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رحيل

مبكر لنجم «ستار أكاديمي»
رامي الشمالي ...أفول ِّ
«ستار أكاديمي»
بدورته السابعة ،عاد
ّ
يوم
بالسواد.
ًا
ح
ش
مت
َ
الجمعة املاضي ،رقص ابن
الـً 23ربيعًا في نعش أبيض
محموال على األكتاف بني
زمالئه املفجوعني برحيل
صديقهم

امتزجت أصوات
النوبة بشعر موسى زغيب،
واألم تصرخ «يا ماما
قوم ّرتل»

ريتا بولس شهوان
ّ
ّ
بالنجومية،
عاديون
حني يحلم شباب
ي �ش��ارك �ه��م أه �ل �ه��م ال �ح �ل��م .ي �ب��دأ ّالحلم
أبواب األكاديمية ،ألنه قد
بطالب يدخل ً
يملك صوتًا جميال .يتفق الجميع موقتًا
على الهدف املشترك« :النجومية» .حتى
لو خرج أحد الشباب من البرنامج لعدم
حصوله على تصويت الجمهور ،يبكي
ورئيسة األكاديمية روال سعد.
زم�لاؤه
ّ
لكن ما لم يتوقعه أحد هو خ��روج أحد
الطالب من «أكاديمية» الحياة.
 48س ��اع ��ة ل ��م ت �ك��ن ك��اف �ي��ة الستيعاب
ف��اج �ع��ة ّم� ��وت رام � ��ي ال �ش �م��ال��ي .اعتقد
الجميع أن �ه��ا نكتة سمجة ح�ين سمع
بنبأ وف��اة رام��ي ف��ي ح��ادث سير ّ
مروع

ف��ي مصر ي��وم الخميس امل��اض��ي ،حني
ك��ان برفقة زميله محمود شكريّ الذي
بجروح بالغة .غير أنها لم
أيضًا ً
أصيب ً
تكن نكتة سمجة لسوء الحظ.
رام� ��ي ال �ش �م��ال��ي ( 23ع��ام��ًا) خ ��رج يوم
الجمعة الفائت من «وه��م» الحياة .في
«كنيسة مار عبدا» (سهيلة ،كسروان)،
اخ �ت �ل��ط ال ��وه ��م ب ��ال ��واق ��ع .م ��ن ج �ه��ة ،أم
ث �ك �ل��ى ت �ب �ك��ي وت� �ص ��رخ «ي� ��ا رام � ��ي قوم

خالل التشييع ،ويبدو زميال رامي في األكاديمية محمد رمضان ،ورحمة أحمد
غ �ن��ي» ،ف�ي�م��ا ط�ل�اب «ّس �ت��ار أكاديمي»
ّ
يتقبلون ال�ت�ع��ازي ك��أن�ه��م ابنها رامي.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ط�ل�اب ي�ن�ظ��رون إلى
النعش ،بنظرات ش��اردة ،متأملة ،فيما
رامي
روال س �ع��د ص��ام �ت��ة ،ت�ب�ك��ي ع �ل��ى
ّ
بأن
�ان،
ال� ��ذي ح �ل��م ك��أغ �ل��ب ش � ًب��اب ل �ب �ن�
ً
ّ
النجومية قد تكون حال للفقر ،أو بديال
م��ن ال�ه�ج��رة ،وخ�لاص��ًا ل��وال��دت��ه كوليت
ال�ش�م��ال��ي م��ن م�ه�ن��ة ب�ي��ع ال �ث �ي��اب التي
ات �خ��ذت �ه��ا وس �ي �ل��ة ل �ت��أم�ين ل�ق�م��ة عيش
ث�لاث��ة ّأوالد ،ب�ع��د م ��وت زوج �ه��ا .رامي
اعتقد أن هذا البرنامج طريقه للخروج
مثلما اعتقد زميله ّ جوزيف
من الفقرّ ،
عطية ال��ذي أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» أن تجربة
«س �ت ��ار أك ��ادي �م ��ي» أخ��رج �ت��ه م ��ن واقع

