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ثقافة وفنون

ت�ؤمن �أنّ �سورية بد�أت تتعافى من الم�ؤامرة الكون ّية الخبيثة التي حيكت �ضدّ ها

«�أ�صال َتن»� ...أ�شرقت!

ميادة الحناوي لـ«البناء» :الجمهور اللبناني ذ ّواق ويع�شق ّ
الفن الأ�صيل
حاورها :محمد أنور المصري
كثيرون ج ّداً ،أولئك الذين ما زالوا يطربون لصوتها الذي ال يشبه إال
نفسه ،والذي ال يشوبه نشاز وال ح ّتى ّ
تقطع ،لكأنك حين تسمعها تشدو،
إنما تحلّق في عوالم خاصة اختارتها هي لك ،لتذهب بعيدا ً بعيدا ً في تلك
العوالم التي تشبه ك ّل فردوس ،وك ّل حق ،وخير وجمال.
إ ّنها القديرة ميّادة الح ّناوي ،التي علّمت العشاق كيف يتعاملون مع
«نعمة النسيان» ،وكيف يحبّون ح ّتى االكتمال في «أنا بعشقك» ،وكيف
يتحدّون في «مهما يحاولوا يط ّفوا الشمس» .أغانٍ تطول قائمتها ،وإبداعٌ
ال ينتهي وال يزول مهما م ّر غبار العولمة على هذه األيام.
تعاملت الفنانة القديرة ميادة الحناوي خالل مسيرتها الفنية مع كبار
الملحنين ،على رأسهم الفنان الكبير محمد الموجي ،الذي أطلقت معه
أولى أغنياتها .كما تعاونت مع العبقريين محمد سلطان وحلمي بكر ،بيد
أنّ انطالقتها الكبرى كانت مع الموسيقار بليغ حمدي.
غ ّنت ميادة الحناوي مع بليغ حمدي أروع أغانيها الطربية مثل «أنا
بعشقك»« ،الحب اللي كان»« ،أنا اعمل إيه» ،وسيدي أنا» وغيرها من
أروع األغاني التي ح ّققت لها انتشارا ً كبيرا ً في العالم العربي ووسط
الجاليات العربية في أميركا وأوروبا وأستراليا .إذ كانت ترافقها عدسات
كبريات المجالت العربية في حفالتها ،وعلى رأسها مجلة «الموعد» مم ّثل ًة
بالكاتب الكبير محمد بديع سربيه ،الذي غ ّنت ميادة أيضا ً من أشعاره
وقال عن نجاحها« :ميادة حققت في ثالث سنوات ما حققته وردة في
ثالثين سنة».
«البناء» التقت الكبيرة ميادة الح ّناوي ،وكان هذا الحوار:
نرحب بكِ ضيفة عزيز ًة وقديرة على صفحات «البناء».
بداي ًةّ ،
أهالً بكم ،ويسعدني أن أكون ضيفة على صفحات هذه الجريدة التي
أجلّها وأحترمها كثيراً ،وأتابعها نظرا ً إلى ما تورده من مواضيع غنيّة
ومتن ّوعة.
{ يسأل كثيرون :أين هي ميادة الحناوي فنّيا ً اليوم؟
 أنا موجودة ،وأتابع عملي باستمرار .قدّمت مؤخرا ً عددا ً من األغانيالوطنية لسورية ،منها «قلب العروبة» ،قصدة «الشهيد» ،وأغنية
«عيني» .وأخيرا ً
«هب الربيع» .كما أحيت في الشهر الثامن من السنة
ّ
الحالية فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية في لبنان.
{ ولكن كما الحظنا ،هناك تقصير إعالمي محليا ً في بثّ تلك األغاني التي
قدّمتِها مؤخراً.
ً
 الحظت ذلك أيضا ،هناك تقصير من القنوات الفضائية المحليةكافة« ...سما» و«الدنيا» و«الفضائية الرسمية» وحتى القناة اإلخبارية
السورية .فأنا عندما قدّمت أغنية «قلب العروبة» ،إنما قدّمتها ألن سورية
ستبقى «قلب العروبة» ،وعندما غ ّنيت للشهيد فألن سورية تقدّم ك ّل
«هب الربيع» ،فألنني أريد أن أكشف
صباح شهداء كثيرين .وعندما غ ّنيت
ّ
للجميع أنّ ما يمر به الوطن العربي ليس «ربيعا ً عربياً» ،إنما إرهاب
ممنهج ...فهذه األغاني تحمل معانٍ سامية كثيرة .أما لماذا هذا التقصير
موجها ً إلى المعنيين في القنوات السورية
في عرضها؟ فيبقى السؤال
ّ
المحلية.
{ كيف تنظرين إلى الوضع السوري اليوم؟
 الحمد لله ،سورية بدأت تتعافى من هذه المؤامرة الكونية الخبيثةالتي ساهمت فيها دول وامبراطوريات ،مستخدم ًة أصابع ق��ذرة هي
الجماعات التكفيرية ،بغرض تركيع سورية وكسرها ،أو فصلها عن محور
الممانعة والمقاومة .ولكنّ تلك المؤامرة فشلت بفضل تضحيات الجيش

