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ثقافة وناس تلفزيون
Zoom

مر من هنا
خياطّ ...
باسل ّ
سيد «الكاريزما» ّ

دمشق ــ وسام كنعان

ال ـكــاريــزمــا مصطلح يــونــانــي مشتق
من كلمة نعمة ،أي هبة إلهية تجعل
ً
امل ــرء مفضال بفعل جاذبيته املقنعة
أو السحر الذي يمكن أن يلهم التأثير
العميق في اآلخرين بمجرد الحضور.
ل ــو جــالــت الـكـلـمــة لـلـبـحــث ع ــن أفـضــل
ّ
مــن يتمتع بها فــي ســوريــا ،فستحط
حتمًا على كتف املمثل باسل ّ
خياط
ّ
(ال ـ ـصـ ــورة) ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أنـ ــه ل ـقــب بـ
«نـجــم الـكــاريــزمــا ال ـســوريــة» ،بذريعة
ّ
مـشــوار طــويــل مكنه مــن تــرك مساحة
خ ــاص ــة ل ـن ـف ـســه ال ت ـش ـب ــه اآلخـ ــريـ ــن.
املـ ـمـ ـث ــل ال ــوسـ ـي ــم عـ ـ ــرف بـ ــاك ـ ـرًا طـعــم
الشهرة منذ أولى بطوالته مع املخرج
هشام شربتجي في مسلسل «أســرار
يوسف
املدينة» (تأليف حسن سامي ّ
ونجيب نصير ـ  .)2000يومها ،رشحه
ّ
الصباغ لهذا الدور
املمثل عبد الهادي
ّ
وتوسم فيه خيرًا .في الوقت ذاته ،كان
يـ ـع ــرض م ـس ــرح ـي ــة «أب ـ ـيـ ــض أس ـ ــود»
(إخ ــراج ســامــر امل ـصــري) عـلــى خشبة
مـســرح «رامـيـتــا» فــي دمـشــق .فــي تلك
الليالي ،كــان أمــام اختبار النجومية
األول عندما تجمهرت فتيات جميالت
أمام الصالة ،ليأخذن توقعيه بعد ّأول
مسلسل لــه ،ثم تتابعت حلقات األلق
في حياته من «التغريبة الفلسطينية»
(وليد سيف وحاتم علي) ،إلى «وشاء
الهوى» (أمل حنا واملثنى صبح) ،ثم
«أحالم كبيرة» (أمل حنا وحاتم علي)،
و«ت ـع ــب املـ ـش ــوار» (ف ـ ــادي قــوشـقـجــي
وسـيــف الــديــن السبيعي) ،و«الـظــاهــر
بـ ـيـ ـب ــرس» (غـ ـ ـس ـ ــان زك ـ ــري ـ ــا وم ـح ـمــد
عــزيــزيــة) ،و«ع ـصــر ال ـج ـنــون» (هــانــي
السعدي وم ــروان بــركــات)« ،الغفران»
(حـســن ســامــي يــوســف وحــاتــم علي)،
ف ـ «سـنـعــود بعد قليل» (راف ــي وهبي
ً
والليث حجو) ،وصوال إلى الكثير من
األعمال في سوريا وخارجها.
ربـ ـم ــا يـ ـك ــون لـ ـه ــذا الـ ـحـ ـض ــور ال ـف ـنــي
اآلسـ ـ ـ ــر مـ ـفـ ـع ــول عـ ــاجـ ــي ف ـ ــي ب ـعــض
ّ
األح ـيــان عـنــدمــا يتمكن طـفــل مصاب
ً
بالتوحد مثال من التعاطي والتفاعل
ّ
ّ
للمرة األولى في حياته مع ما يقدمه
ممثل عبر الشاشة .كذلك يمكن للطب
ال ـن ـف ـســي تـفـسـيــر الـ ــدوافـ ــع ال ـغــريــزيــة
للتمثيل ،ويصف الطريقة التي تجعل
االن ـ ـف ـ ـعـ ــاالت ت ـن ـت ـقــل مـ ــن امل ـم ـث ــل إل ــى

