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جهاد أيوب
التجربة التشكيلية الفردية ال تختصر الواقع العام .ونجاح الفنان يعني نجاحا ً لجهوده
وخصوصيته وتف ّوقه .ولكن التجارب الجماعية تعطي صورة واقعية وواضحة لتقدّم أو جمود أو
تميّز أو ّ
تأخر في ركب تط ّور النص البصري تشكيلياً ،خصوصا ً أن اإلبداع عند العرب فردي وليس
جماعياً ،وال ينتمي إلى فكرة المؤسسة .وكم من تجربة ماتت أو تقلّص دورها وحضورها مع رحيل
صاحبها ،ألننا ببساطة ال نؤمن بالجماعة ،وال بمنهجة دورها في اإلبداع .لذلك نجد الحركة الثقافية
العربية حالة مسجونة بالواقع السياسي واالقتصادي ،وجمودها ينفلت عند حركة الفرد .وبالعادة
الفرد الباحث يحارب ،ويخون ويسجَ ن في الجنون إلى أن يتنبه إليه قبل فوات األوان ومن باب الحظ،
أو يترك ليتراكم عليه غبار الزمن فيتوه مع دقائق األيام ،ويمر مرور الكرام .وهذا ما يوصلنا إلى
تجارب الحركة التشكيلية العراقية التي تميّز الفرد فيها خارج العراق ،بينما الجماعات في الداخل
ظلت محدودة االنطالق والتجربة .والمرة األخيرة التي شاهدت فيها تجربة تشكيلية عراقية كانت منذ
النص العراقي من خالل المشاهدة المباشرة
أكثر من عشر سنوات ،وقد كتبت آنذاك دراسة وافية حول
ّ
النص التشكيلي العراقي تميّز بالحزن العميق ،وهذا ولألسف أصبح
والقراءة التاريخية ،وال خالف أن
ّ
والنص.
من الموروث ،ويغيب عنه التشريح بكل أنواعه من الفكرة واللون
ّ
صدمت كمراقب حينما شاهدت معرض «إشراقات لونية» الذي افتتح منذ أيام في األونيسكو
وقد ُ
بدعوة من جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت ،وبالتعاون مع جمعية الفنانين التشكيليين
صدمت ألن الواقع التشكيلي العراقي يقف عند ما كان عليه سابقاً ،وال يزيح عن ذاك العمر
العراقيينُ .
وتلك التجربة .علما ً أن التشكيل ال تزوره الشمس إال إذا كان امتدادا ً وتط ّورا ً ومغامرة.
تغوص اللوحة العراقية بتقوقع األلم من دون أن تقرأه أو تبتعد عنه ،وتتعمد إظهار الحزن
النص مغلقا ً من دون آفاق ،ويبعدنا عن مساحة تسمح للمتل ّقي بالقراءة
المستديم الذي يجعل
ّ
الح ّرة واألشمل .ورغم أن ثمة من يصر أن يقول لنا إنه قد يفرح ويبقى في عالم الطفولة ،إال أنّ فرحه
جاء متعمدا ً وناقصاً ،فذهب إلى استخدام األبيض من دون هدف أو وضوح لتفاصيل الفكرة ،فكانت
النتيجة حزينة مربكة.
نعم ،ال تزال اللوحة العراقية تعيش في دائرة تكرار زخرفة التراث المستنسخة بطريقة مألوفة
بحجة الثراء ،فلم
اعتمدتها البداوة لفقر الصحراء ،وأخذها عنها بعض من يتغ ّنى بحضارات الماضي
ّ
يتم ّكن من أن يعيش الماضي وموروثه ،ولم يستطع أن ينسجم مع الحاضر لخوفه منه .وأخذ بانتقاده
حتى التخمة .وأيضا ً تعيش اللوحة في دائرة لونية شبه مك ّررة كما حال األخضر ببصمته من دون
انسيابية .غالبية النصوص المعروضة تعتمد ال بل مغرقة باألخضر الجامد ،والمثقل بحضور نافر
رغم أنه من األلوان المستعدة للبوح وليس لونا ً نارياً.
التجربة رغم أنها جماعية ،لكنها اعتمدت بمجملها على األصباغ الدخيلة .أي األكرليك ،ومتجاهلة
الزيت الجميل والساحر إال من خالل ثالث لوحات يتيمة ،يضاف إلى ذلك استخدام الكوالج بحياء
وخجل مم دون الجنون .والالفت محاولة خنقه باألصباغ كأنّ الفنان يخجل من الكوالج .فظهرت
التجارب جميعها فقيرة تحتاج إلى إعادة قراءة وتنفيذ.
النص العراقي الذي شاهدناه سابقا ً واليوم في األونيسكو.
المغامرات اللونية ال تزال خارج
ّ
والمغامرات البصرية والفكرية لم تجد طريقها بعد .ال ب ّد من مغامرة تكسر التابو التقليدي الجامد
النص ضمن البرواز ،ويح ّرر االنسيابية اللونية والفكرة وما وراء الفكرة ،ويأخذ التش ّرح
الذي يسجن
ّ
النص بقدر ما تشكل ديكورا ً ليس
وفنونه بمسؤولية ،ويؤمن أن الزخرفة المأخوذة من التراث ال تح ّرر
ّ
النص التشكيلي العراقي يحتاج إلى ثورة مغايرة ،ونفضة جنونية تبعده
أكثر ،وقد تعيقه .أقصد أن
ّ
عن قوقعة الحزن واأللم ،وتعطيه الدافع كي يخاطب الجميع ال ذات الفنان فقط .وكما أن االنفتاح على
التجريب كمتن ّفس للروح وللنص ،هو من أهم مفاتيح الخوض بقراءة معاصرة ،ال أن نعيش اليوم
ونحن نفكر وندمن الماضي والمجهول فيه.
هذا الكالم ال يلغي أن هناك بعض اللوحات الجميلة ،ولكن لوحة واحدة من فنان ال تتمكن من االجابة
عن زنزانة الواقع ،ومنها لوحة معن كرماشة «شفافية ونعومة ،وذكاء في استخدام االحمر واالبيض
واالزرق» ،وتجريدية سيف قاسم ،ومحسن الشمري ،وأحمد الغزاوي ،وهاني دلة علي ،وزياد غازي.

