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وجهًا لوجه

نصب على «اإلخوة»
حداد َي ُ
سلوم ّ
ّ

اعتذر عن عدم املشاركة
في «بواب الريح» بسبب
انشغاله بـ «اإلخوة» ،وبعمل
خليجي آخر في أبوظبي .دوره
في املسلسل األول فريد
وغريب ،إذ ّ
يجسد ّشخصية
محام محتال ،ويطل بلوك
جريء واضعًا قرطًا في أذنيه

م�ع�ه��م ه �ن��ا ،ألن ال�ت�ن�س�ي��ق للممثل في
دمشق مسألة مستحيلة اليوم» .نسأل
امل �م �ث��ل إن ك ��ان دوره ال�ص�غ�ي��ر نسبيًا
مقارنة ببقية األدوار في «اإلخ��وة» هو
ً
كل ما يرتبط به هذا املوسم ،فيكشف ّأنه
يستعد إلن�ج��از ج��زء ث��ان م��ن مسلسله
ّ
الخليجي «ال�ق�ي��اض��ة» (ق�ص��ة وأش�ع��ار
م�ح�م��د س�ع�ي��د ال �ض �ن �ح��ان��ي س�ي�ن��اري��و
وحوار فيصل جواد) الذي أخرج جزءه
األول في املوسم املاضي .ويلفت إلى أن
ّّ
تتكرر
تجربته في الدراما الخليجية قد
شكل مع فيصل جواد
على اعتبار أن��ه ّ
ورش ��ة ع �م��ل ،وال �ج �ه��ة امل�ن�ت�ج��ة راض�ي��ة
عن املشروع الذي القى أصداء إيجابية
ل� ��دى ال �ج �م �ه��ور ال �خ �ل �ي �ج��ي .ل �ك��ن كيف
ي�ق� ّ�ي��م ح ��داد ت�ج��رب��ة ال�خ�ب��رات ال�س��وري��ة

قبل أسابيع ،بادرت شركة «سما الفن»
ّ
إل��ى التصريح ب��أن س� ّ�ل��وم ح � ّ�داد املقيم
ف��ي الفجيرة ف��ي اإلم ��ارات سيعود إلى
دم �ش��ق ل�ي�ل�ع��ب دور ي��وس��ف ال�ن�ح��اس
ف ��ي م�س�ل�س��ل «ب � ��واب ال ��ري ��ح» ل�ل�م�خ��رج
امل �ث �ن��ى ص �ب��ح (األخ � �ب� ��ار .)2013/3/5
ل �ك��ن «ال� ��زي� ��ر س ��ال ��م» ق �ط��ع ال �ح �ب��ل م��ع
املخرج وشركته املنتجة ،واعتذر ،فحل
ّ
�دال منه .في الوقت نفسه،
دري��د لحام ب� ً
ضمن ح� ّ�داد لنفسه وج��ودًا مختلفًا في
مسلسل «اإلخ � ��وة» ال ��ذي ي�ج�م��ع نخبة
من النجوم العرب كتيم حسن ،وباسل
خ �ي��اط ،وق�ي��س ال�ش�ي��خ ن�ج�ي��ب ،وأح�م��د
ف�ه�م��ي ،وران �ي��ا ي��وس��ف ،وك��ارم��ن لبس
ورفيق علي أحمد ،وسيبدأ عرضه في
 20ن�ي�س��ان (أب ��ري ��ل) ع�ل��ى ال�ف�ض��ائ�ي��ات
العربية (األخبار  .)2014/4/2هنا يلعب
حداد دورًا مختلفًا عن أعماله السابقة.
ه��و م�ح��ام��ي ع��ائ�ل��ة ف��ري��د ن ��وح ،يسهم
�دخ��ل ف��ي اإلخ��وة
ف��ي ص�ن��ع ال �ق��رار ،وي�ت� ّ
امل�ت�ن��ازع�ين .لكن أال يعتبر م��ا فعله مع
«بواب الريح» «ضربًا» بمخرج جمعته
�ول��ى
ف �ي��ه ش ��راك ��ة ط ��وي �ل ��ة ،وب �ش ��رك ��ة ت� ّ
إدارتها لسنوات وتجمعه مع أصحابها
ع�لاق��ة ط�ي�ب��ة؟ ي��رد ال�ن�ج��م ال �س��وري في
حوار مع «األخبار»« :لم أستطع السفر
إل ��ى س��وري��ا .ارت �ب��اط��ات��ي ف��ي اإلم� ��ارات
م�ن�ع�ت�ن��ي ،وال أري � ��د ت ��وري ��ط م ��ن أع�م��ل

