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ثقافة وفنون

«رواية بيروت» افتتحت مهرجاناتها الثقافية ...عراقة العا�صمة تحت ق ّبة التقنيات المتط ّورة

اف ُتتحت مساء الثالثاء الماضي ،ال��دورة األول��ى من
مهرجانات بيروت الثقافية ،بعرض بصريّ ـ موسيقي
بعنوان «رواية بيروت» ،أقيم داخل القبّة الدائرية عند
الواجهة البحرية للعاصمة ،واستعاد بتقنية األبعاد
الثالثة ،على شاشة بنطاق  360درج��ة ،أهم الحقبات
والمحطات التي عرفتها المدينة عبر التاريخ.
حضر االفتتاح نحو  1500شخص ،تقدّمهم رئيس
مجلس ال��وزراء ت ّمام سالم ،وعدد من النواب وال��وزراء
الحاليين والسابقين ،وعقيلة رئيس مجلس النواب رندة
عاصي ب ّري والسيدة منى الهراوي .إضافة إلى رئيسة
لجنة مهرجانات بيروت الثقافية لمى سالم وأعضاء
اللجنة.
وعلى م��دى نحو س��اع��ة ،ع��اش الجمهور مشهدية
موسيقي.
تمثيلي وثالث
تقني وآخر
بثالثة أبعاد :بُع ُد
ّ
ّ
ّ

وعبّر العرض بأحدث التقنيات عن تاريخ العاصمة
وعراقتها ،من خالل  12لوحة ،امتزجت خاللها المؤثرات
نص كتبه الممثل
البصرية ثالثية األبعاد ،التي رافقها ّ
والمخرج المبدع ج��ورج خبّار وق��رأه الممثل جوزف
نصار ،والمطعّ مة بمشاهد تمثيلية وراقصة حيّة،
بو ّ
بموسيقى من وحي المدينة وتاريخها ،من تأليف وتوزيع
غي مانوكيان ،عزفها نحو  70عازفا ً من األوركسترا
الفلهارمونية اللبنانية.
مجسم لـ«ساعة العبد» ،رمز ساحة
وتوسط القبّة
ّ
ّ
النجمة في وسط بيروت ،بالمقاييس الحقيقية نفسها
تقريباً ،أي بارتفاع نحو  12متراً .وأدّت الساعة دور
ال���راوي ،لتخبر قصة ب��ي��روت ،ب��ل قصصها ،م��ن أي��ام
الفينيقيين ،م��رورا ً بالغزاة المتعاقبين عبر التاريخ،
ومرحلة االس��ت��ق�لال ،ث��م العصر الذهبي للمدينة في

ستينات القرن العشرين وسبعيناته ،وصوال ً إلى مرحلة
الحرب وبَعدها إعادة اإلعمار .واختتم برسالة أمل من
خصيصا ً
خالل أغنية «أجيال» التي أ ّلفها غي مانوكيان ّ
للحدث ،والتي تح ّمل اللبنانيين مسؤولية الحفاظ على
بلدهم.
وتجدر اإلشارة إلى أن صاحب فكرة «رواية بيروت»
وم��خ��رج ال��ع��رض ه��و المدير التنفيذي لشركة «Its
 »communicationدان��ي الج ّر .وعمل فريق «3D
 »Mappingبقيادة إميل عضيمي على تنفيذ العرض
البصريّ  ،في حين تو ّلت اإلنتاج شركة «Backstage
 .»productionوأدّت األغنيات التي تخلّلت العرض ك ّل
من عزيزة بيروت ودالين جبور.
وتستمر أنشطة مهرجانات بيروت الثقافية إلى  22أيار،
إذ أقيم أمس األربعاء عرضان آخران لـ«رواية بيروت»

