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ثقافة وفنون

يفتتح معر�ضه «�سكون �أيقوني» في الأوني�سكو بداية ني�سان المقبل

عبد الحليم ح ّمود يختار �أناه� ...أنانا ...لفتح باب �آمن والخروج من �إطار اللوحة!
النمسا ـ طالل مرتضى
أدب������ي أو ف��� ّن���ي ال
أق�����ول إن أيّ ع��م��ل
ّ
ي��م�� ّث��ل��ن��ي ،ي��ش��ارك��ن��ي ح��ي��ات��ي ف��ه��و أج���وف.
ليس إال قصيدة منظومة بعناية عارف في فنّ
الحسية التي
معمار الشعر ،خاوية من الصور
ّ
تنعكس وتستعير م ّنا ،فهي بالمقاييس قصيدة،
لكنها ج��وف��اء .والقصة التي تطابق معايير
كتابتها تركيب القصة ،م��ن حبكة منتقاة،
وآلية سرد متقنة بحرفنة كاتبها ،حيث حملها
على اللغة من دون أن يدغمها بأيّ جانب يمتّ
إلنسانيته ،هي قصة أيضاً.
ينجي الفنان التشكيلي الذي قلّما
واألمر عينه ال ّ
تبهره غواية اللون على حساب حساسية اللوحة
المراد اجتراعها .هي لوحة ،لكن الرائي المراقب
يمر بها مثل عابر سبيل ال يأبه لمفاتن الطريق.
وهنا ،ال ب ّد من وضع نقطة آخر السطر كمدلول
لماهية حيواتنا المبعثرة بسلطة الحبر واللون.
كي ننجو بحساسية ،ولو يسيرة ع ّما هو مفرز
اآلن في الساحة األدبية والثقافية العربية.
البحث عن ال��ذات ،أو األن��ا ،في ما هو منتج،
يخضع لمقاييس وإره��اص��ات نعيشها في
اليومي من حياتنا ،ب��دءا ً من رهافة أرواحنا
تحسس ك ّل ما هو مدلول،
والتي تساعدنا في
ّ
عن طريق افتعاالت الحواس والتي تقودنا إلى
الحسي من دون مواربة .فمثالً:
الدليل المادي أو
ّ
أدبي أو لوحة،
إن وقوف شخص ما ،أمام أيّ عمل ّ
وال يجد فيه شيئا ً منه ،بمعنى آخر ال يكون هذا
العمل انعكاسا ً لروح المتجلّي أمامه ،بمعنى
مرآة ألناه ،فهو بدع غير مكتمل الحواس .فالعمل
الفني يمثل من ابتدعه بكامل حواسه ،والتي هي
انعكاسنا من دون تحيّز لسلطة الحزن أو الفرح.
«س��ك��ون أي��ق��ون��ي» معنون ش��ع��ريّ بامتياز،
ممعن بهالة مخملية دافئة ال تشي لقارئه إال
بلبوسها األرستقراطي ،وه��ذا ليس أكثر من
رجع للمعنون ،داخل تالفيف ذاكرتنا المتخمة
بأناها وحدها ،تأخذ القارئ نحو نواص مترفة
بغواياتها الخاصة.
إلى أن يتم الصدم غير المفتعل بين المعنون

أعاله ،والمبدع الذي اجترعه .وهما معنونان
متضادان بمشتهى اللغة وال��واق��ع« ،سكون
أيقوني» وعبد الحليم ح ّمود ،فاألخير لم يكن

يوما ً إال مثل زهرة ،فلقت صخرة صلدة لتتلمس
ال��ش��م��س ،وي��ش��ي ه��ذا م��ن خ�لال المقاربات
الواقعية والعملية ،إل��ى أن��ه الفنان الصيّاد

