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فادي ناصر الدين يزيد جرعات الجرأة

«بيروت واو» يواصل الغوص
في شعاب الواقع!
نادين كنعان

فنون تشكيلية

لور غريب ومازن كرباج« :مراسالت» وذكريات ...والكــثير من الشغب!
في «متحف سرسق» ،التقت
الناقدة والشاعرة والرسامة البالغة
 88عامًا ،بابنها الموسيقي وفنان
الكوميكس البالغ نصف عمرها
تمامًا .يميل مازن إلى إنجاز رسوماته
بسرعة تقترب من االرتجال الالواعي،
أما لور فقد ارتاحت وتفككت
الخطوطية تمامًا مع
تعقيداتها ّ
ّ
العمرّ .في كل مرة عمال فيها
معًا ،كل على هامش تجربته
الفنية ،كانت البداية تأتي على هيئة
لعبة ،كتبرير شكلي لهذا التواصل؟
يحكيان عن يومياتهما التي
ّ
السوداوية ،فإن
مهما وصلت إلى
منطقها الوحيد يبقى السخرية
روان عز الدين
يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدر الـ ـكـ ـنـ ـغ ــر غـ ـ ـ ــاف ك ـت ـ ّـي ــب
مـعــرض «ل ــور وم ــازن بيني وبينك»
ف ــي «م ـت ـح ــف س ــرس ــق» (األش ــرف ـ ّـي ــة
ـ ـ ـ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) .ل ــوجـ ـه ــه م ــام ــح امـ ـ ــرأة
مـصـنــوعــة م ــن زخ ــرف ــات ل ــور غـ ّ
ـريــب
بــال ـح ـبــر األسـ ـ ـ ــود .ي ــرت ـف ــع رأس مــن
ج ـي ــب ب ـط ـن ـه ــا :ع ـي ـن ــان مـحـمـلـقـتــان
وأنف كبير كتلك األنوف الناتئة من
وج ــوه كــائـنــات م ــازن ك ــرب ــاج .جسد

ّ
الشخصية
اليوميات
تكملها محطات من التاريخ
العام الذي يستعيد بيروت
الستينيات والسبعينيات
األم واالبــن ينفلش كخارطة طافحة
ب ــال ـخ ـط ــوط وال ـ ــوج ـ ــوه وال ـك ـل ـم ــات.
سيرتان تبدوان أحيانًا منفصلتني
بثخن الـخــط أو دقـتــه ،فيما تقوالن
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــوريـ ــن
وأسلوبني مختلفني .لوحة «الكنغر»
هذه تعود إلى معرض مشترك للور
ّ
غريب ( )1931ومــازن كرباج ()1975
ّ
بعنوان «أبـجــديــة لــور غريب ومــازن