وسيُعرضان مساء اليوم الخميس أيضاً ،ويشهد يوم
غد الجمعة حفلة غنائية للنجمين راغب عالمة ونانسي
عجرم بمشاركة وجوه بارزة من برنامج الموهب «إكس
فاكتور  ،»XFactorفي حين تحتضن القبة السبت 21
أيار سهرة راقصة بعنوان «»The White experience
يشارك في إحيائها « »DJsعالميون.
ك��ذل��ك يتض ّمن ب��رن��ام��ج ال��م��ه��رج��ان��ات إق��ام��ة قرية
للمح ّركات الميكانيكية تفتتح الجمعة وتتض ّمن مجموعة
من أنشطة رياضات المح ّركات ،على أن يكون الختام
األحد  22أيار بعرض هو األول من نوعه في لبنان لسيارة
«ف��ورم��وال واح��د» يقودها السائق اإلسباني كارلوس
ساينز جونيور من فريق « .»Red Bullوف��ي القرية
جناح لـ«سوق األكل» وأنشطة ترفيهية لألوالد ّ
تنظمها
« »Hocus Pocusبعنوان «ضحكات بيروت».

«الرواق العربي» ـ دم�شق يحت�ضن معر�ض ًا للف ّن َان ْين ح�سان �أبو عيا�ش ولبيب ر�سالن

شذى ح ّمود
تقديرا ً لمسيرتهما الغنية في الحركة التشكيلية السورية ،أق��ام اتحاد
الفنانين التشكيليين مساء أمس معرضا ً للفنانين حسان أبو عياش ولبيب
رسالن ض ّم خالصة من رحلتهما ،وذلك في قاعة «لؤي كيالي» للمعارض في
«الرواق العربي».
وتض ّمن المعرض نحو ثالثين لوحة تشكيلية لف ّنا َن ْين عمال طويالً في
حقل الديكور التلفزيوني والسينمائي السوري ،إذ تن ّوعت أساليب اللوحات
ومدارسها وألوانها وحملت في مضامينها أشكاال ً هندسية عبّرت عن جمالية
الفن التشكيلي ،مستخدمَين األلوان الحا ّرة والباردة التي أضافت إلى لوحاتهما
الكثير من الجمال واإلش��راق والبهجة وعبّرت عن خبرة طويلة وعميقة مع
اللوحة.
الفنان أبو عياش قال إنه قضى نصف قرن من عمره في مزاولة مهنة الديكور
الفني ،بينما كان الرسم هوايته األثيرة التي أحبّها .مبيّنا ً الفرق بين العملين بأن
اللوحة عمل ذاتي يقوم به الفنان أو الرسام بمفرده وفي مرسمه ،من دون ّ
تدخل
أيّ شخص .وهي المتنفس الوحيد لكي يقوم بعمل فردي خارج العمل الجماعي
الذي يحتاج إليه العمل في التلفزيون والسينما.
وأوضح أنّ عدد لوحاته في معرض أمس بلغ نحو  ،15وهي حصيلة تجربته
الفنية لسنوات عدّة ،والتي مرت بمراحل كثيرة خالل نصف قرن بهدف تعريف
المتلقي الحالي إلى التط ّور الذي مرت به خالل تلك السنوات .مؤكدا ً في الوقت
نفسه أنه رغم الظروف الصعبة التي تم ّر بها سوريانا ،ما زال الفنان السوري
مص ّرا ً على العمل بإمكانياته الفردية وب��رؤى مختلفة عكست تأثر بعض
الفنانين باألزمة وغيابها عند آخرين ،باعتبار أن الفن التشكيلي واسع ال قيود
له ،ومتن ّوع ومنفتح على االتجاهات كلّها.
بدوره ،قال الفنان التشكيلي لبيب رسالن :اهتمامي باألعمال المسرحية
في لوحتي أض��اف إليها بعدا ً تغريبيا ً من حيث عالقة المفردات بالفراغ،