ال��ذي يقرأ جوانية ق��ارئ��ه وسلوكياته ،قبل
أن يشنق لوحته على مشجب قارئها .وهو
سبيل ابتدعه ح ّمود حين بدأ بقراءة نفسية
متلقيه ،كون األخير جزءا ً من منظومة معاشة
خاضعة لظروف الحالة التي تمر بها بلداننا.
في معرضه الذي يفتتح أول نيسان  ،2016في
صاالت قصر «األونيسكو» ،ترك ح ّمود لرائيه
حيّزا ً كبيرا ً من الشراكة ،من خالل موضوعات
تالمسه إلى ح ّد االختالط والتماهي مع اللوحة
المقروءة ،عبر إسقاطات بغاية الحساسية،
زجها الفنان داخل اإلط��ار ،الذي يشي بحدود
ّ
المتاح لنا ،من دون أن يترك هامشا ً كمتنفس
على األقل لالدالء بحيادية المتلقي النرجسي،
ه��ذا ما يجعل األخير سطوة لغواية الفنان
ال��ذي تركه يجترع م��ن دون دراي���ة عناوين
تخصه هو وحده لك ّل عمل يراه ،والبحث عن
ّ
منافذ خالص عبر تل ّمس اللطاخات الزرقاء
كدليل للصفاء ،وع��ن ف��ل��وات أكثر عمقا ً من
تلك التي تركها ح ّمود مشرعة ،إل��ى ما بعد
الهوامش م��ن ال��ب��ؤر ال��رم��ادي��ة ،الغالبة إلى
السواد ،التعب ،وسرمدية القادم الغائم ،وهذا
أدبي أو ف ّني آخر.
الذي قلّما نجده في معطى
ّ
يستدعي المتل ّقي المنعكس ف��ي اللوحة
لالستنفار والبحث عن وسيلة خ��روج بأقل
خسائر ،بعد التوصل إلى قناعة تامة ،تشي
بأن هذا المخلوق ـ أي اإلنسان ـ الذي اجترع
ك��ل ش��يء على األرض ،م��ن أدوات تحاكي
السلم والحرب ،ليس سوى مخلوق ضعيف،
أوه���ن م��ن عصفور حبس ف��ي ق��ف��ص ،وذل��ك
عبر قناعة تدلي بأننا محبوسون داخليا ً
بلواعجنا وهمومنا ،أو أن هذا المتجبر بسلطة
كرسيه ،وم��ال��ه وأن��ان��ي��ت��ه ،ق��د تغويه وردة
قابلة للذبول ف��ي «أوك���واري���وم» ذي ف��وح.
عبد الحليم ح�� ّم��ود ،فنان لم تالمس أعماله
خطوط العالمية ،ال لعدم أهليتها الفنية ،بل
ألنه ّ
فضل البقاء في الظل ـ أي إنسانيته ـ الذي
استوحى مشغوالته من عباءة محيطة ،على
ه��االت الضوء المزيفة ،التي تشعّ بأحمرها،
القابلة لالنكشاف في أيّ وقت.

«بينغو» ...كوميديا خفيفة للكبار وال�صغار

ريم شاهين



ثنائي نحو
كيف ُتحدث ابنة سنواتٍ سبع تغييرا ً في حياة
ّ
األفضل؟ هذا هو العنوان العريض لفيلم « ،»Bingoالذي
تجري أحداثه في إطار كوميدي هادف.
أُطلِق الفيلم يوم الثلثاء الماضي في صاالت سينما «Le
 »Mallالضبيه ،بحضور أبطال الفيلم ووجوه فنية وإعالمية
أثنت على العمل بعد مشاهدته .الفيلم من إنتاج شركة «Eagle
نصه كلود صليبا
 »Filmsلصاحبها جمال سنان ،وكتبت ّ
وأخرجه إيلي حبيب ،وهو من بطولة :فؤاد ي ّمين ،زينة مكي،
ليليان نمري ،وسيم سعد (أبو طالل) ،محمد شمص ،والطفلين
ماسة حبيب وميشال قهوجي.
الالفت في الفيلم ،الموهبة االستثنائية للطفلة ماسة حبيب،
ابنة المخرج والكاتبة ،التي أذهلت الجمهور بقدراتها التمثيلية
على رغم صغر س ّنها ،وموهبة الطفل ميشال قهوجي الذي تم ّيز
بدوره كابن اللحام والداعم األ ّول للطفلة.
والجدير ذكره ،أن الفيلم كان تحية تقدير لروح الشحرورة
الصباح ،فإسم الطفلة في الفيلم كان «صباح» ،وهي أدّت
والممثل ي ّمين أغنية «ع الندّا الندّا» لشحرورة الوادي أكثر من
مرة ،كما تم ذكر هذه المعلومة في ختام الفيلم.
وفي أحاديث مع أبطال العمل ومع بعض النجوم الحاضرين
عن تقييم الحركة الفنية على المستويين السينمائي والدرامي،
وعن آرائهم في الفيلم وعن أعمالهم الجديدة ،جاءت اإلجابات
كالتالي:

