22

الثالثاء  21كانون الثاني  2020العدد 3960

ثقافة وناس

الثالثاء  21كانون الثاني  2020العدد 3960

ثقافة وناس

تلفزيون

ّ
ّ
رمضان ،ال يبدو وضع الدراما السورية مبشرًا .أقله هذا ما
رمضان  2020على بعد ثالثة أشهر فقط من حلول شهر
ّ
يوحي به المشهد الذي يضم بضعة أعمال فقط ال توحي بأنها تتمتع بعناصر الجاذبية ومعطيات التسويق
الالزمة .فما هي المسلسالت التي تحضر لها شركات اإلنتاج في الشام؟

بيروت زمن االحتجاج

الصحافة أيضًا ...ضحية الرصاص المطاطي!

ّ
الدراما أمام تحدي مقاطعة القنوات الكبرى وانهيار سعر صرف الليرة

ّ
المنتجون السوريون :إنه موسم الكساد

وسام كنعان
ّ
خ ــاف ــا مل ــا تــوق ـعــه ك ـث ـيــرون ع ــن ع ــودة
الدراما السورية إلى سنوات األلق ،بعد
موسم كانت سمته أعمال جريئة عدة،
وع ــودة املـنـتــج الخليجي لالستثمار
ف ــي ال ـش ــام ،تـشـيــر املـعـطـيــات الـحــالـيــة
إلى موسم كساد في رمضان  ،2020إذ
يشتمل على بضعة مسلسالت تفتقر
إل ـ ــى ع ـن ــاص ــر الـ ـج ــاذبـ ـي ــة وم ـع ـط ـيــات
التسويق الالزمة ،إلى جانب القصور
ف ــي م ــواكـ ـب ــة امل ـن ـط ــق املـ ـع ــاص ــر ال ــذي
وصلت إليه الــدرامــا في العالم .وعلى
ّ
املختصني يعزون ذلك إلى
الرغم من أن
تــدهــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة الـســوريــة
أم ـ ــام ال ـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي واسـ ـتـ ـم ــرار
مقاطعة املحطات الكبرى للمسلسالت
ّ
ال ـســوريــة ال ـخــال ـصــة ،إل أن املنتجني
وال ـق ــائ ـمــن ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـســوريــة
كانت لهم آراء مغايرة!
اعتقد بعض متابعي الدراما السورية
خـ ــال امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،بــأن ـهــا ب ــدأت
ت ـس ـت ـع ـيــد م ــام ــح ال ـت ـع ــاف ــي ،وت ـس ـيــر
ّ
مـجـ ّـددًا على سكة األلــق ،بعدما ّقدمت
م ـج ـم ــوع ــة م ـس ـل ـس ــات ب ـي ـن ـهــا أرب ـع ــة
أعمال على األقل بسوية جيدة طرحت
ح ــال ــة تـنــافـسـيــة واضـ ـح ــة ،واقـتـحـمــت
حـصــون السلطة ّوالـفـســاد املجتمعي
وال ــدي ـن ــي .وق ــد ب ــش ــر امل ــوس ــم الـفــائــت
ب ـعــودة املـنـتــج الـخـلـيـجــي لالستثمار