السوري وتالحمه مع القائد الشجاع الدكتور بشار األسد.
{ بالعودة إلى مهرجانات بعلبك الدولية ،كيف وجدتِ التفاعل بينك وبين
الجمهور اللبناني؟
 الجمهور اللبناني ذ ّواق ويعشق الفنّ األصيل ،تفاعل معي بطريقةرائعة جدا ً وطلب م ّني أن أغني معظم األغاني التي أحبّها على مدى هذه
إلي
السنوات .الوقوف على مسرح مهرجانات بعلبك مه ّم ج ّدا ً بالنسبة ّ
وإلى الفنانين جميعاً ،نظرا ً إلى رهبة المكان ،ورمزيّته الفنية التي تعود
إلى عقود من الزمن.
{ كيف تقيّمين األغنية العربية؟
 تم ّر األغنية العربية اليوم في حالة أزمة بسبب تشابه األصواتوالوجوه وكثرتها ،وبسبب األغاني الصاخبة التي أساءت إلى األغنية
الجميلة التي قدّمها ر ّواد الفنّ األصيل.
{ برأيك ،هل هناك قطيعة بين جيل الر ّواد وجيل الشباب؟
 جيل الشباب يبحث دائما ً عن االنتشار السريع .وال��ي��وم ،لعبتالفضائيات العربية دورا ً كبيرا ً في انتشار المطربين الشباب ،وأصبحوا
يبحثون عن الموسيقى الصاخبة .ما أبعدهم عن الشعراء والملحنين
الذين قدّموا قصائد وألحانا ً لكبار الفنانين في الوطن العربي .لذا ،ترى
هؤالء الشباب بعيدين أحيانا ً عن المطربين الرواد.