كرباج» ( .)2015اآلن ،يكون قد مضى
ع ـلــى ب ــدء تـعــاونـهـمــا ح ــوال ــى ثــاثــة
عشر عامًا .جاءت الفكرة سنة ،2006
ال ـس ـنــة ال ـتــي تـخـتـصــر حــدثــا واحـ ـدًا
هو العدوان اإلسرائيلي على لبنان.
كأنما القصف ومشاهد الدمار التي
شــاهــدهــا لــور وم ــازن كــل مــن منزله،
كانت ّ
مجرد سبب آخر لفتح مسارات
ّ
واق ـت ــراح ــات ب ـصــريــة ل ـهــذه الـعــاقــة
ّ
ّ
الفني ّة ،من خالل حوار
البيولوجية/
بصري ولغوي متدفق.
ب ـع ــد رس ـ ــوم ـ ــات ح ـ ــرب تـ ـ ّـمـ ــوز ال ـتــي
أنجزاها على دفترين موجودين في
امل ـعــرض ،عـمــا عـلــى بــورتــريــه ذاتــي
ح ـمــل اس ــم «أنـ ــت وأنـ ــا ح ـبــر وورق»
( )2008طـ ـ ّـورا فـيــه تـقـنـيــات األي ــادي
األربــع ،تاله معرض بالعنوان نفسه
عــام  ،2010ثــم كـتــاب «غ ـدًا لــن يأتي»
( .)2014م ــاذا يمكن أن يضيفه هذا
ّ
اللقاء؟ لعل انتظار «الـجــديــد» ليس
ال ـف ـعــل األم ـث ــل لـلـتـعــامــل م ــع تـجــربــة
ّ
ّ
شفافية تصل
فنية كهذه تقوم على
إلـ ــى ك ـش ــف ك ــوال ـي ــس ال ـع ـم ــل الـفـنــي
ومـفــاتـيـحــه ،خـصــوصــا فــي املـعــرض
الحالي .إذ إن ما يحفظ فرادة األعمال،
هـ ــي ال ـت ـل ـق ــائ ـ ّـي ــة ،وال ـ ـل ـ ـغـ ــو ،وف ـي ــض
ّ
األولية
األفكار واملشاعر والضربات
ً
الـتــي يبقى مصيرها مـجـهـ ّـوال على
لـفــافــات ال ــورق الـتــي ال تـتــوقــف .لــور
ّ
غريب التي عملت منذ البداية على
تـلــك الــزخــرفــات وال ـخ ـطــوط الرفيعة
ب ــال ـح ـب ــر الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،تـ ـج ــد م ـكــان ـهــا
بيسر في متواليات مــازن البصرية
وال ـســرديــة الـتــي تـتـضـ ّـمــن تـســاؤالت
ّ
ملاحة وبسيطة في العالقة مع العالم
ّ ً
والذاكرة ،متجسدة في كائنات تحمل
مــن الــدهـشــة مــا يطيل عـمــر ال ـســؤال.
ح ــن تـبـلــغ ل ــور ال ـن ــاق ــدة وال ـشــاعــرة
والــرســامــة ال ـ ـ  88مــن عـمــرهــا ،يكون
م ــازن املــوسـيـقــي وف ـنــان الكوميكس
قد بلغ الرابعة واألربعني من عمره،
أي نصف عمرها تمامًا .يميل مازن
إلى إنجاز رسوماته بسرعة تقترب
مـ ــن االرتـ ـ ـج ـ ــال الـ ـ ــاواعـ ـ ــي ،أم ـ ــا ل ــور
ف ـقــد ارت ــاح ــت وتـفـكـكــت تـعـقـيــداتـهــا
ّ
الخطوطية تمامًا مع العمر .في كل
ّ
ّ
مرة عمال فيها معًا ،كل على هامش
تجربته الفنية ،كانت البداية تأتي
على هيئة لعبة ،كتبرير شكلي لهذا
الـ ـت ــواص ــل ال ـ ــذي كـ ــان س ـي ـح ــدث فــي
كل الـحــاالت .هكذا فعال في عملهما
الجديد «بيننا» فــي املـعــرض .هناك
ّ
ّ
ّ
تتوسطان
ومكانية
زمانية
مسافتان

عمل «عشاق» الذي أنجزاه خالل إقامة ّ
فنية في مدينة رين الفرنسية

الـ «بيني» والـ «بينك» التي قد تأتي
ع ـلــى ل ـس ــان واح ـ ــد م ــن لـ ــور وم ـ ــازن،
وه ــو يـقــولـهــا لــآخــر .املـســافــة كانت
ّ
الورقية.
نقطة االنـطــاق في اللفافة
م ـ ــأه ـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــان ب ــذك ــري ــاتـ ـهـ ـم ــا
وهواجسهما اليومية وتعليقاتهما
ال ـن ــزق ــة وش ـتــائ ـم ـه ـمــا وال ــرس ــوم ــات
ّ
تتمدد بني كل هــذا .حني سافر
التي
مـ ــازن إل ــى بــرلــن قـبــل س ـن ــوات ،كــان
عليهما أن يبحثا عن طريقة للعمل.

ذات لـيـلــة ،ات ـصــل ب ـ ّ
ـأم ــه وك ــان تحت
ت ــأث ـي ــر الـ ـكـ ـح ــول .ت ـت ـل ـفــظ ب ـع ـب ــارات
غـيــر مفهومة تـمــامــا «ذكــريـنــي بكرا
ّ
باللفافة» .وحني فعلت لور ،لم يتذكر
ف ــورًا .الحـقــا ،سيبدأ تعاونهما على
ّ
ل ـف ــاف ــة ط ــوي ـل ــة ت ـل ـت ــف ع ـل ــى ج ـ ــدران
املعرض ،نتنقل مشيًا لنتابعها كما
ل ــو أن ـنــا ن ـت ـجـ ّـول ف ــي أيــام ـه ـمــا الـتــي
ك ــان ــت تـ ـج ــري ب ــن بـ ـي ــروت وب ــرل ــن
طــوال ثــاث سـنــوات .تخبرنا ّ
غريب