فــي دمـشــق تــزامـنــا مــع ف ـ ّـك األق ـفــال عن
بــوابــات بـعــض ال ـس ـفــارات الـتــي عــادت
إل ـ ــى مـ ــزاولـ ــة ن ـش ــاط ـه ــا .ل ـك ــن ســري ـعــا
تـ ـب ـ ّـددت ت ـلــك األوه ـ ـ ــام ،وب ـ ــدأت مـعــالــم
املوسم الحالي تشير إلــى أن ما حدث
مـ ـج ـ ّـرد طـ ـف ــرة ،وال ـ ـحـ ــال عـ ـ ــادت أس ــوأ
م ـمــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه .ف ـع ـل ـيــا ،ن ـحــن أم ــام
ّ
موسم كساد لــن ينجز فيه إل بضعة
أعمال غالبيتها ال ترتقي إلى السوية
ّ
املـ ــأمـ ــولـ ــة .ح ـت ــى اآلن ،ك ـ ــل مـ ــا سـيـتــم
إنجازه هو بضع عشاريات بالتعاون
ب ــن «غـ ــولـ ــدن الي ـ ــن» (دي ـ ـ ــاال األح ـم ــر)
و ( I see mediaإي ـ ــاد الـ ـخ ــزوز) وهــي
«هوس» (كتابة ناديا األحمر وإخراج
محمد لطفي) و«دارين» (كتابة عثمان
جحى وإخــراج علي علي) ،فيما تنجز
ً
الشركتان عمال بدويًا بعنوان «صقار»
(كـتــابــة دعــد ألـكـســان وإخ ــراج شعالن
ال ـ ّ
ـدب ــاس) وت ـن ـتــج ال ـثــان ـيــة عـمـلــن في
ّ
ل ـب ـن ــان ،أح ــده ـم ــا «الـ ـن ــح ــات» (ك ـتــابــة
بثينة عوض وإخراج مجدي السميري
وبطولة باسل ّ
خياط) .وباشرت شركة
«م ـي ـس ـلــون» تـصــويــر مـسـلـســل «س ــوق
الحرير» (كتابة حنان حسني املهرجي
وإخـ ــراج مــؤمــن وب ـســام امل ــا ،وبطولة
س ـلــوم ح ــداد وب ـســام كــوســا وكــاريــس
بـشــار وف ــادي صبيح) .ومــن املفترض
أن تنجز «سما الفن» جــزءًا جديدًا من
ّ
«بقعة ضوء» (مجموعة كتاب وإخراج
بــاســم عيسى) وتعمل «قـبـنــض» على

كاريس بشار
في كواليس
تصوير
«سوق الحرير»

م ـس ـل ـســل ش ــام ــي ب ـع ـن ــوان «بـ ــروكـ ــار»
(ك ـتــابــة سـمـيــر هــزيــم وإخ ـ ــراج محمد
زه ـيــر رجـ ــب) .وح ـتــى اآلن ،ل ــم ُيحسم
بـ ـع ــد تـ ـص ــوي ــر «الـ ـع ــربـ ـج ــي» (ك ـت ــاب ــة
عثمان جحى وإنـتــاج «غــولــدن اليــن»)
وال «حــرم ـلــك( »2كـتــابــة سـلـيـمــان عبد
ال ـعــزيــز وإخـ ـ ــراج ت ــام ــر اس ـح ــق) فيما
س ـت ـكــون «امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإن ـتــاج
اإلذاعــي والتلفزيوني» على موعد مع
عـمـلــنّ :
األول ي ـت ـنــاول س ـيــرة امل ـطــران
ه ـيــاريــون كــابــوجــي ( 1922ـ ـ ـ ـ )2017
بعنوان «حارس القدس» (كتابة حسن
م ي ــوس ــف وإخ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل الـخـطـيــب)
والثاني لم ُيختر عنوانه بعد وهو من
كتابة بسام جنيد وإخراج عبد الغني

تراهن شركة «إيمار الشام»
على مسلسل شبابي وحيد
هو «ومن الحب»
ّ
ب ــاط .وتـكـتـفــي «إي ـمــار ال ـشــام» بعمل
شبابي وحيد هو «من الحب» (عنوان
مبدئي -كتابة تليد الخطيب وإخــراج
س ــدي ــر م ـس ـعــود ،ب ـطــولــة م ـج ـمــوع من
امل ـم ـث ـلــن ال ـش ـب ــاب م ــع تــرش ـيــح ف ــادي
ص ـب ـي ــح وسـ ــامـ ــر اس ـم ــاع ـي ــل ل ـ ـ ـ َ
ـدوري
الـ ـبـ ـط ــول ــة) ي ـح ـك ــي عـ ــن قـ ـص ــص حــب