اقتصادي مرير يشترك به معظم شباب
لبنان.
بني عالم الكاميرات ،حاول رامي ــــ وفق
بعض أصدقاء الطفولة ــــ املحافظة على
تواضع اشتهر به على مقاعد مدرسة
«ال � �س� ��ان س� ��وف� ��ور» ف ��ي س �ه �ي �ل��ة ،وبني
زمالئه في كورس «سانت تيريز» الذين
ّ
نظموا له حمالت «تصويت» طيلة فترة
إقامته ف��ي األك��ادي�م�ي��ة .ه��ؤالء أنفسهم
ّ
زي� �ن ��وا م ��داخ ��ل س �ه �ي �ل��ة ،ب �ص��ور رامي
وب�ع�ب��ارة «ل��ن ن�ن�س��اك» .وي��وم الجمعة،
امتزجت أصوات «النوبة» بشعر موسى
زغيب ف��ي رث��اء اب��ن الضيعة ،فيما األم
ترقص «رقصة عرس» على وقع تراتيل
بصوت ابنها ،وت�ص��رخ« :ي��ا ماما قوم

سحر خليل من التمثيل إلى اإلنتاج

هناء جالد

على رخصة قيادة»!

ّ
◄ ح � ��ث م �ج �ل��س «اإلت � � �ح � ��اد العالمي
للصحف ون��اش��ري األن �ب ��اء» (WAN-
 ،)IFRAخ� �ل ��ال اج� �ت� �م ��ا ًع ��ه ف � ��ي مدينة
دوسيلدورف األلمانية أخيرا ،الرئيس اليمني
علي عبد الله صالح على «اتخاذ ما يلزم من
خطوات للرجوع عن القمع المتواصل لحرية
ّ
ال�ص�ح��اف��ة ف��ي ال�ي �م��ن» .وذك � ّ�ر اإلت �ح��اد بأن
«السلطات اليمنية أغلقت في األشهر األخيرة
ع��دة صحف وحكمت بالحبس على م��ا ال
يقل ع��ن أرب �ع��ة صحفيين بتهمة «التهجم
وقد
على الوحدة الوطنية» وبـ«اإلنفصالية»»ً .
تلقى إثنان من الصحفيين المعنيين قرارا
ب��ال�ع�ف��و وأخ �ل��ي سبيلهما ف��ي أي ��ار  /مايو
المنصرم ،إال أن اإلثنين اآلخ��ري��ن بقيا في
السجن وأعلنا بدء اضراب عن الطعام.
◄ ت�لاح��ق األزم� ��ات ال�ن�ج��م األم�ي��رك��ي ميل
غيبسون .إذ تخلت شركة «ل�ي��ام موريس
إن��دي�ف��ور» للترفيه ع��ن تمثيله ،بعد أسابيع
على تسريب تسجيل يدلي فيه بتعليقات
ع �ن �ص ��ري ��ة .وج � � ��اء ف� ��ي م ��وق ��ع «هوليوود
ري� �ب ��ورت ��ر» األم� �ي ��رك ��ي أن ال ��وك ��ال ��ة أبلغت
ّ
غيبسون بأنها لم تعد تمثله.
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Mind the gap