ّ
مجسدًا دوره في مسلسل «اإلخوة»

أبوظبي ــ وسام كنعان

تمكن املمثل السوري
في الخليج؟ وهل ّ
من طرح نفسه بالسوية ذاتها التي كان
يرد «بكل تأكيد ،شرط
عليها في بالده؟ ّ
أن يملك املوهبة واملعرفة والثقافة .نحن

تحتاج الدراما
طويال حتى تنقل
وقتًا
ً
الواقع السوري

لسنا في الصني ،بل في الوطن العربي
ح �ي��ث ال �ث �ق��اف��ة وال� �ل� �غ ��ة واح � � � ��دة .وم��ن
الطبيعي أن نفرض أنفسنا إذا امتلكنا
األدوات الكافية».
حداد
أن
واضحًا
يبدو
من جهة أخ��رى،
ّ
اه� �ت ��م ب��ال �ش �ك��ل ال� �خ ��ارج ��ي ل � � ��دوره ف��ي
مثال.
«اإلخ ��وة» ،فوضع قرطًا ف��ي أذن��ه
ً
ن� �س ��أل ع� ��ن ه � ��ذا ال �ت �ف �ص �ي��ل ال �ص �غ �ي��ر،
فيجيب ب��دع��اب��ة «ك�ض��رب��ة ال�ح��ظ إن لم
ت �ص��ب ،ل ��ن ت � � ��ؤذي» .وي �ض �ي��ف «دوري
ش�خ�ص�ي��ة م �ت �ف � ّ�ردة وح �ض ��وره ��ا قليل
ن�س�ب�ي��ًا ،ل�ك�ن��ه ي �ح ��اول أن ي�س�ط��و على
أم ��وال ال�ع��ائ�ل��ة .ب��اخ�ت�ص��ار ه��و ن�م��وذج
حقيقي للمحامي املحتال الذي نصادفه
في مجتمعاتنا» .لكن هل يحق لصاحب
التاريخ الفني أن ينحو إلى ّهذا النوع
من املسلسالت الطويلة التي تتخذ من
ال��درام��ا التركية (السطحية) نموذجًا؟
ي�ج�ي��ب «ال� ��درام� ��ا م��رت�ب�ط��ة بمتطلبات
ّ
نتشبث بفكرة
ال�س��وق .وم��ن الخطأ أن
ّأن ��ه ع�ل��ى ال��درام��ا ت�ق��دي��م أع �م��ال تعالج
قضايا مهمة وجوهرية فقط ،ألن هناك
أعماال تاريخية وبوليسية ورومانسية،
ً
وهناك أيضًا مشاريع مهمتها التسلية.
لا مختلفًا.
ف��ي ه ��ذا ال �ع �م��ل ،ن �ق� ّ�دم ش �ك� ً
املهم أن نحظى بالجماهيرية ونضيف
لا م��ن ال �ف��ائ��دة» .ل�ك��ن متى
امل�ت�ع��ة وق�ل�ي� ً
ستخوض ال��درام��ا ال�س��وري��ة فعليًا في
ج ��وه ��ر م� ��ا ح � ��دث م �ن��ذ 2011/3/15؟
ي �ج��زم ب ��أن «ال ��درام ��ا ت�ح�ت��اج إل ��ى وق��ت
طويل حتى تكون أكثر تأثيرًا وتنجلي
الصورة أمامها .أثناء االحتقان ،تكون
األحكام غير صائبة».
حداد متماسكًا يعرف ماذا يريد،
يبدو ّ
ال يتأثر بالصدمات على األق��ل قياسًا
ب��زم�لائ��ه ه�ن��ا م�م��ن ي�ج�ت��اح�ه��م الحنني
إل ��ى دم �ش��ق أي ��ام زم� ��ان .ي� ّ�ت�ف��ق إل ��ى ح� ّ�د
م��ا م��ع ه ��ذا ال � ��رأي ،م�ع�ت�ب�رًا أن ��ه واق�ع��ي
«ألن املبالغة في الحنني والتباكي على
م ��اض غ��اب��ر ل ��ن ي �ف �ي��دا .ك �ش �ع��ب أع ��زل،
لسنا مؤثرين في القرار أو في جوهر ما
يحدث في ب�لادن��ا .ل��ذا يكفي أن تحترم
الثقافة التي أتيت منها وي�ك��ون عندك
ال�ح��رص للعودة إل��ى ب�ل��دك واملساهمة
في إعادة إعماره».