وخـيــانــة ت ــدور بــن تسعينيات الـقــرن
املــاضــي والــوقــت الـحــاضــر ،إلــى جانب
أع ـمــال أخ ــرى مـثــل «ال ـجــوكــر» (كـتــابــة
ماجد عيسى وإخــراج جمال الضاهر)
ّ
و« 365يــوم» (مجموعة كتاب وإخــراج
يمان إبــراهـيــم) .في املقابل ،ال تحسب
األعمال التي يحضر فيها السوريون
بـشـكــل أس ــاس ــي ع ـلــى درام ـ ــا ب ــاده ــم،
ّ
وتصور
ألنها تنتج بمال غير سوري
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــد ،م ـن ـه ــا «املـ ـنـ ـص ــة» (12
ح ـل ـق ــة -ك ـت ــاب ــة ه ـ ـ ــوزان ع ـك ــو وإخ ـ ــراج
مجدي السميري ومنصور اليبهوني
الظاهري واألملــانــي رودريـغــو كيشنر)
و«العميد» ( 10حلقات -كتابة وإخراج
باسم السلكا) و«سر» ( 60حلقة -كتابة
مؤيد النابلسي إخراج مروان بركات).
مــن خــال متابعة كواليسها ،ال يبدو
ً
حتى اآلن ،بأن مسلسال سوريًا واحدًا
على األقل سيحوي عناصر الجاذبية
الـ ـك ــافـ ـي ــة ،ومـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـت ـس ــوي ــق
ً
للمحطات املـهـمــة ،فـضــا عــن تسجيل
تــراجــع واض ــح عـلــى مـسـتــوى اإلن ـتــاج
َ
الـ ـس ــوري م ــن نــاح ـيــتــي ال ـك ــم وال ـن ــوع!
يـعــزو غالبية املهتمني املــوضــوع إلــى
تــدهــور سـعــر صــرف الـلـيــرة الـســوريــة،
وتــراجـعـهــا ال ـحــاد أم ــام سـعــر ال ــدوالر
األم ـيــركــي وبـقـيــة الـعـمــات األجـنـبـيــة،
إذ وصل سعر الصرف إلى  1200ليرة
مـقــابــل كــل دوالر واحـ ــد ،فـيـمــا ي ـتـ ّ
ـذرع
املنتجون بأسباب عــدة أخــرى .النجم

