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وقفة

غسان مسعود سفيرًا للدراما البدوية
ّ
فجأة تحول النجم
السوري إلى مدير الحملة
الدعائية ملسلسل «أبواب
ببطولته،
الغيم» الذي يقوم
ُّ
داعيًا املنتجني إلى التمثل
بالشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم!

تمنى أن تصبح
ّ
كل الدراما السورية
كـ«أبواب الغيم»

وسام كنعان
ّ
تحول غسان
خ�لال السنوات املاضية،
م �س �ع��ود إل� ��ى م �ث��ل أع �ل��ى ل �ج �ي��ل كامل
م��ن امل�م�ث�ل�ين ال �س��وري�ين ال �ش �ب��اب ،بمن
�وا نجومًا
ف�ي�ه��م أول �ئ��ك ال��ذي��ن أص �ب �ح� ّ
على املستوى العربي .وقد تعلم هؤالء
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ف �ن��ان ال �س��وري ح�ي�ن كان
ي� ِّ
�درس �ه��م ف��ي «امل�ع�ه��د ال�ع��ال��ي للفنون
املسرحية» في دمشق.
ل�ك��ن رص �ي��د ص��اح��ب «أش � ��واك ناعمة»
وش� �ع� �ب � ّ�ي� �ت ��ه ،ل � ��م ت� �م �ن �ع ��اه أخ � �ي � �رًا من
اإلدالء ب�ت�ص��ري�ح��ات إلح ��دى الصحف
ال �س ��وري ��ة ،أث � ��ارت اس �ت �غ��راب كثيرين.
إذ ف�ج��أة ت �ح� ّ�ول ه��ذا ال�ن�ج��م إل��ى مدير
ال�ح�م�ل��ة ال��دع��ائ �ي��ة للمسلسل البدوي
«أب ��واب ال�غ�ي��م» (راج ��ع «األخ �ب��ار» عدد
 ٢٠آذار /م � ��ارس  )٢٠١٠ال � ��ذي يقوم
بطولته .واألس��وأ أن مسعود أخذ على
عاتقه مهمة ال�ت��روي��ج للجهة املنتجة
دبي الشيخ محمد بن
للعمل أي حاكم ّ
راشد آل مكتوم .وأكد أن املسلسل ــــ من
الناحية اإلنتاجية ــــ يقترب من الدراما
ال�ه��ول�ي��وودي��ة .وك�ش��ف ص��اح��ب «دعاة
على أبواب جهنم» عن حلم يراوده بأن
ت�ص��ل ك��ل األع �م��ال ال��درام �ي��ة السورية

إلى هذا املستوى من البذخ اإلنتاجي،
«ف�ه��و ال�ع�م��ل ال��وح�ي��د ال ��ذي ل��م أغضب
ف��ي ك��وال�ي��س ت�ص��وي��ره بفضل الظرف
اإلن �ت��اج�ّ�ي ال ��رائ ��ع» ع �ل��ى ح��د تعبيره.
علمًا ب��أن «أب��واب الغيم» هو من وحي
األش� �ع ��ار ال �ب��دوي��ة ل�ل�ش�ي��خ م �ح �م��د بن
راش��د آل مكتوم ،وبمباركة م��ن أمواله
ال�ت��ي ،ب�لا ش��ك ،ستصنع درام��ا ّ مترفة،
محشوة باملبالغات إلى درجة أن البدو
ّ
يتعرفوا على أنفسهم فيها.
لن
طبعًا ،أصاب الذهول قراء هذه املقابلة،
ّ
يتطرق
وخصوصًا أن النجم الكبير لم

