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تلفزيون

خلفية درامية النهم مل يكتسبوها علميا ،فدراسة
فن الدراما مهمة جدا للمخرج كام للممثل،
خصوصا من يعملون يف السينام والتلفزيون.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

يف صغره كان املمثل جورج شلهوب
يتذرع باملرض امام اساتذته يك يرتك
املدرسة من اجل حضور فيلم سيناميئ.
احب قراءة الروايات يف ذاك العمر
فانجذب نحو التمثيل تأثرا بهذا العامل،
وبدافع آخر هو عدم الشعور بامللل يف
املهنة التي سيختارها .اشتهر كراقص
باليه قبل ان يصبح نجام تلفزيونيا
عرقلت الحرب مسريته

املمثل
جورج
شلهوب.

جورج شلهوب :أعمالي تتح ّدث عني
ُ
لست نادمًا طاملا أنا موجود
من منحة حصل عليها املمثل جورج شلهوب
للتخصص يف امريكا يف االخراج التلفزيوين
والسيناميئ ،متكن من دخول اهم معاهد هوليوود
ليصبح مع الوقت مساعدا لفرانسيس فورد كوبوال
مخرج فيلم "العراب" .عرض عليه التعاقد مدة
خمس سنوات للعمل يف افالم امريكية ،لكن الحرب
اجربته عىل العودة اىل لبنان للبقاء اىل جانب
عائلته .بعد هذه العودة ادرج اسمه يف الالئحة
السوداء مدة ثالث سنوات بسبب مشاركته يف
فيلم "موت امرية" الذي اعتربته اململكة العربية
السعودية موجها ضدها .غاب كليا عن الشاشة
فرتة تسع سنوات ،فاعادته الكاتبة منى طايع يف
نص جيد اقنعه .عىل الرغم مام مر به ،يعرتف
جورج شلهوب بأنه ليس نادما عىل يشء طاملا هو
موجود ،فاعامله تتحدث عنه.
يف حوار مع "االمن العام" يروي تجربته مع رقص
الباليه واملرسح والسينام والتلفزيون ،واسباب
غيابه عن الشاشة وعودته اليها.
■ يف البدايات اشتهرت كراقص باليه ،وشاركت
مصممة الرقص جورجيت جبارة يف اعاملها الفنية

فشكلتام معا افضل ثنائيا راقصا .هال حدثتنا عن
هذه البداية وكيف دخلت عامل الباليه؟
□ كنت حينها طالبا يف معهد الفنون الجميلة
حيث مل اشارك يف دروس الرقص التي كانت
جورجيت جبارة تقدمها كاستاذة لنا يف املعهد.
عاتبتني مرة عىل عدم مشاركتي هذه ،فقدمت
لها عذري املقنع يف ان املكان غري مؤهل
للرقص يف الجامعة من ناحية الغبار الذي
سينرش امامنا يف حال رقصنا ،اضافة اىل عدم
وجود مكان لالستحامم .اقرتحت ع ّ
يل تدريبي
عىل الرقص يف مدرستها املجهزة بكل ما يلزم
يف هذا الخصوص .قصدتها لهذه الغاية ،فبدأت
تدريبي عىل رقص الباليه باعتباره احدى املواد
املقررة يف املنهاج الجامعي .واظبت عىل هذه
الدروس اىل حد وصلت اىل املشاركة يف  20ساعة
يف االسبوع بدال من ساعتني .اما كيف اصبحنا
هذا الثنايئ ،فاملسألة حدثت مصادفة يف اثناء
االعداد لعمل مرسحي ،حيث اصيبت رشيكتي
يف الرقص مبشكلة يف قدمها قبل تقديم العرض
عىل املرسح ،فاضطرت جورجيت جبارة اىل
الحلول مكانها باعتبار ما كنا سنقدمه هو من

