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ثقافة وفنون

للت�شكيلي محمد ناجي العبيد
م�سك اختتام مهرجان التراث ال�سوري «�أكيتو» معر�ض
ّ
استطاع الفنان محمد ناجي العبيد تجسيد التراث
ال��س��وري من خ�لال لوحات معرضه ال��ذي افتتح ظهر
االثنين الماضي في صالة فندق «داما روز» في دمشق،
وذلك في ختام مهرجان التراث السوري «أكيتو» الذي
نظمته وزارة السياحة السورية بالتعاون مع قناة
«اإلخبارية السورية» لمناسبة رأس السنة السورية.
وتض ّمن المعرض  32لوحة حاكت التراث السوري
القديم من حِ رف تقليدية ولوحات عن دمشق القديمة،
إضافة إلى لوحات بورتريه عن المرأة السورية.
وفي تصريح صحافي ،قال وزير السياحة المهندس
بشر يازجي إن مهرجان التراث السوري «أكيتو» يقام
مسجل
لمناسبة رأس السنة السورية ،وهو أقدم عيد
ّ
في تاريخ الشرق األدن��ى .مشيرا ً إلى أن إقامة معرض
خاص للفنان العبيد ضمن فعاليات المهرجان ،تكريم
لهذا الفنان الذي يواصل عطاءه رغم المرض .وهو نموذج
للفنان السوري المبدع الذي قدّم الفن التشكيلي كجزء من
التراث السوري.
الفنانة رغدة القاسم التي حضرت نيابة عن زوجها
الفنان العبيد أك��دت أن زوج��ه��ا مستمر بعطائه رغم
إصابته بمرض عضال ،إذ قدّم في هذا المعرض مجموعة
من لوحاته التي رسمها في فترات مختلفة .بعضها يعود
لسنوات سابقة وبعضها قام بإنجازه منذ أسبوع تقريباً.
مشيرة إلى أن الفنان العبيد يملك نمطا ً خاصا ً في أعماله
التي حرص فيها على تجسيد التراث السوري والحفاظ
على الهوية السورية األصيلة.
ب��دوره ،رأى مدير مديرية الفنون الجميلة في وزارة

السياحة عماد كسحوت أن الفن التشكيلي يدخل في
جميع المجاالت ومنها مجال التراث فهو على عالقة وثيقة
بالجمال واإلب��داع .ومن المعروف أن للتراث السوري
بصمة كبيرة على المستوى العالمي .مبيّنا ً أن الفنان

العبيد قدّم الكثير من األعمال المتميزة خالل مسيرته
الفنية عبر مرسمه الخاص المعروف في سوق المهن
اليدوية .وهو من الفنانين المبدعين المهتمين بالتراث.
من ناحيته ،أوضح مدير الترويج في وزارة السياحة

المهندس بسام بارسيك أن الهدف من المهرجان تسليط
ال��ض��وء على ال��ت��راث ال��س��وري بمك ّوناته كلها ،وعلى
دوره في إغناء الحضارة اإلنسانية .مبيّنا ً أن فعاليات
المهرجان أقيمت في دمشق وعدد من المحافظات األخرى
كتجربة أولى وسيصبح تقليدا ً سنوياً.
وقال اإلعالمي في قناة «اإلخبارية السورية» وعضو
لجنة المهرجان وس��ام ح��داد إن األنشطة التي ُقدّمت
في المهرجان حاولت نقل الصورة المشابهة التي كان
أجدادنا يحتفلون بها في عيد رأس السنة السورية من
أنشطة رياضية وفنية ورقصات شعبية لتذكير جيل
الشباب واألطفال بهذه المناسبة وتعريفهم إلى التراث
السوري األصيل.
وكانت فعاليات مهرجان التراث السوري «أكيتو» قد
بدأت في األول من نيسان الجاري ،وتضمنت أنشطة فنية
ورياضية وموسيقية.
وتجدر اإلش��ارة إلى أنّ «أكيتو» هو عيد رأس السنة
السورية ،ويقابل األول من نيسان من كل سنة ميالدية،
وهو عيد قديم يمثل تجديد دورة الحياة في الطبيعة وقد
زراعي نصف سنوي يحدث
تط ّور هذا العيد إلى احتفال
ّ
مرتين ف��ي السنة .وك��ان��ت أص��ول��ه مرتبطة بحضارة
البابليين واآلشوريين وغيرهم م ّمن استوطن منطقة ما
بين النهرين.
والفنان محمد ناجي العبيد من مواليد عام 1918
عضو مؤسس في نقابة الفنون الجميلة .أق��ام 114
معرضا ً دوليا ً ومحليا ً مشتركا ً و 35معرضا ً فرديا ً في
دمشق.