واتحاد اإلنسان فال يزال الفراغ في اللوحة واإلحساس بالسكون والصمت أحد
اهتماماتي وما زلت أعتقد أن اللوحة هي رحلة درامية.
وأضاف رسالن :بدأت في مرحلة الحقة من تجربتي الفنية برسم القوارير ثم
بدأ اهتمامي بالنوافذ التي تمنح اإلحساس الشاعري بالترقب واالنتظار ولقاء
الحبيب .وفي فترة الحقة تعلّقت بتحطيم األشياء وتكسيرها من جرار وقوارير.
وعن المضمون الفكري الحامل ألعماله قال رس�لان :أح��اول االبتعاد في
لوحاتي عن الثرثرة واتجه نحو التبسيط وتجريد األشياء من تفاصيلها
ومعالجة الفراغ بتأثيرات لونية ،والتأكيد على مناخ التوحيد والسكون .أما من
حيث المعالجة فأنا أبحث عن تكنيك مع ّقد ،وما زلت أؤمن بأن للفرشاة تأثيرا ً
كبيرا ً في نقل انفعال المشاعر.
وقال رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الدكتور إحسان العر إن المعرض
يش ّكل التفاتة وفاء من االتحاد لفنا َن ْين كبي َر ْين يُعدّان من عمالقة الفن التشكيلي
في سورية تاريخا ً وإنجازاً .فرأينا أنه من المهم أن يتع ّرف الجيل الجديد
من الشباب إلى أعمال هؤالء العمالقة من خالل اللوحة ال من خالل األعمال
الديكورية التلفزيونية فقط ،ويتعلموا منهما.
ورأى رئيس االتحاد أن لوحات المعرض كلها جميلة تن ّم عن تجربة وفهم
عمي َق ْين للتكوين ولإلضاءة واأللوان .متمنيا ً على األجيال المقبلة أن يتعلموا
من تجربة الفنانين الكبار التي وصلوا إليها بعد سنوات طويلة من الخبرة
والدراسة.
وأشار مدير صالة الرواق الفنان بشير بشير إلى أنه يحاول دائما ً أن تكون
قاعة «لؤي كيالي» من الصاالت المميزة بالحركة التشكيلية السورية ساعيا ً
إلى استقطاب هؤالء الفنانين العمالقة واستعادة أعمالهم التشكيلية .مشيرا ً
الحس التصويريّ والبناء المعماري والتكوينات المتميزة واأللوان المعبّرة
إلى
ّ
في لوحات الفنانين.
وأشارت الفنانة التشكيلية الشابة نورا الكوا إلى ضرورة أن يتطلع جيل
الشباب ويتعلم من خبرة ه��ذه األسماء الكبيرة في المحترف التشكيلي

السوري ،التي تملك تجربة طويلة وغنية في مجال الفن التشكيلي وشكلت
القاعدة األساس فيه.
وكتب الفنان أنور الرحبي أمين س ّر اتحاد الفنانين التشكيليين على «بروشور»
المعرض :ال ّ
شك في أن للتجربتين أهمية كبرى في المشهد التشكيلي السوري.
فالفنانان أبو عياش ورسالن يحمالن رسالة التجديد في توليف العمل الفني ـ
التصوير ،ألن لكل منهما ثقافته في ّ
توضع أشكاله وتحويرها.
التشكيلي حسان أبو عياش من مواليد السويداء عام  1943تخ ّرج في كلّية
الفنون الجميلة في دمشق عام  1965باختصاص ديكور ،وبعدئذ عمل في
التلفزيون العربي السوري كمهندس ديكور حتى عام  ،2003ليستم ّر في العمل
مع القطاع الخاص .كما زاول مهنة التدريس في كلّية الهندسة المعمارية في
جامعة دمشق وفي معهد الفنون المسرحية ،وحاليا ً يد ّرس في دبلوم العلوم
مؤسس في اتحاد التشكيليين
السينمائية التابع لمؤسسة السينما ،وهو عضو ّ
السوريين ومشارك دائم في معارض وزارة الثقافة السنوية منذ عام ،1961
وعمل في مجاالت فنية متعدّدة منها تصميم الطوابع البريدية ورسوم األطفال
واإلعالنات ،وص ّمم ديكور عدد من المطاعم والبيوت والحدائق وغيرها.
أما الفنان لبيب رسالن ،فهو من مواليد مدينة حمص عام  ،1939ينتمي إلى
الجيل الثالث في التشكيل السوري المعاصر ،حاصل على إجازة في كلّية الفنون
الجميلة في دمشق ،أقام عددا ً من المعارض الفردية والجماعية ونال عددا ً من
الجوائز وبراءات التقدير على أعماله منها :جائزة الشراع الذهبية في معرض
السنتين العربي في الكويت عام  ،1975والجائزة التقديرية في المعرض نفسه
عام  .1977كما نال جائزة أحسن ديكور تلفزيوني للدراما في مهرجان القاهرة
عام  ،1999وعمل مهندسا ً للديكور في التلفزيون السوري وظ ّل في الوقت
نفسه مواظبا ً على إنتاج اللوحة الفنية التي ثابر فيها على البحث البصري
الجمالي عبر رؤى شاعرية.