7
طي
} أحمد ّ

{ ما هو رأيك بالفنانين الشباب الذين يؤدّون أغانيك في برامج الهواة؟
 أستمع إلى ك ّل هؤالء ،وإلى الذين يغ ّنون من أعمالي ،وهم لألسف،ال يملكون سوى بعض األداء الجيد في طريقة غنائهم .إ ّنهم مخدوعون
من قبل المحطة الراعية ،لجهة نوعية هذه البرنامج .تلمع النجومية
في رؤوسهم بطريقة صاروخية ،وال يدرون أنّ ذلك هو الظلم بعينه .فهم
يظلمون أنفسهم إن ظ ّنوا لوهلة أ ّنهم وصلوا إلى النجومية .هذا هو الخطأ
الذي لم يدركه القائمون على هذا النوع من برامج الهواة.
{ ماذا عن قضية بيع أرشيفك الفني والبيانات اإلعالمية التي نشرت هنا
وهناك؟
علي بالتعاون مع جهة ف ّنية.
 القضية أنّ مشروعا ً ف ّنيا ً ع��رضّ
تنص على إحياء بعض الحفالت
علي إبرام اتفاقية عمل معهم
وعرضوا
ّ
ّ
والمهرجانات في عدد من الدول العربية ،شرط أن أغني مجموعة من
أعمالي القديمة .ففوجئت بأن تلك الجهة نشرت عبر اإلعالم أخبارا ً تؤكد
إلي شخصياً .من
موافقتي على إبرام تلك االتفاقية معهم ،من دون الرجوع ّ
المستحيل أن أبيع تراثي الفني أليّ جهة كانت ،ألنّ هذا التراث الف ّني ملك
لجمهوري وللشركة التي أنتجت أعمالي وهي شركة «عالم الفنّ ».
{ تحدّث كثيرون عن دخولك عالم التمثيل .هل من خطوة جدّية في هذا
الموضوع؟
 ُطلب م ّني أكثر من مرة أن أكتب سيرتي الذاتية .وهذا ليس صعباً ،إنمامن المستبعد أن أم ّثل «شخصيتي» في مسلسل يتحدّث ع ّني .الحقيقة،
علي التمثيل كثيرا ً في السينما ،لكنني رفضت خوفا ً من الفشل.
أنه عرض ّ
{ ُر ّوج عبر اإلع�لام مؤخرا ً عن عالقة جمعتك بالراحل نور الشريف .ما
صحتها؟
مدى
ّ
ألتق نور الشريف سوى مرة واحدة في مهرجان
 طوال حياتي لمِ
سينمائي في األردن ،كما تربطني بزوجته بوسي عالقة «حلوة وبتج ّنن».
ّ
نور الشريف ف ّنان عظيم ،وقبل أن يدفن بدأوا ينشرون أخبارا ً كاذبة عنه.
ولم يختاروا سوى ميادة الحناوي كي يتحدثوا عن وجود عالقة عاطفية
معه« .يا عيب الشوم»! هل أحبه ويحبني عن طريق المراسلة؟ منذ أكثر
من سبع سنوات ،لم أزر مصر ،ما نشر ال ي� ّ
�دل إلاّ على «قلّة أدب وقلّة
حياء».
{ قلتِ عن الدراما السورية إنها تراجعت كثيراً .لماذا؟
 نعم ...لقد تراجعت الدراما السورية في اآلونة األخيرة العتمادها علىنصوص االبتذال واإلثارة .وكذلك بسبب اإلصرار من قبل بعض الك ّتاب
على تقديم البيئة الشامية التي ال تمثل المجتمع السوري وال تمتّ إليه
ِبصلة .هذه األسباب كلّها لعبت دورا ً كبيرا ً في تراجع الدراما السورية.
لم يتسنّ الوقت القصير لمزي ٍد من األسئلة التي كانت في جعبتنا
تنس وطنها في محنته ،فغ ّنت له
للمطربة السورية األصيلة ،التي لم
َ
وأنشدت ،هي التي أطربت على مدى عقود أجياال ً ممن يفقهون قيمة الطرب
األصيل.
ّ
تحضر له ،وسيبزغ نوره قريباً ،لتؤ ّكد ما قالته
جديد ميادة الحناوي
في بداية المقابلة ،إنّ المؤامرة الكونية التي حاكها األعداء لسورية ،إلى
ّ
تستحق الحياة ألنها ابنة الحياة ،وألن دمشق هي أقدم
أفول ،وإنّ سورية
مدينة ما زالت مأهولة في التاريخ ،وألنّ سورية هي التي علّمت الدنيا
الحرف والموسيقى.
انتهى الحوار ،وانتهت األسئلة واألجوبة ،لكنّ اإلبحار في عوالم ميادة
الحناوي ال ينتهي ،هي التي تتردّد أصداء أغانيها الخالدة كلّما اختلينا
والحب،
مع أنفسنا ،وكلّما شعرنا أننا بحاج ٍة إلى مساح ٍة من العشق،
ّ
واألمل.