امل ـت ـفـ ّـرج بــأفـضــل ح ــال .وف ــي مناسبة
الحديث عــن الطب النفسي ،فــإن آخر
ما حققه نجم «طريقي» (تامر حبيب
ومـحـمــد شــاكــر خـضـيــر) كــان فــي هــذا
اإلطار ،يوم شارك في رمضان املاضي
ب ـطــولــة « 30يـ ــوم» (ك ـتــابــة مصطفى
جـ ـم ــال ه ــاش ــم ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف أح ـمــد
شوقي ،وإخ ــراج حسام علي ،وإنتاج
«س ـي ـل ـم ـي ــدي ــا» و«ت ــريـ ـل ــر» و«م ــاك ــس
بــرودكـشــن» يـعــاد عــرضــه حاليًا على
« CBCدرام ـ ـ ــا») مـتـقـ ّـمـصــا شخصية
رجــل مضطرب نفسيًا يملك مـقــدرات
خـ ــارقـ ــة ،وي ـب ـح ــث ع ــن إثـ ـب ــات وج ـهــة
ّ
ن ـظ ــره م ـه ـمــا ك ــل ــف األم ـ ــر م ــن ج ــرائــم
ي ــدف ــع اآلخ ــري ــن ت ـجــاه ـهــا .بـ ــدت هــذه
الـشـخـصـيــة املــرك ـبــة كــأنـهــا ّ«فــريـســة»
ّ
ـذي ان ـق ــض عليها
لـلـصــيــاد امل ــاه ــر الـ ـ ّ
بحماسة ،خصوصًا أنه لم تعد تعنيه
األدوار ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،أو ال ـش ـخ ـص ـيــات
امل ـس ـط ـحــة ال ـت ــي ال ت ـق ــول ش ـي ـئ ــا .فــي
الشخصية الـتــي لعبها أخ ـي ـرًا ،نحن
أمام رجل مهووس بموسيقى الجاز،
يعزف الساكسوفون ببراعة ويستمع
ً
لـيــا ن ـهــارًا لـلــويــس أرم ـس ـتــرونــغ .في
ّ
ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور ،اح ـت ـف ــظ خ ــي ــاط لـنـفـســه
ب ـفــرصــة إذهـ ـ ــال م ـش ــاه ــدي ــه ،وت ـقــديــم
سوية أدائية متصاعدة ومختلفة عما
ّ
عال
قدمه سابقًا ،بعدما رسم بإتقان ٍ
خ ـطــوط الـشـخـصـيــة ،ب ــدءًا مــن اتـفــاقــه
م ــع مـصـ ّـمـمــة امل ــاب ــس وامل ـخ ــرج على
الشخصية بزي أســود ثابت،
أن ّتطل
ّ
لكنها بسبب ّ
مردها إلى
يمثل الشر،
الـطـفــولــة تــرتــدي ج ــوارب مـلـ ّـونــة ألنــه
ال بــد مــن مساحة للخير مهما طغى