سنان

عبّر صاحب شركة « »Eagle Filmsجمال سنان عن فخره
بإنتاج األفالم السينمائية اللبنانية ،معلنا ً أنه بصدد تحضير
فيلم يحمل الطابع الرومنسي الكوميدي من بطولة زوجته
الممثلة ماغي بو غصن وأبطال آخرين ومنتظر إطالقه في شهر
كانون األول.
أما على مستوى اإلنتاج الدرامي ،فقال سنان :بعد مسلسل
«يا ريت» المنتظر ب ّثه في رمضان المقبل ،ستبدأ الشركة الشهر
المقبل بتصوير مسلسل تاريخي جديد هو «الشقيقتان» من
بطولة نادين الراسي وباسم مغنية ومجموعة من الممثلين ،اما
الكتابة فهي لكلوديا مرشليان .كما لفت إلى أن الشركة بصدد
تحضير عملين في مصر سيتم اإلعالن عنهما الحقاً.

صليبا

في ليبيا ...ال�شعر يواجه الحرب
سالم أبو ظهير



في مطلع هذا الشهر ،كتبت الشاعرة الليبية
خلود الفالح في حسابها على «فايسبوك»:
«تحت أص���وات ال��ط��ائ��رات ونغمات مختلفة
من التفجيرات ،سنحتفل في بنغازي باليوم
العالمي للشعر الذي يصادف  21مارس/آذار،
شعارنا :أنا الشاعر ...أنا حكاية مفضلة».
هكذا يتعامل الشعراء الليبيون مع الحرب،
بكل مآسيها ونقاطها ال��ح��م��راء وال��س��وداء،
ولسان حالهم يؤكد أنهم حالة خاصة جديرة
بالدراسة واالهتمام ،وأن تراجع اإلب��داع في
زم��ن ال��ح��روب واألزم���ات ال يعنيهم ،حتى إن
كانت حربهم مختلفة ومؤلمة أش�� ّد اإلي�لام،
تخوضها أطراف ليبية ـ ليبية يعتقد كل طرف
أنه الوحيد على صواب .وقد نقل كثيرون من
الشعراء الليبيين ،عبر نصوصهم اإلبداعية
تجاربهم الخاصة والشخصية في هذه الحرب
ال��ت��ي ع��اي��ش��وه��ا وت��ع��اي��ش��وا معها لتعكس
تجاربهم ،وفي الوقت ذاته تجارب كل الليبيين،
نسعى في هذه المتابعة بما تسمح المساحة
المحددة استعراض محاوالت بعض الشعراء
ومواجهتهم بالحرف لهذه الحرب.
الشاعر أنيس فوزي يتساءل بوجع في قصيدة
له ع ّما فعلته هذه الحرب؟ ويوضح بنباهة
كيف وقع األطفال في أتونها؟ ليكونوا ضحيتها
ووقودها.
ماذا فعلت الحرب؟
األطفال يدخلون فصولهم
بكراريس فارغة
وأقالم مل ّونة
لتنفجر حقيبة طفل سابق
ترك المدرسة
ونسي قلبه
وحالقة ذقنه!
ولد من ساللة الغول
وأفالم الرعب
الشاعرة سميرة البوزيدي في إهداء مجموعتها
الشعرية الحزينة «تحت القصف» كتبت« :كلما
أتذكر كيف كنا تحت القصف ال أصدّق ما جرى!
إلى كل شهيد وجريح ومفقود نأمل عودته إلى
ليبيا الكبرى ...ال اختالف على الفرح».
وفي إحدى قصائد هذه المجموعة تصف التغيّر
الذي طرأ في محيط األسرة الليبية ،والتدابير
االحتياطية التي تق ّرر اتخادها لمواجهة هذه
الحرب:
ّس المؤن ونواصل خوفنا على أطفالنا
نكد ّ
فيما ن ُفكر في لحظة وهن
أخرى تنأى بعيدا ً
في مكامن ُ
عن حفرة الدم
ثم تص ّور الشاعرة في أس��ى جانبا ً من اله ّم
النفسي الذي سببته الحرب فتقول:
كل ما نستطيعه هو القلق والخوف
ننظر بشجاعة في عيون بعضنا
نلوذ بالبيوت
نرقب الميم طاء المفزعة