شارك في المعرض  54فنانة وفناناً ،ومنهم :محمود شبر ،زياد غازي ،مراد ابراهيم ،علي شاكر
نعمة ،وضاح مهدي ،حسن ابراهيم ،فاخر محمد ،علي هاشم ،مكي عمران ،جاسم الفضل ،هاني دلة
علي ،سالم الدباغ ،أحمد ناصيف ،سوسن النواب ،منى مارعي ،رائد عبد االمير ،ستار لقمان ،محمد
الكناني ،سيف قاسم ،اياد الزبيدي ،عالء البلداوي ،كريم شيفو ،مهى طالب ،محمد الزبيدي ،ستار
درويش ،كفاح عبد الجبار ،وسام عبد جزي ،محمد شوقي ،محسن الشمري ،حسين مطشر ،أحمد
الغزاوي ،حسام عبد المحسن ،ضياء الخزاعي ،معن كرماشة ،ضحى الكاتب ،قاسم السبتي ،زينة
األسدي ،سهى الجميلي ،تحسين الزبدي ،عاصم عبد األمير ،يسرى العبادي ،علي العبدلي ،صالح
هادي ،حيدر صدام ،وليلى أكبة.

مو�سيقى من الأردن في «»AUB
في الذكرى المئوية لوالدة زكي نا�صيف

ّ
نظم «برنامج زكي ناصيف للموسيقى» في الجامعة
األميركية في بيروت ( )AUBلمناسبة العيد الـ150
للجامعة وال��ذك��رى المئوية األول��ى ل��والدة الموسيقار
اللبناني الكبير زك��ي ناصيف ،بالشراكة مع «رابطة
الصداقة اللبنانية ـ األردنية للثقافة والفكر» و«الجمعية
اللبنانية ـ األردنية» ،احتفاال ً موسيقيا ً بعنوان «موسيقى
من األردن» ،وذل��ك في قاعة «آسمبلي ه��ول» في حرم
الجامعة.
حضر الحفل رئيس ال���وزراء األردن���ي األسبق طاهر
المصري ،والسفير األردن��ي في بيروت نبيل مصاروة
وعقيلته ،والسفير خليل مكاوي وعقيلته ،واألميرة غيداء
بنت طالل ،والقنصل نبيل طراونة ،وعضوا مجلس األمناء
في الجامعة األميركية في بيروت علي غندور وفاروق جبر
وعقيلته ،إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات وبعض
أساتذة الجامعة والعاملين فيها ومهتمون.
بداي ًة ،كانت كلمة ترحيبية من مدير «برنامج زكي
رحب
ناصيف للموسيقى» الدكتور نبيل ناصيف الذي ّ
بالجميع ،وقال :يس ّرنا في هذه األمسية أن نتابع مسيرة
التعاون التي بدأت بتاريخ  9نيسان  ،2016حيث أقيم
موسيقي في المركز الثقافي الملكي في ع ّمان ،أحيته
حفل
ّ

جرجي بيطار ...حار�س ّ
فن الموزاييك وم� ّؤ�س�سه
لورا محمود
شغفه بالموزاييك جعله يُخرج هذه الحِ رفة