ً
الشر في داخل أي بشري ،وصوال إلى
الضحكة واملشية واإلحساس العميق
بعزف املوسيقى وأدق التفاصيل .لذا،
تـبــدو إج ــادة املـمـثــل ال ـس ــوري للهجة
ّ
مجرد تحصيل حاصل أمام
املصرية
ما هو أهـ ّـم .عندما حقق هــذا النجاح
املشهود ،أحاله بعضهم إلى شخصية
ال ـ «جــوكــر» الـتــي لعبها هيث ليدجر
في فيلم  ،The Dark Knightلكن ّ
خياط
أطـ ــل ف ــي أك ـث ــر م ــن ل ـق ــاء لـيـحـكــي عن
التقاطاته ،وحالة البحث التي تالزمه
من الحياة والفن ،ووضعها في سياق
درامي سليم .العمل كان مفتاح نجاة
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ب ـس ـبــب ال ـف ـشــل ال ــذري ــع
ملسلسله السوري «أوركيديا» (عدنان
العودة وحاتم علي) .على أي حال ،في
تاريخ ّ الرجل إشــراقــات مهنية تشفع
لــه بهنة هـنــا ،وع ــدم توفيق هـنــاك .ال
يــزال جمهوره يأخذ عليه ما يوحيه
تعال وغرور ،وحقيقة األمر أن ما
من
ٍ
يـشــي بــه ظــاهــريــا ،ك ــان يسيطر عليه
م ـنــذ ب ــدء مـ ـش ــواره امل ـه ـنــي ،ول ــم يكن
في رصيده ما ّ
يخوله للتعالي .فذلك
ّ
ل ـيــس سـ ــوى ان ـع ـك ــاس لـ ـح ــدة مــزاجــه
ال ـتــي تـطـغــى أح ـيــانــا ع ـلــى شخصية
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان .إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـب ــدو
املـصــادفــة فــي أفـضــل أحــوالـهــا عندما
تتم مقارنته عربيًا بــالــراحــل رشــدي
أب ــاظ ــة .فـفــي بــدايــة ح ـيــاة االث ـن ــن ،لم
تـكــن مهنة التمثيل حلمًا واردًا .أمــا
عامليًا ،فيشبهونه بآل باتشينو الذي
عاش في بيت ّ
جده بسبب فقر الحال،
وهي الخطوة الشبيهة بحياة باسل
الذي عاش في كنف ّ
عماته وعانى من
فقر الـحــال إلــى درج ــة أنــه عمل بائعًا
ً
مـ ـتـ ـج ــوال أي ـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــة! حـســاسـيــة
خـ ّـيــاط املـفــرطــة تـجــاه الـعـنــف ،جعلته
يحزم حقائبه بــاكـرًا ،ويمضي بعيدًا
عن سوريا مع انــدالع شــرارة الحرب،
ليجلس في دبــي من دون عمل ألكثر
ً
مــن ع ــام ،تــاركــا وراءه تــاريـخــا طويال
م ــن ال ـش ـهــرة وال ـن ـج ــاح ،إل ــى أن أع ــاد
انطالقته بمزاج استثنائي .قبل ّأيام،
زار خ ـي ــاط ب ـل ــده ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى منذ
سفره قبل حوالى ست سنوات ،حيث
أم ـضــى أرب ـعــة ّأيـ ــام بــالـقــرب مــن أهله
وعاد إلى مقر إقامته في دبي من دون
حتى أن يخبر أحـدًا ،أو يزور األماكن
التي نسج فيها ذكرياته.

على الشاشة

مؤجل
عائلة الحاج نعمان» ...التشويق ّ
زكية الديراني

ّ
ً
ليس سـهــا أن يـطــل تيم حسن بــدور
تمثيلي جديد بعد النجاح الساحق
الذي حققه في «الهيبة» (كتابة هوزان
ع ـكــو وإخـ ـ ــراج س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي) في
املوسم املاضي .شخصية «جبل» التي
ّأداهـ ـ ــا ب ـكــل حــرف ـيــة ،اع ـت ـبــرت بمثابة
تجديد لشهرته التي بناها في الدراما
السورية منذ سـنــوات طويلة .حاليًا،
ي ـ ـعـ ــرض ل ـل ـن ـج ــم ال ـ ـس ـ ــوري مـسـلـســل
«عائلة الحاج نعمان» (تأليف مجدي
ص ــاب ــر وإخـ ـ ــراج أح ـم ــد ش ـف ـيــق) ال ــذي
تـبـثــه ق ـنــاة  osnحـصــريــا (م ــن اإلثـنــن
إلى الخميس  18:00بتوقيت بيروت).
لم ّ
تمر أشهر على انتهاء الجزء االول
ّ
م ــن «ال ـه ـي ـب ــة» ح ـتــى أط ـ ــل ت ـيــم حسن
بمشروع آخــر .انتظر الجميع عودته
إلــى الـشــاشــة الـصـغـيــرة ،بعمل ضخم
أو أقـلــه ي ــوازي مــا قـ ّـدمــه فــي «الهيبة»
لناحية الـكــاراكـتـيــر ال ــذي جـســده .في
هذا السياق ،حافظ حسن على شكله
الـخــارجــي ال ــذي أطــل بــه فــي مشروعه
الرمضاني ،تحديدًا لحيته الطويلة،
وأط ــل ب ــدور خــالــد فــي «عــائـلــة الـحــاج
ن ـ ـع ـ ـمـ ــان» .لـ ـك ــن امل ـ ـض ـ ـمـ ــون م ـخ ـت ـلــف
كـلـيــا« .عــائ ـلــة ال ـحــاج ن ـع ـمــان» يعالج
ق ـض ـي ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ت ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي ف ـلــك
م ـعــامــل ال ـخ ـشــب ف ــي دمـ ـي ــاط .يـتــألــف
املسلسل من  70حلقة ،ستعرض على