ف��ي تجربتها ّف��ي «أي ��ام ال �س ��راب» ،ترى
س�ح��ر خليل أن �ه��ا أح��دث��ت ان�ق�لاب��ًا على
م �ف��اه �ي��م م �غ �ل��وط��ة ان �ت �ش��رت أخ �ي �رًا عن
ال� �ف� �ت ��اة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .إذ ت � � ��ؤدي املمثلة
اللبنانية هنا دور فتاة اضطرت للعمل
ف��ي م�ل�ه��ى ل�ي�ل��ي .وم ��ع ت �ط� ّ�ور األحداث،
يتطرق املسلسل إلى قصص أكثر جرأة
وي� �غ ��وص ف ��ي امل� �ح � ّ�رم ��ات االجتماعية
وال��دي �ن �ي��ة وم�ن�ه��ا «اخ �ت�ل�اط األنساب»،
وما يعرف ب �ـ«زواج السفر» ،واملصاهرة
بني السعوديني واللبنانيات.
الشباب
�ن
�
م
وت �ق��ول خ�ل�ي��ل «ع ��دد ك�ب�ي��ر
ً
الخليجيني ّ
مثال ّ
ثم
يتزوجون بلبنانيات
يتهربون الحقًا من هذا الزواج بعد وقوع
الحمل» .وتضيف« :أحببت تمثيل الفن
الراقي من لبنان إلى الخليج ،لذا سعدت
ب� ��أن ت �ج��رب �ت��ي األول� � ��ى ك��ان��ت باللهجة
اللبنانية ضمن مسلسل خليجي عرض
على التلفزيون السعودي».
تصر خليل على أن دور «ش�ج��ن» الذي
لعبته ف��ي «أي ��ام ال �س��راب» ك��ان صاحب
الفضل بانتشارها ف��ي ال�ع��ال��م العربي،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي ال�خ�ل�ي��ج .ل��ذل��ك تتمسك
ب �ف ��رص ج ��دي ��دة م �ش��اب �ه��ة ،ت �ع �م��ل على
إن�ج��ازه��ا ،منها «سليم ودس�ت��ة حريم»
و«كوميدو» وأخيرًا «بيني وبينك ...»4
إض��اف��ة إل ��ى ع�م��ل ل�ب�ن��ان��ي م��ن إنتاجها
الخاص بعنوان «خلصت الحرب».
وع��ن ه��ذا امل�س�ل�س��ل ،ت�ق��ول خليل «إنها

درام� � � ��ا س �ب ��اع �ي ��ة ،ب �ع �ي ��دة ع� ��ن األفكار
امل �س �ت �ه �ل �ك��ة ف� ��ي ال � ��درام � ��ا اللبنانية».
وت �ض �ي��ف« :أردت م��ن خ�ل�ال إن �ت��اج هذا
ال�ن��ص م��ع ال�ك��ات��ب محمد م�ل�اك بالذات
التحدث عن إرث ،أجبرتنا الحرب على
حمله حتى بعد انتهائها .باختصار،
نعرف كلنا أن الحرب انتهت مع إعالن
وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ،لكننا م��ا زلنا نكذب
على أنفسنا ألننا نعيش في داخلنا مع
ذكريات أليمة.»...
الجمهور الخليجي
فضل
ال تنكر خليل
ّ
ع �ل �ي �ه��ا .ت� �ق ��ول «أش� �ع ��ر ب� � ��أن الجمهور
وال � ��وس � ��ط ال� �ف� �ن ��ي ال �خ �ل �ي �ج��ي تبناني
ودفعني إلى التقدم في أدواري ،حتى أن
إصرارهم على تعلمي لهجتهم ساعدني
على التمكن منها وإتقانها».
ول �ك��ن أي ��ن ه��ي م��ن ال ��درام ��ا اللبنانية؟
ّ
وما هو رأيها بما يقدم من مسلسالت؟
«ال ينقص ال��درام��ا اللبنانية إال األفكار
الجديدة والجريئة .مشكلة عدم انتشار
الدراما اللبنانية تعود إلى أن النصوص
بعيدة عن الواقع ،عكس الدراما السورية
والخليجية .كما ال يمكننا إنكار ضعف
اإلن �ت��اج» .ان�ط�لاق��ًا م��ن ه��ذا ال��واق��ع ،رأت
خ �ل �ي��ل أن� ��ه ي �ج��ب ع �ل��ى ش ��رك ��ات إنتاج
ال��درام��ا اللبنانية توحيد الجهود على
غ��رار الشركات املصرية بهدف التوصل
إلى خطة تسويق مفيدة.
إل��ى ج��ان��ب عملها ف��ي التمثيلّ ،
أسست
خليل شركة إنتاج خاصة .وقد اتهمها
ّ
بالتوجه إلى ّهذا القطاع لخلق
كثيرون
فرصة شخصية لها تمكنها من املشاركة
ف��ي أع�م��ال لبنانية .ال تنكر خليل ذلك،
تقول «ما الخطأ في ذلك؟ ال أنتظر فرص
التمثيل ّمن املنتجني اللبنانيني.»...
ُي ��ذك ��ر أن خ �ل �ي��ل ش ��ارك ��ت ف ��ي الدراما
اإليرانية من خالل «بني الحب والتراب»
على «القناة األول��ى» اإليرانية ،ومحطة
«ال � �ك� ��وث� ��ر» .وج � �س� ��دت ف� ��ي ال �ع �م��ل دور
ص� �ح ��اف� �ي ��ة م� �ن ��اض� �ل ��ة خ �ل ��ال العدوان
اإلس��رائ�ي�ل��ي على لبنان ع��ام  .2006إلى
جانب الخليج ولبنان ،وإي��ران ،تستعد
ل�ت�ص��وي��ر أول ع�م��ل درام� ��ي م �ص��ري في
نهاية العام الحالي.