ّ
العملية .قسما لفافة الورق
أكثر عن
الطويلة إلــى أج ــزاء .كــانــت لــور تبدأ
بــالــرســم وت ـت ــرك ف ــراغ ــات ملـ ــازن قبل
أن ترسلها إليه بالطائرة .قد ّ
يحدد
ال ـتــاريــخ عـلــى ال ــورق ــة فـيـعــود م ــازن
وي ـم ــأ الـ ـف ــراغ ــات ،ب ــاالس ـت ـن ــاد إل ــى
انطباعاته عن الفترة ذاتها .املسافة
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ـط ـع ـهــا األوراق هــي
تـجـسـيــد م ـ ـ ـ ّ
ـادي ،ل ـكــل م ــا ق ــد يفصل
بني مازن ّ
وأمــه .يتعاركان لكنهما ال

يفقدان القدرة على أن يصبحا جسدًا
واحدًا .يحكيان عن يومياتهما التي
ّ
ـوداوي ــة ،فــإن
مهما وصـلــت إل ــى ال ـس ـ
مـنـطـقـهــا الــوح ـيــد يـبـقــى الـسـخــريــة،
والشغب .يصل لور ومازن بالكشف
إلـ ـ ـ ــى مـ ــراح ـ ـلـ ــه ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى فـ ـ ــي ه ــذا
العمل .بالنسبة إلى بعض الفنانني
والـ ـكـ ـت ــاب أيـ ـض ــا ،ت ـب ـقــى ال ـت ـل ـقــائ ـيــة
هــاج ـســا ي ـص ـعــب ب ـل ــوغ ــه .أمـ ــا هـنــا،
ّ
ويجرها
فالتفلت قــد يسبق األق ــام
مثلما تسأل لور «ملاذا الخربشة ،هل
ف ــرغ ال ــدم ــاغ مــن خ ـيــالــه؟» ك ـ ّ
ـرد على
خربشاته .يتبادالن الشتائم ،يقوالن
ّ
ك ــل ش ــيء كـمــن يـحـكــي داخـ ــل رأس ــه.
ّ
الـيــومـيــات الشخصية بتفاصيلها،
تكملها أحيانًا محطات من التاريخ
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـع ـيــد امل ــديـ ـن ــة فــي
ذروتـ ـه ــا ال ـف ـن ـيــة خـ ــال الـسـتـيـنـيــات
وال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات .عـ ـ ــدم م ـعـّـرف ـت ـه ـمــا
بمصير اللفافة ،أي عدم تيقنهما إن
كانت ستعرض أم ال ،هو ما يحافظ
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا اإليـ ـ ـق ـ ــاع بـ ــن ال ـف ـن ــان ــن،
وشروط العرض
متناسني مقاييس
ّ
التي قد تعرقل هذا التدفق .تتفاوت
الــوجــوه والــرس ـمــات .أحـيــانــا ،تظهر
مـ ـس ــوخ ووج ـ ـ ـ ــوه ه ــائـ ـم ــة ب ـخ ـطــوط
ضـئـيـلــة جـ ـدًا تـبـقـيـهــا ب ــا أع ـم ــار أو
أج ـن ــاس ،فـيـمــا ي ـفــرد مـ ــازن مساحة
لــرسـمــة مـفـصـلــة لـبــورتــريــه ذات ــي له
ّ
مثالي
مع عائلته على الشاطئ .يوم
ّ
ربما .على اللفافة الطويلة ،سيصعب
أح ـ ـيـ ــانـ ــا الـ ـفـ ـص ــل ب ـ ــن ص ــوت ـي ـه ـم ــا
ورســومــاتـهـمــا .ص ــارا يـعــرفــان كيف
ي ـص ـيــران واحـ ـ ـدًا ،فيقتحم أحــدهـمــا
ّ
مـ ـس ــاح ــة اآلخ ـ ـ ـ ــر بـ ـسـ ـه ــول ــة .ولـ ـع ــل
ه ــذا أه ــم مــا يـصــل امل ـت ـفـ ّـرج مــن هــذه
التجربة ،أي حني ال يعد قــادرًا على
التمييز بني لور ومازن على الورقة:
«ه ــل نـلـتـقــي ف ــي ّأي ـ ــام االعـ ـت ــراف في
الـتـقـ ّـمــص» ،يـســأل ال ـصــوت ،فيجيبه
آخ ــر «ل ــن نلتقي فــي حـيــاة أخ ــرى .ال
ّ
أتخيل حياة ثانية».
أستطيع أن
الـ ـقـ ـل ــق مـ ــن امل ـ ـ ـ ــوت ،ال ـ ـ ـفـ ـ ــراق ،يـظـهــر
ّ
كـمـصـيــر م ـحــتــم ،وس ــؤال ــه الـحــاضــر
ً
دائ ـم ــا يـصـلــح ألن ي ـكــون س ـ ــؤاال عن
م ـص ـي ــر ه ـ ــذه ال ـل ـف ــاف ــة أو ال ـت ـجــربــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا .ل ـك ـن ـه ـم ــا ي ـ ـعـ ــرفـ ــان ك ـيــف
يتجنبان الحديث عن املوضوع حني
ّ
يريدان ذلك .فيتهكم مازن« :أم كلثوم
الـ ـت ــي ت ـم ـغــط م ـث ــل ع ـل ـكــة امل ـس ـك ــي».
يستعيدان زمن املسرح الجميل أيام
كـ ــان أنـ ـط ــوان األب وال ـ ـ ــزوج يعتلي
ال ـخ ـش ـب ــة .ن ـ ـعـ ــرف ،حـ ــن ن ـن ـظــر إل ــى
ه ــذا ال ـخ ـل ـيــط امل ـت ــداخ ــل م ــن أح ـشــاء