محمد قنوع ،مدير شركة  ،ABCيقول
ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»« :ش ــرك ـت ـن ــا ل ــم تـتــوقــف
ع ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج .ربـ ـم ــا اخ ـت ـل ــفّ امل ـن ـطــق،
لكن النشاط قــائــم ،ونـحــن كــنــا ّ
نتريث
ألننا أمــام مشروع تاريخي ضخم لن
نبالغ إن قلنا بأنه سينافس األعمال
العاملية» .أما عن سبب تراجع اإلنتاج
ف ــي س ــوري ــا ،فـيـجـيــب« :أهـ ــم املنتجني
الـعــرب يعملون على تنفيذ مــا تطلبه
م ـن ـهــم امل ـح ـط ــات ال ـك ـب ــرى ب ـحــذاف ـيــره.
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون مـ ـطـ ـل ــوب ــون ج ـمــاه ـيــريــا
ّ
وح ــاض ــرون فــي ك ــل األع ـم ــال الـعــربـيــة
هذا صحيح ،لكن املقاطعة تريد إصابة
ســوريــا بمقتل ،فكان الخيار مقاطعة
رأس املال السوري على وجه التحديد،
وهـ ـ ــذا ك ـف ـيــل ب ـ ــأن ي ـت ــوق ــف امل ـن ـت ـجــون
الـ ـس ــوري ــون ع ــن ال ـش ـغ ــل أو ي ـتــراجــع
ّ
م ـن ـســوب إنـ ـج ــازه ــم .وك ـ ــل كـ ــام يـقــال
خالفًا لذلك هو جهل حقيقي بكواليس
ومعطيات األم ــور» .مــن ناحيتهّ ،
يعد
املنتج فراس ّ
الدباس مدير «سما الفن»
(سورية الدولية سابقًا) في حديثه مع
«األخ ـبــار» بــأن تكون شركته حاضرة
ع ـبــر أك ـث ــر م ــن ع ـمــل ف ــي ه ــذا امل ــوس ــم،
لكنه يوضح« :من الطبيعي أن يتراجع
ّ
معدل السرعة في عجلة الدراما ،ليس
ارتـ ـف ــاع ال ـ ـ ــدوالر ه ــو ال ـس ـبــب املـبــاشــر
وال ــوحـ ـي ــد ،إن ـم ــا ح ــال ــة الـ ـس ــوق ك ـكــل.
العاملون فــي الــدرامــا يطلبون أجــورًا
ك ـب ـيــرة ،وهـ ــذا ح ــق م ـش ــروع بالنسبة
ّ
ّ
ل ـه ــم ،ل ـك ــن امل ـح ـطــات ب ــات ــت ت ــدف ــع أق ــل
بــأض ـعــاف م ـمــا كــانــت تــدف ـعــه ســابـقــا،
وهــي معطيات تعني املنتج وتفرض
ّ
ً
عليه دراسة وتناوال مختلفني في ظل
هذه التفاصيل» .من ناحيته ،يختلف
امل ـخــرج زه ـيــر ق ـنــوع مــع ه ــذه الـفـكــرة،
وي ـع ـت ـقــد بـ ــأن «األمـ ـ ــر م ــره ــون بـ ّ
ـرم ـتــه
بـ ـج ــرأة امل ـن ـت ــج ،وإقـ ـب ــال ــه .االس ـت ـث ـمــار
فــي مـجــال الــدرامــا راب ــح بشكل فعلي،
وليس هناك رجل أعمال عربي يخسر
بسبب الــدرامــا ،إال إذا عمل املنتج مع
شخص أمــي أو مـحـتــال ...هنا يصبح
املوضوع مختلفًا .كل املنتجني املهمني
ف ــي املـنـطـقــة ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى مـبــدعــن
سوريني ،لكن رجال األعمال السوريني
غـيــر مهتمني بـهــذا الـقـطــاع .علمًا بــأن
بـ ــدايـ ــات ن ـه ـضــة الـ ــدرامـ ــا ف ــي س ــوري ــا
قامت على أكتاف املال الخاص ودخول
مـسـتـثـمــريــن أق ــوي ــاء ف ــي ه ــذا امل ـج ــال.
يبقى السؤال دومًا :هل يمكننا تجاوز
املـ ـحـ ـط ــات ،وشـ ـ ــرط الـ ـس ــوق ال ـح ــال ــي،
وخلق حركة اقتصاد في هــذا اإلطــار؟
وال ـج ــواب أن ــه بفضل تــوافــر الـخـبــرات
وال ـطــاقــات اإلبــداع ـيــة وب ـم ـجـ ّـرد تــوافــر
ّ
املال ،كل شيء يصبح ممكنًا».
م ــن نــاحـيـتـهــا تـفـصــح ال ـكــات ـبــة ديــانــا
ّ
جبور مديرة شركة «إيمار الشام» في
حديثها معنا بأن ال عالقة النخفاض
ّ
قـيـمــة ال ـل ـيــرة ال ـســوريــة بـخــطـتـهــم هــذا
ّ
ال ـع ــام ،وأن مــراهـنـتـهــم عـلــى مسلسل
ش ـبــابــي وح ـي ــد ه ــو «وم ـ ــن الـ ـح ــب» ال
يرتبط بأزمة التسويق ،إنما هو نوع
مــن الـتـحـ ّـدي الحقيقي .تــوضــح« :بعد
التجربة ،خلصنا إلى أنه بدل الهروب
من املشكلة ،من األفضل مواجهتها .لذا
ذهبنا إلى نوع فيه أسلوبية وصيغة
ومواضيع جديدة تقوم عليها أسماء
جديدة .الفكرة هنا من املسلسل وقف
ً
إعــادة تدوير املواضيع ذاتها تسهيال
ل ـل ـت ـســويــق ،وهـ ــو م ــا أن ـت ــج ح ــال ــة مــن
الـجـمــود .ل ــذا مـحــاولــة «إي ـمــار الـشــام»
هي رغبة في تجديد الدماء وتنشيط
دورت ـه ــا ،مــا يـحـتــاج إل ــى ق ــرار شجاع
وإيـصــال رسالة فنية ثقافية أكثر من
التركيز على التوزيع والتسويق»!
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زينب حاوي