إل � ��ى ال �ق �ي �م��ة ال �ف �ن �ي��ة ل �ل �ع � ّم��ل ،أو بعد
االجتماعي ،وفضل التركيز
السيناريو
ُ
على األموال التي تنفق لتنفيذ املسلسل.
كما تناسى الحديث عن جدوى عرض
أع�م��ال ب��دوي��ة ف��ي ه��ذا ال��وق��ت تحديدًا،
وال�ع��ودة إل��ى قيم ال�ق��رن التاسع عشر،
والفائدة من طرح العالقات االجتماعية
التي كانت سائدة بني القبائل العربية
آن��ذاك .ه��ذا إل��ى جانب الترويج لثقافة
ال � �ث� ��أر امل � ��وج � ��ودة ف� ��ي ه � ��ذه األعمال،
والتعاطي الدوني مع امل��رأة .أم��ا األهم
فهو الرمزية السطحية والساذجة التي

ّ
يطرحها املسلسل ،وقد سبق أن تحدث
ع�ن�ه� ً�ا ك��ات��ب ال�س�ي�ن��اري��و ع��دن��ان عودة
ق��ائ�ل�ا« :س�ي�ح�ك��ي امل�س�ل�س��ل ع��ن الخيل
ب�ص��ورة مجازية أيضًا باعتباره رمزًا
لكرامة اإلنسان العربي».
ه �ك ��ذا أط �ل �ع �ن��ا ال �ن �ج��م امل �ت �م �ي��ز غسان
مسعود ع��ن امليزانيات املهولة ،وغاب
ع��ن ذه �ن��ه أن ي�خ�ب��رن��ا ب�ق�ي�م��ة معرفية
واح � ��دة س�ت�غ�ن��ي م�ت��اب�ع�ت�ن��ا شخصية
«عكيد القبيلة» التي يؤديها مسعود.
ّ
ول�ع��ل��ه سيعجز ع��ن ذل ��ك ،ه��و ومخرج
امل �س �ل �س��ل ال �ن �ج��م امل �ت��أل��ق ح��ات��م علي.
إذ اس�ت�غ��ل ه��ذا األخ �ي��ر ف��رص��ة «أبواب
الغيم» ليزيل ال�خ�لاف ال��ذي ظ��ل قائمًا
بينه وبني مسعود منذ مسلسل «صقر
ق ��ري ��ش» وف� ��ق م ��ا ص� ��رح م �س �ع��ود في
الحوار نفسه.
ً
كثيرون انتظروا طويال أن يعود نجم
بحجم غسان مسعود للعمل أمام عني
حاتم علي .لكن صراحة
موهوبة كعني ّ
ل ��م ي �ك��ون��وا ي �ت��وق �ع��ون أن ت �ك��ون هذه
بمسلسل ب��دوي .وما
امليمونة
ال�ع��ودة
ّ
ّ
زاد ال �ط�ين ب��ل��ة ك��ان ت�م��ن��ي م�س�ع��ود أن
تصبح ك��ل ال��درام��ا ال�س��وري��ة كـ«أبواب
الغيم» ،وكل املنتجني ...كالشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم!