الرؤوس املفرغة أن الرسم يصير هو
ال ـخــاص الـيــومــي .هــو ه ــذه الحركة
الـتـلـقــائـ ّـيــة الـتــي تـســاعــد عـلــى هضم
الـعـمــر ومـ ــروره «ص ــرت أن ــت الكبير
وأنـ ـ ــا الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة» ،وحـ ـت ــى أنـ ـط ــوان
مـ ـل ــك امل ـ ـسـ ــرح «يـ ـ ـح ـ ــاول اسـ ـت ــرج ــاع
الـطـفــولــة ،فلنصمت احـتــرامــا للعمر
ال ـ ـ ـهـ ـ ــارب ،آم ـ ـ ـ ــن» .هـ ـك ــذا ي ـت ـق ــاذف ــان
امل ـخ ــاوف .لكنها تـخــرج هـنــا بــأقــام
ال ـح ـبــر وال ـخ ــط وال ـت ـل ــوي ــن ،والـفـحــم
والباستيل واأللوان الزيتية واملائية
ال ـت ــي ت ـع ــزز ال ـت ـض ــارب م ــع األب ـيــض
ً
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود .فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ك ـ ــوالج ـ ــات
لرسومات ابنتيه ،وكتالوغ ملعرض
ع ــن س ـي ـغ ـمــونــد ف ــروي ــد ف ــي ب ــرل ــن.
يـسـتـعـيــد املـ ـع ــرض ال ـح ــال ــي ،بعض
األع ـ ـمـ ــال ال ـس ــاب ـق ــة ل ـه ـم ــا .م ــا يـتـيــح
ل ـنــا ال ـن ـظــر إلـ ــى هـ ــذه ال ـت ـجــربــة منذ
البداية .إلى جانب اللفافة الطويلة،
هـ ـن ــاك ل ـف ــاف ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي مـنـتـصــف
ال ـ ـصـ ــالـ ــة .أنـ ـج ــز لـ ـ ــور وم ـ ـ ـ ــازن عـمــل
«عـشــاق» خــال إقــامــة ّ
فنية مشتركة
في إطــار البينالي الثاني للكتابات
فــي مدينة ريــن الفرنسية ،فــي شهر
ح ـ ــزي ـ ــران (يـ ــون ـ ـيـ ــو) امل ـ ــاض ـ ــي .قـ ــررا
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـ ــوضـ ــوع م ـ ـحـ ـ ّـدد هــو
ال ـع ـشــاق ولـعـنــاتـهــم فــي ال ـتــاريــخ .ال
قواسم مشتركة بينهم سوى العشق
وال ـقـ ّـصــة وراءه .خ ــال ه ــذه اإلقــامــة
ال ـت ــي امـ ـت ـ ّـدت ل ـحــوالــى سـبـعــة أي ــام،
عمال معًا وأحيانًا بدوامات مختلفة.
هنا يمكن التمييز بــن كائناتهما،
ويبدو الرسم واعيًا أكثر ،ولو ظهرت
أمــامـنــا مــاحـظــة تــركـهــا م ــازن ّ
ألم ــه.
لور ترسم سيمون دو بوفوار وجان
بـ ــول سـ ــارتـ ــر .ع ـل ــى ال ـ ـ ــورق يـ ـم ـ ّـددان
القصائد .إنها سير
هذه السير إلى ّ
كــاريـكــاتــوريــة ومـكــثـفــة ،ح ــاوال فيها
أن يــوجــزا س ـيــرة ال ـش ـخــص .مــارلــن
مــونــرو وجــون كينيدي الــذي يلبس
العلم األمـيــركــي .خـطــوط لــور غريب
املـ ـت ــداخ ـل ــة وأش ـك ــالـ ـه ــا وكــائ ـنــات ـهــا
املـصـنــوعــة م ــن الـحـبــر وال ـكــوالجــات
والـ ـك ــام ت ـب ــدو أشـ ــد ت ـع ـق ـي ـدًا .امل ــوت
وال ـحــب يـتـنــاومــان تـحــت قـصــر تــاج
محل ،حيث يفلت مازن ألوانه وبقعه
الـطــائـشــة عـلــى ال ــورق ــة .ب ــول فـيــرالن
وآرثر رامبو ،ثم عنترة وعبلةّ ،
ثم لم
ينس مــازن أن يلحق والــديــه بقافلة
العشاق :أنطوان كرباج ولور ّ
غريب.
* «لور ومازن بيني وبينك» :حتى  26آب
(أغسطس) ـ ـ «متحف سرسق» (األشرفية
ـ بيروت).لالستعالم 01/202001