التابلوهات االساسية يف العمل ،وبالفعل كنا
ثنائيا رائعا.
■ اهمية ما عشته يف رقص الباليه كفن صامت
ماذا اعطاك كممثل؟
□ اهميته ليست فقط من هذه الناحية ،اي
بالصمت .فالتدريب عىل الرقص عدا عن كونه
مجاال الكتساب املهارة يف حركات الجسد ،فهو
يقوي القدرة عىل التعبري من دون كالم ،لتصبح
هذه القدرة عند املمثل مضاعفة ومن دون
معبا عن الحال
مبالغة يف االداء .فالوجه يكون ّ
التي يجسدها حتى لو مل يتكلم .ليس هذا فحسب
بل هناك اكرث من ذلك ،فاملمثل يستطيع اذا كان
متمرسا يف الرقص ،خصوصا الباليه ،التعبري عام
يريد قوله يف حال ادار ظهره للكامريا .اهمية هذه
املسألة ال تدركها اال قلة قليلة من طالب معهد
الفنون الجميلة ،فيتساءلون عن رضورة ادخال
مادة الرقص للتخصص يف املرسح ،علام ان كل
املواد التي كنا نتعلمها مهمة جدا ،خصوصا علم
النفس الذي يساعد املمثل عىل معرفة تركيب
الشخصية .ويالالسف ال ميتلك املخرجون يف لبنان

■ اطاللتك االوىل كانت عىل املرسح ،مع من ويف
اي اعامل تحديدا؟
□ وقويف عىل الخشبة للمرة االوىل يف حيايت كان
يف عمل للممثلة واملخرجة لطيفة ملتقى يف
مرسحية "انا ناخب" .يف املرة الثانية مع املمثل
واملخرج شكيب خوري يف مرسحية "جمهورية
الحيوانات" حيث لعبت فيها دور الحصان.
ويا لالسف ال وجود لرواد املرسح يف لبنان وال
لجمهور خاص به ،الننا اجتمعنا كاملوزاييك .لكن
يف حال اصبحت لدينا قاعدة اساسية يف الثقافة
والتعليم مبستويات قريبة من بعضها البعض،
سيكون للمرسح جمهوره بشكل افضل.
■ ملاذا اخرتت التمثيل بالذات دون غريه من
الفنون رغم نجاحك كراقص باليه؟
□ يف سن املراهقة عشت حرية مع نفيس ،اي
اختصاص ساختار وماذا اريد ان اكون يف الحياة.
كنت قارئا نهام منذ الصغر ،خصوصا قراءة
الروايات .يف موازاة ذلك ،كنت من محبي متابعة
االفالم السينامئية اىل درجة كنت اتذرع باملرض
امام اساتذيت يف املدرسة المتكن من حضور فيلم
سيناميئ يف عرضه االخري .يف حال امتنع والدي عن
اعطايئ كلفة حضور فيلم سيناميئ تصل قيمته يف

يف مسلسل فرنيس يتم تصويره حاليا يف املغرب.

ذلك الحني اىل  15قرشا ،كنت الجأ اىل جدي او
جديت لتأمني املبلغ منهام .هذان االمران ،حبي
لقراءة الروايات وحضوري االفالم السينامئية،
خصوصا التاريخية واملعارصة اذا كان اخراجها
متقنا ،كانا وراء اتجاهي نحو التمثيل حيث
وجدت فيه كل الشخصيات ،مبعنى استطيع ان
اكون طبيبا ومحاميا ومهندسا وعامال وفالحا من
خالله ،واالهم من كل ذلك عدم شعوري بامللل
يف هذه املهنة.
■ اكتسبت الشهرة كنجم تلفزيوين منذ البدايات
يف مسلسل "املشوار الطويل" الذي عرض عام
 1972عىل شاشة تلفزيون لبنان ،ما رس نجاحك
يف هذا العمل؟
□ رسه يف االداء الطبيعي الذي حرصت عليه منذ
البدايات ،ويف طرح موضوع يتناول حياة الشعوب
الرشق اوسطية ،خصوصا الذين يعيشون قرب
الشواطىء ،حيث نجد تقاربا بينها يف اسلوب