«ثقافة من �أجل وطن» ...نغمة وم�شهد وكلمة!
محمد خالد الخضر
من الشعر إلى الموسيقى فالمسرح ،تن ّوعت فعاليات
المهرجان الثقافي الثالث الذي أقامته «مجموعة كلمات»
تحت عنوان «ثقافة من أجل وطن» بالتعاون مع هيئة دار
األسد للثقافة والفنون في دار األوبرا في دمشق.
نصا ً أدبيا ً
مدير «مجموعة كلمات» علي الس ّمان ألقى ّ
شجب فيه المؤامرة والحرب اإلرهابية التي تشنّ على
سورية وما خلّفته من معاناة ألبناء الشعب السوري.
من ّوها بصمود السوريين في مواجهة المؤامرة.
بدوره ،قال مدير المنتديات في المجموعة محمد القدة
إن الهدف األسمى الذي تسعى إليه «مجموعة كلمات»،
تنمية المواهب والعمل من أجل ثقافة اجتماعية ووطنية
تكون رافدا ً بنيويا ً للمؤسسات الثقافية الرسمية.
وعبّرت لينة نويالتي في نثريتها الفنية عن عاطفة
أنثوية تذهب وفق رؤية شفافة إلى العالقات االجتماعية
نص بعنوان «خذ بيد المطر»:
السامية ،فقالت في ّ
أطلق أنت صوتك
وم ّزق خيوط العناكب
في حنجرتك
تلك هي خارطة الطريق
الحب في بالدي.
تسألني عن
ّ
وجاءت قصيدة الشاعر الدكتور محمد سعيد العتيق
والتي حملت عنوان «ع��روس الليل» معبّأة بالعاطفة
والشجن واالنتماء إلى الوطن على تفعيالت البحر الكامل
حب كبير لسورية
التي ذهبت مع عواطفه ودالئله إلى ّ
وعاصمتها فقال:
هذي عروس الليل تغرب وحدها
وتميس بين أصابعي وحناني

ليل يراشق بالندى نافورة
لما ّ
توضأ فجره بدناني
للّيل طعم النور هدل حمامة
ك ّل الشآم من الشآم تراني.
نص تراتيل النزوح للشاعرة هناء العمر ،ظهر
وفي ّ
التعلّق بالوطن والدعوة إلى البقاء على أرضه ،وذلك عبر
عاطفة حزينة ال تخلو من األمل:
اه ِد ماضيك للنسيان
وامض بعيدا ً دونما رفيق لمجهول مدلهم
ِ

وحظك العاثر
َ
حصتك من رغيف التس ّكع
لتقض َم
صارع األمواج إلى أن يبتلعك
ف ُم البح ِر أو يلفظك أيها الغريب
فالعواصم تنتظرك لتعف َر شوارعها
مشجب عنقك
بأقدا ِم امتهانك وتعلّ َق على
ِ
َ
معاطف الحرمانِ
الرغبات.
وق�دّم الفنانون رانيا تفوح ومؤيد خباز والرا عياش