الشامية من حارته في «باب توما» ،لتصل
أعماله إلى غالبية دول العالم حتى دخلت
مقر األم��م المتحدة .الفنان جرجي بيطار،
واح��د من أشهر ر ّواد الموزاييك الدمشقي،
فقد ظهر الموزاييك على يده كحرفة تعتمد
على الشكل المتماسك أو الرسم المصنوع من
مكعّ بات صغيرة الحجمُ ،جمعت مع بعضها
مسطحا ً أو شكالً
لتعطي شكالً
ّ
ثالثي األبعاد
ّ
بزخارف متعدّدة .فاستطاع بيطار أن يح ّول
المادة الساكنة إلى فنّ خلاّ ق وجميل.

حياته

��ؤس���س صناعة
ج��رج��ي ب��ي��ط��ار ه���و م� ّ
الموزاييك قبل حوالى مئتي سنة .أخذ فكرة
النجار
الموزاييك عن الفسيفساء ،وك��ان
ّ
الدمشقي األول ال��ذي يُنزل بالخشب نوعا ً
ّ
آخر ذا لون مختلف ،ثم تنزيل العظم والعاج
حتى أصبح هذا الفن يشمل غرف االستقبال
في القصور والمنازل الدمشقية القديمة.
ولد جرجي بيطار عام  1840في الحارة
الجوانية ف��ي منطقة ب��اب توما ـ دمشق،
وينتمي إلى عائلة امتهنت البيطرة حرفة
لها ،إذ حاول والده جبرائيل أن يعلّمه مهنة
األج��داد ،لكنه كان ميّاال ً إلى النجارة ،حيث
كان يتردّد إلى سوق النجارين ويبتاع عدّتها
إلصالح األبواب والشبابيك .ولما تح ّقق والده
من نجاحه الباهر في تلك الصناعة ،افتتح له
حانوتا ً صغيرا ً في الحارة الجوانية.
انتسب جرجي إلى أخويّة سيّدة البشارة
للرجال ع��ام  ،1854وه��و اب��ن  14سنة،
فصارت للعذراء مريم المكانة العظيمة في
قلبه بعد تحصيله العلمي واألدبي ،وعاشر
معلّمي ال��دي��ر وس��ع��ى معهم إل���ى خدمة
الفقراء.
أدرك ج��رج��ي أ ّن���ه إذا م��ا أت��ق��ن صنعته
الجديدة ،ونجح في التجارة بها ،ح ّقق ماال ً
واف��را ً يخدم به الفقير والمحتاج ،وه��ذا ما
أراده منذ أن كان طفالً.
أس���س م��رك��زا ً ل��ف��نّ التطعيم بالخشب
ّ
«منجور الموزاييك» ال��ذي ابتكره .وراح
يصنع أصناف األثاث البديع الفاخر والقطع
الف ّنية الجميلة التي تم ّثل اإلبداع اإلنساني
والعراقة السورية والفنّ
الدمشقي الخالص.
ّ
وق��د ن��ش��أت ال��ف��ك��رة ع��ام  1860ل � ّم��ا رأى
شجرة ليمون يابسة في باحة دي��ر اآلب��اء
وفصلها،
الفرنسيسكان ،فنشرها قطعاً،
ّ