جــزء يــن ،لكنه لــن يكون ضمن الخطة
الــرمـضــانـيــة ل ـعــام  .2018فـقــد وجــدت
شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» املنتجة للعمل ،أن
حسن سيطل فــي شهر الـصــوم املقبل
بـعـمــل واح ــد وه ــو ال ـج ــزء ال ـثــانــي من
«الهيبة» الذي ينطلق تصويره بداية
ع ــام  .2018يـخــرج الـعـمــل الـحــالــي من
ق ـل ــب ق ـص ــة م ـس ـت ــوح ــاة م ــن املـجـتـمــع
املـ ـ ـص ـ ــري ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـب ــط ب ـم ـشــاك ـلــه
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة .رغ ــم
أنـ ــه ال ي ـ ــزال م ــن امل ـب ـك ــر ال ـح ــدي ــث عــن
ّ
مــدى نـجــاح امل ـشــروع أو فشله ،إال أن

يفتقد الجزء األول من العمل
لعنصر الحركة
متابعة الحلقات التي عرضت لغاية
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ت ـع ـط ــي ص ـ ـ ــورة م ـب ــدئ ـي ــة عــن
االط ــار ال ـعــام .فــي أحــد قـصــور دمياط
املتواضعة ،تــدور القصة حــول عائلة
الـحــاج نعمان (صــاح عبدالله) الــذي
ي ـت ـح ـض ــر وزوج ـ ـت ـ ــه الـ ـث ــانـ ـي ــة نـجـيــه
(ص ـف ــاء ال ـطــوخــي) لـ ــزواج اب ـنــه خــالــد
(ت ـي ــم حـ ـس ــن) .ال ـعــائ ـلــة ت ـتــألــف م ــن 3
ب ـ ـنـ ــات ،وصـ ـب ــي وحـ ـي ــد (م ـ ــن ال ـ ـ ــزواج
ال ـث ــان ــي ل ـل ـحــاج ن ـع ـم ــان) ،وسـ ــط كيد
الوالدة وابنتيها .في الحلقات األولى،
ت ـتــوجــه األنـ ـظ ــار إلـ ــى ال ـع ــري ــس ال ــذي
يعاني من تقلبات نفسية جراء بعض

املشاكل التي سيتعرف إليها املشاهد
في الحلقات املقبلةّ .
يتم إجباره على
ال ــزواج مــن فــوزيــة (هبة مـجــدي) التي
ت ـج ــد ن ـف ـس ـهــا ب ــال ـت ــال ــي ض ـح ـيــة ه ــذا
االرت ـبــاط بسبب طمع والــدهــا بثروة
الـ ـح ــاج ن ـع ـم ــان .ك ــل هـ ــذه الـتـفــاصـيــل
ّ
ل ــم تـكــن م ـشـ ّـوقــة ،ك ــأن امل ـشــاهــد سبق
أن ش ــاه ــده ــا ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا امل ـص ــري ــة.
حلقات يشوبها اإليـقــاع الـبـطــيء ،من
ّ
دون أن يشعر املتابع بالتعلق ملعرفة
تـطــوراتـهــا .مــع العلم أن ال غـبــار على
أداء امل ـم ـث ـلــن ال ــذي ــن ل ـعــب ك ــل واح ــد
منهم مهامه بنجاح .لكن ملن ال يعرف
ّ
تفاصيل العمل ،فــإن حلقاته املشوقة
ً
ستنطلق متأخرة قليال ،ألن تيم حسن
سيظهر الح ـقــا ب ــدور ث ــان .إذ يجسد
شخصيتني :األولــى تكون في الحقبة
الــزمـنـيــة األول ــى مــن الـحـلـقــات (أواخ ــر
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات) ون ـ ــراه ـ ــا ش ـخ ـص ـيــة
ت ـع ــان ــي مـ ــن الـ ـهـ ـل ــوس ــة .أم ـ ــا ال ـح ـق ـبــة
الثانية فهي عندما يموت األب ويظهر
بشخصية االبــن الذي
تيم مــرة أخــرى ّ
يعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته.
إذًا ،ي ـف ـت ـق ــد الـ ـ ـج ـ ــزء األول ل ـع ـن ـصــر
الـ ـتـ ـش ــوي ــق ،ف ـك ـي ــف س ـي ـخ ــرج ال ـ ّح ــاج
نـعـمــان مــن رك ــوده كــي يمسك ســنــارة
املشاهد ويكمل حلقاته الـ 70؟
«ع ــائ ـل ــة الـ ـح ــاج نـ ـعـ ـم ــان» :م ــن اإلثـ ـن ــن إل ــى
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درس خصوصي
في عشق «المملكة»
فراس خليفة