ونقلق باستمرار
فيما يستعرض الشاعر رام��ز النويصري في
قصيدته طبول الحرب تفاصيل خطته وخياراته
المتعدّدة في مواجهة المعركة المقبلة بطرق
مختلفة فيقول:
في انتظا ِر معرك ٍة قادمة،
باب البيت،
قد تكونُ عن َد ِ
الطريق
أو في نهاي ِة
ِ
سأض ُّم ِ
صغاري ك َّل مساء،
َ
والفارس الشجاع
السلطانِ الحزينِ،
ِ
أحكي عن ّ
حتى يقرر ضمن خططه االستعدادية للحرب
تعويد أط��ف��ال��ه على س��م��اع أزي���ز ال��رص��اص
وضجيج المعارك فيقول:
سأعلّمهم َ
كيف يبتسِ َ
مون للرصاص
َ
َ
ُزيحون صوتَ القتا ِل بغِنائِهم.
وكيف ي
الشاعر سالم العوكلي يقدّم ص��ورة صادمة
لحالة األب عند اشتداد القصف:
على مرمى قذيفة من ساعة الحائط
أجمع شظايا أبنائي من أفق يتشقق
ثم يعرض الشاعر محاوالته المتكررة لطمأنه
أطفاله:
وكلّما د ّوى قصف في الجبال
أقول لهم إنه الرعد
ويبيّن فشله في ذلك وموضحا ً سبب فشله:
ولكن كيف لوهمي أن يصمد
وهم يعرفون هوية االنفجار من نبرته.
وف��ي مقطع آخ��ر م��ن القصيدة نفسها يسرد
العوكلي بألم وحسرة ما خلفته هذه الحرب
اللعينة وم��ا نتج عنها كونها حربا ً مختلفة
يتقاتل فيها األخوة:
المقتول أخي والقاتل
وهذا الرأس الملفوف بالقصدير
كأني شربت معه القهوة ذات صباح
ومن لم تقتله الحرب بترت أطرافه:
واألطراف المبتورة تمشي ك َّل ليلٍ،
في كوابيسي ،إلى قبورها الصغيرة.
أما الشاعرة حواء القمودي فتكتب بشكل غير
مباشر عن بعض نتائج هذه الحرب قائلة:
البالد
البالد
ليبيا التي حلُمنا
تتالشى
تتناسل
تغدو بلدانا ً
وفي قصيدة للشاعر أنيس فوزي يرى أن للحرب
فوائد رغم قساوتها وآالمها فيقول:
وأهدت َنا الحرب مشاعر كثيرة
وذكرياتٍ تكفي ألكث َر من عم ٍر واحد،
ولكنه يقرر في ختام قصيدته أن الحرب حرمته
من فرصة اللقاء األخير
ولك ّنها في النهاية
حرمت َنا لقا ًء أخي ًرا
لوداع حزين.
ٍ
والشاعرة عائشة إدريس المغربي تكتب بأسى
عن فجائع هذه الحرب فتقول:
انتهت الحرب