◄ أعلنت صحيفة «أوان» الكويتية أنها لن
تصدر بعد اآلن إثر ثالثني شهرًا من توافرها
ف� ��ي األك� � �ش � ��اك .وأوض� � � ��ح ن ��اش ��ره ��ا محمد
الرميحي في ّمقال «وقفة وداع» في الصفحة
األول � ��ى «ت �ت��وق��ف أوان ع ��ن ال �ن �ش��ر ألسباب
صحيفة
اقتصادية ق��اه��رة» .كذلك أص��درت
ً
«الوقت» ًاليومية في البحرين إعالنًا مماثال،
م��وض�ح��ة أن ق��راره��ا ي�ع��ود إل��ى عجزها عن
العثور على شريك استراتيجي للصدور.
◄ احتفل م�ح� ّ�رك البحث الشهير «غوغل»
أم��س ،بذكرى ميالد أم كلثوم ( ،)1904بعد
مرور  35عامًا على رحيلها .ووضع «غوغل»
ص � � ��ورة «ك� ��وك� ��ب ال � �ش � ��رق» ع �ل ��ى صفحته
الرئيسية ،مرفقة بتعليق يقول «ذكرى ميالد
كوكب الشرق أم كلثوم».
◄ انطلقت أول من أمس في الواليات املتحدة
ق�ن��اة «ال ��رج ��اء» ال�ف�ض��ائ�ي��ة ال�ت��ى ت�ه��دف إلى
التركيز «على ما ّ
يتعرض له األقباط في مصر
م��ن اض�ط�ه��اد» .وت�س�ع��ى ال�ق�ن��اة إل��ى تعريف
ال�ع��ال��م ب��األق �ب��اط ،وب�ت��اري�خ�ه��م وحضارتهم
ومعاناتهم في بلدهم مصر .ويشرف على
فريق من األقباط تحت رعاية كاهن
املحطة ّ
كنيسة امل�ع��ل�ق��ة ف��ي م� ًص��ر ال�ق��دي�م��ة .مرقص
عزيز .وسيبدأ البث أوال في أميركا الشمالية
ليصل بعد ذل��ك إل��ى ال�ش��رق األوس��ط وباقي
أرجاء العالم.
ّ
◄ وقعت قناة «الجزيرة لألطفال» اتفاقًا
مع «دار بلومزبري ـــــ مؤسسة قطر للنشر»
ستقوم بموجبه دار النشر العاملية املعروفة
بعض
بإصدار سلسلة قصص مستوحاة من ّ
الشخصيات الكرتونية ،مثل «فافا» التي تبثها
قناة «براعم» .ويهدف هذا االتفاق إلى توسيع
دائ��رة التخاطب مع األط�ف��ال في سن ما قبل
امل��درس��ة ،وتشجيع ال�ق��راءة بمشاركة األهل،
ّ
ومصورة بمواصفات
وتوفير م��ادة مكتوبة
إبداعية عالية ّ
ّ
وصممها اختصائيون
أعدها
ّ
في مجال الكتابة املوجهة للطفل.
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فرح وهاني متواسي :خلص وقت الحكي
أطلقت شركة «بالتينوم ريكوردز»
َ
ألبومني
ال �ت��اب �ع��ة مل �ج� ّم��وع��ة ،mbc
َ
َ
جديدين للمغن َيني الصاعدين فرح،
وه ��ان ��ي م� �ت ��واس ��ي ،خ�ل��ال احتفال
أق�ي��م ف��ي مطعم «ال��درون��دي» (رأس
ُ
بيروت) .أثناء الحفلة ،عرض تقرير
م � �ص � ّ�ور ع ��ن نشاطات«بالتينوم
ريكوردز» التي تتعاون مع عدد من
ّ
األعمال
املغنني ،إن ك��ان عبر إنتاج
ّ
أو توزيعها أو إدارة أعمال املغنني.
ُ
كذلك ،ع ِّرض في الحفلة فيديو كليب
ّ
«إشتقتلك» ،وهو األول لفرح تحت
ّ ُ
ثم عرضت
إدارة املخرج فادي حداد،
أغنية «أح��وال��ي ما ت�س� ّ�رش» لهاني
م�ت��واس��ي وامل �خ��رج امل �ص��ري محمد
جمعة .وكانت «بالتينوم ريكوردز»
ّ
قد أعلنت ق��رار رفع سقف التحدي،
من خالل الدعوة الى إطالق ألبومني
غ� �ن ��ائ � ّ�ي�ي�ن دف � �ع� ��ة واح � � � � ��دة وهما،
«ح��اض��ر ي��ا زم��ان» لفرح م��ن لبنان،
ال� �ف ��ائ ��زة ب �ج��ائ��زة ب��رن��ام��ج الهواة
«غنيها وعليها» ال��ذي ع��رض على
ق �ن��اة «ون ��اس ��ة» ،وه��ان��ي متواسي
م��ن األردن ال� ��ذي ض � ّ�م إل ��ى ألبومه
�ان من
«ع��ذرًا حبيبي» مجموعة أغ� ٍ
ألحانه الخاصة .وك��ان الفتًا غياب
ال�ت�ع��اط��ي ب�ي�ن م �ت��واس��ي وف� ��رح من
ج �ه ��ة ،ووس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام م ��ن جهة
أخرى ،تماشيًا مع شعار «بالتينوم
ريكوردز» وهو «خلص وقت الحكي
وص ��ار وق ��ت ال �غ �ن��اء» .وف ��ي حديث
متواسي
ـ«األخبار» ،اعترف هاني
ل ّ
ّ
ب �ت��أخ��ر ص� ��دور أل �ب��وم��ه األول ألنه
«ك��ان ي��رغ��ب ف��ي السير على طريق
الفن بخطوات مدروسة» .كما كشف
بعض
ع� ��ن رف� �ض ��ه االش � � �ت � ��راك ف� ��ي ّ
ب��رام��ج ال �ه��واة ال��رائ �ج��ة ب�ع��د تلقيه
ع��روض��ًا ل�لان�ض�م��ام إل�ي�ه��ا م��ن دون
ّ
�ال« :نجومية
ش � ��روط م �س��ب �ق��ة .وق � � ّ
األغ �ن �ي��ة ال �ض��ارب��ة ك �ف��ق��اع��ة الهواء
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هناء جالد

