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ثقافة وناس

وجهًا لوجه بينما يواصل تصوير دوره في مسلسله الجديد «بنت الشهبندر» ،بدأ الممثل الفنان اللبناني
القدير برنامجه اإلذاعي على أثير إذاعة «النور» .مونولوج يتقمص فيه شخصية «أبو الحبايب»
للحديث عن هموم المواطن ومشاكله اليومية

أبو الحبايب عنده «كلمة عالماشي»
وسام كنعان
ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث م ـ ـ ــع الـ ـنـ ـج ــم
ال ـل ـب ـنــانــي امل ـخ ـض ــرم أح ـم ــد ال ــزي ــن
( )1944أن يكون متكلفًا .سرعان ما
يحجز «ابن البلد» مكانة ثابتة في
قلوب اآلخــريــن .التقيناه فــي موقع
ت ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ـلــه ال ـج ــدي ــد «ب ـنــت
ال ـش ـه ـب ـنــدر» (ك ـت ــاب ــة ه ـ ــوزان عـكــو،
وإخ ـ ـ ــراج س ـيــف ال ــدي ــن الـسـبـيـعــي)
ف ــأخـ ـب ــرن ــا أنـ ـ ــه اعـ ـ ـت ـ ــزل األح ـ ــادي ـ ــث
واإلطـ ـ ـ ـ ــاالت اإلع ــامـ ـي ــة م ـن ــذ زم ــن
ط ــوي ــل ،ل ـك ـنــه م ـق ــاب ــل ذلـ ــك ال يـنـكــر
الـحــق ب ـضــرورة الـحــديــث اإلعــامــي
ع ـ ــن ك ـ ــل عـ ـمـ ـل ــه ي ـ ـش ـ ــارك ف ـ ـيـ ــه .ل ــذا
اختار أن يحدثنا عن دوره في هذا
املسلسل وجديده بشكل عام.
لـكــن قـبــل ك ــل ذل ــك ،نـغـتـنــم الـفــرصــة
لنسأله عن برنامجه اإلذاعــي الذي
ان ـط ـلــق أم ــس ع ـلــى «إذاعـ ـ ــة ال ـن ــور»
ب ـع ـنــوان «ك ـل ـمــة ع ــامل ــاش ــي» (كـتــابــة
أحمد ترمس ،وإخراج جواد شري).
الـ ـب ــرن ــام ــج ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ــون ــول ــوج
يتقمص فيه الــزيــن شخصية «أبــو
ال ـ ـح ـ ـبـ ــايـ ــب» لـ ـلـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ه ـم ــوم
املـ ــواطـ ــن وم ـش ــاك ـل ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة .فــي
حديثه معنا ،يشرح فكرة البرنامج
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ال ش ـ ـ ــيء ج ـ ــدي ـ ــدًا أق ــدم ــه
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج س ـ ــوى خ ـطــوة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة نـ ـح ــو ت ــوطـ ـي ــد الـ ـع ــاق ــة
الـحـمـيـمــة م ــع ال ـن ــاس ال ــذي ــن ق ــررت
االمتناع عن خيانتهم .هو مقترح
إذاع ــي لـتــواصــل وجــدانــي وحقيقي
يكرس عالقتي مع الناس» .لكن هل
يتخذ هذا البرنامج بعدًا نقديًا أو
هــاجــس املـحــاكـمــة الـفـنـيــة لـجــوانــب
الحياة؟
ً
ينفي نجم «الغالبون» ذلــك ،قائال:
«عـلــى اإلط ــاق .صـحـيــح أن ــه يتكلم
ع ــن ه ـمــوم امل ــواط ــن ،لـكـنــه يـخــوض
فـ ــي م ــواضـ ـي ـع ــه بـ ـع ـي ــدًا عـ ــن ال ـن ـقــد
وبطريقة شفافة وهادئة جدًا».
ّ
ف ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،ي ــذك ــر بـ ــأن أول

أحمد الزين في مشهد من «بنت الشهبندر»

مـســرحـيــة قــدمـهــا فــي حـيــاتــه (دمــاء
ع ـلــى األراض ـ ــي امل ـح ـت ـلــة) كــانــت عن
ال ـش ـه ـيــد خ ـل ـيــل ع ــز ال ــدي ــن ال ـج ـمــل
( 1951ـ  ،)1968وهـ ــو أول شـهـيــد
ل ـب ـنــانــي س ـقــط ف ــي سـبـيــل الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ُ وشـ ّـي ـعــه رب ــع مـلـيــون
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي ،وقـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ــه أج ـ ـ ـ ــراس
الكنائس في لبنان.
ولألسف بعد مــرور كل هذا الزمن،
ال ت ــزال ال ــدم ــاء تـسـيــل عـلــى األرض
املحتلة ،وهــي الـفـكــرة الـتــي ينطلق
م ـن ـه ــا أيـ ـض ــا ب ــرن ــامـ ـج ــه الـ ـج ــدي ــد.