وتركت على رف المشتريات
كثيرا من الثياب البيضاء
كي ترتديها المدن العارية
لالحتفال والرقص
ثم تحاول إضافة تفاصيل أكثر لما حدث في
بعض المدن الليبية فتقول:
هذا ثوب ملطخ بنجوم سوداء ..لتاورغاء..
وهذا ثوب بقلب مشنوق ..لسرت..
وآخر مرسوم بسبعات الهزيمة (لبني وليد)
وأثواب كثيرة مثقوبة القلب ..لبنغازي..
وثوب لغزالة هاربة
تركض بحسناء عارية ..لطرابلس..
ال��ش��اع��رة رح��اب شنيب تسكن ف��ي بنغازي
وساهمت الحرب بشكل مباشر في تهجيرها من
بيتها ومدينتها ،تكتب بلغة حزينة من منفاها
داخل الوطن قصيدة ال ترغب في نظمها فتقول:
ال أشتهي القصيدة
هذه الليلة
وتواصل مستعرضة أسباب عزوفها عن كتابة
القصيدة فتقول:
قصيد ٌة
ال تلثم مالمح المارة
في شوارع مدينتي المفجوعة
ال تسكن آهاتهم
ليس لها صوت القنابل
وصراخ األطفال
وأنة األرامل
وتواصل في س��رد مأساتها بلغة حزينة من
منفاها داخل الوطن فتقول:
قصيد ٌة
ال تتسكع
في مخيمات النازحين
وفي عقول
شبابنا المسلوبين
ِباسم الله.
وف��ي قصيدة أخ��رى عنوانها «عين واح��دة»
ت��وج��ه رح���اب شنيب رس��ال��ة ل��م��ن سمتهم
بالمقامرين بالوطن ومن أشعلوا نار الحرب في
البالد ،فتصفهم بما فيهم من خيانة ووضاعة
وانتهازية من قامروا بليبيا في سبيل تحقيق
مطامعهم وعلى حساب ركام البيوت المهدمة
ودماء الضحايا فتقول:
حين يدركون
أنهم
خائنون مثلهم
ُوضعاء مثلهم
وقتلة مثلهم
وأنهم
بنوا أحالمهم
على ركام البيوت
ودماء المجازر
أما الشاعر محيي الدين محجوبفيقرر بمباشرة
ووضوح في قصيدته «الغميضة» عدم اكتراثه
بالموت وعدم خوفه من الحرب حين يقول:
قلت يا حبيبتي:
أمام قلبي..

ﻻ يمل الموت من لعبة الغميضة.
قلت..
ولست أبالي
بما يضمره الرصاص
لذاكرة الحرب
ومثله الشاعر عبد الباسط أب��و بكر محمد
الذي ينقل في قصيدته «قبر هُ ناك» حالة عدم
االكتراث والالمباالة التي يعيشها زمن الحرب،
فيقول مخاطبا ً قبره:
لكنه سيعيدني
َ
ترابك
إلى
أيها الوطن
مطمئنا ً
ويتنبأ بوضوح توجسه من المستقبل وتوقع
طريقة موته وسط أتون هذه الحرب المستعرة،
وأن موته سيكون بـ:
رصاص ٍة طائشة
أو سيارة مفخخة
أو فكرة تقطع الرأس!
والشاعرة خلود الفالح ترسم صورة مختلفة
عما تخلفه ه��ذه الحرب من ن��دوب في حياة
ال��ف��ت��ي��ات ال��ص��غ��ي��رات وص��ع��وب��ة أن تنتهي
تراكماتها لسنوات طويلة فتقول:
الفتيات الصغيرات
يمألن الفراغ
بحكايات قديمة
عن آباء ذهبوا إلى الحرب
وت��ع�� ّرض م��ح��اوالت امهاتهن ،لتخفيف حدّة
المصاب الجلل بصناعة الفرح:
وأمهات يصنعن الفرح
الفتاة الصغيرة
مع الدمية الوحيدة
تتأمل بكاء الضيوف
عن آباء ذهبوا إلى الحرب.
ورغم أن شبح الحرب في ليبيا ،اليزال جاتما
على ص��دور الليبيين ،والحديث عنها ال يكاد
ينقطع بينهم ،إال أن الشواهد التي تدل على أنهم
يتحدونها ،ويستقطعون وقتا ً مهما يتنفسون
فيه اإلب��داع ،ويحلمون بواقع مختلف فيه لذة
الحياة ونعيم العيش بأمن وأمان ،يقودهم في
هذا الشاعر الليبي ،الذي أثبت واقعيا ً أنه قادر
على التحدّي المفروض عليه ،فقبله وأنتج منه
إبداعا ً يستحق أن يهتم به الناس رغم ضجيج
الحرب .إبداع نجح الشاعر في أن يوظفه ليكون
وسيلة من وسائل تخفيف حدة األلم والحزن
والتشاؤم والخوف ،فكتب كل شاعر قصائده
العديدة عن هذه الحرب وبشكل مختلف عن
شاعر آخ��ر ،لكنها تمثل كلها ح��االت وجدانية
متباينة تتفق في مضمون واحد تقريبا ً يقود إلى
عنوان واحد ،وهو أن الشاعر الليبي اإلنسان،
ال يكره الحرب فقط ،لكنه يقاومها من أجل أن
يكون وفيا ً لوطنه ليبيا ووطنيته الليبية.
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وأكدت الكاتبة كلود صليبا أنها استوحت فكرة الفيلم من
ابنتها ماسة حبيب ،الفتة إلى أن كتابة الفيلم استغرقت ما
يقارب ثمانية أشهر ،لكن التحضير تطلّب وقتا ً طويالً.
وأوضحت صليبا أنها استوحت الشخصيات من أوالدها،
مؤكدة أنها تحرص على إدخال عنصر الطفولة في أفالمها،
إيمانا ً منها بأن الكبار يستطيعون تعلّم العبر من الصغار أكثر
م ّما يتعلم األطفال منهم .وأملت أن يكون الفيلم قد أوصل رسالة
الحب والسالم ،وأن طفلة «السبع سنوات» تستطيع أن تحدث
ّ
تغييرا ً في حياة الكبار نحو األفضل.