م ــع اق ـت ــراب الـشـهــر امل ــاضــي م ــن نـهــايـتــه ،أن ـهــى الـشــاعــر
واملخرج اللبناني فادي ناصر الدين تصوير الجزء الرابع
مــن املسلسل اللبناني «ب ـيــروت واو» (إن ـتــاج« :تلفزيون
ّ
الـعــربــي» ـ ـ تنفيد اإلن ـتــاج :شــركــة «آرتــريــب») الــذي تولى
كتابته وإخراجه .تنقلت الكاميرا هذه السنة بني مناطق
لبنانية ع ـ ّـدة ،مــن بينها تمنني وج ــرود الهرمل وبـيــروت
ومخيم شاتيال لالجئني الفلسطينيني في بيروت.
على مدى السنوات املاضية ،أثبت «بيروت واو» ّأن الدراما
املـحـلـيــة يـمـكــن أن ت ـكــون لـصـيـقــة بــالــواقــع وم ـ ــرآة أمـيـنــة
ليوميات املواطنني ،بعيدًا من عمليات التجميل والقصور
الفارهة والشوارع ّ
املنمقة والقصص املستوردة واألسماء
املراعية ملبدأ «العيش املشترك» .راهن العمل على استعادة
شريحة مــن املشاهدين استبعدتها الشاشة الصغيرة
خالل السنوات املاضية ،بسبب ُبعد مشاريعها الدرامية
عن الناس وحيواتهم.
ال ّ
نحمل ضميرنا إذا قلنا ّإن املسلسل ُمنجز باحترافية
عالية وبأسلوب سينمائي« .سنكمل األحــداث من حيث
توقفنا في الجزء املاضي» ،يقول ناصر الدين لـ«األخبار»،
ّ
مستمرة عبر أربــع قصص رئيسة تمزج
أي ّأن الحكاية
ب ــن ال ـكــوم ـيــديــا الـ ـس ــوداء ودرجـ ـ ــات عــال ـيــة م ــن ال ــدرام ــا.
أضـيـفــت فــي ه ــذا ال ـجــزء قـصــة ت ــدور رحــاهــا فــي ّ
مخيم
ّ
شاتيال« :املخيمات جــزء من بـيــروت ،وسنسلط الضوء
على مــا يجري فيها مــن خــال شــاب فلسطيني يبحث
عن عمل كما كل الشباب الذين يعانون البطالة ،ووالدته
ّ
«إنكفاح» .»...ويشير إلى أنه سيتم التعريج على املجازر
الـتــي حصلت فــي املـخـ ّـيــم فــي الثمانينيات ،موضحًا أنّ
التصوير داخل ّ
املخيم كان «صعبًا على املستويات كافة،
وال ّ
سيما لناحية ضبط حركته».
هذا ليس كل شيء ،إذ لن يغض فادي الطرف عن جمعيات
املجتمع املدني في بالده والتظاهرات املطلبية التي ّ
حركت
الـشــارع فــي الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة .بواسطة عدسته
والـسـيـنــاريــو ال ــذي أعـ ـ ّـده بـعـنــايــة ،سـيـقــول كلمته بحزم
ّ
ويعبر عن «الشكوك حول الحراك الذي حصل وارتباطه
بالسفارات ،وحول اإلعالم وكيفية تغطيته لها… ما بقا
نعرف مني عم يشتغل عند مني»! في هذا السياقّ ،
يشدد
ّ
ناصر الدين على أنه يتناول «املشهد العام الذي ال يخلو
مــن بـعــض االسـتـثـنــاءات طـبـعــا» .يـغـ ّـص «ب ـيــروت واو »4
باإلسقاطات السياسية في ظل طرح «جريء» قد ّ
يعرض
رودريغ سليمان وعبيدو باشا في مشهد من العمل