يلفت إلى أنه سجل «حوالي ثماني
ص ـف ـحــات س ـت ـت ـصــرف ب ـهــا اإلذاعـ ــة
وت ـق ـس ـم ـه ــا ب ـم ـع ــرف ـت ـه ــا إل ـ ــى عـشــر

ّيجسد صاحب مقهى
نمام في «بنت الشهبندر»
دقائق كل حلقة» .على املنوال ذاته،
يفصح بــأن تـجــربـتــه فــي الـبــرنــامــج
اإلذاعـ ــي «اب ــن ال ـب ـلــد» عـلــى اإلذاع ــة

اللبنانية ،مستمرة طــاملــا أنــه على
قيد الحياة.
أما عن أدواره التلفزيونية ،فيقول:
«أجـ ـ ـس ـ ــد ف ـ ــي «ب ـ ـنـ ــت الـ ـشـ ـهـ ـبـ ـن ــدر»
ش ـخ ـص ـيــة ل ــم أق ــدم ـه ــا س ــاب ـق ــا هــي
عدلي صاحب املقهى.
هـ ــو شـ ـخ ــص نـ ـ ّـمـ ــام ي ـن ـق ــل الـ ـك ــام،
ـات ك ـث ـي ــرة .ورغ ــم
وي ـم ـت ـلــك ط ـم ــوح ـ ّ
كرهه للجميع ،إال أنه يتميز بملكة
تجعله محبوبًا لدى الناس».
من جانب آخر ،يوضح الزين أنه ال
يـقــرأ دوره فـقــط ،بــل يـقــرأ املسلسل
ً
ك ــام ــا وي ـت ـخـ ّـيــل ق ـص ـتــه« :أسـتـمـتــع
بـ ـ ـ ـ ــأداء ه ـ ـ ــذه الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة امل ــركـ ـب ــة
ال ـص ـع ـب ــة» .ل ـك ــن أال ي ـخ ــش امل ـم ـثــل
الـلـبـنــانــي امل ـقــارنــة بـيـنــه وب ــن عــدد
من املمثلني السوريني الذين سبق
لهم تأدية هذا الدور في املسلسالت
الشامية ببراعة؟
يـ ــرد «ال ي ـم ـكــن طـ ــرح هـ ــذا ال ـس ــؤال
عـلــى شـخــص ه ــواه س ــوري وعــاش
ف ــي س ــوري ــا ث ــاث ــن ع ــام ــا ،وج ـســد
عشرات األدوار في الدراما السورية
ولم يتحدث سوى لهجته األصلية
ح ـت ــى ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ـش ــام ـي ــة مـثــل
«طالع الفضة» و«باب الحارة».
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا ،ن ـ ـحـ ــن أم ـ ـ ـ ــام ع ـ ـمـ ــل ي ـح ـكــي
ع ــن ب ــاد ال ـش ــام ف ــي مــرح ـلــة كــانــت
الـعــاقــات االجتماعية فيها مبنية
على النقاء» .من جهة أخرى ،يكشف
املـ ـمـ ـث ــل الـ ـق ــدي ــر ع ـ ــن بـ ـح ــث ك ـث ـيــف
يـجــريــه لــدى قــراء تــه لـكــل شخصية
ّ
سيجسدها ،فيفتش عن شبيه لها
ف ــي ال ـح ـي ــاة وي ـت ـق ـمــص شـخـصـيـتــه
ويـضـيــف ملـســاتــه الـخــاصــة .هــذا ما
ح ـص ــل ع ـن ــدم ــا ب ـح ــث عـ ــن شـخــص
في الجنوب يدعى أبو حسني وهو
ش ـب ـي ــه ب ـش ـخ ـص ـي ـت ــه فـ ــي م ـس ـل ـســل
«الغالبون».
«ك ـل ـمــة ع ــامل ــاش ــي» :م ــن ال ـخ ـم ـيــس حـتــى
األحـ ـ ـ ــد  16:30عـ ـل ــى «إذاع ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــور»
()91٫9FM