حبيب

من جهته ،أكد المخرج إيلي حبيب أن أيّ فيلم يعمل على
تصويره يجب أن يكون هادفاً .مشيرا ً إلى أن تصوير فيلم يحمل
الطابع الدرامي أسهل من تصوير فيلم كوميدي ،ألنه من السهل
أن تجعل المشاهد يبكي ولكن من األصعب أن ترسم البسمة
على وجهه .وقال« :إن العمل اإلخراجي يرتكز على تصوير
المشهد بشكل طبيعي وغير تمثيلي».
تحسنا ً
وعن الحركة السينمائية ،لفت حبيب إلى أنها تشهد ّ
مع زيادة الحركة اإلنتاجية ،وكشف عن التحضير لفيلم جديد
من المتوقع عرضه في فترة عيد الميالد المقبل.

ي ّمين

يتوجه إلى
ورأى بطل الفيلم فؤاد ي ّمين أن فيلم «بينغو»
ّ
العائلة بكاملها ،وهو من نوع الكوميديا الخفيفة .لذا ،يتو ّقع
ي ّمين أن ينال إعجاب الجمهور.
وعن الحركة السينمائية في لبنان قال ي ّمين :في ك ّل سنة يتم
إطالق أكثر من عشرة أفالم وهذا ّ
مؤشر جيد .متمنيا ً أن تستم ّر
هذه الحركة ،ما يساهم في تطوير صناعة أفالم لبنانية جيدة.
وأشار إلى أن دوره في فيلم «السيدة الثانية» خرج عن اإلطار
الكوميدي ،ولكن اسمه مرتبط بالمجال الكوميدي ،وأعلن انه إذا
عرضت عليه بطولة درامية جيدة فلن يمانع ،فهو ممثل.
وعن جديده ،أكد ي ّمين أنه بصدد قراءة عدد من السيناريوات
ولكنه لم يق ّرر حتى الساعة ما الذي سيعتمده ،إضافة إلى عمله
في المسرح وبرنامج «شي أن أن» على قناة «الجديد».

م ّكي

وأشارت الممثلة زينة م ّكي إلى أنّ هذه التجربة السينمائية
هي الثالثة لها بعد فيلمَي «حبّة لولو» و«نسوان» .وعن دورها
في فيلم «بينغو» ،لفتت إلى أنها لعبت دور شخصية جادّة في
إطار كوميديّ .
وأ ّكدت م ّكي أن هناك محاوالت جيدة في الحركة السينمائية
رغم أن بعض األف�لام تفتقد إلى المعايير الرئيسية ،ولكن
من الجيد أن نتعلم من األخطاء لنرتقي إلى مستوى أفضل.
مشيرة إلى أنها بصدد التحضير لمسلسل جديد من المرتقب
أن يعرض بعد رمضان ،كما أنها بصدد كتابة مسلسل يحتاج
إلى سنة لتنهيه .واعتبرت أن جدارة الممثل تظهر في الفرصة
الذي يحظى بها ،وهي من خالل «حبّة لولو» استطاعت أن تبرز
موهبتها.

