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ويك أند
حاليني ،أو من َمن كانوا معك على مقاعد
الدراسة؟
ال .لـ ـق ــد تـ ـخ ـ ّـرج ــت م ـ ــن «ال ـج ــام ـع ــة
ّ
الـيـســوعـيــة» ،وأق ــرب صــديـقــاتــي كــن
معي في الجامعة نفسها لكنهن لم
يعملن في التمثيل.
■ َمن من املمثالت تحبني؟
ّ
هناك جيل رائع من املمثلني ،لكنني
أحب ورد الخال وباميال الكك ،وتقال
ش ـم ـع ــون ،وعـ ـ ّـمـ ــار ش ـل ــق ،وي ــورغ ــو
شلهوب ،ويوسف الخال.
■ هل يمكن أن تؤلف كارول الحاج كتابًا
كما فعلت باميال الكك؟
ال أمتلك هذه املوهبة.
■ ن ـج ــدك ب ـع ـيــدة ج ـ ـدًا ع ــن االح ـت ـف ــاالت
وامل ـنــاس ـبــات االجـتـمــاع ـيــة ال ـتــي يتهافت
عليها املمثلون والنجوم .فلماذا ّ
تغردين
خارج السرب؟
وال أرتاح كثيرًا في مناسبات
أخجل ّ
كـهــذه ،ألنـهــا تتعبني نفسيًا .لست
ن ـش ـي ـطــة اج ـت ـم ــاع ـي ــا ،وال أسـتـطـيــع
املسايرة .املسألة خارجة عن إرادتي.
لست مضطرة إلــى القيام بــأمــور ال
ّ
أحبها.
■ هل حصدت مسرحية «مجزرة» (نص
الفرنسية ياسمينا ّريز ،إخــراج كارلوس
شاهني) النجاح املتوقع؟
لم يكن هناك أي أماكن فارغة لشهر
ك ــام ــل ،م ــا اض ـط ــرن ــا إل ـ ــى ال ـت ـمــديــد
ألسـبــوع ،لكن قــد نعيد الـعــرض في
ّأيار (مايو) املقبل.
■ سبق لكارلوس شاهني أن قـ ّـدم بعض
األفـ ــام الـقـصـيــرة ،وه ــذه املـســرحـيــة هي
ّأول َ
عمل إخراجي له .ما الــذي دفعك إلى
املخاطرة؟
ب ــالـ ـعـ ـك ــس ،ش ـ ـعـ ــرت ب ـ ـفـ ــرح وك ـن ــت
أت ـم ـن ــى ال ـع ـم ــل مـ ـع ــه .اع ـ ـتـ ــذرت عــن
ف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي ل ـن ـي ـبــال عــرقـجــي
لـلـمـشــاركــة ف ــي «املـ ـج ــزرة» .أحـيــانــا،
ّ
نتعرف إلى أشخاص نشعر
عندما

تنتظر قراءة ُنص
لمروان العبد يفترض أن
ينجزه إيلي معلوف

ب ــراح ــة م ـع ـهــم .وهـ ــذا م ــا ح ـصــل مع
كارلوس شاهني.
■ بالعودة إلى «ياسمينة» ،هو مسلسل
ت ــاري ـخ ــي ي ــأت ــي ع ــرض ــه ع ـلــى  lbciبعد
«وأش ــرق ــت الـشـمــس» (كـتــابــة مـنــى طــايــع،
وإخ ــراج شــارك شــاال) الــذي ينتمي إلى
الـنــوع نفسه ،وحصد نجاحًا كبيرًا .هل
تعتقدين ّأن «ياسمينة» سيتفوق عليه؟
لم أتابع «وأشرقت الشمس» بسبب
م ـشــارك ـتــي ب ـبــرنــامــج «ال ــرق ــص مع
الـ ـنـ ـج ــوم» ،لـكـنـنــي أحـ ــب ن ــص منى
طايع.
■ مــا الــذي َ
منحتك إيــاه تجربة «الرقص
مع النجوم»؟
أن ــا أح ــب الــرقــص وكـنــت أشـعــر في
امل ــوس ــم االول م ــن ال ـب ــرن ــام ــج وأن ــا
أشاهده بأن قلبي يطير من مكانه،
وأن ـ ـنـ ــي أمـ ـتـ ـل ــك م ــوهـ ـب ــة أرغ ـ ـ ــب فــي
تفجيرها.
■ مــا الــذي منحتك ّإي ــاه تجربة «الرقص
مع النجوم»؟
أعــادت ـنــي م ـجــددًا ملـمــارســة هوايتي
في الرقص.
■ مــا جــديــدك على صعيد التمثيل؟ هل
سـتـطـلــن ف ــي مـسـلـســل «كـ ــل ال ـح ــب كل
ال ـغــرام» الــذي سيطلقه إيلي معلوف عن
نص ملروان العبد أيضًا؟