مراسل «الجزيرة» إيهاب العقدي كان ضحية الرصاص المطاطي

فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــاعـ ــد غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوق ،يـ ـن ــال
ال ـص ـحــاف ـيــون وامل ـ ـصـ ـ ّـورون املـحـلـيــون
وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر امل ـ ـح ـ ـل ـ ـي ـ ــن ،ن ـ ـص ـ ـي ـ ـب ـ ـهـ ــم م ــن
االشـتـبــاكــات الـتــي تحصل فــي شــوارع
بـيــروت .منذ أكثر مــن أسـبــوع تقريبًا،
م ــع تـعــاظــم ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة في
«الحمرا» ،وأمام «ثكنة الحلو» ،ووسط
الـعــاصـمــة ،تـتــزايــد أع ــداد املستهدفني
مـ ــن أه ـ ــل الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،الـ ــذيـ ــن ي ـغ ـطــون
الحدث ،بعدساتهم أو بعملهم امليداني
ّ
الـ ــذي ي ـظــل مـ ـح ــدودًا ف ــي ال ـح ــرك ــة ،مع
تـ ّ
ـوســع رقـعــة االشـتـبــاكــات ،والــوســائــل
ال ـع ـن ـف ـيــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة م ــن ِقـ ـب ــل ق ــوى
ّ
املسيل
مكافحة الشغب ،ال سيما الغاز
ّ
للدموع .أول من أمــس ،أضيف إلى كل
هــذه األســالـيــب االسـتـخــدام العشوائي
لـ ـل ــرص ــاص امل ـ ـطـ ــاطـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي أص ـ ــاب
متظاهرين من مسافات قريبة ،بخالف
ما يلزم القانون .أمام ساحة «البرملان»،
يـمـكــن وص ــف أول م ــن أم ــس بــالـنـهــار
الـجـنــونــي ،لـشـ ّـدة اسـتـخــدام الــرصــاص
املذكور عشوائيًا ،ونقل حاالت مصابة
من الطرفني إلى املستشفيات املجاورة.
مراسل «الجزيرة» إيهاب العقدي كان

ّ
مصور «الجديد»
إصابة
محمد السمرا في يده

ضحية الرصاص املطاطي ،إذ كان يقف
على مقربة مــن املـتـظــاهــريــن ،فأصيب
ف ــي رج ـ ّل ــه ،وأس ـع ـفــه الـصـلـيــب األحـمــر
الــذي كثف انتشاره أول من أمــس ،في
أكثر من نقطة .في تعليق مقتضب لها
على إصابة مراسلها ،دعت «الجزيرة»
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
إل ـ ــى «ت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة لـلـصـحــافـيــن
وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية
وأمان» .لكن يبدو أن هذا النداء لم ُ
يعد
كافيًا ،وسط استمرار هذه املمارسات،
رغــم إشهار الصحافي هويته املهنية
وارت ــدائ ــه ال ـخ ــوذة وش ـعــار الـصـحــافــة.
ّ
مصور
فقد أصيب أيضًا في تلك الليلة
«الجديد» محمد السمرا في يده بسبب
الرصاص املطاطي ،ليضاف اسمه إلى

بــاقــي زم ــائ ــه امل ـصــوريــن واملــراس ـلــن،
ال ــذي ــن م ـن ـعــوا ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة من
استكمال رسائلهم على الهواء ،أو ّ
تم
االعـتــداء عليهم بشكل عنفي ومباشر
كـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ــي «ثـ ـكـ ـن ــة الـ ـحـ ـل ــو» مــع
ّ
مصور «رويترز» عصام عبد الله الذي
ّ
ت ـع ـ ّـرض ل ـض ــرب م ـب ــرح ع ـلــى ي ــد قــوى
ّ
التعرض لفريق
مكافحة الشغب ،عــدا
«ال ـجــديــد» وم ـحــاولــة منعه مــن تــأديــة
مـهـمـتــه .ط ـب ـعــا ،تـبـقــى لـ ـ  ،otvالـحـصــة
ّ
الثابتة فــي كــل هــذه املشهدية .مــا زال
ّ
مراسلو القناة البرتقالية يتعرضون
للمضايقات واملـنــع مــن التغطية منذ
ب ــدء الـتـظــاهــرات فــي  17تـشــريــن األول
(أك ـت ــوب ــر) ،وت ـتــواصــل ال ـض ـغــوط على
فــريـقـهــا امل ـي ــدان ــي .شــاهــدنــا ق ـبــل أي ــام
قليلة ،التهجم على فريقها (املراسلة
الرا ال ـه ــاش ــم واملـ ـ ـص ـ ـ ّـور) ،وم ـن ـعــه من
الـتـغـطـيــة ف ــي مـحـيــط «ج ــام ــع األم ــن»
فــي وســط بـيــروت ،وم ـصــادرة اللوغو،
إذ ك ــان ــت ت ـت ـج ـم ـهــر هـ ـن ــاك مـجـمــوعــة
ُ
م ـح ـت ـجــن أس ـ ـعـ ــف ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـنـهــم
داخـ ـ ــل امل ـس ـج ــد ب ـع ــدم ــا ح ــاول ــت ق ــوى
ّ
مسيلة
األمن الدخول إليه ورمي قنابل
للدموع داخله.