شمص

وشكر الممثل محمد شمص المنتج سنان والمخرج حبيب
على الفرصة التي قدّماها له من خالل فيلم «بينغو» .وأص ّر على
عدم تقييم نفسه أو الحديث عن دوره تاركا ًالفرصة للمشاهد في
إبداء رأيه .وعبّر عن فرحته بأنها التجربة السينمائية األولى
له ،ولعب دور البطولة .مؤكدا ً أن فيلم «بينغو» نوع من أنواع
الكوميديا الجديدة الهادفة ،رسم خطوطها المخرج حبيب.
وشدّد شمص على أن الطفل والشاب والعجوز ،كل واحد
منهم يستطيع أن يشاهد الفيلم ويستمتع به.

ماسة حبيب

وأعربت الطفلة ماسة حبيب عن سعادتها بهذه التجربة،
مشيرة إل��ى أنها أحبّت الممثل ي ّمين ال��ذي ك��ان يُضحكها

باستمرار .وقالت إنها تعبت في تصوير المشاهد ،وك ّررت ك ّل
مشهد أكثر من م ّرة ،وهي المرة الثانية التي تخوض فيها تجربة
التمثيل ،فاألولى كانت في فيلم « ،»BéBéمؤكدة أنها تحب
التمثيل وتريد أن تصبح ممثلة حين تكبر .ودعت أصدقاءها
إلى مشاهدة الفيلم ألنهم سيضحكون كثيراً.

قهوجي

وأشار الطفل ميشال قهوجي إلى أنه سبق له التمثيل في
أفالم ،والظهور في إعالنات ،واصفا ً تجربته في فيلم «بينغو»
بالممتعة.
وعن أفضل ممثل شارك معه في الفيلم ،قال إنه أحب ليليان
نمري .وعن دوره ،أوضح أنه ابن «أبو طالل» ويدعى «رور»،
ووالده زعيم المنطقة ،ويظهر في الفيلم الشاب القويّ الذي ال
يهاب أحداً ،واختبر كيفية تقطيع اللحم في ملحمة والده «أبو
الرور».

زاهي حلو

مؤسس لجنة «موركس» زاهي حلو أ ّكد أنّ دور متابعة
ّ
الحركة الفنية على الساحة تساعد في إبداء رأيه أمام اللجنة.
مشيرا ً إلى أنه وفادي حلو ال يتدخالن في عمل اللجنة وأن الرأي
األول واألخير للجمهور عبر تصويته.
وأعلن أن التحضيرات في أوجها والتصويت يحتدم من
لبنان ومن كل الدول العربية وبالد اإلغتراب ،موضحا ً أن عملية
التصفيات قد بدأت ،وهناك ثالث مراحل أخرى لتصبح النتائج
جاهزة.

فادي حلو

من جهته ،مؤسس لجنة «موركس» فادي حلو أكد أن الحركة
السينمائية في لبنان جيدة ،الفتا ً إلى أنّ في الحركة بركة ،وقال:
السنوات الخمس األخيرة كانت مليئة باألعمال السينمائية رغم
نوعية األفالم المختلفة ،ولكن هذا مؤشر جيد لكي يقدم الجميع
أفضل ما عندهم .ولفت إلى أنه ّ
يطلع على األعمال ،لكن ليس من
مهامه أن يوحي للجنة بآرائه الخاصة ،ويحتفظ فقط بحق
تذكيرهم بأيّ عمل جيد قد غفلت عنه اللجنة.

فاخوري

أم��ا الكاتب شكري أنيس ف��اخ��وري ،فقد أك��د أن الحركة
السينمائية تسير بشكل جيد ،وق��ال :كلما زادت اإلنتاجات
نحصل على نتائج أفضل .مشيرا ً إلى أنّ كل كاتب جديد يجب
أن يعطى الفرصة في أن يبرز نفسه.
وأشار إلى أنه كان كاتبا ً جديدا ًحين كتب مسلسل «العاصفة
تهب م ّرتين» واستطاع إبراز نفسه .وعبّر عن سعادته لوجود
ّ
ك ّتاب جدد استطاعوا أن يفرضوا أنفسم ،وذكر منهم كارن رزق
الله وطارق سويد ودياال حداد وجومانا جاموس.
وأعلن فاخوري عن انتهاء كتابة فيلم سينمائي من المتوقع
أن يتم تصويره في الصيف ،على أن يعرض في الخريف
حب فتاة
المقبل ،وقصته تتحدث عن شاب لبناني يقع في ّ
أرمينية والدها يرفض أن تتزوج منه .ولفت إلى أنها المرة
األولى التي يتم تصويب الهدف على الطائفة األرمينية في فيلم
سينمائي ،متوقعا ً أن يحظى بنجاح كبير.