قال لي معلوف إن النص رائــع وأنا
بــان ـت ـظــار إنـ ـج ــازه .ال أع ـلــم إن كنت
ســأطـ ّـل بـعـمــل أم ال .ال أح ـلــم بـشــيء
ّ
برغم أن التمثيل شغفي.
■ هل عينك على األعمال املشتركة؟ وأي
عمل تابعته ولفتك؟
ف ـق ــط إذا ك ـ ــان الـ ـن ــص جـ ـيـ ـدًا .لـســت
عادي.
مستعدة للسفر من أجل دور ّ
لست من محبي التلفزيون ،لكنني
تابعت «جذور» وأحببته.
■ كيف تمضني وقتك خارج العمل؟
أهـ ـت ــم ب ـ ــول ـ ـ ّ
ـدي .ل ـ ــدي فـ ـت ــاة ع ـمــرهــا
ســت س ـن ــوات ،وص ـبــي فــي الـثــامـنــة.
هما «شيطانان» .وهنالك مشاريع
خاصة بهما أرافقهما إليها .ولدي
أهلي وصديقاتي منذ أيام الجامعة.
ّ
ََ
■ هل ورثا «الشيطنة» عن والدهما ألنك
هادئة؟
أن ـ ـ ــا كـ ـن ــت «ش ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــة» كـ ـثـ ـيـ ـرًا فــي
صغري.
■ إذًا تتذكرين طفولتك معهما؟
ال هما سبقاني بأشواط .وال أتمكن
مـ ــن ض ـب ـط ـه ـمــا ،ت ـم ــام ــا ك ـم ــا كــانــت
تفعل والدتي .أنا متساهلة معهما،
مـ ــا يــدف ـع ـه ـمــا فـ ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
إل ــى ع ــدم االل ـت ــزام بـمــا أق ــول ،فألجأ
إل ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــراخ .ه ـ ــذا أم ـ ــر يـتـعـبـنــي،
ّ
ّألن شـخـصـيـتـيـهـمــا ق ــوي ـت ــان جـ ـدًا.
إنهما بحاجة إلى أم قاسية ،بينما
أن ــا ووال ــده ـم ــا مـتـســاهــان معهما.
نتحاور معهما ،ونسعى إلقناعهما.
■ تفضلني الـتــربـيــة عـلــى طــريـقــة الجيل
السابق ،أم الحوار والتساهل كما اليوم؟
ّ
أعتقد أن الوقوف في الوسط أفضل.
م ــا ّزل ــت أت ـعــامــل مـعـهـمــا بــال ـحــوار،
ل ـك ــن ـن ــي ّأمل ـ ــس أن األمـ ـ ـه ـ ــات األك ـث ــر
تشددًا مني يشعرن براحة أكبر.
■ هل العائلة أهم من الشهرة؟
وال يمكن ألحد أن
أنا أحب الشهرةّ .
يقول عكس ذلك ،لكنني ال أعيش من
ـات ،وعائلتي
أجـلـهــا .لــدي مـســؤولـيـ ّ
أهم ما في حياتي ،غير أنني ال أنسى
نـفـســي وأريـ ـ ــد تـحـقـيـقـهــا م ــن خــال
التمثيل والــرقــص .في داخلي وجع
وشغف وأحالم ،أحب تحقيقها.
■ ما الدور الذي يؤديه زوجك في تحقيق
أهدافك؟
يـ ـتـ ــركـ ـنـ ــي أخ ـ ـ ـتـ ـ ــار م ـ ـ ــا ي ـن ــاس ـب ـن ــي
ويشجعني.
■ أال ت ــأخ ــذي ــن ب ــرأي ــه ف ــي األدوار الـتــي
تقدمينها ،وخصوصًا املشاهد الجريئة؟
ه ـ ــو ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ال يـ ـح ــب امل ـش ــاه ــد
الجريئة.
■ لكنك هل كنت قبل الزواج تحذرين من
مشاهد كهذه؟
ـان مشكلة سابقًا فــي مشاهد
لــم أع ـ ِ
ّ
كـ ـه ــذه ،ل ـك ــن ب ـع ــد ال ـ ـ ـ ــزواج ،أجـ ــد أن
مــن األف ـضــل تـفــاديـهــا .أن ــا ال ـيــوم أم،
وال ـت ـل ـفــزيــون يــدخــل إل ــى ك ــل م ـنــزل،
وم ــن األف ـض ــل ع ــدم تـقــديــم م ــا يــزيــد
كالم الناس من حولي.
■ هل تشجعني طفليك على دخول عالم
التمثيل؟
ّ
أبدًا! إنها مهنة صعبة ومتعبة .وإذا
امتلكا موهبة التمثيل فليمارساها
كهواية.
■ هل ّأنت طاهية جيدة؟
ّ
وولدي ال يأكالن إال
ال ،لكنني أطبخ،
أصنافًا محددة.