بدعوة من جمعية «هال ص��ور» الثقافية االجتماعية
اإلعالمية ،ولمناسبة عيد العمال ،أقيم األحد الفائت حفل
تكريم للشاعرة إقبال ق��دوح ،وذل��ك في قاعة الثانوية
الجعفرية في صور ،برعاية رئيس بلدية صور المهندس
حسن دبوق حضوره.
كما حضر إلى جانب رئيس جمعية «هال صور» الدكتور
عماد الدين سعيد ،رئيس الهيئة الفلسطينية اإلسالمية
لإلرشاد الشيخ سعيد قاسم ،ورئيس جمعية «حواس»
الثقافية الشاعر واإلعالمي عبد الحيم حمود ،ورئيس
منتدى الفكر واألدب الدكتور غسان فران ،ورئيس جمعية
األكاديميين خليل األشقر ،ورئيس تج ّمع فناني صور
الشاعر والملحن عدنان زيدان ،ورئيس العلّية الثقافية
في مجدل سلم مصباح األمين ،ورئيس جمعية التضامن
القروي الخيرية كمال أسعد ،وجمع من الشعراء والفنانين
وفاعليات وشخصيات نسائية وجمعيات وهيئات .
ق �دّم��ت لالحتفال ال��ش��اع��رة ف��ادي��ا ح��س��ون بكلمات
شاعرية حاكت المناسبة وأشادت بالمك ّرمة والخطباء.
ثم كانت كلمة مقتضبة للدكتور عماد الدين سعيد شكر
فيها الحضور وراع��ي الحفل ،ون � ّوه بالمك ّرمة الشاعرة
إقبال قدوح ،الناشطة في األسرة والثقافة والعمل ،حتى
استحقت بجدارة هذا التكريم .
ث��م كانت كلمة لرئيس جمعية «ح���واس» الثقافية
اإلعالمي الشاعر عبد الحليم حمود أشاد فيها بالشاعرة
إقبال قدوح التي ُتك ّرم لما تملكه من مواهب متعدّدة وأدوار

منتجة في ميادين كثيرة ،في البيت والعمل واإلع�لام
والشعر والتصوير .وقال :من هنا كانت ميزة إقبال التي
اقتطعت من الزمن مساحتها لتع ّزز معرفتها وثقافتها
ونتاجها اإلبداعي ،ومشاركتها في الشأن العام.
ث � ّم ألقى دب��وق كلمة أش��اد فيها بالشاعرة المك ّرمة
وبموهبتها الممتازة في الكتابة والتأليف .وأكد أنها بين
العمل والشعر أيقونة الحياة .وقال :نحن بانتظار صدور
ديوانها الجديد .
بعدئذٍ ،كانت كلمة للشاعرة إقبال قدوح قالت فيها:
يش ّرفني أن أك َّرم من جمعية «هال صور» برعاية البلدية،
وأشكر كل الحضور على هذا الدعم .سأتابع مسيرتي،
وأنا من المؤمنات بالمشاركة بين الرجل والمرأة في بناء
المجتمع والوطن.
وإذ حيّت العمال في عيدهم ،شكرت شريك حياتها السيد
حسن قدوح لدعمه لها في تحقيق أحالمها ونشاطاتها
الثقافية واإلعالمية واالجتماعية ،قائلة :الحب هو اتحاد
فكر وشعور واش��ت��راك نفوس في فهم الحياة وتحقيق
مطالبها العليا .
وشرحت ق��دوح الواقع النضالي والفكري والثقافي
واإلنساني في جبل عامل ،ودور المرأة في المجتمع .ث ّم
تسلّمت الدرع التقديرية من الدكتور عماد الدين سعيد
ورئيس البلدية المهندس حسن دبوق ،وال ُتقطت الصور
التذكارية للمك ّرمة مع الحضور والشخصيات المشاركة
في االحتفال .ثم دُعي الحضور إلى حفل كوكتيل.