مصطلحيْن رب�م��ا يعتبرهما
ن�ب��دأ م��ن ال�ع�ن��وان ال��ذي ي�ض� ّم
َ
كثيرون غريبَيْن« .أص�لا َت��ن» (بفتح التاء) ،مفردة من اللهجة
المحكية الفلسطينية ،وت�ع�ن��ي :أص�ل ً
�ا ،أس��اس �اً ،وف��ي بعض
ال�م��واض��ع :حتماً .أم��ا «أش��رق��ت» ،فصحيح أ ّن��ه تصريف فعل
أشرق للماضي المؤ ّنث ،إلاّ أ ّنه اسم لصبيّة من بالدي ،أشرقت
ساعة والدت�ه��ا منذ  16سنة ،وأش��رق��ت ف��ي رب��وع فلسطيننا
الحبيبة وهي تتعلّم الكفاح والنضال ،وأشرقت حين استُشهدت
أمس على أيدي الصهاينة األنذال.
أم ��ا م��ا ي�ج�م��ع ال�م�ص�ط�ل�ح�ي��ن ،ف��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أنّ «أشرقت
ط��ه ق�ط�ن��ان��ي» ق��د أش��رق��ت ف �ع�لاً وأص �ل�اً وأس��اس��ا ً وحتماً...
و«أصال َتن».
«أش��رق��ت طه قطناني» ،يا أيقونة فلسطين ،يا وج��ه بالدي
المشرق دائماً ،طوبى لك الشهادة ،وطوبى لك المجد ،وسلمت
يمناكِ التي حملت سكينا ً تطعنين به عد ّوا ً غاصباً ،ومستعمرا ً
أحمق ال يفهم إال لغة الحديد وال�ن��ار ليرحل عن ه��ذه األرض
ملك لك ولنا .وسلمت يسراكِ التي حملت يوما ً حجرا ً
التي هي ٌ
ً
ً
ً
ّ
ترشقين به مغتصبا ق��ذرا دنيئا لفظته المعمورة كلها وأتى
يحت ّل بالدنا.
«أشرقت طه قطناني» ،يا قدّوستنا الفتيّة ،يا أخت آية األخرس
حجو وس�ن��اء محيدلي ون��ورم��ا أب��ي حسان وحميدة
وإي�م��ان ّ
الطاهر .ي��ا ط�ه��را ً ي�ع� ّري العربان وتآمرهم على فلسطين .يا
شمسا ً تشرق على فلسطين معلن ًة أنّ النصر ٍ
آت ال محالة.
«أش��رق��ت» ،ي��ا َم��ن عشقتِ ال�ن�ض��ال وق � ّدس��تِ ال�ش�ه��ادة .كم
سيكون السيد حسن نصر الله جذالً عندما يعلم أ ّنك كتبتِ قبل
أشهر قليلة ،وتحديدا ً في  18نيسان ،رسالة على صفحتكِ في
أح��د مواقع التواصل االجتماعي ،تقولين فيها« :الله يحميك
يا سيّد وينصرك ع أع��داءك .ور ّب��ي يديم هالطلة الحلوة وما
يحرمنا منها ،بنعششقك أصال َتن»!
وقالت أيضا ً قبل ذل��ك بعشرة أي��ام« :ه��و ال��ذي أرع��ب كيانا ً
قالوا إ ّن��ه ال ُيهزَم ،ولكنّه هزمه بأصبعين فقط .فقولوا لي يا
بشر ،كيف لي ألاّ أعشق من فيه هذه الصفات؟»
ليس سيّد المقاومة من هو سعيد وفخور بكِ يا «أشرقت»،
إن�م��ا ك � ّل م�ن��اض� ّل ح��قّ  ،وك��ل م��ن آم��ن بفلسطين ول��م يحد عن
الندي بسيارته ،ولمن
بوصلة القضية .ولمن ده��س جسدك
ّ
أطلق عليك الرصاص انتقاما ً نقول كما قال مقاوم وشهيد آخر
من بالدي ذات يوم« :اقتلونا ،فإنّ شعبنا سيعي أكثر وأكثر».
«أشرقت» ...ستظ ّل مشرق ًة« ...أصال َتن»!