■ هـ ــل ت ـح ـب ــن امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات وم ــاب ــس
املاركات؟
ّ
يـهـمـنــي ال ـس ـتــايــل ال ـج ـم ـيــل ،لكنني
لست هاوية ماركات.
■ أي ـ ــن ت ـح ـبــن إمـ ـضـ ــاء الـ ـعـ ـط ــل ،وأيـ ــن
ستمضني رأس السنة؟
أحــب السفر ،وال ّ
سيما إلــى أوروبــا،
ل ـك ــن ف ــي رأس ال ـس ـن ــة س ــأك ــون فــي
لبنان.
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ستاند آب كوميدي
ماز جبراني آتّ ،
شدوا األحزمة!
نادين كنعان
آت إلى بيروت .إعالن
ماز
جبراني ( 1972ـ الصورة) ٍ
ً
ك ــان ك ـف ـيــا ب ــإث ــارة ح ـمــاســة امل ـت ـشـ ّـوقــن إل ــى سـهــرة
ج ــدي ــدة ب ــرف ـق ــة ال ـك ــوم ـي ــدي ــان اإليـ ــرانـ ــي ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي
الشهير .غـدًا ،يطل عضو فرقة ( Axis of Evilمحور
الـ ـش ـ ّـر) ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي ح ـف ـلــة تــرمــي
إل ــى دع ــم جـ ّهــود جمعية «س ـنــد» اللبنانية للرعاية
التلطيفية .إنها ليست ّ
املرة األولى التي تستقدم فيها
جمعية «سـنــد» جبراني إلــى بـيــروت .فــي عــام ،2012
أقامت نشاطًا مشابهًا ،حقق نجاحًا باهرًا و«ساهم
في زيادة انتشارنا ،وتعريف اللبنانيني على غاياتنا
ومشاريعنا» ،وفق ما تقول رئيس الجمعية لبنى عز
الدين في اتصال مع «األخبار».
ّ
السيدة
في سياق إخبارنا عن أهداف الجمعية ،تنفي
ّ
املتزوجة بلبناني أن تكون الرعاية التلطيفية
األردنية
ّ
متمحورة حــول امل ــوت .هــذا الـنــوع مــن الــرعــايــة يركز
على تخفيف معاناة املــرضــى ،وهــي مناسبة في كل
مراحل املــرض ،بمن في ذلك أولئك الذين يخضعون
للعالج من األمراض التي يمكن الشفاء منها ،وأولئك
الذين يعانون األمراض املزمنة واملستعصية ،وحتى
َمن يقتربون من نهاية الحياة .هنا ،يأتي دور «سند»
ال ـتــي تــأخــذ عـلــى عــاتـقـهــا م ـســاعــدة هـ ــؤالء وغـيــرهــم
حساسية ،طبيًا ،ونفسيًا،
فــي أكثر مــراحــل حياتهم
ّ
ّ
واجتماعيًا .وتتابع عز الدين أنه «صحيح أن عملنا
مرتبط بــاملــوت بنحو أو بــآخــر ،لكننا نـحــرص على
زرع الفرح والبسمة دائمًا بكل الوسائل ،في سبيل
أن يعيش املريض ما ّتبقى من حياته بأفضل الطرق
ّ
املمكنة» .وتشير إلى أنه «بما أن الكوميديا والضحك
جــزء مــن الحياة ،تواصلنا مــع مــاز جبراني ،وأردنــا
أن يكون النشاط على هذا النحو»« .جبراني إنسان
متواضع وقريب من الناس ،ويؤمن بعملنا وأهدافنا
ّ
ويقدرها كثيرًا» ،تقول لبنى عز الدين .وتضيف« :لذا،
هو مناسب جدًا لهذه املهمة».
إذًا ،بعد جولة شملت مسقط والكويت وقـطــر ،حان
دور بـ ـي ــروت ال ـت ــي سـيـلـتـقــي ف ـي ـهــا «ي ـب ـن ــك بــان ـتــرن
ال ـفــارســي» مـحـبـيــه فــي س ـهــرة م ـمـ ّـيــزة سـتـمـتــد نحو
ساعتني .البداية ،ستكون مع الكوميديان اللبناني
إلـيــاس غـصــوب ،لتطل بـعــده فــرقــة  Labanاملسرحية
االرت ـجــال ـيــة ،قـبــل أن يـحــن دور صــاحــب ك ـتــاب I›m
 .Not a Terrorist, But I›ve Played One On TVعلمًا
ّ
بــأن هــذا اإلص ــدار بــات مـتــوافـرًا للراغبني عبر موقع
«أمازون».