مهرجان «فرق التربية» الم�سرحي يختتم �أعماله في الب�صرة
و�سط غياب الميزانيات والعن�صر الن�سوي!
صفاء ذياب



ّ
التقشف الذي تعيشه الحكومة
لم يتوقف
العراقية ووزارات��ه��ا من نهش جسد الفنون
كلّها ،فلم يسلم من هذا التقشف أيّ مهرجان أو
فعالية ثقافية ،وهو ما حدث أيضا ً مع مهرجان
«فرق التربية» السابع الذي اختتمت أعماله
مساء السبت الماضي في مدينة البصرة.
المهرجان الذي استمر لمدة تسعة أيام،
شاركت فيه أكثر من ستة عشر مسرحية
من عموم المدن العراقية ،ألفها وأخرجها
ومثل فيها معلمون وم��درس��ون ومشرفون
تربويون من أكثر من عشر مدن ،وهي المدن
التي تحملت نفقات سفر وإقامة فنانينها،
في حين لم تتمكن مدن أخرى من تحمل هذه
النفقات ،ما اضطر الفرق المسرحية لالعتذار
عن المشاركة.
ومن األعمال التي شاركت في المهرجان:
«لن أركب موج البحر ألصرخ» ،تربية بابل،
تأليف وإخ��راج غالب العميدي« .كوليرا»،
تربية الديوانية ،تأليف وإخراج سعد هدابي.
«بقايا كلمات» ،تربية الكرخ الثانية ،تأليف
هشام جفات ،إخراج علي حرجان« .شاطئ
الهجرة» ،تربية البصرة ،فكرة وإخراج أحمد
عبد الواحد الشمال »HD« ،تربية ميسان،
تأليف خزعل الماجدي ،إخراج خالد علوان.
«هذيان ذاكرة» ،الكرخ الثالثة ،تأليف عزت
مانع ،إخراج حيدر كامل« .المهاجر» ،تربية
كركوك ،تأليف هشام ناظم ،إع��داد وإخراج
قاسم غمكين« .إطفائي ثيوس» ،تربية صالح
الدين ،تأليف علي عبد النبي الزيدي ،إخراج
جواد الساعدي« .رحله نحو الفجر» ،تربية
كربالء ،تأليف جاسم أبو فياض ،إخراج مهدي
هندو الوزني« .ذئب يوسف» ،تربية الرصافة
األولى ،تأليف مؤيد عبدالوهاب ،إخراج سعد
عريبي« .لحظه في توقيت الجرح» ،تربية
الرصافة الثالثة ،تأليف نعيم خلف ،وإخراج
رعد معن ،وغيرها من األعمال.
تشكلت في المهرجان لجنتان منفصلتان،
األولى لجنة النقاد ،والثانية لجنة الحكام.
ومن دون أي اتفاق بينهما ،اختارت اللجنتان
مسرحية «كوليرا» كأفضل عرض متكامل،
وهي من تأليف وإخراج الفنان سعد هدابي.
في حين اخ��ت��ارت لجنة الحكام مسرحية
«إطفائي ثيوس» كأفضل عمل ثان ،وهي من
تأليف علي عبد النبي الزيدي ،وإخراج جواد
الساعدي ،وذهبت جائزة أفضل عمل ثالث
لمسرحية «ل��ن أرك��ب م��وج الجمر ألص��رخ»
للمخرج غالب العميدي.
وفي حوارنا مع مؤلف ومخرج أفضل عمل
متكامل في المهرجان ،الفنان سعد هدابي،
قال إن مسرحية «كوليرا» نابعة من فكرة ذات
صلة عميقة بالواقع الذي نعيشه وتعيشه
المرأة عبر حقب زمنية طويلة ،بطلة العمل
امرأة نحاتة أرادت أن تصنع في مشغلها رجالً
ال تطاله الحروب وال يغيب بسببها ،وبعد أن
اكتمل النحت فإذا بهذا الرجل الطيني يرفض
أن يتأنسن ،يرفض أن يكون ضمن تجربة
اسمها فرضية الحياة .من هنا بدأ االشتغال،
فالمرأة لها حججها ،فهي تريد رجالً ال يحترق
بالحرب ،وهو ال يريد أن يكون إنسانا ً ألنه
يقول لها أنا من طين تتيمنون بي وتبصقون
علي ،أنا من طين تشيدون به المآذن وفي كل
ّ
فرض تكفرون ،يا إخوة يوسف ليس عدال ً أن
ُتجر قدمي إلى فرضية اسمها الحياة .من هنا
تبدأ المحاججة.
وف���ي ال��ن��ه��اي��ة ،ي��ق��وم رج���ل ال��ط��ي��ن ه��ذا
بانتزاع رأسه فينتحر ويعود إلى الحوض
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ّ
م�ستعد لـ«قتل �أمة»!
يحيى بيازي:

دمشق ـ آمنة ملحم
خاض الفنان يحيى بيازي هذه السنة أولى تجاربه في الكتابة الدرامية مع
نصه.
مسلسل «زوال» الذي شاركه الكاتب زكي مارديني في كتابة ّ
العمل الذي يعدّه بيازي منذ أربع سنوات يلقي مسؤولية كبيرة على عاتقه،
إلى أن يتلقى نتائج العرض الذي من المفروض أن يكون في رمضان ،2016
وكله أمل في أن يتقبله الجمهور ويظهر بالصورة التي أراده��ا له ،وأال تؤثر
التعديالت الرقابية التي خضع لها على مضمونه كك ّل.
نص العمل ،بل هو أحد أبطاله ،إذ يؤدّي
بيازي لم يقتصر دوره على كتابة ّ
شخصية «وليد» أحد رجال «أبو حوا» الذي يعمل في التهريب .مفضالً أن يترك
مفاجأة نوع التهريب للجمهور لحين عرض العمل .ويتع ّرض «وليد» لحادثة
أليمة ،إذ تحرق أخته نفسها بسبب حبّها لشخص من الحارة الشعبية التي
تدور فيها أحداث العمل .ويعيش مع هذه الحادثة ح ّتى نهاية العمل إلى أن
يختفي «أبو حوا» من حياته.
النص ،بل
ولم تأتِ مشاركة بيازي في العمل اختيارا ً منه كونه صاحب
ّ
ّ
فضل هو بداية االكتفاء بكونه كاتباً ،لكن المخرج أحمد إبراهيم أحمد أص ّر على
أن يكون شريكا ً في المشروع ح ّتى اللحظة األخيرة على ح ّد تعبير بيازي في
حديثه إلى «البناء».
ويبدي بيازي تفاؤله لتو ّلي أحمد دفة إخ��راج المسلسل كونه قريبا ً من
تركيبة المكان وشخوصه ،ولديه مرجعية جيدة في إطار بيئته .متمنيا ً أن تعاد
التجربة معه ثانية في المستقبل.
ويتو ّقع بيازي أن يكون العمل خطوة إلى األمام في حياة الدراما السورية
التي ت ّتسع للجميع .كما يعتبر نفسه محظوظا ً بجذب «زوال» لثلة من أهم
نجوم الدراما السورية.
سجل
ول��ن يكون «زوال» الظهور الوحيد لبيازي في درام��ا  ،2016بل
ّ
مشاركات له في كل من «عطر شام» ،و«نبتدي منين الحكاية» ،وفي ثالثيات
الحب» التي كتب إحداها بنفسه بالتعاون أيضا ً مع زكي مارديني.
«مدرسة
ّ
كما لن تتوقف مشاريعه الكتابية عند حدود «زوال» ،إذ كشف لـ«البناء» عن
تحضيره لكتابة مسلسل جديد يحمل عنوان «قتل أمة» ،الذي يعني أزمة بالده
بشكل أو بآخر ،كونه يتناول التاريخ المعاصر.