مدير تلفزيون لبنان بول
طنوس واملخرج الياس متى
قاال لي :ستكون نجمنا

حياتهم وتفاعالتهم .اهمية ما انجز يف مسلسل
"املشوار الطويل" يف مطلع سبعينات القرن
املايض ،متثل يف العمل الرائع الذي قام به مهندس
الديكور هاغوب اصالنيان بعد تحويل استديو
صغري يف محطة القناة  7يف تلة الخياط اىل حي
شعبي مع غرف للنوم ،اضافة اىل صنع باخرة
داخل االستديو ،فكان العمل طبيعيا للغاية كاننا
نعيش فعال يف حي شعبي .اما التصوير الخارجي
فقد تم يف مدينة صيدا .من العنارص املؤثرة عىل
املشاهد حينها ،والتي ساهمت يف نجاح مسلسل
"املشوار الطويل" هو الحوار باللغة العامية يف
وقت كانت فيه مسلسالت تلفزيون لبنان تقدم
باللغة الفصحى .اهمية هذا العمل يف بدايايت دفع
مدير تلفزيون لبنان انذاك بول طنوس واملخرج
الياس متى اىل القول يل :ستكون نجمنا .كنت
حينها اتوىل تعليم املرسح يف مدرسة للراهبات يف
الشامل ،فعرضا عيل العمل يف مسلسيل "ابوسليم"
و"ابوملحم" كونهام املسلسلني الوحيدين عىل
هذه الشاشة فرفضت ،الن العمل فيهام يتم
بشكل ارتجايل وال وجود لكتّاب لهام ،علام انني مل
اكن اتابعهام يف صغري .مل اكن احب هذه النوعية
التي ال وجود فيها لنص يشدين اليها ،عىل الرغم
من الشطارة التي بذلها "ابوسليم" و"ابوملحم" يك
يستمرا عىل الشاشة .يف تلك الفرتة حصلت عىل
منحة للدراسة يف امريكا ،فكان جوايب لبول طنوس
والياس متى قاطعا بانني اريد السفر لتعلم
االخراج السيناميئ والتلفزيوين والعداد اطروحة
اتناول فيها الزواج بني املرسح والسينام.
■ بسفرك اىل امريكا دخلت اهم معاهد يف
هوليوود ،هال حدثتنا عن تلك املرحلة وما رافقها
من احداث؟
□ املنحة التي حصلت عليها مببادرة شخصية
من املسؤول يف الخارجية االمريكية انذاك مايكل
متليس بعد حضوره عمال يل هو مرسحية باليه
دراما للمخرج شكيب خوري لعبت فيها دورا
رئيسيا مع مصممة الرقص جورجيت جبارة،
كانت يف االساس للدراسة يف اوهايو .بعد ثالثة
اشهر من وصويل وجدت املستوى السيناميئ يف
املعهد الذي ادرس فيه مل يكن قويا كفاية ،فقمت
بدورة تدريبية عىل االخراج التلفزيوين .بعدها
صارحت املسؤولة عن الطالب برغبتي يف االنتقال
اىل معهد آخر يركز عىل ورش عمل تدريبية
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تحضريا الطروحتي فانتقلت اىل لوس انجلس،
وتحديدا اىل الرشكة العاملية  .Universalواجهت
صعوبات كوين عربيا ال امريكيا وال ارسائيليا ،اىل ان
تدخل مايكل متليس يف املسألة فتم حلها .بدأت
العمل يف اهم معهد يف هوليوود وتدرجت اىل ان
اصبحت مساعدا للمخرج العاملي فرانسيس فورد
كوبوال مخرج فيلم "العراب" .اهمية ما وصلت
اليه كان سيسمح يل يف السنة التالية اخراج فيلم
يتوىل املسؤولون يف الرشكة التي اعمل فيها متويله.
يف تلك املرحلة عرض ع ّ
يل مرشوع تعاقد ملدة
خمس سنوات .لدى وصويل اىل هذه الفرصة،
اندلعت الحرب يف لبنان عام  .1975كنت يف امريكا
مع زوجتي حني تلقينا هذا الخرب وكان ابني يورغو
طفال يف شهره الثاين مع جدته يف بريوت ،فرتكنا كل
يشء وعدنا اىل لبنان.
■ غبت لفرتة عن الشاشة يف سنوات الحرب،
لكنك شاركت يف الفيلم االنكليزي "موت امرية"
عام  ،1980هال حدثتنا عن هذا العمل وعام
رافقه؟
□ فيلم "موت امرية" كان يحمل اسام آخر يف
البداية هو الحجاب .عرض ع ّ
يل املشاركة يف
هذا الفيلم فارسلوا ايل نحو اربع صفحات من
النص الكامل التي تتضمن دوري فقط ،فطالبت
بقراءة النص كله يك اتأكد من مضمونه من
ناحية ان ال يكون الفيلم ضد العرب .لكنني
علمت ان منظمة التحرير الفلسطينية و Arab
 linkيف لندن من الداعمني له ،فوافقت ما دام
االمر كذلك .اشرتك معي يف هذا الفيلم املمثل
وحيد جالل من لبنان ،ومن مرص سوسن بدر
وسمري صربي وغريهام من املمثلني .لدى االنتهاء
من التصوير سئلنا اذا كنا نريد وضع اسامئنا
عىل العمل ،فوافقنا .لدى عرض الفيلم ،فوجئنا
بتضمنه مقابالت اجريت مع اشخاص مل تكن
موجودة يف النص االصيل ،منها مقابلة مع زوجة
ابوالزعيم احد القادة الفلسطينيني انذاك التي
قالت يف حديثها ان ال وجود مللك يف االسالم.
اعتربت اململكة العربية السعودية هذا الكالم
ضدها ،فمنعت عرض الفيلم وادرجت اسامء كل
املمثلني الذين شاركوا فيه وقد وصل عددهم
اىل  20ممثال تقريبا يف الالئحة السوداء .نتيجة
ذلك بقيت متوقفا عن العمل ثالث سنوات ،فلم
اشارك يف اي عمل انتجه تلفزيون لبنان النه اذا

