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رمضان 2011

عمار شلق نجم الموسم الرمضاني؟
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ل ��م ُي� �ع � َ�رض م�س�ل�س��ل «ل �ح �ظ��ات ح��رج��ة»
بجزءيه األول والثاني في شهر رمضان
م ��ن ق� �ب ��ل ...ول �ك��ن ه� ��ذا ال� �ع ��ام ق ��د ي�ت�غ� ّ�ي��ر
الوضع؛ إذ ّ
يرجح البعض أن يدخل الجزء
ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ع �م��ل ال �س �ب��اق ال��رم �ض��ان��ي
بسبب أزمة الدراما املصرية .وإذا حصل
ذلك ،يكون ّ
عمار شلق أكبر الرابحني في
ّ
ش�ه��ر ال �ص��وم ،ف�ي�ط��ل ب�ث�لاث��ة أع �م��ال ه��ي:
«ال�غ��ال�ب��ون» ،و«ال �ش �ح��رورة» ،إل��ى جانب
«لحظات حرجة .»3
ّ
املمثل اللبناني موجود حاليًا في القاهرة،
ليستكمل تصوير مشاهده في املسلسل،
ب �ع��دم��ا ان �ت �ه��ى م ��ن ت �ص��وي��ر ش�خ�ص�ي��ة
ال �ش �ي��خ راغ� � ��ب ح � ��رب ف ��ي «ال� �غ ��ال� �ب ��ون»،

وأوش � � ��ك ك ��ذل ��ك ع �ل��ى االن� �ت� �ه ��اء م ��ن أداء
ش�خ�ص�ي��ة ن�ج�ي��ب ش �م��اس ،ال � ��زوج األول
للفنانة صباح في مسلسل «الشحرورة»
م ��ع ك� � ��ارول س �م��اح��ة وم �ج �م��وع��ة ك�ب�ي��رة
ّ
م��ن املمثلني ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وي ��رى ش�ل��ق أن
«الشحرورة» «سيف ذو ّ
حدين»؛ ألنه أول
مسلسل سيرة لشخصية ال تزال على قيد
الحياة ،ولكنه مرتاح للتجربة؛ «إذ بذلت
ك��ارول سماحة كل جهدها للوصول إلى
روح الصبوحة» .وي��رى املمثل اللبناني
ّ
أن ه ��ذا ال �ع��ام��ل ت �ح��دي �دًا ه��و األه� ��م عند
ت �ق��دي ��م س� �ي ��رة ش �خ �ص �ي��ة ش �ه �ي ��رة عّ�ل��ى
الشاشة .في هذا اإلط��ار يعلن أنه يفضل
ً
قليال عن ذاكرة
تقديم شخصيات ابتعدت ّ
الجمهور ،كي ال يسقط في فخ املقارنة مع
الشخصية صاحبة السيرة.

ورغ � ��م أن دور ن �ج �ي��ب ش �م ��اس ص�غ�ي��ر،
ويظهر فقط في الحلقات االثنتي عشرة
األول� � ��ى م ��ن «ال � �ش � �ح� ��رورة» ،إال أن شلق
ي �ج��ده��ا م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات امل �ح��وري��ة؛ إذ
ك �م��ا ي �ق��ول ،ه �ن��اك رج �ل�ان ف �ق��ط سيظهر
ت��أث �ي��ره �م��ا ع �ل ��ى ص� �ب ��اح ف� ��ي ال �ح �ل �ق��ات
الثالثني ،هما والدها ويجسد دوره رفيق

يطل في مسلسالت
ّ
«الغالبون» ،و«لحظات
حرجة» ،و«الشحرور»

على أحمد ،والزوج ّ
األول نجيب شماس.
ّ
ً
ويتوقع إق�ب��اال جماهيريًا على املسلسل
ال��ذي جمع ع��ددًا من العناصر الناجحة،
أب��رزه��ا ال�س�ي��رة امل�ش��وق��ة ل�ص�ب��اح «ال�ت��ي
ي �ع��رف ال �ج �م �ه��ور ال�ك�ث�ي��ر ع ��ن س�ن��وات�ه��ا
القريبة ،لكن نشأتها شبه مجهولة ،وهو
م��ا ي��رك��ز عليه ال�ع�م��ل» .ك��ذل��ك «سيساهم
فريق املمثلني املتميز في إنجاح العمل...
إلى جانب ثقتي باملخرج أحمد شفيق».
ّ
وهنا يذكر بأن نجمة املسلسل ،أي كارول
سماحة هي في األساس ممثلة مسرحية.
ورغم أن شلق دخل الدراما املصرية عام
 2006من خ�لال الجزء األول من مسلسل
«لحظات حرجة» ـــــ أدى فيه دور إبراهيم،
ّ
طبيب لبناني مقيم في القاهرة ـــــ إال أن
ال �ج �م �ه��ور امل� �ص ��ري ع ��رف ��ه ع ��ن ق� ��رب ف��ي