ني�شان في «�أكابر» يعود بثقة وهدوء
}جهاد أيوب

الذي صنع فيه .وبيّن أن كادر العمل اشتغل
بشكل تجريبي على ترجمة خ��ط��اب هذا
النص صورياً ،من خالل العالمات واللعبة
المسرحية التي تتشكل من أنساق متعددة ما
بين الجانب السمعي والبصري.
أما عن مستوى المهرجان واألعمال التي
ش��ارك��ت فيه ،فيقول ه��داب��ي إن العروض
ج��اءت متباينة ه��ذه السنة نتيجة الظرف
الذي مررنا به ،من تقشف وخشية أن ال يقام
المهرجان ،جاءت بعض العروض سريعة،
وبعضها جاء متقنا ً جميالً نفتخر به ،مثل
عرض بابل وكركوك وصالح الدين والكرخ
األولى والبصرة .هناك تفاوت في العروض،
لكن هل يعد هذا المهرجان ناجحا ً وحقق ما
كان يراد منه؟ نعم حقق ما يصبو إليه.
الفنان والموسيقي عماد مجيد العلي ،نائب
مدير النشاط المدرسي في البصرة ،تحدث عن
المهرجان مبينا ً أن تربية البصرة استضافت
هذا المهرجان في دورت��ه الثالثة والرابعة
والخامسة ،وهذه هي ال��دورة السابعة له.
أما عن االستعدادات ،فقد حاولت المديرية
أن تقدم األفضل ،ومنذ مدة ليست بالقصيرة،
وعلى الرغم من الظرف المالي لهذه السنة،
لكن البصرة أص ّرت على إقامته أيضاً ،قدمنا
عمالً مسرحياً ،فضالً عن مقدمة موسيقية،
إضافة إلى األم��ور التنظيمية وترتيب قاعة
العرض بالطريقة التي تليق بنا كفانين
وكتربية البصرة .وأكد العلي أن هذا العام
كان األفقر مادياً ،فلم يكن هناك أي تمويل لهذا
العام ،حتى أن قسما ً من الوفود تكفلت نفقات
السفر واإلقامة على حسابها ،إذ لم تعطها
دائرتها التي تنتمي إليها إيفاداً ،وبعضها
جاء من دون أي تمويل للعمل المسرحي الذي
يحتاج إلى ديكور وأزياء وإنارة وموسيقى
وغير ذلك الكثير ،بحجة أن ميزانية مديرية
النشاط الرياضي والتربوي ما زالت حبرا ً
على ورق فقط.
وفيما إذا كانت هناك منافسة بين األعمال
ق��ب��ل اخ��ت��ي��اره��ا ل��ل��ع��رض ف��ي ال��م��ه��رج��ان،

كشف العلي أنه كانت هناك لجنة مشاهدة
لألعمال م��ن ال����وزارة ،لكن بسبب الظرف
المالي لم تتشكل هذه اللجنة ،غير أن إدارة
المهرجانات اعتمدت على األعمال المقدمة
والمحافظات التي شاركت في المهرجان،
بعض المحافظات قدمت أعماال ً مهمة ،رغم
األزم��ة المالية التي نمر بها ،ربما لم تكن
بعض األعمال في المستوى المطلوب أو الذي
يتمناه المسرحي ،لكن األهم أننا لم نتوقف
بحجة التمويل ووجوده.
م��ن ناحية أخ���رى ،ت��ح��دث عضو لجنة
الحكام ف��ي المهرجان ،ماهر الكتيباني،
مبينا ً أن أعمال هذه الدورة امتازت بالبحث
والتجريب والتجديد ،وال نِسب عالية في
التفاوت بين عمل وآخ��ر بقدر ما أنها كانت
م��ح��اوالت ف��ي اكتشاف ال��ض��وء وتمثالته.
أم��ا عن المقايسة بين ه��ذا المهرجان وأي
مهرجان عربي آخر ،فيرى الكتيباني أنه في
العراق ال توجد أساسيات خاصة ألن يقارن
أي مهرجان بالنسبة لمهرجانات دولية أو
عربية ،ألننا نحتاج إلى خبرات في أن تكون
لدينا تقاليد أو منهجيات تقنية وإداري��ة
لالرتقاء بأن تجعل المهرجان يسوق عالمياً.
دائ��م��ا ً مهرجاناتنا تبقى محلية لضعف
اإلمكانيات اإلعالمية والتسويقية.
وف���ي س��ؤال��ن��ا ع�� ّم��ا ي��ق��ص��ده الكتيباني
بالتقاليد ،أوضح أنه تعقد في العراق دورات
مسرحية ع��دة ،مثالً مهرجان المسرح في
البصرة عقد لدورتين ثم انطفأ ،مهرجان
المسرح العراقي في بغداد عقد لدورة واحدة،
مهرجان األي��ام المسرحية للمركز العراقي
للمسرح ،عقد ل���دورة واح���دة ف��ق��ط ،هذه
المهرجانات التي تعقد لدورة أو دورتين ثم
تتوقف ،لهذا فهي ال تعطي خبرات وال تقاليد
للمسرح وللفنان العراقي ،بل هي أشبه ما
تكون بالترقيعية ألنها تعتمد على وجود
ممول أو إن��ت��اج م��ا لتقام ،وبغيابه يغيب
المهرجان أيضاً ،لهذا يفترض أن تكون هناك
فقرة في الدستور خاصة بالثقافة وبفنون