ّ
وك ــال ـع ــادةُ ،ي ـتــوقــع أن يـشـمــل ظ ـه ــوره املـعـتـمــد على
الـ ـسـ ـت ــان ــد أب كـ ــوم ـ ـيـ ــدي م ـ ــواق ـ ــف م ـض ـح ـك ــة ج ـ ــدا،
سـتـتـمـحــور حـ ــول ل ـب ـنــان وأهـ ـل ــه ،واألعـ ـ ـ ــراق ،وس ــوء
التفاهم الذي يواجهه الشرق أوسطيون في الواليات
املتحدة ،إضــافــة ُ إلــى عائلته ،وغيرها مــن املواضيع
ُ
التي ال تعد وال تحصى.
ولــد مــاز جبراني في طهران ،وانتقل عندما كــان في
السادسة من عمره مع عائلته ُإلى كاليفورنيا ،وهو
ّ
متزوج هندية ـ أميركية تدعى «بريثا» ولهما
اليوم
ولد وفتاة.
مهنيًا ،في رصيده عدد كبير من العروض املسرحية،
ً
واإلط ـ ــاالت الـتـلـفــزيــونـيــة واإلذاعـ ـي ــة .م ـثــا ظـهــر في
بــرامــج على شاكلة  The Colbert Reportمــع ستيفن
كولبير ،و The Tonight Showمــع جــاي لينو ،وThe
 Late Late Showمع كرايغ فيرغسون ،وفي مسلسلس
ً
 ،Better Off Tedفـضــا عــن ظـهــوره فــي أف ــام بينها
 ،The Interpreterو  ،Friday After Nextو.Dragonfly
غدًا  19:30في «فوروم دو بيروت» (أوتوستراد شارل حلو ـ
بيروت) .لالستعالم01/584584 :