هنا دبي

نجوم الشاشة والكرة ...سوريا «لحظات مسروقة»
س � ّ�ج ��ل ال� �س ��وري ��ون رق� �م ��ًا ق �ي��اس �ي��ًا ف��ي
أع��داد الوافدين إلى دول��ة اإلم��ارات منذ
بدء األزمة في بالدهم .في الغربة ،تجد
يرددون بحزن بليغ ّأنهم اعتاد
بعضهم ّ
على هول ما يحدث في بالدهم .لكن في
مقابل ذلك ،يسعون لنسج خيوط حياة
اج�ت�م��اع�ي��ة ت �ع��زي �ه��م مل�ص��اب�ه��م ي��وم�ي��ًا.
ّ
بأجوائهم الخاصة ف��ي إم��ارة
يتغنون
ال� �ش ��ارق ��ة ،وي� �ج ��اه ��دون ع �ج �ل��ة ال �ح �ي��اة
املعدة
التي تدور بسرعة كبيرة في دبي ّ
للعمل ال أكثر ،بعدما قصدها عدد كبير
من نجوم الدراما السورية .النجم عابد
ألن��ه يقيم في دب��ي مع
فهد ليس منهم ّ
زوجته اإلعالمية زينة يازجي منذ عام
 .2003ب��ات املمثل ال�س��وري ال�ي��وم رقمًا
صعبًا في عالم الدراما العربية ،لكنه ال
يتخلى عن تواضعه املعهود ،بل يبذل
جهدًا مضاعفًا للتواصل مع أبناء بلده
كأنه يريد أن يستضيف كل سوري ّ
يمر
من دبي.
في دب��ي ،يخلع «الظاهر بيبرس» رداء
التمثيل ،وم��ا يمكن أن يعلق في ذهنه
م��ن ش��وائ��ب ال �ن �ج��وم �ي��ة .ي�ج�ت�م��ع على
األق��ل مرتني في األس�ب��وع مع أصدقائه
م��ن ن�ج��وم ك��رة ال �ق��دم ال�س��وري�ين ال��ذي��ن
هجروا اللعبة على املستوى االحترافي
ك ��ون� �ه ��ا ال ت �ط �ع��م خ � �ب � �زًا ف� ��ي س ��وري ��ا،
أس �س��وا
وس ��اف ��روا إل ��ى اإلم � ��ارات ح�ي��ث ّ
�اال أخ � ��رى ،ل�ك�ن�ه��م ل��م ي�ت�خ�ل��وا عن
أع� �م � ً
لعبتهم املفضلة.
ّ
يضم سبعة العبني
شكلوا فريقًا
هكذاّ ،
ي�ق��وده��م نجم «ال ��والدة م��ن ال�خ��اص��رة»

عابد فهد وكابنت منتخب سوريا لكرة القدم جهاد حسني وابنه في نادي دبي
رغ��م أن��ه أق�ل�ه��م خ�ب��رة ف��ي «ال�ف��وت�ب��ول»،
شعبية بني
لكنه أكبرهم سنًا وأكثرهم
ً
الفريق .يشاركه العبو األندية السورية
العريقة م��ن بينهم عبد العليم فشول،
وع�ب��د ال ��رزاق ال�ح�س�ين ،ون��اص��ر البني،
وع �ب��د ال �ج ��واد ال �س �ب��اع��ي .ي�ل�ت�ق��ون في
م �ل �ع��ب ك� ��رة ق� ��دم س ��داس ��ي ل �ي �خ��وض��وا
م �ب��اراي��ات ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ث��م ي�ن�ت�ق�ل��ون إل��ى
أق ��رب مقهى مل�ش��اه��دة م �ب��اري��ات دوري
أبطال أوروبا .في امللعب ،يلتقي نجوم
كرة القدم بنجوم الدراما الذين يكتفون