لاّسرعان ما تندثر ،ول��ن أك��ون نجمًا
إ ع�ل��ى أرض ث��اب �ت��ة» .وع��ن غياب
األردن عن خريطة نجوم الغناء في
العالم العربي ،عزا متواسي ذلك إلى
جملة عوامل ،أبرزها ن��درة شركات
اإلنتاج القادرة على تولي املواهب
ف ��ي األردن ،وت ��راج ��ع دور وسائل
اإلع �ل��ام األردن � �ي ��ة ف ��ي ه ��ذا املجال.
واألم ��ر األه��م بحسب م�ت��واس��ي هو
االختالف الكبير للثقافة املوسيقية
ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي األردن ع ��ن محيطه
اإلقليمي ،م��ا يبعد ه��ذه املوسيقى
ّ
ع��ن ال��ذوق العربي ال�ع��ام ،ويصعب
عملية االن�ت�ش��ار ،عكس م��ا يحصل
م ��ع األغ �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة واملصرية
والخليجية البيضاء.
وردًا ع� �ل ��ى ال � �ت � �س � ��اؤل ع � ��ن سبب
غياب امل��رأة في َ
كليبي «أح��وال��ي ما
ت �س��رش» و«أن ��ا ّج��اي��ي ع�ل��ى بالي»،
يقول متواسي إنه يرفض استخدام
ج �س��د امل � ��رأة ك�س�ل�ع��ة ،ك �م��ا يحصل
�ي اإلع �ل�ان� ��ات والكليبات.
ال� �ي ��وم ف � ّ
وأض ��اف إن � لاّ�ه ل��ن يقبل ظ�ه��ور امرأة
ف��ي أعماله إ ضمن سياق يحترم
مكانتها وإنسانيتها.
ّ
يتضمن ألبوم فرح
من جهة ثانية،
«ح ��اض ��ر ي ��ا زم� � ��ان» ت �س��ع أغنيات
منها «زعالنة منك» كلمات وألحان
طوني أبي كرم ،و«ما مت بغرامي»
م��ن كلمات ف��ارس إسكندر وألحان
س �ل �ي��م س�ل�ام ��ة ،و«ب �ي �س �ت��اه��ل» من
ك �ل �م��ات س �ه��ام ال �ش �ع �ش��اع وألحان
ع�ص��ام ك �م��ال ،بينما حملت أغنية
«ح� ��اض� ��ر ي� ��ا زم� � � ��ان» ت ��وق �ي ��ع نزار
فرنسيس (ك�ت��اب��ة) ،وسمير صفير
(تلحينًا) .أما ألبوم هاني متواسي
«عذرًا حبيبي» ،فيحتوي على تسع
أغ�ن�ي��ات ت �ع��اون ع�ل��ى إن �ج��ازه��ا مع
ّ
وامللحنني
م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش �ع��راء
منهم أنور مكاوي ،ونزار فرنسيس
وسمير صفير ،وبشار غزاوي وعمر
ساري.
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