النور عن سعادتها
ُ
ّ
ّ
بأن الشارة ستسجل بصوت عضو لجنة تحكيم برنامج
«إكس فاكتور» .وكتبت بطلة مسلسل «روبــي» (تأليف

■ ل ـكــن ش ـع ـبــا ي ـف ـقــد وطـ ـن ــه ،ك ـيــف يمكن
ً
ألبـنــائــه أن يمتلكوا ال ـجــرأة وينجبوا جيال
جديدًا ليعيش في أرض محروقة؟
ً
ّ
فكرت طويال بهذا املوضوع وما زلت.
ه ــذا ك ــأس ع ـلــى ك ــل الـ ـن ــاس ،وب ــرأي ــي
ُ
ّ
أن س ــوري ــا يـجــب أن تـنـجــب أبـنــاء هــا
وتستمر فــي الـحـيــاة .أمـلــي كبير بأن
ّ
ويتعرف إلى
يعيش ابني في دمشق،
بـلــد أب ـيــه وجـ ـ ّـده ،وأن أح ـكــي لــه كيف
ك ــان ــت ب ــادن ــا وك ـي ــف ص ـ ــارت .وه ــذا
فــي النهاية ق ــدر ،وال بــد لجيل جديد
أن ُي ـخ ـلــق ،ل ـي ـعــرف ال ـح ـقــائــق ،عـســاه
يستطيع التغيير إذا عجزنا نحن عن
ذل ــك .وع ـس ــاه أن يـبـنــي وط ـنــا أفـضــل.
(ت ــدم ــع ع ـي ـن ــاه) دع ـن ــي الّ أسـتـفـيــض
بــالـحــديــث عــن ال ـجــراح ألن ـنــا مثقلون
بها وباالنكسارات .دعنا نملك جرعة
من التفاؤل ونمضي بها.
■ لــو امـتـلـكــت آل ــة الــزمــن وع ــدت بـهــا أربــع
س ـنــوات إل ــى ال ـ ــوراء ،وكـنــت صــاحــب قــرار
ّ
في سوريا ،ماذا كنت ستفعل لنتجنب ما
حدث؟
أق ـ ـ ّـرر ش ــن ح ــرب ش ـع ــواء ع ـلــى الـفـقــر
والجهل والفساد.
■ عـنــدمــا يـنـهــك قـيــس الـشـيــخ نـجـيــب من
التعب ويود البكاء ،إلى من يلجأ؟
(ص ـمــت طــويــل) أل ـجــأ إل ــى ال ـلــه فقط.
ّ
ح ـتــى ل ــو ّأن ه ـن ــاك م ــن ه ــو مستعد
التهامك بأنك «إسالمي» ّ
ملجرد ذكرك
ّ
كلمة «الله» ،لكنني فعليًا ال ألجأ إال
له.
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كلوديا مرشليان وإخ ــراج رامــي حنا) على صفحتها
على فايسبوك 30« :سنة وأكثر من النجومية وبعدك
الـ ـ «ســوبــر س ـتــار» ورح تـبـقــى .كتير فــرحــت بــوجــودك
فــي العمل التلفزيوني مــن خــال صــوتــك ،وهــو بالطبع
سيعطي قيمة للعمل».
ّ
يستعد الفنان وائــل جسار لتسجيل
وفي سياق آخــر،
شــارة مسلسل «أسـتــاذ ورئيس قسم» (كتابة يوسف
معاطي ،وإخراج وائل إحسان) الذي يؤدي بطولته النجم
امل ـصــري ع ــادل إمـ ــام .وك ــان جـ ّـســار قــد ب ــرع فــي تــأديــة
ّ
«الشك»
شــارات املسلسالت املصرية ،أهمها مسلسل
(تأليف أحمد محمود أبــو زيــد وإخــراج محمد النقلي)،
وأغ ـن ـيــة مـسـلـســل «ش ـم ــس» (س ـي ـنــاريــو ع ــاء حـســن،
وإخراج خالد الحجر).
اذًا ،يخوض راغب عالمة قريبًا تجربة من نوع آخر ،لكن
هــل ب ــدأت املنافسة بــن املغنني اللبنانيني على شــارات
األعمال الرمضانية ،وال ّ
سيما ّأن هذه األغاني تزيد من
شهرتهم على غرار ما حصل ،مع اليسا في «لو» ،ومع
شيرين عبد الــوهــاب في «مشاعر» (مسلسل «حكاية
حياة») ،ومع أصالة في شارة ّ
«حبة ظروف» (مسلسل
«السيدة األولى»)؟