مثال املخرج سامر
باملشاهدة فقط .يمر ً
ال �ب��رق��اوي ل�ح�ض��ور «امل ��ات ��ش» .يتبعه
ال�س�ي�ن��اري�س��ت ال �ش��اب ش� ��ادي دوي �ع��ر.
أم��ا بالنسبة إل��ى ال �ف��ري��ق ،ف�ك��ل أف ��راده
ّ
ي �ت �ح �ض��رون ب��ال �ط��ري �ق��ة ذات� �ه ��ا ك��أن�ه��ا
م� �ب ��اراة ح �ق �ي �ق �ي��ة .ي �س��رق ع �ب��د ال�ع�ل�ي��م
فشول األضواء بدعابته املحببة دائمًا.
«علومة» كما يناديه رفاقه واملختار كما
ّ
يسمي نفسه يقول لنا« :عابد
يحب أن ّ
ف �ه��د ه� ��ذا ال �ن �ج��م ال �ع��رب��ي ل �ي��س س��وى
الع��ب ضمن ف��ري�ق��ي .يتلقى تعليماتي

لا
وأن � � ��ا ال� �ك ��اب�ت�ن ه � �ن� ��ا» .ي �ص �م��ت ق �ل �ي ّ� ً
تحول
ويستطرد ممازحًا « لكن ماذا لو
إلى «املقدم رؤوف» (دور عابد فهد في
مسلسل«الوالدة من الخاصرة») فجأة؟
كيف سيكون أداؤن ��ا كوننا ل��ن نتخيل
أن �ف �س �ن��ا أك �ث ��ر م ��ن ع �ن��اص��ر أم� ��ن ت�ح��ت
إمرته؟».
ب �ع��د دق ��ائ ��ق ع �ل��ى ب ��دء امل � �ب ��ارة ،ينضم
إل �ي �ن��ا ك ��اب�ت�ن م �ن �ت �خ��ب س ��وري ��ا ج �ه��اد
ال�ح�س�ين .ل�ك��ن ك�ي��ف يمكن ألمل��ع العبي
«ال� �ف ��وت� �ب ��ول» ف ��ي ال ��وط ��ن ال� �ع ��رب ��ي أن
يجلس على خطوط االحتياط؟ يضحك
بأنه «ممنوع من اللعب خارج
ويجيبنا ّ
ن �ط��اق ال � ��دوري االم ��ارات ��ي ألن �ن��ي ألعب
ض �م��ن ص �ف��وف ن � ��ادي دب� � ��ي» .ل�ح�ظ��ات
ق�ل�ي�ل��ة ي �س �ت��رج��ع ف�ي�ه��ا ال �ك��اب�ت�ن ج�ه��اد
أكثر اللحظات تأثيرًا ف��ي ذاك��رت��ه ،قبل
أن ي�ت�ح��ول ملعب ال�ع�ب��اس�ي�ين الشهير
ف��ي دم�ش��ق إل��ى ثكنة ع�س�ك��ري��ة .يتذكر
إن � �ج� ��ازات ن � ��ادي «ال � �ك ��رام ��ة» ال� �س ��وري
وم ��درب ��ه م�ح�م��د ق��وي��ض (أب� ��و ش��اك��ر).
لعل أكثر الذكريات حضورًا في وجدانه
هي تلك التي ّ
سجل فيها هدفه األخير
م � ��ع ن � ��ادي � ��ه ال� �ح� �م� �ص ��ي وأح � � � ��رز ك ��أس
الجمهورية وان�ت�ق��ل للعب ف��ي صفوف
«ال � �ق� ��ادس � �ي� ��ة» ال � �ك ��وي � �ت ��ي .ال ان �ق �س ��ام
س �ي��اس �ي��ًا ه� �ن ��ا ،وال ح ��دي ��ث ع ��ن م ��وال
أو م �ع��ارض .االن �ق �س��ام��ات ف��ي ذروت �ه��ا
ال ت� ��زي� ��د ع � ��ن ان � �ق � �س ��ام ب �ي��ن م �ش �ج �ع��ي
«ب ��رش� �ل ��ون ��ة» وع� � � ��دوه ال � �ل � ��دود «ري � ��ال
مدريد».
وسام...