من اسباب اختياري التمثيل عدم شعوري بامللل يف هذه املهنة.

فعل وارشكنا يف مسلسالته فلن تباع اعامله يف
الدول العربية.
■ بعد هذه الحادثة اتجهت نحو السينام فانتجت
فيلم "شبح املايض" وتوليت اخراجه والتمثيل فيه
ايضا ،كيف تصف هذه االنطالقة؟
□ كانت قفزة مهمة ،لكن الظروف مل تساعدها
لتكتمل .مضمون فيلم "شبح املايض" بسيكولوجي
كتبت قصته نينا الياس الرحباين ،فاعدت كتابته
للسينام .بدأت تصويره يف ايلول  1983فاندلعت
حرب الجبل وترضر استديو بعلبك يف تلك االثناء
فلم استطع القيام باملونتاج بسبب ما حدث ،لذا
انتظرت حتى اواخر عام  .1984يف  25شباط 1985
بدأت عرض فيلم "شبح املايض" يف صاالت السينام
يف جونيه والحمراء وزحلة .اخرتت سينام السيتيه
يف جونيه ألن جمهورها يهوى االفالم العربية.
من بداية عرضه يف االسبوع االول كانت الصالة
التي تضم  500مقعد ممتلئة يوميا مع اضافة
 50مقعدا لها ،اما ايام السبت واالحاد فكنا نقدم
اربعة عروض بدال من ثالثة ،وملرة واحدة وصلت
العروض يف عطلة نهاية االسبوع اىل خمسة .يف
االسبوع الثاين من عرض الفيلم ،تحديدا يف 12
آذار  ،1985كانت انتفاضة القوات اللبنانية عىل
رئيس الجمهورية انذاك امني الجميل ،فاغلقت
الصاالت السينامئية يف املنطقة التي كانت تدعى
املنطقة الرشقية.

■ غبت عن الشاشة كليا بني عامي 1992
و ،2001ما السبب؟
□ بسبب هبوط املستوى يف مهنة التمثيل.
تزامن ذلك مع دخول منتجني اىل الوسط
الفني يريدون ان يعملوا من الحبة ق ّبة،
فادخلوا ممثلني جددا باسعار متدنية جدا .يف
تلك املرحلة ابتعد عدد كبري من املمثلني عن
الشاشة ،واذا صودف وجود احدهم يف عمل
ما كان االمر لحلقة واحدة فقط يك يستثمر
املنتج اسمه.
■ ما الذي اقنعك بالعودة اىل الشاشة؟
□ النص الجيد كان وراء عوديت يف مسلسل
"جنون الحب" للكاتبة منى طايع .كان عمال
قويا حقق نجاحا كبريا .بعده قدمت مسلسل
"فاميليا" يف جزئني و"رجل من املايض"
و"الطائر املكسور".
■ يف اي مرحلة متر الدراما اللبنانية حاليا؟
□ بعد الركود الذي اصابها ،خصوصا يف
زمن الدبلجة ،ارى الدراما اللبنانية يف حال
صعود.
■ بعد كل هذه التجربة هل انت نادم؟
□ لست نادما عىل يشء طاملا انا موجود،
فاعاميل تتحدث عني.