فيلم قصير

يوتيوب على موعد مع «سليماني»
زينب حاوي
الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق
اإليراني
القدس» في الحرس الثوري
َّ
و»ال ـ ــرج ـ ــل األسـ ـ ـط ـ ــورة» ك ـم ــا ي ـلــقــب،
س ـي ـح ـضــر ف ــي ف ـي ـلــم ق ـص ـيــر أن ـج ــزه
الـ ـصـ ـح ــاف ــي عـ ـل ــي ش ـ ـهـ ــاب ب ـع ـن ــوان
«س ـل ـي ـمــانــي» (اخـ ـ ــراج قــاســم س ـعــد).
صــاحــب شــركــة إن ـتــاج «نــانــومـيــديــا»
التي اشتهرت بوثائقياتها األمنية

والسياسية على شاشة «امليادين»،
أحـ ّـب هــذه املــرة أن يختبر على نحو
فوري عرض فيلم قصير حصرًا على
يوتيوب ،تماشيًا مــع موجة اإلعــام
الـجــديــد وف ــق مــا يـقــول لـنــا .بطبيعة
ال ـح ــال ،سـتـخـتـلــف املـعــايـيــر املتبعة
بـ ــن صـ ـن ــاع ــة األف ـ ـ ـ ــام ال ـت ـس ـج ـي ـل ـيــة
التي تعرض على شاشة التلفزيون
واألف ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة عـ ـل ــى ال ـش ـب ـكــة
العنكبوتية ،من حيث نوعية وحجم
املتابعني والتوقيت وتكثيف الفكرة
أو االستفاضة في تفاصيلها .أضف
إلى ذلك عنصر الترويج الذي ينتشر
سريعًا في عالم املرئي ،ويحتاج إلى
جهد أكثر فــي حالة اليوتيوب ،لكن
حاملا ّ
يثبت أقــدامــه فــي األخـيــر ،فإنه
يـنـتـشــر ب ـســرعــة الـ ـن ــار ف ــي الـهـشـيــم.
ه ـ ـكـ ــذا ّ
روج لـ ـلـ ـش ــري ــط كـ ـم ــا ي ـل ـفــت
الصحافي اللبناني والق ــى تجاوبًا
واسعًا لدى املتصفحني.
بطبيعة الحال األسباب مختلفة لهذا
ّ
الـ ـ ــرواج ،وخ ـصــوصــا أن الشخصية
امل ـت ـنــاولــة لـهــا وقـعـهــا ف ــي ال ـعــالــم .ال
يـنـفــي ش ـهــاب أهـمـيــة اخ ـت ـيــاره لـهــذا
املــوضــوع ،ف ـ «االس ــم وح ــده يـجــذب»،
إضافة إلى توقيت عرضه الــذي يعد

«ح ـس ــاس ــا» م ــع «اح ـ ـتـ ــدام االش ـت ـبــاك
اإلقليمي» ،بوصف الجنرال اإليراني
ص ــاح ــب أدوار تــأث ـيــريــة ون ـف ــوذ في
املـنـطـقــة وب ـي ــده م ـل ـفــات ســاخ ـنــة في
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وسـ ــوريـ ــا.
الـشــريــط ال ــذي ُيـقـســم ال ــى أج ــزاء (قــد
تـصــل ال ــى ثــاثــة) يـتـحــدث فــي جزئه
األول ( 11د) ع ــن ن ـش ــأة سـلـيـمــانــي
ودوره ف ــي ال ـع ـمــل ف ــي أفـغــانـسـتــان،
ممهدًا لــأجــزاء األخــرى التي تضيء

إضاءة على مسيرته
العسكرية والشخصية
ع ـل ــى أدواره ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وس ــوري ــا
وف ـل ـس ـطــن وسـ ــوريـ ــا ولـ ـبـ ـن ــان ،عـلــى
أن ت ـجــري تــرجـمـتــه ال ــى اإلنـكـلـيــزيــة
ليطاول جمهورًا أوس ــع .وفــي طيات
الشريطُ ،
سيطرح سؤال :ملاذا يجري
الـ ـي ــوم ال ـت ــرك ـي ــز إع ــام ـي ــا ع ـل ــى ه ــذه
الشخصية ،علمًا أنها تتبوأ مركزها
منذ أكثر من  15عامًا؟ تأتي اإلجابة
عبر اإلحاطة بامللفات الساخنة التي
يمسكها فــي املـنــاطــق املــذكــورة آنفًا.