فنانون لبنانيون ّ
حيرهم« ...العنف الثوري»
كـمــا ح ــال املـحـتـجــن وبـقـيــة مـكـ ّـونــات
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،وت ـف ــاع ـل ـه ــم مــع
ال ـح ــراك الـشـعـبــي املـسـتـمــر مـنــذ ثالثة
أشـهــر ،كذلك هــي حــال الفنانني حيال
الـتـطــورات الـتــي يشهدها امل ـيــدان .مع
ب ـ ــدء الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات االح ـت ـج ــاج ـي ــة فــي
املناطق اللبنانية ،انـخــرط عــدد كبير
م ــن أه ــل ال ـفــن ف ــي امل ـس ـيــرات وشـكـلــوا
وجــوهــا أساسية مــن الـحــراك ،وراحــوا
يعلنون مواقفهم .علمًا أن غالبيتهم
َ
ً
لــم تـتـعــاط قـبــا فــي الـشــأن السياسي.
هـ ـك ــذا ازدحـ ـ ـ ــم ت ـط ـب ـيــق «انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام»
بــال ـصــور واألع ـ ــام وأل ـ ــوان «ال ـث ــورة»،
وبدا أشبه بكرنفال ،إلى أن خفت عدد
مــن األص ـ ــوات ،مــع دخ ــول الـتـظــاهــرات
شـ ـه ــره ــا ال ـ ـثـ ــالـ ــث .األس ـ ـب ـ ــاب ع ــدي ــدة
أغ ـل ـب ـي ـت ـه ــا ت ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى االنـ ـشـ ـغ ــاالت
بــالـتـصــويــر والـتـمـثـيــل وامل ـشــاركــة في
ال ـب ــرام ــج الـتــرفـيـهـيــة ،ك ـنــاديــن نسيب
نـجـيــم ال ـتــي انـتـقـلــت مــن امل ـشــاركــة في
«ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة» إل ـ ــى االهـ ـتـ ـم ــام بــأع ـمــال ـهــا
املقبلة على الشاشة ،بخالف سميتها
نــاديــن ويـلـســون نجيم الـتــي مــا زالــت
مـنـخــرطــة ف ــي ال ـح ــراك عـلــى طريقتها
الخاصة .ملكة جمال لبنان لعام ،2007
كانت لها مواقف مما حصل أخيرًا في
الشارع ،ال سيما في «وســط بيروت»،

إذ وصـ ـف ــت مـ ــا يـ ـح ــدث بـ ــ«الـ ـشـ ـغ ــب».
ن ـق ـطــة ي ـم ـكــن االن ـ ـطـ ــاق م ـن ـه ــا ،ل ـنــرى
فرزًا جديدًا في صفوف هــؤالء ،يتمثل
أحيانًا في النأي بالنفس ،كما حصل
م ــع غــال ـب ـيــة األص ـ ـ ــوات ال ـت ــي حـضــرت
بقوة في األسابيع األولــى لالنتفاضة
اللبنانية .فرز ّ
تظهر أكثر مع األحداث
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي طـ ـغ ــت عـ ـل ــى امل ـش ـه ــد
االحتجاجي امليداني (أحــداث الحمرا،
ثكنة الـحـلــو ،ووس ــط ب ـي ــروت) ،وســط
انقسام «فني» ّحاصل حول ما إذا كان
مــا ح ــدث يـصــنــف «شـغـبــا» أم ال .لعل
أليسا مــن بــن قلة قليلة ،كانت ثابتة
على موقفها منذ بداية الحراك ،وظلت

