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ويك أند

وجهًا لوجه

نيكول
سابا
نيكول
جونيور
حياتي
لمعت النجمة اللبنانية في
عدة ،سواء في الغناء
مجاالت ّ
أو السينما أو التلفزيون .وكما
منحها جمالها وموهبتها
تأشيرة دخول عالم التمثيل،
دخلت أيضًا قلوب جماهيرها
في الوطن العربي .تخوض
صاحبة أغنية «ما بقا تدقلي»
هذا العام المنافسة الرمضانية
بعملين دراميين هما« :ألف ليلة
وليلة» و«نصيبي وقسمتك»،
إضافة إلى فيلم سينمائي بعنوان
«حياتي مبهدلة» .في حوارها
تتحدث عن كواليس
مع «األخبار»ّ ،
أعمالها المنتظرة والممثلين
المصريين الذين تتعاون معهم
القاهرة ــ عباس محمد
■ ملـ ــاذا ق ـ ـ ّـررت امل ـش ــارك ــة ف ــي مسلسل
بـعـنــوان «أل ــف ليلة ولـيـلــة» (كـتــابــة محمد
ّ
ناير ،وإخراج رؤوف عبد العزيز) ،رغم أنه
سبق تقديمه في سبعينيات وثمانينيات
القرن املاضي؟
الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود إلـ ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــاري
بشخصية «شـ ـه ــرزاد» األسـطــوريــة
ال ـتــي ســأقـ ّـدم ـهــا ف ــي املـسـلـســل .كما
ّ
أن ال ـع ـمــل س ـ ُـي ـق ـ َّـدم ب ـش ـكــل عـصــري
وم ـخ ـت ـل ــف ع ـ ّـم ــا س ـب ــق ع ــرض ــه فــي
ّ
القرن املــاضــي .يكفي أن هــذا الجيل
سـ ـ ـي ـ ــران ـ ــي كـ ـ ـ ــ«شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرزاد ،»2015

ّ
خـ ـص ــوص ــا أن م ـع ـظ ـم ــه ال ي ـع ــرف
القصة األساسية.
ّ
يتضمنها العمل؟
■ وما الرسالة التي
ّ
املـسـلـســل تــرفـيـهــي فــي امل ـقــام األول،
والغرض منه التسلية ّواالستمتاع
ب ــامل ـش ــاه ــدة ،ال سـ ّـي ـمــا أنـ ــه يـحـتــوي
عـلــى تـقـنـيــات عــالـيــة فــي الـتـصــويــر،
والغرافيكس ،لم يتم استخدمها من
قبل في هذه النوعية من املسلسالت.
ك ــل ذل ـ ــك ،ل ـض ـمــان ج ـ ــودة ال ـص ــورة.
العمل ليس ّ
موجهًا للمصريني فقط،
ّ
وإنما للمواطنني على امتداد الدول
العربية.

■ حـ ّـدث ـي ـنــا ع ــن شـخـصـيــة «شـ ـه ــرزاد»
والتركيبة التي تظهر فى العمل؟
ش ـخ ـص ـي ــة «شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرزاد» ،ت ـت ـض ـمــن
تــركـيـبــة غــري ـبــة؛ ف ـهــي ام ـ ــرأة تحمل
بــداخ ـل ـهــا ال ــروم ــان ـس ـي ــة وال ـق ـس ــوة،
وتريد أن تنتقم من «شهريار» الذي
ي ــؤدي دوره ّاملمثل املـصــري شريف
ّمنير الذي يمثل كل الرجال .بمعنى
أنها تريد االنتقام من «الرجل» الذي
تالعب بقلوب كل النساء .الشخصية
بطبيعتها تدافع عن املرأة وحقوقها
ُ
وتبرز قضايا كبيرة في املجتمعات
ال ـع ــرب ـي ــة ،خ ـصــوصــا ت ـلــك املـتـعـلـقــة
بــاملــرأة ،ونــرى مع تسلسل الحلقات

ك ـيــف ي ـخ ــرج الـجـمـيــع ف ــي تـظــاهــرة
حب تأييدًا لـ«شهرزاد».
■ ه ــل املـسـلـســل م ـكــون م ــن أجـ ــزاء كما
تـ ّ
ـردد ،أم من جزء واحد فقط ُيعرض في
شهر رمضان املقبل؟
املـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـون مـ ـ ــن  90ح ـل ـق ــة،
ُ
وســتـعــرض كــل  30حلقة فــي موسم
ُ
درام ـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ،ب ـح ـي ــث تـ ـع ــرض
الحلقات الثالثون األولى في ،2015
والباقي في  2016و .2017كل رواية
تـحـكـيـهــا «ش ـ ـهـ ــرزاد» م ــن خـ ــال 15
حلقة ،ويشارك في العمل الكثير من
الـنـجــوم أم ـثــال آس ــر يــاســن ،وأمـيــر