هذه اإلضاءة على مسيرته العسكرية
سـ ـ ـي ـ ــوازيـ ـ ـه ـ ــا ح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن جـ ــوانـ ــب
شخصية من حياته منذ بداية ّ
تكون
وعيه السياسي ،وتراكم خبرته التي
أدت الى تكوين شخصيته اليوم.
الشريط القصير الذي ّ
يشبهه شهاب
«بــالــوج ـبــة ال ـســري ـعــة» سـيـبـنــى على
ن ـجــاحــه وانـ ـتـ ـش ــاره ل ـي ـصــار بـعــدهــا
ّ
لتتثبت
ال ــى تـنـفـيــذ أف ـك ــار مـشــابـهــة
بذلك آلية صناعة أفالم قصيرة على
يــوتـيــوب .على سبيل امل ـثــال ،ستثار
قـضــايــا ســاخـنــة كــانـخـفــاض أسـعــار
النفط عامليًا ،وقضية «داع ــش» ،لكن
م ــع هـ ــذا ال ــدخ ــول الـ ــى ع ــال ــم اإلعـ ــام
ال ـجــديــد واس ـت ـث ـمــاره لـصـنــاعــة هــذه
األفالم القصيرة ،سيكون هناك عمل
مواز في تنفيذ الشرائط التسجيلية
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ع ـ ــودتـ ـ ـن ـ ــا إيـ ــاهـ ــا
«ن ــان ــوم ـي ــدي ــا» .وه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ،أي
ّ
تعبر حتمًا
دخ ــول عــالــم الـيــوتـيــوب،
عن تغيير في مفهوم اإلعــام املرئي
وفــق شـهــاب ،وبطبيعة الـحــال كانت
املواكبة له والدخول في أغواره.
* «سليماني» (الـجــزء األول) غـدًا السبت
ً
عند الساعة العاشرة ليال على يوتيوب
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تانيا صالح :كليب جديد
بعد أربعة أشهر على ظهور كليب
«شبابيك بيروت» (إخراج شادي
يونس) من ألبومها األخير «شوية
صور» ،أطلقت املغنية اللبنانية
ّ
مصورة جديدة
تانيا صالح أغنية
هي «هي ال ّ
تحبك أنت» (كلمات
الشاعر الراحل محمود درويش،
وألحان عصام الحاج علي) .الكليب
من إخراج أمني ّ
درة ،ونشرته صالح
أمس عبر صفحتها الخاصة على
يوتيوب وصفحاتها الرسمية
على مختلف مواقع التواصل
االجتماعي

ألبوم أصالة الشهر
المقبل

بعد سلسلة تأجيالت ،قررت الفنانة
السورية أصالة نصري (الصورة)
إصدار ألبومها « 60دقيقة حياة»
بداية آذار (مارس) املقبل ،على أن
تطلق حملته اإلعالنية له األحد
املقبل على الطرقات وفي وسائل
اإلعالم وعلى مواقع التواصل
االجتماعي .يذكر أن صاحبة
أغنية «شخصية عنيدة» طرحت
أخيرًا أغنية «خانات الذكريات»
(كلمات نور الدين محمد ألحان
مصطفى العسال) ولقيت رواجًا
بني املستمعني.

كارولينا ّ
نصار في األخبار

قدمت فقرات ّ
بعدما ّ
عدة على ،mtv
ّ
انضمت كارولينا نصار أخيرًا إلى
فريق نشرات األخبار الصباحية
في املحطة اللبنانية .وكانت ّ
نصار
قد فازت سابقًا بمركز الوصيفة
األولى مللكة جمال لبنان ( 2011يارا
خوري) وكانت لها إطالالت خاطفة
علىmtv.

 mtvتعرض «الكتاب
العظيم»
تواكب  mtvشهر الصوم لدى
الطوائف املسيحية ،وتعرض
مسلسل  Super Bookأو «الكتاب
العظيم» (من الhثنني إلى الجمعة
 )16:30من وحي حياة املسيح.
تعتمد حلقات العمل على ثالث
ّ
شخصيات بارزة هي كريس
كوانتم ،جوي بيبر وغيزمو الذين
ينشرون من خالل مجموعة حوادث
يصادفونها ،كلمة اإلنجيل.

آخر أعمال محمود
سعيد
تعرض  mbc1األحد املقبل ()18:00
مسلسل «وجوه محرمة» (كتابة
خالد الراجح وإخراج ماجد
الربيعان) ،وهو العمل األخير
الذي ظهر فيه املمثل الفلسطيني
الراحل محمود سعيد .يحكي
املسلسل تاريخ عائلة تعيش في
مدينة الرياض في السبعينيات إلى
بداية التسعينيات ،ويسلط الضوء
على حياة املدينة وتغييراتها
االجتماعية.