وداعًا
عقدة القوميات
يرى عمار شلق أن مسلسل «لحظات حرجة»
(الصورة) من املسلسالت العربية التي
نجحت في التخلص من عقدة القوميات.
ويشير إلى أن املشرفني على هذا العمل
اختاروه للمشاركة فيه وأسندوا إليه
دور طبيب لبناني ماهر متزوج بمصرية
ويقيم في القاهرة ويعمل في مستشفى
موظفوه ومرضاه من الجنسية املصرية
فقط« ،لكن من دون أن أتخلى عن اللهجة
اللبنانية» ،وهو األمر الذي فتح الباب بعد
ذلك ألعمال أخرى يظهر فيه املمثلون
ال��ع��رب بلهجاتهم العربية م��ن دون
الشعور بالقلق من ّرد فعل الجمهور .ورغم
استمراره في املسلسل في أجزائه الثالثة،
لم يتسرب امللل إليه؛ «ألن الشخصية التي
أجسدها تتطور باستمرار» .وفيما يواصل
فريق العمل تصوير الجزء الثالث ،بدأت
قناة « artحكايات» أخيرًا عرض حلقات
الجزء الثاني.

مسلسل «ل�ي��ال��ي» (إخ ��راج أح�م��د شفيق)
ّ
وجسد
ال��ذي ع��رض ف��ي رم�ض��ان امل��اض��ي
ف �ي��ه ش�خ�ص�ي��ة رج ��ل األع� �م ��ال ال�ل�ب�ن��ان��ي
وليد الزهار أول أزواج بطلة العمل.
وعكس كل ما يشاع ،ينفي عمار شلق أن
التمثيل باللهجة املصرية،
يكون قد رفض ّ
مؤكدًا أنه لم يتلق العرض املناسب حتى
اآلن ،وخصوصًا على مستوى السينما.
وي� � �ق � ��ول« :ل� � ��ن أق � �ب ��ل ال� �ظ� �ه ��ور ف� ��ي أق� ��دم
سينما عربية ف��ي عمل ال يضيف شيئًا
إل��ى سيرتي» .ورغ��م ذل��ك ،ينتقد الهجوم
ع� �ل ��ى ب� �ع ��ض ال� �ف� �ن ��ان�ي�ن ال � �ع � ��رب ب �س �ب��ب
ً
طريقة ّ
املصرية ،قائال
تحدثهم باللهجة
ّ
إن ال�ج�م�ه��ور األم �ي��رك��ي ل��م ي �ت��وق��ف عند
أوس �ت��رال �ي��ة م�ي��ل غ�ي�ب�س��ون ،وب��ري�ط��ان�ي��ة
نجوم آخرين جذبتهم «هوليوود» ،مؤكدًا
أن قطاع السينما والدراما املصري يجب
أن يتعامل بالطريقة ّنفسها مع النجوم
ال �ع��رب م��ن دون ال �ت ّ��وق��ف ع�ن��د لهجتهم،
ً
«مثال أنا سبق أن مثلت باللهجة البدوية
واإلنكليزية ،وال أمانع استعمال أي لهجة
عربية» .أما الدراما اللبنانية التي يدين
لها بالنجاح وال�خ�ب��رة ،فيتمنى كباقي
ال�ف�ن��ان�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين أن ت�ت�خ�ط��ى قريبًا
عقبة التسويق وتعترف بها الفضائيات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ،م� � �ش � ��ددًا ع� �ل ��ى أن ال � �ظ� ��روف
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال � �ت ��ي م� ��ر ب� �ه ��ا ل� �ب� �ن ��ان ه��ي
السبب الرئيسي ف��ي رك��ود ه��ذا القطاع.
ه�ك��ذا يشير إل��ى ان�ت�ع��اش س��وق اإلن�ت��اج
البرامجي والكليبات الغنائية في البلد
ن �ف �س��ه؛ «ألن� ��ه ال ي �ح �ت��اج إل ��ى اإلم �ك��ان��ات
الفنية نفسها التي تدعم صناعة الدراما،
وخ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ال��دول��ة تمامًا
عن مساندة هذه السوق».
وع��ن خ�ط��ر ال��درام��ا ال�ت��رك�ي��ة ،ي�ق��ول شلق
إن ه � ��ذه امل� ��وج� ��ة ان� �ح� �س ��رت ك �م ��ا ت��وق��ع
ال �ك �ث �ي��رون ،وك � ��ان واض� �ح ��ًا أن �ه��ا م�ج��رد
م�ح��اول��ة م��ن أص �ح��اب ال �ق �ن��وات للضغط
على املنتجني العرب« ،لكن الجمهور لن
يصل يومًا إلى مرحلة يشاهد فيها فقط
الدراما التركية ...غير أن هذا التنوع أفاد
امل�س�ل�س�لات ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ش�ه��دت خ�لال
امل��رح�ل��ة األخ �ي��رة ت�ق��دي��م أن �م��اط مختلفة
للدراما التي كانت سائدة ط��وال العقود
األخ �ي��رة» .وف�ي�م��ا يتمنى ش�ل��ق انتعاش
الدراما املصرية والسورية في أقرب وقت
ب �ع��د ه� ��دوء ال� �ش ��ارع ال �س �ي��اس��ي ،ي��رف��ض
إق�ص��اء الفنانني ال��ذي��ن وق�ف��وا ف��ي جانب
األنظمة السابقة ،ما دام��وا قد ّ
عبروا عن
ّ
رأيهم من منطلق سياسي وفكري .ويؤكد
أن الثورات قامت من أجل الديموقراطية،
الحاكمة في مرحلة
ويجب أن تكون هي
ّ
م ��ا ب �ع��د ال� �ث ��ورة .ل�ك�ن��ه ي �ح ��ذر م ��ن ت �ك��رار
التشرذم الذي أضر لبنان في باقي الدول
ال�ع��رب�ي��ة ،بسبب تصنيف ال�ن��اس حسب
انتماءاتهم السياسية.