المر�صد
با�سل خ ّياط غارق
حب نادين الرا�سي!
في ّ
} هنادي عيسى

«فيروز تغ ّني لل�شام»...
محا�ضرة في دم�شق

روميو لحود يخرق جدار الحزن في «بنت الجبل»...
و�آلين تبدع
ريم شاهين

الموسيقي وضاح رجب باشا محاضرة عنوانها «فيروز تغ ّني
قدّم الباحث
ّ
للشام» تناول فيها األغاني الوطنية التي قدّمتها السيدة فيروز للشام ،وارتباط
فيروز بمعرض دمشق الدولي.
وقال الباحث في محاضرته التي ألقاها في المركز الثقافي في أبو رمانة
ـ دمشق ،لمناسبة اليوم السوري لثقافة المقاومة ،إنّ األغاني الوطنية التي
قدّمتها السيدة فيروز تنقسم إلى قسمين ،األول عبّر عن عشق األرض والغزل
بالوطن ومحبّته ،وكانت هذه األغاني ت ّتسم بجمل موسيقية طربية ممدودة،
فيها حنان ورقة مثل أغنية «أحب دمشق».
وأضاف المحاضر أن القسم الثاني من أغاني فيروز الوطنية كانت أغانٍ
حماسية على إيقاع سريع وجمل موسيقية قصيرة ُتحفظ بسرعة ،ومن أبرزها
أغنية «خبطة قدمكم».
وع��ن ارت��ب��اط ف��ي��روز بمعرض دمشق ال��دول��ي ق��ال رج��ب باشا إنّ اسم
فيروز ارتبط بمعرض دمشق الدولي ،هذه التظاهرة الثقافية واالقتصادية
واالجتماعية الفريدة التي انطلقت عام  .1954واعتلت السيدة فيروز خشبة
مسرح هذا المعرض للم ّرة األول��ى عام  1956عندما كان عمرها  21سنة.
وبدأت شهرتها ومسيرتها الفنية من خالل وجودها سنويا ً في هذه التظاهرة،
واستمرت مشاركتها السنوية بهذا المعرض حتى عام  1977التي قدّمت خاللها
«أحب دمشق»« ،قرأت مجدك»« ،شام يا ذا
عددا ً كبيرا ً من أغانيها المميزة مثل:
ّ
السيف»« ،نسمت من صوب سورية»« ،م ّر بي» ،و«سائليني» ،وغيرها الكثير.
مشيرا ً إلى أن مشاركة السيدة فيروز األخيرة في دمشق كانت عام  2008في دار
«صح النوم».
األوبرا ،حيث قدّمت مسرحية
ّ
وأشار المحاضر إلى أن فيروز التي صادف عيد ميالدها الثمانون منذ أيام
قليلة ،بدأت في الغناء منذ كانت في سنّ الـ ،15وقدّمت خالل مسيرتها الفنية
عددا ً كبيرا ً من األغاني العاطفية والوطنية والدينية واألندلسيات ،إضافة إلى
االسكتشات والمسرحيات ،وبلغ عدد أعمالها تقريبا ً  550أغنية.
وذكر المحاضر أن الرحابنة تل ّقفوا صوت فيروز منذ صغرها ،واستطاعوا
تشكيله بنمط فريد ومميّز لم يجا ِره أحد حتى اليوم ،ولم يظهر صوت كصوتها.
واستمع الحضور خالل المحاضرة إلى مقاطع من أغاني السيدة فيروز التي
غ ّنتها للشام.

مشهدية مسرحية رائعة تنقلك
موسيقي
من الواقع المرير إلى حلم
ّ
جميل بتوقيع ال��ف��ن��ان وال��م��ؤل��ف
الموسيقي روم��ي��و ل��ح��ود« .بنت
الجبل» ،مسرحية موسيقية ساحرة
ان��ط��ل��ق��ت ع���ام  1977م��ع سلوى
القطريب وأنطوان كرباج وطاقم ف ّني
كبير ،أع��ادت تمثيلها ابنة الراحلة
سلوى القطريب ،آلين لحود تكريما ً
لها ...فأبدعت.
العرض األول كان مساء الجمعة
الماضي ،وحافظت المسرحية على
روح��ه��ا ،إن��م��ا ب��أس��م��اء شخصيات
جسدت آلين دور والدتها،
جديدة .إذ ّ
وأت��ق��ن الممثل بديع أب��و شقرا في
نفخ روح جديدة بدور الممثل الكبير
أن��ط��وان ك��رب��اج ،كما تم ّكن طاقم
العمل الذي ض ّم ع��ددا ً من الممثلين
نذكر منهم ماغي ب��دوي ،الوحيدة
التي تف ّردت بتمثيل المسرحية في
نسختيها القديمة والحديثة ،إضافة
إلى عصاب مرعب وماريلين الحكيم.
تم ّكن لحود من خرق جدار الحزن
ورسم بسمة على وجوه اللبنانيين،
خصوصا ً محبّي المسرح منهم ،على
رغم الظروف القاسية التي تعصف
بلبنان والمنطقة .وأطلق باألمس
المسرحية ،وسط حضور سياسي
وإعالمي وف ّني كبير في مسرح الفنون
قرب كازينو لبنان .هذا المسرح الذي
أع��اد روميو لحود ترميمه لتنطلق
من خشبته عروض مسرحية «بنت
الجبل» ،وليكن في المستقبل خشبة
خالص لمحبّي المسرح.
ت��ه��دف المسرحية إل��ى تصوير
الفرق بين بيئة وأخ��رى بأسلوب
بسيط ومضحك ،إنما يخفي دالالت
واقع أليم لن يتغيّر مع مرور الزمن.
فقصة «ل��ي��زا» ب��دور بائعة الزهور