ُ
ُ ُ
«امل ّطلع» وهو ُمح ّق على األغلبّ .
لكن الجملة
«بــدأت األزمــة اآلن» .جزم الرجل
ِ
َّ
يومني
الـتــالـيــة ّ الـتــيُ ت ـ َّفــوه بـهًــا فــي بـ ّـر ُنــامــج ّ «نـهــاركــن سـعـيــد» عـلــى  lbciقـبــل َ
تستحق أن تخلد فعال .قال الرجل إن األزمة هي «أزمة اللبنانيني مع أنفسهم ِلا
سيجلبون على أنفسهم من مشاكل بسبب غضب استراتيجي عند اآلخرين
في ّ
مقدمهم السعودية».
ّ
بدت كلمات فارس خشان أشبه بتصريح ألحد «جنراالت» الجيوش الكبرى
وليس ُ
لرجل قـ ّـرر أن ينتقل قبل سنة من مهنة الصحافة إلى «عالم الرواية»
َ ً
عـلــى ح ــد قــولــه ف ــي تـصــريــح س ــاب ــق .ول ـكــن م ـه ــا .م ــا ه ــو تـعــريــف «الـغـضــب
االستراتيجي» بلغة السياسة والعسكر؟ في املقابلة التي بدت خاللها املذيعة
«سحر باريس» وبـ «سطوة» الضيف في الوقت ذاته،
ديما صادق مأخوذة بـ ِ
ً
ّ
قـ ّـدم فــارس خشان «مطالعة دفاعية» ّ
«مظلومية السعودية» أوال
مطولة حول
ّ
ّ
ُمركزًا على فكرة رئيسية واحــدة :للسعودية الحق في الدفاع عن نفسها في
َ َ ُ ّ
ّ
ّ
مواجهة ما أسماها «دينامية التتييس» التي يتبعها حزب الله! يبرع خشان
دائمًا في ابتكار مصطلحات جديدة ،لكن فائض الحماسة و«الغضب» غالبًا
ً
ّ
مثال في مقابلته األخيرةَّ ،
شبه
منطقية .فهو
ما يأخذه إلى استنتاجات غير
السعودية اآلن بحالة إسرائيل غداة حرب تموز  .2006قال إن األخيرة
وضع ّ
وإن لم تحقق اهدافها في تلك الحرب ،إال انها حصلت على ما تريده من خالل
فرض ترتيبات أمنية على الحدود« .السعودية ستحصل في النهاية على ما
كررها أكثر من ّ
تريده»َّ .
مرة .قال أيضًا« :حذار من اللعب في الحديقة الخلفية
للسعودية»« ،مــا حــدا يواخذ اململكة العربية السعودية بــاإلجــراءات اللي بدها
تاخدها»« ،بعد ما صار شي بعدنا مبلشني» وغيرها.
َمن َّفوض ُ
الرجل أن يكون ناطقًا باسم السياسة السعودية الخارجية لدرجة
ّ
َ
«ملكيًا أكثر من امللك» واململكة معًا؟ استفاض ضيف «نهاركن سعيد»
أنه بدا
في الحديث عن «أدوار اململكة اإليجابية جدًا».
قال بثقة كبيرة ّإن «امللفات املطلوبة من اململكة
في املنطقة ومساهماتها االيجابية فيها أكبر
بكثير مــن أن ُي َ
سمح لبعض األجنحة التابعة
لـلـحــرس ال ـث ــوري ال ـعــابــرة لـلــوطـنـيــة ف ــي لـبـنــان
ُوالـعــراق واليمن وســوريــا وأفغانستان مــن أن طغت على
تعرقل كل ذلك»! برأيه ،السعودية داعية
سالم اإلعالم اللبناني
ّ
ومحبة ،واآلخرون هم «األشرار» .لم تسأل ديما
ذهنية عدم
صــادق عما أسماه الضيف أنــه جناح للحرس
ّ
ال ـثــوري فــي لـبـنــان ول ــم تنبس ببنت شـفــة عن
المس
ّ
ماهية «الــدورااليـجــابــي» للسعودية
«المقدس
غيرها.على األقــل بـ
َّ
في اليمن .ال هذه وال تلك وال
تـبـ َّـخــرت أسـئـلــة املــذيـعــة املـشــاكـســة .لكنها مع السعودي»
ذل ــك ،ألـ ّـحــت ال ـســؤال عـلــى ضيفها عــن «أدوات