Gossip
■ ح ـ ًل ـ ّـت امل ـم ـث ـلــة الـ ـس ــوري ــة ح ــا رج ــب
بــديـلــة مــن جـيــانــا عـنـيــد ب ــدور «م ــاري
عجمي» في مسلسل «حرائر» (تأليف
ع ـنــود ال ـخــالــد ،وإخ ـ ــراج بــاســل الـخـطـيــب،
وإنتاج «املؤسسة ّ
العامة لإلنتاج اإلذاعــي
والتلفزيوني» بالشراكة مع «كالكيت»)،
ُ
فــي حــن أس ـنــد دور «نـ ــازك ال ـعــابــد» إلــى
ً
املـمـثـلــة مل ــى ال ـح ـك ـيــم ،بـ ــدال م ــن نج ــاء
الخمري .وقالت مصادر لـ«األخبار» ّإن
هــذه التغييرات تعود إلــى انسحاب عنيد
م ـنــه ب ـش ـكــل م ـف ــاج ــئ ،رغـ ــم ال ـع ـقــد ال ــذي
ّ
وقعته مع الجهة املنتجة ،وبعد استكمال
ال ـت ـح ـض ـيــرات امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــأدائ ـه ــا ل ـل ــدور.
وأض ــاف ّأن «االل ـتــزامــات األســريــة» كانت
وراء اعتذار الخمري عن أداء دور «العابد»،
إذ تتفرغ حاليًا لالهتمام بطفلها.
ّ
■ تدخلت «نقابة املمثلني املصرية»،
برئاسة أشــرف عبد الغفور ،لحل األزمــة
بـ ــن ال ـن ـج ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ه ـي ـف ــا وه ـبــي
ومحمد فوزي منتج مسلسلها «مولد
وصاحبه غايب» الذي توقف تصويره
منذ عامني عقب خالفات نشبت بينهما.
وأكـ ــدت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ«األخ ـب ــار» ّأن
األزمــة في طريقها إلــى الحل ومــن ّ
املقرر
أن تعود هيفا الستكمال تصوير املشاهد
املتبقية خالل األيام املقبلة.

■ تبدأ املمثلة واملغنية اللبنانية سيرين
عـبــد ال ـن ــور (الـ ـص ــورة) قــريـبــا تصوير
الـجــزء الثاني مــن برنامج «بــا حــدود»
(إن ـ ـتـ ــاج ش ــرك ــة «نـ ــات ـ ـشـ ــورال س ـ ـتـ ــار»)،
لـ ـت ــرافـ ـقـ ـه ــا ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا فـ ـ ــي ي ــوم ـي ــات ـه ــا
ونشاطاتها الفنية واإلنسانيةُ .يذكر ّأن
املوسم ّ
األول من العمل التلفزيوني ُعرض
قبل عامني تقريبًا على قنوات عربية ّ
عدة.

ّ
السورية الشابة
■ ما زال اختفاء املمثلة
ّ
ـروف غامضة ،يشكل
ـاب في ظـ ٍ
لينا ديـ َ
لغزًا ،وسط التزام عائلتها الصمت حيال
معلومات متضاربة عن سبب االختفاء،
ٍ
ّ
آخرها يشير إلى تعرضها أخيرًا لحادث
سـيــر م ـ ّ
ـروع فــي عـ ّـمــان .وتـسـبــب اختفاء
ٍ
دياب بتأخير استكمال تصوير مسلسل
«فـ ـ ـ ــارس وخـ ـم ــس ع ـ ــوان ـ ــس» (ف ـك ــرة
ّ
وتــأل ـيــف رن ــا الـ ـح ــاق ،وس ـي ـنــاريــو أحـمــد
سالمة ،وإخراج فادي سليم) ،بعدما كان
مــن املـقــرر انـتـهــاء تـصــويــره أواخ ــر شهر
آذار (مـ ــارس) امل ــاض ــي .عـلـمــا ب ـ ّ
ـأن ديــاب
تـلـعــب أح ــد األدوار الــرئـيـسـيــة فــي العمل
(األخبار .)2015/1/31
■ ت ـت ــواج ــد امل ـم ـث ـلــة امل ـص ــري ــة زي ـن ــة في
اسـ ـت ــدي ــو ال ـت ـص ــوي ــر  12س ــاع ــة يــوم ـيــا
لــانـتـهــاء ســريـعــا م ــن الـحـلـقــات الـثــاثــن
األولــى من مسلسلها «زواج باإلكراه»
(ك ـتــابــة أك ــرم مـصـطـفــى ،وإخ ـ ــراج إيـمــان
ّ
حــداد) ،حتى يتمكن من اللحاق باملوسم
الــرمـضــانــي املـقـبــل.الـعـمــل مــؤلــف مــن 60
حلقة ،ويشارك في بطولته أحمد فهمي،
ومـحـســن مـحـيــي ال ــدي ــن ،وفـ ـي ــدرا ،وف ــرح
ي ــوس ــف ،وت ــام ــر ي ـس ــري ،وس ـحــر رام ــي،
ومحمود الجندي ،وعمرو رمزي ،وعمرو
عبد العزيز ،ونــاهــد رش ــدي ،وإيـنــاس عز
الدين.