وطريقة تحويلها إل��ى فتاة راقية
خ�لال م��دّة قصيرة على ي��د أستاذ
اللغة العربية ،حكاية تتجدّد مع
ال��زم��ن .فاختالف البيئة والطبقة
االجتماعية ينعكس على الفرد بشكل
كبير ،ويؤثر على حياته بالكامل،
إنما ب���االرادة وال��ت��ع��اون ق��د ي ّتحد
ال��ن��اس وت��ت�لاش��ى الطبقات تحت
سقف الوطن.
«ب��ن��ت ال��ج��ب��ل» ت��غ � ّي��رت كليا ً
م��ن حيث طاقم العمل ،باستثناء
الممثلة المحبوبة ماغي بدوي ،ومن
حيث الديكور واللبس والرقصات،
فقد تعاون فريق عمل المسرحية
لتحافظ المسرحية على روحها إنما
بأسلوب جديد وبصمات جديدة.
وكما شاهدنا ،لقد تم ّكنوا من إثبات
أنفسهم على المسرح بصورة جميلة،

محافظين على روحية العمل .هذا ما
قاله األستاذ روميو لحود لـ«الوكالة
الوطنية لإلعالم» في حديث خاص.
وع��ن أعماله ال��ج��دي��دة ،ق��ال إنه
يعمل على فكرة مسرحية جديدة
ت��ح��ت اس���م «ك��اري��ك��ات��ور» ،وه��ي
تتناول األوض���اع العامة ،وتنتقد
الحاكمين في العالم أجمع بطريقة
طريفة ومضحكة ،لك ّنها تخفي دمعة
حزن.
أما الفنانة آلين لحود التي أبدعت
في تأدية دوره��ا وف��ي غناء أغاني
وال��دت��ه��ا ك��اف��ة ب��ص��وت��ه��ا ال��ع��ذب،
وأثبتت للجميع ق��درات��ه��ا الفنية،
فقد أ ّك��دت للوكالة أنها حاولت أن
تفصل نفسها عاطفيا ً عن المسرحية
التي عشقتها وحفظتها منذ الصغر.
موضحة أن��ه��ا ال��ي��وم تعاملت مع

النص كممثلة تواجه تحدّيا ً جديدا ً
ّ
في مسيرتها الفنية ،فاستطاعت أن
تقدّم «بنت الجبل» بحلّة جديدة آلين
بطلتها.
وقالت« :أتوق إلى تكريم سلوى
��ب تكريمها
ال��ق��ط��ري��ب ،لكنني أح� ّ
كممثلة وبعيدا ً عن العواطف ،ألن في
مجال العمل ال مكان للعواطف».
واعتبر الممثل بديع أب��و شقرا
أنّ الفنان «معجونة» يتم تشكيلها
بحسب الدور .واألهم أن يقدّم الفنان
عمله بحِ رفية ،س��واء على خشبة
ال��م��س��رح أو ف��ي السينما أو على
الشاشة الصغيرة.
وعن «بنت الجبل» ،أشار إلى أنه
سعيد في تقديم هذا العمل مع نخبة
من أروع الممثلين ،وبتوقيع الفنان
روميو لحود.