فرقة زك��ي ناصيف للموسيقى العربية في الجامعة
األميركية .نتابع هذه المسيرة احتفاال ً بمئوية الثورة
العربية الكبرى وعيد تأسيس الجامعة في بيروت،
والذكرى المئوية األولى لوالدة زكي ناصيف.
وتابع :يه ّمنا كـ«برنامج زكي ناصيف للموسيقى في
الجامعة األميركية في بيروت» ،أن نعبّر عن مدى سرورنا
كوننا ج��زءا ً من صلة وص��ل ثقافية في العالم العربي
عموماً ،ومع المملكة األردنية الهاشمية خصوصاً.
ثم كانت كلمة المصري الذي شدّد فيها على التعاون من
أجل األهداف الثقافية خصوصا ً في الوضع الراهن .مشدّدا ً
على أن لبنان واألردن يجهدان سويا ً من أجل إبقاء تلك
القيمة المضافة كي يبقى العالم العربي بأسره مشعاً.
بعد ذلك ،بدأ الحفل الموسيقي ،حيث استمع الحضور
آلداء سبعة موسيقيين من األردن ،يرافقهم في الغناء
الفنان الدكتور أيمن تيسير تحت عنوان «موسيقى من
األردن».
وكان أقيم في  9نيسان الماضي ،حفل موسيقى في
المركز الثقافي الملكي في ع� ّم��ان ،أحيته فرقة «زكي
ناصيف للموسيقى العربية في الجامعة األميركية»،
بقيادة المايسترو جورج حرو ومساعدة منال بو ملهب.

المر�صد
وحفر لوحا ً من الجوز الغامق ون�� ّزل فيه
ع��روق�ا ً وزه���ورا ً مختلفة بأشكال هندسية
دقيقة.
عمل جرجي بيطار ،حتى نهاية حياته،
في أصالة الفنّ وإتقانه ،فتعلّم منه عدد
كبير من الع ّمال وتخ ّرج في مدرسته تالمذة
مشهورون د َّربوا بدَورهم عشرات الحِ رفيين
الدمشقيين حتى بلغ ع��دد العاملين في
صناعة ال��م��وزاي��ي��ك بين العامين 1920
و 1940أكثر من  1000شخص .وتط ّورت
الصناعة في ميدان تجاريّ بحت انتشر في
العالم كلّه.

أعماله

عمل بيطار على تزيين كنيسة اآلب��اء
الفرنسيسكان ،وك��ذل��ك كاتدرائية سيّدة
النياح وبيوت دمشقية كثيرة ،فذاعت شهرته
ّ
وتخطت حدود بالد الشام إلى الغرب ،وصار
ً
الفنّ
الدمشقي مرادفا السم جرجي بيطار.
ّ
وأخ��ذ يهدي األدي��ار والمتاحف المسيحية
تحفه الف ّنية المتعدّدة.
ع��ام  ،1863ك��ان أ ّول المشاركين في
تأسيس جمعيّة م��ار منصور الدمشقية
وأصبح فيها عضوا ً عامالً وناشطاً .وصار
رئيسا ً لها ( .)1901 – 1896وق��ام فيها
بأعمال خيرية وروحية ،في دمشق وخارجها
حتى ُل ِّقب «مار منصور دمشق» .شارك عام
 1891في معرض فيينا لتمثيل الصناعة
الدمشقية ،وسافر إلى باريس عام 1892