سكتشا ً مسرحيا ً بعنوان «خدلك سحبة» ،من تأليف مؤيد
خباز ،ويعالج حاالت اجتماعية سلبية بأسلوب ساخر.
كما قدّم أحمد األسود ومؤيد خباز سكتشا ً مماثالً بعنوان
«صدفة» من تأليف خليفة عموري ،يذهب إلى االنتماء
للوطن والحرص عليه والبقاء فيه وعدم مغادرته مهما
قست الظروف.
و ُق�دّم��ت خ�لال المهرجان نصوص وم��ح��اوالت أدبية
وشعرية لقصي البابا وهداية طعمة وط��ارق بغدادي
والطفلة فينوس الحسن ودالل الصالح وماهر محمد.
وأدّت المغنية نيرمين شوقي مجموعة من األغاني الوطنية
المتن ّوعة باللغة الفصحى واللهجة المحكية ،ترافقها فرقة
موسيقية مؤلفة من مجموعة العازفين الشباب .كما
قدّمت فرقة الرقص الشركسي للشباب عددا ً من الشرائح
الفنية التي تقدّم التراث الشركسي األصيل .كما غ ّنى زاهر
الرفاعي أغنية بعنوان «وطني حبيبي».
وفي الختام ،قدّم الك ّتاب :أريج قريوط ،سمر كالس،
أنس دعبول ،إيمان موصللي ،ريما لوستان ،عطر الزعبي،
ديانا حسن ،محمد عبد القدة ،نجالء علي ،علي السمان،
وفاء الحافظ ،إيمان بركات ،هالة القدة ،نجوى هدية،
وشيرين حبش ،سكتشا ً شعريا ً يحمل في معانيه محبّة
الوحدة واألمل بوعي الشعب العربي ليحارب المتآمرين،
ويجتمع ويقف إلى جانب سورية.
وذهبت المشاركات الفنية في المهرجان إلى ارتقاء
الحس الوطني واالجتماعي وتنمية التمسك باألرض،
في
ّ
وحقق أكثرها نجاحا ً ف ّنيا ً سواء على صعيد العزف أو
الغناء أو التمثيل ،وبعض الشعر الذي كان في مقدّمة
المهرجان .إال أنّ هناك نصوصا ً لم تحقق حضورا ً معنويا ً
أو فنيا ً أو اجتماعياً ،وظلّت تتح ّرك في مسارات الكالم
العادي ،والذي لم يصل إلى أيّ مستوى ف ّني.