يرفض إقصاء الفنانني
الذين دعموا األنظمة في
العالم العربي

ريموت كونترول

األزمة االقتصادية (تابع)

nbn

< 20:30

يستقبل سعيد ّ
غريب في حلقة الليلة
م��ن «م�خ�ت�ص��ر م�ف�ي��د» وزي ��ر ال��زراع��ة
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ال �ج ��دي ��دة ع �ل��ي ح�س��ن
خليل (ال �ص��ورة) وم�س��ؤول الصفحة
االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي «س��ال �ف �ي��ر» ع��دن��ان
ال� �ح ��اج .وي �ف �ت��ح م�ع�ه�م��ا أب� ��رز امل�ل�ف��ات
االق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه
حكومة نجيب ميقاتي.

الصهر ...سوبر وزير

otv

< 20:45

ف ��ي ح �ل �ق��ة ال �ل �ي �ل��ة م ��ن ب ��رن ��ام ��ج «ب�ي�ن
ّ
ال �س �ط��ور» ي �ط��ل وزي ��ر ال �ط��اق��ة ج�ب��ران
ّ
ليتحدث عن تأليف
باسيل (الصورة)
الحكومة الجديدة ،وعن العراقيل التي
واج �ه��ت ه ��ذا ال �ت��أل �ي��ف .ك��ذل��ك ي�ت�ط� ّ�رق
إل��ى خطة تكتل «التغيير واإلص�ل�اح»
لتصحيح ال�خ�ل��ل ال�س�ي��اس��ي واألم�ن��ي
واالقتصادي في لبنان.

في انتظار البيان...

«أخبار املستقبل»

< 21:00

وزير السياحة فادي عبود (الصورة)
ً
وعضو تكتل «لبنان أوال» النائب هادي
ح�ب�ي��ش ،ه�م��ا ضيفا ع�ل��ي ح �م��ادة في
ب��رن��ام��ج «االس �ت �ح �ق ��اق» ه� ��ذه ال�ل�ي�ل��ة.
ويرصد معهما األوضاع في لبنان إثر
والدة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
كما يتطرق إلى البيان الوزاري وموقفه
من املحكمة الدولية وسالح املقاومة.

متى تتوقف التراجيديا؟

أمراض تكنولوجية

< 21:30

«أبو ظبي األولى»

«املنار»

يحلل عمرو ناصف في برنامج «ماذا
ب� �ع ��د؟» ه ��ذا امل� �س ��اء ،خ �ط��اب ال��رئ �ي��س
ال � �س� ��وري ب �ش ��ار األس � ��د (ال � �ص� ��ورة)،
واإلص�ل�اح ��ات ال�ت��ي وع��د ب�ه��ا ،وردود
ّ
الدولية التي تلته .كذلك يضيء
األفعال
ع�ل��ى ال �ت �ح��رك��ات ال�ش�ع�ب� ّ�ي��ة واألح � ��داث
ّ
السورية مع
الدامية في بعض املناطق
الباحث السوري منذر الحاج.

فريد األطرش عاشقًا

< 22:30

ت�ن��اق��ش ش��ذا ع�م��ر ف��ي «ح ��وار األم ��م»،
ت �ح��ذي��ر م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة من
تأثيرات الهواتف املحمولة على الصحة.
وتسأل مجموعة من االختصاصيني
ع��ن ت�ح� ّ�ول اإلن�س��ان ف��ي األلفية الثالثة
إل��ى أس�ي��ر للتكنولوجيا ،وانعكاسها
ع �ل��ى ص �ح �ت��ه ال �ج �س��دي��ة وال �ن �ف �س �ي��ة،
والعقلية.

«روتانا زمان»

< 12:00

ت �ع ��رض ق �ن ��اة «روت� ��ان� ��ا زم� � ��ان» ف�ي�ل��م
«ش� �ه ��ر ال� �ع� �س ��ل» ( )1945ل �ل �م �خ��رج
أحمد ب��درخ��ان وبطولة فريد األط��رش
(ال� �ص ��ورة) ،وم��دي �ح��ة ي �س��ري .وت ��دور
أحداثه حول فتاة مخطوبة ّ
تتعرف إلى
ش��اب آخ��ر ي�ق��رر تعليمها املوسيقى،
فتتوالى األح ��داث ف��ي ق��ال��ب كوميدي،
وسيل من املفاجآت.