ّ
صاحبه النتقادات يبدو أنه ال يعيرها الكثير من االهتمام:
«عم بشتغل قناعاتي بغض النظر عن اآلراء املعاكسة».
لـيــس فــي املـســألــة «بـطــولــة» بالنسبة إلــى صــاحــب ديــوان
ْ
ّ
ألنه ّ
يتعي على الشغل
ِ«متل ْمنام» ( 1995ـ ـ دار الجديد)،
«مالمسة الواقع ،أو باألحرى تحويل الواقع إلى الفن .في
ّ
التشعبات والكاركتيرات
هذا الجزء ،السقف أعلى لجهة
والربط في ما بينها».
قائمة األبطال حافظت على عناصرها مع دخول أسماء
جــديــدة على الـخــط ،وهــي مؤلفة مــن ممثلني تعرفونهم
ّ
جيدًا .بعد وفاة الكاتب واملسرحي واألكاديمي اللبناني
زيــاد أبــو عبسي ،الـعــام املــاضــي ،أوكـلــت شخصية «أبــو
عبسي» إلــى الـكــاتــب والـنــاقــد واملـســرحــي عبيدو باشا
الــذي سيدخل على خــط مــا يجري فــي «املنطقة والبلد
وال ـف ـس ــاد» .بـعــد قـطـيـعــة م ــع ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة منذ
السبعينيات ،أغ ــرى الـنــص الــواقـعــي عبيدو ودفـعــه إلى
الـعــدول عــن رأي ــه ،كــونــه رأى أن ال مـنــاص مــن املشاركة

طرح جريء للدور الذي
تقوم به جمعيات
المجتمع المدني في لبنان
ّ
في العمل الــذي «يشكل إضافة بالنسبة إل ـ ّـي» ،وفــق ما
قال في إحدى املقابالت املتلفزة .إلى جانب باشا ،يضم
العمل :ندى أبو فرحات ،رودريغ سليمان ،بديع أبو شقرا،
سامي حمدان ،يارا أبو حيدر ،ربيع الزهر ،طارق باشا،
زينب عـســاف ،ميرنا العبد ،غ ــازاروس ألتونيان ،روان
قشمر ،ساسني كــوزلــي ،شريف ديـبــة ،رائ ــدة طــهّ ،
علية
الخالدي ،فادي إبراهيم وآخرين.
ُ
كما األجــزاء الثالثة السابقة ،سيعرض «بيروت واو »4
ّ
فــي رم ـضــان عـلــى «تـلـفــزيــون الـعــربــي» ال ــذي تـبــنــى هــذا
ّ
امل ـش ــروع ،رغ ــم أن ــه «لـبـنــانــي ب ـحــت» .لـكــن ف ــادي ناصر
ّ
ّ
الدين ّ
يلمح إلى أنه قد تتسنى للجمهور املحلي متابعة
املسلسل قريبًا عبر شــاشــة لبنانية ،لــم يشأ الكشف
عنها ّ
ألن «املفاوضات لم تنته بعد».