عاصي الحالني
ّ
شدد على أهمية
«االبتعاد عن أعمال
الشغب والتكسير»

داعـمــة لجميع التحركات فــي الـشــارع
وإن اخـتـلـفــت أش ـكــال ـهــا .ه ــذا بـخــاف
زميلها عــاصــي الـحــانــي ،ال ــذي أدلــى
يــوم السبت املــاضــي ،بتصريح ملوقع
«العربية نت» ،قال فيه إن «االنتفاضة
حق مشروع» لكنه لفت في الوقت عينه
ّ
تحول «الثورة ضد عامة
إلى خطورة
ّ
وشدد على أهمية «االبتعاد
الشعب»،
عن أعمال الشغب والتكسير» .مقابل
ذل ـ ـ ــك ،بـ ـ ــرز م ــوق ــف م ـع ـل ــن مـ ــن امل ـم ـثــل
ي ــوس ــف الـ ـ ـخ ـ ــال ،املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـمــواق ـفــه
السياسية الواضحة .الخال أثار الجدل
أخيرًا حني نشر صورة له حيث يحمل
سالحًا ،وإلى جانبه مجموعة أسلحة
أخرى ،وهي على ما يبدو مأخوذة من
كواليس تصوير أحد األعمال الدرامية
(عــامــات الــديـكــور والـلـبــاس واملـكــان).
ّ
تصدرت الصورة عبارة «سلمية»
وقد
فــي سـيــاق ســاخــر ملـفـهــوم «السلمية»
في التحركات الشعبية االحتجاجية.
سخرية بطبيعة الحال ،تؤيد بطريقة
غير مباشرة ،التظاهرات األخيرة في
بـ ـي ــروت ،ال ـت ــي ح ـم ـلــت طــاب ـعــا عنفيًا
م ـخ ـت ـل ـف ــا وأف ـ ـ ـ ـ ــرزت بـ ـع ــده ــا أصـ ــواتـ ــا
انـقـسـمــت ب ــن تــأي ـيــد ورفـ ــض ألع ـمــال
«شـ ـغ ــب» أو ت ـح ــرك ــات م ـح ـقــة لـشـعــب
جائع ّ
قرر التصعيد.

ً
أثارت صورة يوسف الخال جدال واسعًا على السوشال ميديا

 ...وآخرون يفكرون بالهجرة :ما في «حل تاني»؟
زكية الديراني
م ــا ُي ـج ـمــع عـلـيــه ال ـن ـج ــوم الـلـبـنــانـيــون
حاليًا أن األوض ــاع السياسية املتأزمة
ّ
خــلـفــت آث ــاره ــا الـبـلـيـغــة عـلــى مجالهم.
تجميد املسلسالت اللبنانية وتأجيل
تـصــويــر الـعــديــد مــن امل ـشــاريــع ،إضــافــة
إل ـ ــى ال ـض ــائ ـق ــة امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـعـصــف
بشركات اإلن ـتــاج ...كلها عــوامــل دفعت
الفنانني إلــى التفتيش عن فرصة عمل
خ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد .ف ـق ــد ب ـ ــرزت ف ــي ال ـف ـتــرة
األخ ـي ــرة رغ ـبــة مـجـمــوعــة م ــن الـفـنــانــن
ف ــي ال ـه ـجــرة ،بـسـبــب ت ــده ــور األوض ــاع
وانسداد األفق .كما راح بعضهم يشكو
الحالة ،خاصة أن املجال الفني
من تأزم ّ
ً
امل ـح ـل ــي ه ـ ــش إجـ ـ ـم ـ ــاال ،ك ـ ــان وال يـ ــزال
يعاني األمـ ّـريــن بسبب األزم ــات املالية
وغياب دعم الدولة عنه.
في هذا اإلطار ،يلفت املخرج فادي حداد
ّ
في اتصال مع «األخبار» إلى أنه ال يفكر