المسرح ،وأن تكون هناك ميزانية خاصة
ل��دائ��رة السينما والمسرح ترعى مثل هذه
النشاطات وترتقي بها ،وتجعلها بؤرة ضوء
ساطعة وجاذبة للمحيط اإلقليمي والعربي.
الفنان المسرحي مجيد عبد الواحد ،وهو
أح��د المشرفين على ه��ذا المهرجان ،أشار
إلى أن أي مسرح يحتاج أرضيات وأجواء،
المسرح التربوي ال يختلف عن المسارح
األخ���رى ،فليس هناك أج��واء مناسبة لهذا
المسرح ،ليس هناك إنتاجيات كافية له،
وبالتالي وجوده وديمومته يكفيان ،الكثير
من األعمال التي قدمت ترتقي لمستويات
عالية ،قدمت رس��ائ��ل كثيرة .نحن نطمح
للكثير ،ولكن هذا الكثير بحاجة إلى قاعات
التدريب واألم��وال التي تصرف على إنتاج
األعمال .لكن الذي نشاهده سنويا ً في نمو
بطيء ،غير أنه مع هذا ينمو ،وهو المطلوب
في زمن القتل والموت ،أن يكون هناك أناس
يعملون لصنع الجمال ،ويعتقد عبد الواحد
أن هذا شيء يكفي.
وكشف أن هذه الدورة فقيرة مادياً ،ليس
هناك إنتاج للمهرجان ،وه��ذا ما أدى إلى
ع��دم حضور ست مديريات تربية من ست
محافظات ،فال يوجد تمويل لألعمال ،وال
يوجد دعم إليفاد الفنانين إلى مدينة البصرة،
وبحسب ما عرف فإن كثيرين من الموظفين
جاؤوا على نفقتهم الخاصة.
وم��ن المفاجئ ف��ي ه��ذا المهرجان عدم
وجود فنانات يمكن أن يدعمن فنية األعمال
المسرحية ،فالعمل الفني إنتاج يضمن له
نجاحه وت��ط��وره ويضمن له كل مبثوثات
العمل الفني ،فعندما تختار ن��ص��ا ً يجب
أن تبحث ع��ن ن��ص ال عنصر نسويا ً فيه،
وهذه كارثة بحد ذاتها ،فالنسبة األكبر من
العروض كانت خالية من العنصر النسوي،
سوى بعض المدن؛ مثل بغداد ،إال أن أكثر
المحافظات تحول فيها المسرح إلى رجولي
أكثر مما هو مختلط.
و ق��ال الفنان سامي محمود إن��ه عندما