ي�ع�ت�بَ��ر ب��اس��ل خ �ي��اط م��ن ال �ن �ج��وم ال �س��وري �ي��ن ال��ذي��ن اخترقوا
حدودهم ،ويحسب له ألف حساب في مصر ولبنان .وقد قدّم في
السنوات األخيرة مجموعة من األعمال الدرامية التي حازت على
إع�ج��اب المشاهدين ف��ي ك � ّل أن�ح��اء العالم العربي ،س��واء األعمال
العربية المشتركة مثل «األخوة» ،أو المصرية مثل «السيدة األولى»
و«ط��ري�ق��ي» ،أو ال�س��وري��ة ومنها «ال �ع��راب ن��ادي ال �ش��رق» .كما أنّ
حب» ،الذي يشارك خياط
المشاهدين على موعد مع مسلسل «قصة ّ
في بطولته إلى جانب نادين الراسي وماجد المصري ،وذلك على
شاشتَي « »LBCو«.»OSN
وفي مجال آخر ،يخوض خياط تجربة جديدة من خالل مشاركته
ف��ي لجنة تحكيم ب��رن��ام��ج اك�ت�ش��اف ال �م��واه��ب التمثيلية «arab
 »castingال��ذي يع َرض ك ّل ليلة جمعة على قنوات« :أب��و ظبي»
و« »MTVو«النهار» المصرية .وقد علمنا أن خياط و ّقع لموسم
واحد مع إدارة البرنامج ألنه ال يزال في بدايته ،وبعد انتهاء الموسم
األ ّول ومراقبة نتائجه ،سيكون الحديث عن مواسم أخرى أم ال.
ويقول خياط عن اختياره في لجنة التحكيم إلى جانب زمالئه
قصي خولي وغ��ادة عبد ال��رازق وكارمن لبّس ،إ ّن��ه جاء بنا ًء على
دراسته األكاديمية ،فهو درس في المعهد العالي للفنون المسرحية
ل�م��دة أرب��ع س �ن��وات ،كما أ ّن��ه ص��اح��ب خ�ب��رة عمرها  15سنة في
التمثيل ،وهذه الخبرة تؤهّله كي يكون في موقع لجنة تحكيم «آراب
كاستينغ».
ويضيف أنه شارك في لجان فنية أخرى ،منها في مهرجان أبو
ظبي السينمائي الدولي السنة الماضية ،ولجنة تحكيم «موركس
دور» في لبنان .ويؤكد خياط أنّ مشاركته في «آراب كاستينغ»
تح ّمله مسؤولية كبيرة.
وعن شخصيته الجدّية في اللجنة يقول خياط إنه إنسان جدّي
في الحياة العادية ،لكنّه في «آراب كاستينغ» يحاول قدر اإلمكان أن
يكون طبيعياً.
وع��ن الربح المادي ال��ذي يجنيه من خ�لال مشاركته في «آراب
كاستينغ» ،ي��ؤك��د خ�ي��اط أن ال�م��وض��وع ليس رق �م �اً ،ف��األج��ر ليس
إال ج��زءا ً من سلة متكاملة جعلته يقتنع بالمشاركة في البرنامج،
خصوصا ً أنّ القائمين على البرنامج ،سواء تلفزيون «أبو ظبي» أو
شركة «كالكيت» ،إضافة إلى وجود زمالء يحترمهم ولديهم خبرة،
مشجعة.
ك ّل ذلك يع ّد عوامل
ّ
وفي مكان آخر ،شارك باسل خياط في الدراما المصرية عبر
مسلسلين .األول هو «السيدة األولى» إلى جانب غادة عبد الرازق،
و«طريقي» إل��ى جانب شيرين عبد ال��وه��اب .وع��ن ه��ذه المشاركة
يقول« :ال تشابه بين ال��دوري��ن ،على رغ��م أ ّنني في العملين أغ َرم
بالبطلة لكنني أخسرها في النهاية» .ومع ذلك ،يؤكد أن ال تشابه بين
دو َري��ه ،ألنه يحاول أن يشتغل على الشخصية من جوانبها كافة،
لتكون مقبولة من المشاهدين.
ف��ي المقلب اآلخ��ر ،ك��ان باسل خياط ق��د حضر حفل «موركس
دور»  2015برفقة زوجته .إال أ ّنه غادر الصالة بعد دقائق معدودة،
وفوجئ الجميع بخروجه .وحينذاك كثرت التك ّهنات حول األسباب
التي دفعته للقيام بهذه الخطوة .فقال خياط« :إنّ ه��ذا التصرف
علي القيام به احتراما ً لنفسي ،وليس من منطق عقدة
كان واجبا ً ّ
سوري متواجد
النجومية كما ردّد البعض ،أو من منطلق أنني ممثل
ّ
في مهرجان لبناني كما حاول البعض تصوير ذلك .كنت في دورة
سابقة عضوا ً في لجنة موركس دور وكنت اعتبرها جائزة قيمة،
لك ّن أهميتها تقلّصت مع مرور السنوات».
وعن المسلسل السوري «العراب ن��ادي الشرق» ،أكد خياط أنه
راض عن العمل الذي حصد ردود فعل إيجابية .وأكد أنه سيشارك
ٍ
في الجزء الثاني .وعن جديده ،أكد خياط أنه في صدد مناقشة أعمال
أي منها.
درامية متعدّدة ،لكنه لم يحسم أمره بعد في ّ