الدكتور ن�ضال ال�صالح
ّ
يوقع «توت �شامي»
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وسط حضور لفيف من األدباء والك ّتاب ،أقامت «دار الشرق للطباعة والنشر
والتوزيع» بالتعاون مع اتحاد الك ّتاب العرب ،حفل توقيع كتاب «توت شامي»
للدكتور نضال الصالح.
وتخلّل الحفل قراءة من نصوص الكتاب ألقاها الدكتور الصالح إضافة إلى
قراءات نقدية قدّمها ك ّتاب ون ّقاد عرضوا فيها رؤيتهم لكتاب «توت شامي»
الذي يض ّم بين جنبيه نصوصا ً نثرية تستحضر التاريخ السوري وتقاطعه مع
الظروف الراهنة والحرب على سورية.
وقالت اإلعالمية فاطمة جيرودية التي تو ّلت تقديم الحفل إن كتاب «توت
شامي» يعتبر مت ّمما ً لكتاب «درب حلب» الذي أصدره الصالح السنة الماضية.
مشيرة إلى أن الكاتب يستقي أفكاره من وقائع سوريّة كان أبطالها شهداء
دافعوا عن الوطن عبر التاريخ ،وانعكست تضحياتهم على تراث شعب تربّى
على الصمود واالنتماء.
في حين قال الدكتور نبيل طعمة في قراءته للكتاب إن اختيار «توت شامي»
عنوانا ً لكتاب الصالح يعكس داللة هذه الثمرة الدمشقية والتي تتدرج في
ألوانها من األبيض إلى األخضر إلى الوردي فاألحمر واألسود ،وكأنه يقصد بها
الليل والنهار ومجريات أحداثهما بم ّرهما وحلوهما .معتبرا ً أن المؤلف غايته
من وراء كتابه تتجلّى في اإلفادة والخوض في ما بين سطوره وتحليل مفردات
كلماته.
وجاء في دراسة نذير جعفر النقدية أن الجنس األدبي لهذا الكتاب يص ّنف
في خانة النصوص المفتوحة وغير المرتهنة لتقاليد جنس محدّد سواء القصة
أو الشعر ،لتغوي القارئ بعد ذلك ،وتوجهه في مسار يؤدي لتفاعله وتعاضده
معها واستنهاض مرجعيته الثقافية والجمالية.
ورأى جعفر أن «توت شامي» يوحي للقارئ أن الكتاب يقتصر على دمشق
النص وتمثيالتها الرمزية ،وغائبة في
وحدها التي كانت حاضرة في روح
ّ
نصا ً وروحا ً وفضا ًء مكانيا ً متعينا ً
تعيينها
النصي .في حين أن حلب تحضر ّ
ّ
وبطالً للحكايات بوصفها منطلقا ً للسرد .الفتا ً إلى أن السرد ينهض في هذه
النصوص أو القصص المشغولة بريشة مغ ّمسة بحبر القلب على دعامتين
رئيسيتين هما المصائر التراجيدية للشخصيات واستخدام الموروث التاريخي
والديني والحكائي.
واعتبر الروائي الدكتور حسن حميد أن الكتاب يكشف حالة تعلّق تصل
إلى درجة الوله بين المؤلف وبين المكان .مبينا ً أنّ المكان يجول بين تالفيف
الكتاب وداخل السطور والصور مثلما تجول الطيور في رحاب الفضاء والزمان
المحمول على ّ
كف الحرب التي تفتك بك ّل عزيز ونبيل.
وبحسب حميد فإن «توت شامي» كتاب النصوص التي تحكي سيرة الحرب
التي أتت على كل ِ
الحب واللقاءات واألمكنة واألزمنة واألحالم .مشيرا ً إلى
سير
ّ
أنّ العناصر التي استحوذت على بطولة مطلقة في الكتاب هي األمكنة واألزمنة
والمشاعر والتضحيات والفقد والشخوص ،ولكنها تجلّت أكثر في العطش
العاطفي للبالد والناس والقيم واألحالم والبيوت والحواكير والشرفات.
ور ّدا ً على ال��ق��راءات النقدية قال الدكتور الصالح :األدب والنقد جزءان
النص يصبح بمثابة قراءة أخرى
متكامالن .وعندما يتماهى النقد مع مضمون
ّ
تزيده جماالً .مؤكدا ً أن القيمة العليا للثقافة ما زالت حيّة في ضمير مجتمعنا
وتدفعه ليتحدّى كل المؤامرات التي تحاك ضدّه.
وأض��اف الصالح :شملت نصوص كتاب «ت��وت شامي» قضايا إنسانية
فلسفي.
ووطنية عكستُ خاللها ارتباطي بمدين َتي حلب ودمشق في إطار
ّ
يخص
وكانت خالصة وعصارة مسيرة طويلة امتدت فيها روحي إلى كل ما
ّ
وطني وأهلي ،ال سيما أنني نشرتها في مقاالت صحافية على سنوات عدّة،
وقسمتها إلى كتابين األول «درب حلب» والثاني «توت شامي».
ّ
يشار إلى أن كتاب «توت شامي» من إصدارات عام  2016وهو من طباعة
«دار الشرق» ويقع في  123صفحة من القطع الوسط.
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دارت كاميرا المخرج سمير حسين أمس األربعاء لتصوير أحداث الخماسية
الرابعة «لعبة القدر» من مسلسل «وجع الصمت» الجزء الرابع من «صرخة
روح» ،عبر مفاجأة تتمثل بتصوير خماسيات لبنانية من ناحية الهوية
الدرامية ،في مدن سوريّة كدمشق وطرطوس.
ويؤدّي بطولة «لعبة القدر» للكاتبة ناديا األحمر ،الف ّنانون :تقال شمعون،
حسان مراد ،عبدو شاهين،
طوني عيسى ،ستيفاني صليبا ،مجدي مشموشيّ ،
خليل الحاج ،والياس الزاكي.
وتدور أحداث الخماسية حول صراعات بين المشاعر ،وردود الفعل اإلنسانية
والخيارات والحتميات في طريقها ،خصوصا ً
الحب والكره ،والحياة والموت،
ّ
والعداوة واالنتقام ،وسط جدلية أزلية بين ما نختاره بإرادة قلوبنا وعقولنا،
وما يفرضه القدر.
ّ
المرشحة من الف ّنانين اللبنانيين لبطولة الخماسيات
ومن بين أبرز األسماء
المقبلة التي سيُخرج قسما ً منها :وائل أبو شعر ،كارمن لبّس وبيار داغر وسارة
أبي كنعان ويوسف حدّاد ،بانتظار انضمام ممثلين آخرين ،علما ً أن مفاوضات
سابقة أجريت أيضا ً مع الف ّنانة نيكول سابا.
الحب»،
يُشار إلى أنّ عمليات تصوير الخماسيات بدأت بثالث هي« :لو من
ّ
الحب» ،تناوب على كتابتها كل من ناديا
و«بقايا ام��رأة» ،و«قلوب ال تعرف
ّ
األحمر وأسامة كوكش ،وعلى إخراجها أبو شعر وكنان صيدناوي.
وض ّمت الخماسيات نخبة من ممثلي الدراما السوريّة ،على رأسهم :ميالد
يوسف ،جيني إسبر ،محمد حداقي ،يزن السيد ،ميرنا شلفون ،أيمن رضا ،طالل
مارديني ،مرام علي ،ونادين سالمة.