ّ
ّ
رتل .مش انت كنت تحب ترتل؟».
ّ
ح� ��ب رام � ��ي ل �ل �غ �ن��اء ك� ��ان واض� �ح ��ًا منذ
ص�غ��ره ،ش��ارك ّ ف��ي ك��ل األن�ش�ط��ة الفنية
ّ
وتوج نجمًا ،أقله في «كنيسة مار عبدا»
ّ
في الضيعة الكسروانية التي قدمت له
مسرح
منبرها ،وانتقل من مار عبدا إلى
ّ
«ستار أكاديمي» في منطقة أدما ،لكنه
عاد الجمعة إلى مقابر البلدة.
خ �ب��ر م ��وت ��ه ،اع �ت �ق��د أهله
ل� ��دى ت� � ��دوال ّ
وأص � ��دق � ��اؤه أن األم� � ��ر م� �ج ��رد شائعة
م ��ن ال � �ن ��وع «ال� �س� �م ��ج» ا ًل� � ��ذي تتداوله
ا ّمل��واق��ع اإللكترونية ع ��ادة ،وخصوصًا
أوردت� ��ه بعض
أن ال�خ�ب��ر األول ��ي ــــ ك�م��ا ّ
الصحف املصرية ــــ أف��اد ب��أن رام��ي كان
ي�ق��ود ال�س�ي��ارة ب�س��رع��ة ج�ن��و ّن�ي��ة ،فيما
ّ
املقربون من الراحل يعرفون أنه حصل
على رخصة القيادة منذ أسبوع فقط.
ب��ام �ي�لا ق��اع��ي ،ص��دي �ق��ة ال �ط �ف��ول��ة ،كان
جرحها مضاعفًا .خبر م��وت صديقها
ص �ع �ق �ه��ا ،وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال � � � ��واردة على
املواقع اإللكترونية «ما بتركب بعقل».
«أتعلمني
تبكي ث��م س��رع��ان م��ا ت �س��أل:
ّ
مل��اذا لم يكن رام��ي هو ال��ذي يقود؟ ألنه
منذ أسبوع فقطّ ،
تدبر امل��ال للحصول

◄ ق��رر مجلس إدارة «م�ه��رج��ان الفيلم
ال �ع��رب��ي» ف��ي روت� � ��ردام ـ�ـ�ـ�ـ ه��ول �ن��دا تكليف
مكتب محاماة بريطاني لرفع دع��وى سب
وق� � ��ذف وت �ش �ه �ي��ر ض ��د م ��وق ��ع «مكتوب»
اإلل�ك�ت��رون��ي ،إح ��دى ال�ش�ب�ك��ات االجتماعية
التابعة لموقع «ياهو» .واتخذ المهرجان هذا
القرار «بعد تراخي إدارة «مكتوب» في وقف
حملة التشويه المسعورة ض��د المهرجان
ورئ� �ي� �س ��ه م� ��ن خ �ل��ال اس� �ت� �ض ��اف ��ة مدونة
«س��رق��ات سينمائية» دأب ��ت م�ن��ذ انطالقها
على إشاعة معلومات مغلوطة عن المهرجان
وإدارته» كما جاء في بيان صادر عن إدارة
المهرجان.

One of the most influential Brazilian artists of all times, winner of 5 Grammy
Awards, this superb singer and composer has taken Brazilian music to new
heights, from the early days of tropicalismo to bossa nova and pop rock.
A timelessly elegant artist for an unforgettable evening.
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