ص ّباغ

أم��ا الممثل وس��ام ص��بّ��اغ ،فقد أوض��ح أن فيلمه الجديد
« »Welcome to Lebanonهو من إنتاج «فالكون فيلم»
ومن إخراج سيف شيخ نجيب وكتابة محمد سعودي ،ويشارك
شخصيا في كتابته ،كما يشارك في العمل نخبة من النجوم،
منهم زياد برجي وهشام حداد وفيفيان أنطونيوس واسماعيل
أحمد ومجدي مشموشي وكارال بطرس.
وعبّر صبّاغ عن سعادته باإلنتاجات السينمائية ،مشيرا ً
إلى أنّ هذا األمر دليل عافية رغم كل الظروف الصعبة خصوصا ً
اإلنتاجية.
وعلى المستوى السينمائي ،أك��د أنّ أي عمل كوميدي
يحتاج إلى نجم كوميدي يشاركه العمل كفريق واحد ،مشيرا ً
إلى أن الممثلين في فيلم «بنيغو» هم فريق عمل واح��د .أما
على المستوى ال��درام��ي ،فقال :إن الدراما السورية تعتمد
على البطوالت المشتركة ،لذلك ال مشكلة في ذلك ،فهي تمازج
الخبرات واالفادة .الفتا ً إلى أنه ّ
حضر لبرنامج جديد سيعرض
ً
قريبا ً على إحدى الشاشات ،رافضا اإلفصاح عن اسم القناة في
الوقت الحالي.

سعد حمدان

واعتبر الممثل سعد حمدان أن الحركة السينمائية ال تزال
خجولة ،وأن صناعة األفالم تفتقد لحماية الملكية الفكرية،
وق��ال :أيّ فيلم يعرض في السينما ،يطرح بعد يومين في
األس��واق على أق��راص مدمجة .أما على المستوى الدرامي،
تحسنا ً ملحوظاً ،وأن
فأكد أن الحركة في هذا المجال تشهد
ّ
المنتجين يضعون ثقتهم في الممثلين إلنجاح العمل ،أضف
إلى وجود كتاب جدد بعضهم يحالفه الحظ فينجح والبعض
اآلخر يفشل.
ّ
يحضر « »CDغنائيا ً جديداً ،يتعامل فيه مع األب
وأعلن أنه
فادي تابت في ثالث أغان من ألحان شارل شالال وأغنية ديو مع
سهام الصافي زوجة ابن الراحل وديع الصافي ،وذلك تكريما ً
لروح هذا العمالق .وأغان تم تجديدها لكارم محمود ومحمد
عبد المطلب ولور دكاش ،وأغان خاصة له ،ويكون التسجيل
في استديوات إحسان المنذر وبيار مراد.
وكشف أنه بصدد التحضير لمسلسل جديد من إنتاج «Thai
 »Enterprisesوكتابة مازن طه ،يشارك في ممثلون عرب،
كما أنّ هناك فيلما ً سينمائيا ً مرتقبا ً من كتابة طوني شمعون.
أما عن مشاركته في السباق الرمضاني ،فقال :إن شركة إنتاج
المسلسل الذي كان سيشارك فيه لم تستطع تأمين التمويل
الكافي للمسلسل فتم تأجيله للسنة المقبلة.

أبو شعيا

وأكدت الممثلة دالل أبو شعيا أنها شاركت في الفيلم في
مساحة صغيرة ،وقالت :إنه فيلم هادف .مشيرة إلى أنّ الحركة
تحسن مستم ّر رغم أنه في بعض األحيان تكون
السينمائية في ّ
اإلنتاجات غير سخية .أما عن حركة الدراما ،فأشارت إلى أنها
في حالة تط ّور نتيجة األعمال المشتركة التي تسمح للممثل
اللبناني أن يصبح معروفا ً أكثر في الخارج.
 زميلة في الوكالة الوطنية لإلعالم