تشترك محافظات عراقية عدة بكل أطيافها،
فهذا دليل واضح على أننا اجتمعنا من أجل
أن نحشد طاقاتنا التربوية المسرحية في
سماء اإلب��داع العراقي .ه��ذا التالقح الفني
ال��ذي ك��ان تحت رعاية التربية ،وبوجود
مبدعين ومثقفين وفنانين كهؤالء« ،أحسست
بأن التربية ستكون الرافد األكبر لكل ثقافات
ال��ع��راق ،باعتبارها شريحة واس��ع��ة في
المجتمع العراقي وفي الخريطة الجمالية
والثقافية في ال��ع��راق ،أحسسنا أن هناك
ط��اق��ات واع���دة ومبدعة وخ�لاق��ة ،إن كان
ف��ي مجال المسرح والموسيقى والتمثيل
والديكور والسينوغرافيا ،أكد على أن العراق
يمضي قدما ً في مجال الثقافة والفنون» .أما
عن المقارنة بين هذا المهرجان والمهرجانات
المسرحية األخ����رى ،فبيّن أن��ه ق��د يكون
هناك بعض الصعوبات المالية في تنفيذ
متطلبات العرض المسرحي ،ما أثر بالتالي
بصورة مباشرة على طبيعة ونوعية وكفاءة
العروض ،لكن الفنانين أث��روا على أنفسهم
لتقديم كل ما هو جميل ،فال توجد ميزانية
لهذا المهرجان ،لكن بالمقارنة مع إنجازات
المسرح خ��ارج الوسط التربوي ،فالتربية
تغلبت على الكثير من المهرجانات.
الفنان والناقد المسرحي عامر الربيعي عد
هذا المهرجان وسيلة أو خطوة خطتها مديرية
تربية البصرة إلحياء الحركة المسرحية ،مع
وجود شبه غياب لفن المسرح في البصرة،
أما بالنسبة لمستوى األعمال فهي لم تكن
بمستوى أعمال المهرجانات السابقة ،رغم
وج��ود أع��م��ال متميزة ،لكن األه��م ف��ي هذا
المهرجان أن��ه ح��رك الجانب الثقافي في
المدينة .موضحا ً أن المسرح في العراق
عموما ً يعاني م��ن الضعف وقلة األعمال
وغياب الدعم الحكومي ،وفي الوقت نفسه
يمكن أن نلمس مع أي مهرجان بروز طاقات
إخراجية وتمثيلية ،لكن م��اذا بعد ه��ذا؟ ال
يوجد شيء مع األسف.
 ناقد وكاتب عراقي