المر�صد
كميل �أ�سمر �إلى «»mtv
} هنادي عيسى
بعد أخذ ور ّد استمر ألشهر ،و ّقع الفنان الكوميدي كميل أسمر
عقدا ً مع « »mtvليط ّل عبر شاشتها خالل الموسم الرمضاني المقبل
فكاهي مميّز ومن ّوع بين المقالب وأمور أخرى ال
من خالل برنامج
ّ
يريد أن يفصح عنها حالياً.
وكان أسمر قد أخبرنا عن المشاكل التي تع ّرض لها مع عد ٍد من
المحطات التلفزيونية اللبنانية وأبرزها «الجديد» فقال :عندما كان
ُيعرض برنامجي «نجوم الضهر» على «الجديد» في مواجهة «ستار
أكاديمي» على « ،»Lbciكانت نسبة مشاهدة برنامجي متقاربة مع
«ستار أكاديمي» ،ولكنني فجأ ًة ،بدأت أشعر أنّ هناك من «يحرتق»
علي ،إلى أن ا ّتخذت اإلدارة ق��رارا ً بإيقاف «نجوم الضهر» ،وطلبوا
ّ
منّي تقديم فكرة جديدة .وبالفعل ،قمت عبر شركتي بتصوير حلقة
تحمل أفكارا ً مختلفة ،من برنامج اسمه « ،»oopsف ُرفضت .وقدّمت
فكرة أخرى إلاّ أ ّنها أيضا ً لم تلقَ االستحسان .فشعرت أن قرارا ً اتُّخِ ذ
بإبعادي عن «الجديد» .وقبل فترة ،ص� ّورت حلقة وعرضتها على
معظم المحطات اللبنانية ،وكنت بانتظار الردّ ،إلى أن جاء الر ّد الحميد
من «.»mtv