لينصب قطعا ً ف ّنية وأشغاال ً وأيقونات كان قد
اشتغلها لكنيسة القدّيس يوليانوس الفقير
التي تسلّمتها طائفته هديّة من الحكومة
الفرنسية عام .1888
ع��ام  1895استدعاه سعيد باشا والي
دمشق إلرس��ال هدية نفيسة إلى السلطان
عبد الحميد لمناسبة المعرض الصناعي
في اسطنبول .فصنع  50قطعة ف ّنية من
وكراس .وأشرف بنفسه على
خزائن ومكاتب
ٍ
إيصالها إلى اسطنبول .فوصلت إليها وقد
نالت إعجاب السلطان ،فنقده مبلغا ً وافرا ً من
أجل مشاريعه الخيرية ،وأنعم عليه بوسام
المجيدي ال��خ��ام��س وبميدالية االفتخار
ّ
الفضية ،وهي بمنزلة براءة اختراع اآلن.
أب��ى جرجي بيطار لتواضعه ومحبّته
الخير أن يطلب امتياز الفنّ الذي اخترعه ،كي
ينتشر بين الناس ويكون مصدر رزق لهم.
ع���ام  ،1904منحته لجنة الجمعية
الزراعية الخديوية في مصر الجائزة األولى
في المصنوعات الخشبية .توجه بيطار بعدئ ٍذ
إل��ى روم��ا ع��ام  ،1908حامالً معه الخزانة
المهداة إلى البابا بيوس العاشر لتكون أعظم
وأجمل هدية في الفاتيكان .كما أهدى طاولة
بالصدف والموزاييك
من الخشب المطعّ م
َّ
لمقر األمم المتحدة ،ويقال إن القرار «»2424
تم توقيعه على هذه الطاولة.
جاء بيطار بمفردات جديدة وأعطاها قيمة
جمالية جديدة من خالل إدخال نسيج جديد
م��ن األش��ج��ار ،فكان دقيق المالحظة حيث

ع��رف أل��وان األش��ج��ار ،كخشب الجوز الذي
يتمتع باللون الب ّني ،والليمون باألصفر
واللون المشمشي ،والكينا باألحمر ،والزيتون
باألخضر .كما تم ّكن بيطار من خالل محاكاة
روحي خالص وعشق
المادة الساكنة بفعل
ّ
للجمال الزخرفي والتشكيل الهندسي ،أن
يبدع في ه��ذه الحرفة ليصبح الموزاييك
ال��س��وري س��ف��ي��را ً إل��ى معظم دول العالم،
وليخلق بيطار اإلي��ح��اء ال��ذات��ي ويدمجه
بالعمل اليدويّ والمتعة الحرفية والتقنية
بصيغة م��ر ّك��ب��ة ت��ت��داخ��ل فيها العناصر
اللونية والصدفية البيضاء والخشب المطعم
والسطوح الملساء المصقولة.
وقد وصلت أعماله إلى غالبية دول العالم،
وك ّرس نفسه وأعماله لفعل الخير ،وأضاف
بابتكاره إل��ى ف��نّ ال��م��وزاي��ي��ك ح��رف��ة فنية
اختصت بها سورية.
ي��ذك��ر أ ّن���ه ت��خ��رج م��ن م��درس��ة جرجي
بيطار الذي توفي عام  ،1935عدد كبير من
الدمشقي
الحِ رفيين الذين أبدعوا في هذا الفن
ّ
األصيل ،حيث فتحوا حوانيت وورشا ً وعلّموا
ود ّربوا عشرات الحِ رفيين في هذه الصناعة
الدمشقية ،نذكر منهم :الياس اسطفا،ن،
أن��ط��ون ب��ي��ي��ت ،ج��رج��ي ش��ن��ي��ارة ،ميشال
ش��ن��ي��ارة ،ن��ق��وت ح���وش ،سميم ص��ارج��ي،
متري بييت ،يوسف حوش ،ميتائيل مقحط
نقوت زحالوي ،أنطون فرنسا ،جرجي تباز،
فرنسيس أشقر ،وميشال طعمة ال��ذي نقل
ورشته إلى بيروت عام .1860