Gossip
■ كشف مصدر في شركة «سما الفن»
لــ«األخـبــار» ّأن الكاتب حــازم سليمان
أن ـ ـجـ ــز خـ ـمـ ـس ــن حـ ـلـ ـق ــة مـ ـ ــن م ـس ـل ـســل
ّ
«العراب» املأخوذ عن رواية ماريو بوزو
الشهيرة ،فيما بدأت الشركة بـ«استطالع
مواقع التصوير ،وإنجاز املالبس»،
تمهيدًا لبدء تصوير العمل ،مطلع العام
املقبل ،تحت إدارة املخرج املثنى صبح.
أم ــا بــالـبـطــولــة فـتـسـكــون للنجم الـســوري
ّ
سلوم ّ
حداد.

فــي  19كــانــون ّ
األول (ديـسـمـبــر) الحالي
ّ
( .)20:10وم ــن امل ـعــروف أن ــه يجلس في
لجنة تحكيم  Arabs Got Talentكل من
املــديــر الـعــام ملجموعة  mbcعلي جابر،

■ رغم بدء تصويره قبل ّأيام فقط ،أعلن
م ـخ ــرج وم ـن ـتــج ف ـي ـلــم «ال ـف ـي ــل األزرق»
ـارق ال ـ ـعـ ــريـ ــان عـ ــن م ــوع ــد ع ــرض ــه
طـــ ّ
املـتــوقــع .وأوض ــح ّأن الشريط الــذي يــؤدي
ّ
عز ُ
سيطرح
بطولته النجم املصري أحمد
في موسم عيد الفطر وليس في الصيف.
■ ص ـ ـ ـ ـ ّـور املـ ـغـ ـن ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ع ــاص ــي
ال ـح ــان ــي ّأول م ــن أمـ ــس ف ـيــديــو كليبًا
ألغنية خليجية من ألبومه األخير .الكليب
ح ـمــل تــوق ـيــع املـ ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي سعيد
امل ــاروق بعد فترة مــن عــدم التعاون بني
االثنني.
■ بعد أن عرضت برنامج «أراب آيدول»3
الذي ّقدم أيضًا على شبكة  ،mbcتستعد
قناة «املستقبل» ّ
لبث املوسم الجديد من
برنامج «للعرب مــواهــب» ال ــذي ينطلق

واملغنية َاللبنانية نجوى كرم (الصورة)،
وامل ـ ـم ـ ـثـ ــلـ ـ ْـن املـ ـ ـص ـ ــري أح ـ ـمـ ــد ح ـل ـم ــي،
والسعودي ناصر القصبي.
■ بدأ املخرج السوري سامي الجنادي
ّأول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ــس بـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـســل
«دام ـ ـس ـ ـكـ ــو» (قـ ـ ّـصـ ــة س ـل ـي ـم ــان عـبــد
الـعــزيــز) مــن إنـتــاج «املــؤسـســة العامة
ل ــإن ـت ــاج ال ـت ـل ـفــزيــونــي واإلذاع ـ ـ ـ ــي»،
ع ــن سـيـنــاريــو لـلـكــاتــب عـثـمــان جـحــى.

وي ـض ــم ال ـع ـم ــل االج ـت ـم ــاع ــي ـ ـ ـ امل ـعــاصــر
على قائمة أبطاله (مبدئيًا) أيمن زيــدان،
وم ـنــى واص ـ ــف ،ومـحـمــد ح ــداق ــي ،وم ــرح
جبر ،وفادي صبيح ،وقاسم ملحو ،ورنا
ً
أبيض ،فضال عن كرم الشعراني ،وصفاء
رقماني ،ومضر جبر ،وطارق عبده ،والرا
سعادة .ومن املرشحني لبطولة املسلسل
أيضًا سوزان نجم الدين ،وديمة الجندي،
ولينا حــوارنــة ،ومديحة كنيفاتي ،وأمية
ملص ،وعلي ّ
كريم.
■ قالت اإلعالمية املصرية منى عراقي
ّ
إن ـه ــا مـسـتـمـ ّـرة ف ــي مـنــاقـشــة املـثـلـيــة في
م ـ ـصـ ــر ،رغ ـ ـ ــم ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم الـ ـعـ ـنـ ـي ــف ال ـ ــذي
ط ــاول ـه ــا ب ـعــد ح ـل ـقــة «تـ ـج ــارة الـجـنــس
بــن الــرجــال» (األخ ـبــار )2014/12/10
واتهامها باختراق الخصوصية .وأضافت
ُ
ّ
أنها ستخصص حلقتني أخريني للقضية
نفسها على شاشة «القاهرة والناس»
ضمن برنامجها «املستخبي».
ّ
تستعد املغنية اللبنانية نجوى كرم
■
لتصوير أغنيتها الجديدة «عالصخرة»
فــي  16كــانــون ّ
األول (ديـسـمـبــر) الحالي
تحت إدارة املخرج اللبناني فادي حداد.
ومن املتوقع أن تتعاون «شمس االغنية
اللبنانية» مــع مصمم األزي ــاء نيكوال
ّ
ج ـبــران ال ــذي يـحــضــر لـهــا مجموعة من
الفساتني ّ
املميزة.