م��ن الصعوبة أن تنجح ف��ي ظ��ل ه��ذا «ال��غ��ب��اء» اإلع�لام��ي السائد،
وتحديدا ً في البرامج الحوارية وفي صناعة المذيعين ،وبعد انقطاع عن
الحوار الجدّي والفنّي المسؤول .واألصعب أن تستقطب ال ُمشاهدين
بعد خيبات أملهم في برامج الفضائح والثرثرة والتخمة في صورة
فضفاضة .لذلك ،حينما بدأ االع�لان عن «أكابر» الزميل نيشان على
قناة « ،»mtvلم نتص ّور أنه سيخرج عن المألوف والسائد ،خصوصا ً
تخصص في تقديم األسلوب المتّبع في االعالم الخليجي،
أنّ نيشان
ّ
أي البهرج واإلض��اءة واألل��وان الهجينة والديكور الضخم ،والسؤال
الشخصي ،بعيدا ً عن تحريك الفكر أو االف��ادة للمشاهد وللضيف.
نيشان الذي لفت إليه النقاد في بداياته ،وفرض تعبه وثقافته وتميّزه
وخصوصيته عبر قناة «الجديد» ،اختلف عن نيشان كثيرا ً في «،»mbc
وأيضا ً بعدها تاه وضاعت أحالمه اإلعالمية ،وأربكت تجاربه في
فضاء الحشو الكالمي ،وفرض عليه وعلينا الضيوف من قبل المحطة
والتكرار حتى الملل ،وكنّا قد تناولناه بالنقد المباشر والقاسي،
وأحيانا ً جرحناه من دون أن نسيل الدماء لخوفنا عليه .ولمعرفتنا بما
لديه من امكانيات تؤهّله لنجومية إعالمية نادرة.
ومع كل انتقاد ،كان نيشان يتقبل النقد مهما كان قاسياً ،ويشكر
ويص ّر أن يستفيد .مع أ ّنه مد ّرس مادة اإلعالم في إحدى الجامعات،
وه��ذه الناحية لم تعد م��وج��ودة ،وتصب لصالحه مها اختلفت معه
وعليه .وم��رض الغرور أض��اع الكثيرين ،وجرثومة الشهرة قضت
على الغالبية ،بينما نيشان لم يكن كذلك .صحيح أ ّنه غيّر من أسلوبه
وطريقته وسؤاله ،وق��دّم لنا ضيوفه على طريقة «الخوش بوشية»
والدلع والفوضى ما أضعف طموحاته ،وجعلنا نأسف ونتأسف!
عودة نيشان في «أكابر» هي التحدّي بكل أنواعه .تحدّى ذاته في
أن يعود إلى القيمة في مسؤولية الحوار .تحدّى االعداد المختلف وألاّ
يشبه السائد .تحدّى ما هو مطروح من سخافة وتسطيح وفبركات.
تحدى من راه��ن عليه بالفشل وبأنه سيك ّرر ما وص��ل إليه .تحدى
المشوار واألجيال التي جاءت من بعده وقطفت الشهرة ...هذه األمور
قد تعيق من ليس لديه ثقة بالنفس ،وتبعده عن المغامرة وربما عن
تقديم ما هو جديد ،بينما نيشان أص�� ّر أن يكون المغامر االول من
دون االلتفات إلى ما تركه خلفه ،وما ناله من شهرة وخفوت وأقاويل
وحروب و«صبيانيات الكار الواحد» وما سيصيبه!
«أكابر» في الحلقة األولى كان مربكا ً رغم وضوح خطوطه األولية،
ونيشان ك ّرر ذاته في بعض الفقرات لكنه وبسرعة حاول الخروج.
فقط عابه تقطيع السؤال بشكل مزعج ،كما لو كان ارتجاليا ً أو طارحه
في بداياته« .وأوأ» و«ت��أت��أ» ،وما ان جلس مع مخرجه وفريق عمله
ووض��ع نقاط الضعف قبل النجاح كانت الحلقات المقبلة مختلفة
ومسؤولة .وكل من ُيستضاف في «أكابر» ُيك ّرم من دون منّة ،بل
لمشواره واختالف تميزه ،هذه الغاية االساسية من فكرة البرنامج،
واالهم ان إيجابيات نيشان أكثر وتحسب له وتجعله سيد مكانه.
نيشان في «أك��اب��ر» يقدّم تجربة ناضجة بحوار شفاف بعيد عن
االب��ه��ار ضمن حلقة من ّوعة تخدم الضيف ،وتعطي قيمة للبرامج
الحوارية ،وال ننكر أن لدينا تخمة من برامج كهذه ،إال أن نيشان تنبّه
لذلك فجعل فقراته مختلفة ومن ّوعة يضاف اليها الجانب اإلنساني.
يدخل في نجاحات الضيف ،ثم مواقف حساسة ساهمت في طرح
إشكاليات ،وأيضا ً رأيه في أمور الساعة والسياسة ورجاالتها ،وال
ينسى الوقوف عند بعض الرموز التي صنعت مدماكا ً لهذا الوطن.
رك��ز نيشان على أال ي��ك�� ّرر نيشان ال��ذي ألفناه وانتقدناه .أغنى
مادته باالعداد الشامل ،لم يتعمد إرب��اك الضيف ،وتعلم من أخطاء
الحلقة االول���ى شكالً ومضمونا ً وح����واراً ،وق��د تكون حلقة الكبير
أنطوان كرباج أكبر دليل على صحة ما نشير إليه .الحوار مع كرباج
اليوم ومباشرة من أصعب ما يكون .ومع ذلك ،لم «يتشاطر» نيشان
عليه ،ولم يستغله سلبيا ً أو يوقعه في شرك الذاكرة ،بل أخذ منه ما
يجعلنا نتعلم منه ،ونبقيه في القمة التي يستحقها بعد هذا العمر وهذه
التجربة الكرباجية القيّمة.
هنا ملعب نيشان الذي خرج من عقدة نجم الصف األول ،وخرج
بنجاح من عقدة النجوم العرب .وهنا قدرته على أن يكون أكثر ح ّرية.
وهنا باستطاعته أن يط ّل نجما ً واعيا ً ومثقفا ً يفرض حضوره وينال
التحية .ع��ودة نيشان إل��ى شاشات لبنان مكسب للفضاء العربي،
ونجاح ل��ه ،وإشكالية محلية نحتاج إليها وتفرضه على اآلخ��ري��ن ـ
أحببناه أم لم نحبّه.
نيشان في «أكابر» نأمل أن يحافظ على هذا المستوى وال يفرض
بحجة تسويقها إل��ى عالم
علينا صغائر الف ّن والسياسة والمجتمع
ّ
األكابر وهم من ذلك براء!