َ
◄ ع��ن دوره ��ا اإلع�لام��ي ال �ب��ارز ف��ي حقلي
اإلذاعة والتلفزيون بني لبنان وفرنساّ ،
كرمت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ف��ي «امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ال �ف��رن �س��ي» ال �ت��اب��ع ل �ـ«ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
الثقافية في العالم» أخيرًا اإلعالمية اللبنانية
غابي لطيف (الصورة) خالل احتفال أقيم
في باريس .وقالت لطيف في املناسبة« :إذا

كانت مهنة اإلع�لام حلمًا ،فهي أيضًا ٍّ
تحد،
وخصوصًا عندما يكون الهاجس الدفاع عن
قيم ال�ع��دال��ة وال�س�لام وال �ح��وار ب�ين الثقافات
واألدي��ان .هذا ما سعيت إليه في لبنان وفي
فرنسا ،وهو العنوان العريض لتجربتي في
مجال اإلعالم .لبنان ّ
حملني رسالة التالقي
وث�ق��اف��ة ال �ح��وار م��ن أج��ل ال �س�ل�ام ،وفرنسا
منحتني الفرصة ملمارسة هذه الرسالة».
◄ ب� ��دأ أح �م ��د ح �ل �م��ي ت �ص��وي��ر م�ش��اه��د
ف �ي �ل �م��ه «ق� �ط ��ن وف � � ��ار» م ��ن إن� �ت ��اج ش��رك��ة
«نيوسينشري» بالشراكة مع «شادوز» التي
يملكها ح�ل�م��ي .الفيلم م��ن ب�ط��ول��ة ياسمني
رئ �ي��س ،وك �ت��اب��ة م�ص�ط�ف��ى ح�ل�م��ي وإخ ��راج
ع �م��رو س�ل�ام ��ة ،وي �ن �ت �ظ��ر ع��رض��ه ف ��ي عيد
الفطر.
◄ اتهمت «غرفة صناعة السينما» في
م�ص��ر امل�ن�ت��ج م�ح�م��د ال�س�ب�ك��ي ب��ال�ت��روي��ج
إلي��رادات غير حقيقية لفيلمه «ح�لاوة روح»
ال ��ذي تلعب بطولته هيفا وه �ب��ي ،ويخرجه
س��ام��ح ع �ب��د ال �ع��زي��ز .وب �ح �س��ب ال �غ��رف��ة ،لم
ّ
تتخط اإلي��رادات حاجز املليون جنيه (143
ألف دوالر) في أسبوع عرضه األول ،بينما
ي�ق��ول السبكي ّإن اإلي� ��رادات وص�ل��ت إل��ى 3
ماليني جنيه.
◄ ق ��ال ن�ب�ي��ل ال �ق��ط زوج ال�س�ي�ن��اري�س��ت
ّ
الراحلة نادين شمس إنه تعرض لالعتداء
م��ن بلطجية مأجورين أم��ام منزله ف��ي حي
امل �ق �ط��م ف��ي ال �ق��اه��رة ب�س�ب��ب إص � ��راره على
م�ق��اض��اة «مستشفى م�ص��ر ال��دول��ي» ال��ذي
ت �س� ّ�ب��ب إه �م ��ال أط �ب��ائ��ه ب ��وف ��اة ش �م��س قبل
أس��اب �ي��ع .ي��ذك��ر ّأن ك��ات�ب��ة مسلسل «م��وج��ة
حارة» قد دخلت املستشفى من أجل إجراء
عملية ج��راح�ي��ة ع��ادي��ة ،لكنها م��ا ل�ب�ث��ت أن
فارقت الحياة (األخبار .)2014/3/24
◄ ك�ش�ف��ت م �ص��ادر م��ن ش��رك��ة «إن��دم��ول»
املنتجة للنسخة العربية م��ن ب��رن��ام��جYour
( Face Sounds Familiarش �ك �ل��ك مش

غ��ري��ب) أن امل�م�ث��ل امل �ص��ري أح �م��د السقا
(ال � �ص ��ورة) اع �ت��ذر ع��ن ع ��دم امل �ش��ارك��ة في
لجنة تحكيم ال�ب��رن��ام��ج ال ��ذي يبصر ال�ن��ور
في  19الشهر ال�ج��اري ،بسبب خالفاته مع
ّ
زوجته والبدء بمعامالت الطالق ،وحل مكانه
املخرج محمد سامي .يذكر أنه إلى جانب
سامي ،تتألف اللجنة من هيفا وهبي واملغني
املصري حكيم.
◄ تطرح ديانا حداد قريبًا كليب أغنيتها
املغربية  La Fiestaال�ت��ي جمعتها باملنتج
املوسيقي الفرنسي املغربي األص��ل ،ZAD
وقد انتهت من تصويرها في مراكش.