للمرة األولى يتوقف
أسامة الرحباني عند
طلب هجرة إلى كندا
في الهجرة خارج لبنان ،لكنه في الوقت
ّ
يستعد الفتتاح فروع لشركته في
نفسه
إحدى الدول الخليجية .ويوضح املخرج
اللبناني «هاجرت خالل الحرب وتركت
البلد ،ولكنني ال أفكر في الهجرة حاليًا،
ألنني أريــد أن يكبر أوالدي في بلدهم.
ّ
كلمة هجرة كبيرة ،والحل هو االنتقال
للعمل خارج لبنان .أعمال بعض الناس
تــدمــرت وال ـصــرخــة ارتـفـعــت فــي جميع

ويوضح« :القطاع الفني هو
املجاالت».
ّ
الصعب
بالوضع
ًا
ر
تأث
القطاعات
أكثر
ّ
مشاريع تنفذ
ال
األصعدة.
مختلف
على
ُ
ّ
وكل شيء ّ
تجمد أو ألغي بسبب
حاليًا،
األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة ،وال أح ــد ي ـعــرف متى
تعود الحياة إلــى هــذا املـجــال مـجــددًا».
ّ
مــن جــانـبــه ،يـبــدو أن املوسيقي أسامة
ّ
ال ــرح ـب ــان ــي ي ـف ــك ــر ج ــدي ــا ف ــي ال ـه ـج ــرة.
ّ
يــؤكــد فــي حديث سريع إلــى «األخـبـ ّـار»
أن ــه ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ح ـيــاتــه يـتــوقــف
عند طلب هجرة قــرأه على أحد املواقع
ّ
اإللكترونية .لم يتخذ الرحباني خطوة
فـعـلـيــة ب ــال ـه ـج ــرة ،ل ـكــن ال ـف ـك ــرة ليست
مـسـتـبـعــدة .ي ـق ــول« :ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
حياتي استوقفني طلب هجرة إلى كندا
ّ
تمعنت فــي جميع تفاصيله وشروطه
ووضـ ـعـ ـت ــه ج ــان ـب ــا لـ ـلـ ـع ــودة إلـ ـي ــه عـنــد
ّ
اتـخــاذ ال ـقــرار .نتكلم كثيرًا عــن الوطن،
ّ
ولكننا لألسف «نولعه» ،وال أحد يسأل
عــن املــواطـنــن وأحــوال ـهــم» .ليس فــادي

تفتش ألين لحود عن فرصة عمل خارج البالد

َ
الوحيدين اللذين يفكران في
وأســامــة
الـهـجــرة ،بــل كــذلــك الـحــال بالنسبة إلى
ألـ ــن لـ ـح ــود .م ـن ــذ ان ـ ـ ــدالع ال ـت ـظ ــاه ــرات
ف ــي مـنـتـصــف ت ـشــريــن األول (اك ـتــوبــر)
املــاضــي واض ـطــراب الــوضــع السياسي
واملالي ،تكتب املمثلة واملغنية عبارات
على ًصفحاتها على السوشال ميديا،
معربة عن أسفها ملا آلت إليه الظروف.
س ــاع ــات عــن
وق ـ ــد أع ـل ـن ــت لـ ـح ــود ق ـب ــل ً
تركها بيروت موقتًا ،متنقلة بني بلدان
أوروبـ ـ ـي ـ ــة لـلـتـفـتـيــش ع ــن ف ــرص ــة عـمــل
هناك .ونشرت مجموعة صور لها على
صفحاتها على السوشال ميديا خالل
سـفــرهــا .وقــالــت لـحــود فــي تصريحات
إعــامـيــة لها أخـيـرًا «عــم تجبرونا نفل
الن ــو الـهـيـئــة مـعـكــن مــا فــي ح ــل» .يذكر
ّ
ّ
أن الئـحــة الـفـنــانــن الــذيــن ي ـفــكــرون في
ّ
الهجرة طويلة وربما تصبح علنية في
حال ازدادت الظروف سوءًا ُ
وس ِّدت أفق
العمل.