املواجهة» التي تمتلكها السعوديةّ .
مرة أخرى،
يـضــع خ ـشــان نـفـســه فــي م ـقــام الـنــاطــق باسم
«اإلدارة السعودية»ّ ،
ملوحًا هــذه املـ ّـرة بنموذج
الحصار الخليجي ضد قطر« .ولكن نحنا ما
رح نقدر نواجه أي ضغط اقتصادي ومالي على لبنان» .غريب أمــر الـ ّـر ُجــل.
ّ
يبرر خطوات اآلخــريــن ويجزم باستحالة مواجهتها أيضًا .وهــو بذلك يريد
اللبنانيني التسليم بلعبة االبتزاز التي تمارسها السعودية طاملا أنها في
من ُ
َ
موقع «املعتدى عليه»! يقول في السياق« :حذار من إغضاب املدى االستراتيجي
املالي واالقـتـصــادي للبنان واملتمثل في الخليج» .الغضب إذًا مـ ّـرة أخــرى! لم
ّ
ّ
ّ
املستجدة» لدى الرأي العام
يكتف خشان بذلك ،بل حذر اللبنانيني من «النفرة
ِ
السعودي من لبنان« .بدنا ننتبه .هيدي مملكة وعندها قواعد شعبية كمان .ما
ّ
يفكر انو بس بلبنان في قواعد شعبية» .أضاف بطريقة استعالئيةّ :
«إيانا
حدا
أن ّ
نحول الرأي العام هناك الى إرادة شعبية سعودية».
لم يكن منطق إيجاد األعــذار لسياسات اآلخرين حكرًا على الضيف وحده،
فقامت «املضيفة» بتعزيز الفكرة من خالل إشارتها إلى «ريتويت» ملواطن
اللبناني املقيم فــي السعودية بحبك كتير بس
سـعــودي يـقــول فيها« :أخ ــي ّ ً
أنــا كمان بحاجة للشغل»ُ ،م َعلقة« :هـيــدا املشهد بعمرنا مــا شفناه لبنانيًا
ّ
عقود طويلة ،طغت على معظم
سعوديًا» .يوافقها خشان« :تمامًا تمامًا»ِ .ل ٍ
َّ
اإلعــام اللبناني (والعربي) ّ
«املقد ُس السعودي» في لعبة
ذهنية عدم املـ ّـس بـ
تواطؤ داخل منظومة اإلعالم والسياسة واالقتصاد املسيطرة .حسب أدبيات
املنظومة إياها ،فإن كل األنظمة العربية فاسدة وديكتاتورية .أما السعودية فهي
«مملكة الخير» (من املفيد العودة إلى تحقيق الزميل محمد نزال في «األخبار»
بعنوان :هكذا مألت السعودية أفواه الصحافيني ذهبًا) .حتى ّأن النائب وليد
جنبالط ّ
غرد في بداية األزمة الراهنة بلغة االستعطاف للسعودية (عاد وحذف
التغريدة الحـقــا) عندما قــال «كــم يشعر لبنان واللبنانيون بالوحدة واليتم
في هذا الوقت كون اململكة السعودية غاضبة عليهم وعلى أبنها وابن لبنان
ّ
البار سعد رفيق الحريري»! وال يتسع املقام وال املقال لإلشارة إلى مواقف
سياسيني لبنانيني مــن مـشــارب عــديــدة حــول «ك ـ َـرم» السعودية فــي مراحل
ّ
خطاب «عاشت السعودية» للرئيس السابق ميشال
متفرقة بلغت ذروتها في
ُ
سليمان! الذهنية إياها تريد للبنان أن يبقى دولــة صغيرة وضعيفة تعيش
على موائد وأموال اآلخرين ،وهي ذهنية ّ
تعبر أيضًا عن نهج حاكم سائد ليس
حكرًا على فريق سياسي واحد .في مسرحيته الشهيرة ّ«شي ُ فاشل» ،أشار
زياد الرحباني ساخرًا إلى مشهد «غضب األهالي» الذي كلف املنتج املفترض
عشرة آالف ليرة لبنانية .ترى ما هي كلفة «الغضب االستراتيجي» الذي أشار
ّ
إليه خشان في «نهاركن سعيد»؟