تكم فم «�شي �أن �أن»
«الجديد» ّ
} هنادي عيسى
لم يكن يدرك الكوميدي الساخر سالم الزعتري
منتج برنامج «ش��ي أن أن» وم��ع��دّه وم��ق�� ّدم��ه ،هذا
البرنامج ال��ذي ُيعرض على شاشة «ال��ج��دي��د» ،أنّ
ظ��ه��وره ف��ي برنامج «م��نّ��ا وج��ر» ال��ذي يقدّمه بيار
رب��اط على شاشة « ،»mtvسيكلّفه وفريق العمل
ال���ذي ي��ش��ارك ف��ي «ش��ي أن أن» توقيف البرنامج
بحجة أنّ هذا الشهر يشهد
من قبل إدارة المحطة،
ّ
انتخابات بلدية .لذا ،وبحسب مدير عام «الجديد»
ديمتري خضر ،ارت��أت اإلدارة أنّ ليل الثالثاء هو
األن��س��ب ل��ع��رض ب��رن��ام��ج خ��اص ب��االن��ت��خ��اب��ات ،ما
استدعى توقيف برنامج «شي أن أن».
وأ ّك���د خضر أن ليس صحيحا ً م��ا ن��ش��ره سالم
الزعتري أن ال��ق��رار ا ُّت��خ��ذ بإيقاف البرنامج الذي
تملك اس��م��ه وش��خ��ص��ي��ات��ه ق��ن��اة «ال��ج��دي��د» بسبب
ظهوره في برنامج «منّا وجر» على شاشة «»mtv
رغ���م االم��ت��ع��اض م��ن االف���ت���راءات ال��ت��ي تض ّمنتها
الحلقة ض ّد «الجديد».
وت���اب���ع خ��ض��ر ق ً
���ائ�ل�ا :ن��ح��ن ال ن��م��ن��ع أح�����دا ً من
العاملين لدينا أن يظهروا في محطات تلفزيونية
أخ��رى ،لكن إذا ك��ان هناك خطأ ما يمكن اإلضاءة

عليه عبر شاشتنا ال عبر شاشة أخرى .ومع ذلك،
ربما يعود «شي أن أن» في وقت الحق بعد انتهاء
شهر االنتخابات البلدية وموسم رمضان.
وكان الزعتري قد انتقد «الجديد» مع بيار رباط،
وأكد أنها منذ ثالث سنوات تتراجع إلى الوراء .وأن
لديهم حقوقا ً مادية لم يحصلوا عليها كفريق عمل.
وكانت المفاجأة ما كتبه الزعتري على مواقع
التواصل االجتماعي ،معتذرا ً م��ن «ال��ج��دي��د» ومن
فريق عمل «شي أن أن» ألنه لم يكن يقصد اإلساءة
إلى أحد .وأعلن تو ّقف برنامجه.
وباالتصال مع سالم الزعتري ،قال إنه لم ُيبلغّ
كما سائر زمالئه بتو ّقف البرنامج ،بل أن��ه حاول
االتصال م��رارا ً بمديرة اإلنتاج في «الجديد» ندى
ي ّموت لكنّها لم تر ّد على اتصاالته ،إلى حين عاودت
االت���ص���ال ب��ه وأب��ل��غ��ت��ه ال���ق���رار .وأك���د س�ل�ام أنّ ما
يحكى عن برنامج خاص باالنتخابات البلدية ليس
صحيحاً ،إذ يعلم الجميع بأمر الخالف المستفحل
بين «الجديد» و« ،»mtvوظهوره عبرها أثار حفيظة
اإلدارة في «الجديد» .وأكد أن هناك مفاوضات مع
محطتين لتقديم برنامج مشابه بغير اسم وبقالب
م��خ��ت��ل��ف ،وع��ن��دم��ا ت��ت��ض��ح ال��ص��ورة ستعلن أم��ام
الجميع.

