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مقابلة

جان قسيس :هذه الدراما ،فأين الترويج؟
بعد انتخابه نقيبًا
للممثلني ،بدأ الكاتب
واملمثل اللبناني العمل على
تنفيذ مجموعة مشاريع خالل
واليته .وفي ّجعبته ،سلسلة
من األعمال أولها مسلسل
«الهروب إلى النار»
باسم الحكيم
ُ
ق �ب��ل ش� �ه ��ر ،ان ��ت� �خ ��ب امل �م �ث��ل اللبناني
ج ��ان ق �س �ي��س رئ �ي �س��ًا ل �ـ«ن �ق��اب��ة ممثلي
واإلذاعة والتلفزيون»
املسرح والسينما ً
بينما ف��از  11م�م�ث�لا بعضوية النقابة
وه� � � ��م :ص �ل ��اح ت � �ي� ��زان� ��ي (أب� � � ��و سليم)،
وي ��وس ��ف ب� �ظ ��اظ ��ا ،وك � �م ��ال أب � ��و شقرا،
وبيار جماجيان ،وعلي كلش ،وفيصل
أسطواني ،وخالد العبد الله ،وجوزيف
أب ��ي خ �ل �ي��ل ،أن� �ط ��وان ح��ات��م ،وكلوفيس
عطا الله وجورج ّ
حران.
ورغ� � ��م أن ال �ع � ّم ��ل ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �ن �ق��اب��ة لم
ي ّ�ب��دأ ب �ع��د ،ف � ��إن األك� �ي ��د ح �ت��ى اآلن ،هو
أن م �س��ؤول �ي��ات ك �ب �ي��رة ت�ن�ت�ظ��ر قسيس
وزم� �ل��اءه خ�ل�ال ال �ع��ام�ين امل �ق �ب �ل�ين ،قبل
ّ
أن ي �ج��دد ل�س�ت��ة أع �ض��اء ل��والي��ة جديدة
وي �ن �ت �خ��ب س �ت��ة ج� � ��دد .وم� �ن ��ذ انتخاب
ّ
تحول مقر النقابة في
املجلس الجديد،
ّ
منطقة ب��دارو إ ّل��ى خلية عمل ،إذ يدرس
ّ
امل �ج �ل ��س م �خ ��ط �ط ��ات وم� �ش ��اري ��ع عدة،
وعينه على تفعيل «قانون تنظيم املهن
ّ
الفنية» ،وتعديل بعض مواده.
إذًا ،ت��أخ��ذ ال�ن�ق��اب��ة م�ع�ظ��م وق��ت النقيب
ّ
يصر على ع��دم إهمال
الجديد ،غير أن��ه
دوره ك�ك��ات��ب درام � ��ي ،ح�ي��ث ُي �ع��رض له
ح��ال� ّ�ي��ًا مسلسل «م��ن أج��ل عينيها» (18
ح�ل�ق��ة) ل�ل�م�خ��رج ف ��ؤاد س�ل�ي�م��ان وإنتاج
شركة «أونالين بروداكشن» على شاشة
 .OTVك�م��ا ينتظر ال �ض��وء األخ �ض��ر من
«ت�ل�ف��زي��ون ل�ب�ن��ان» ،إذ ُي�ف�ت��رض أن يبدأ
ف ��ي غ �ض ��ون أس��اب �ي��ع ت �ن �ف �ي��ذ مسلسله
حلقة)،
الجديد «الهروب إلى ّالنار» (ً 15
غياض ،إضافة إلى
الذي يخرجه جورج
سيتكوم «أخ �ب��ار عيلتنا» ،ال ��ذي ّ
صور
حلقة تجريبية منه قبل عامني ،ويتوقع
استكماله قريبًا.
ّ
للمسؤوليات
يعرب قسيس عن حماسته
ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��ر ع �ه��ده ،ل�ك�ن��ه ي��رف��ض مبدأ
إنكار إنجازات باقي النقباء في العهود
السابقة« ،ال شك في أن املجلس السابق
ّ
أدى دوره بهدف ص��دور «قانون تنظيم
ّ
املهن الفنية» أواخ��ر  .2008لكن القانون

ك��ان نتيجة جهود متراكمة ومتواصلة
وحثيثة ب��دأت منذ السبعينيات .وقلت
ه ��ذا ال �ك�لام ع�ل��ى «ت�ل�ف��زي��ون ل�ب�ن��ان» في
برنامج «ص�ب��اح الخير ي��ا لبنان» الذي
ّ
أمني سر
يعده الزميل عبيدو باشا ،وهو ً
املجلس السابق .كما قرأت له مقاال كتبته
عام  ،1991أطالب فيه بإقرار القانون».
ّ
وبعدما ت��ردد أن رئيس مجلس النواب
م ��ارس ض�غ��وط��ًا إلق� ��رار «ق��ان��ون تنظيم
املهن الفنية» ،يقول قسيس« :ال شك في
أن م �ب ��ادرة ال��رئ �ي��س ب ��ري ك��ان��ت الدافع
األول إلى اتخاذ هذه الخطوة .قبل ذلك،
كان معظم املسؤولني يغيبون عن السمع
وال يلتفتون إلى مطالباتنا» .ويتساءل:
«مل��اذا كل هذا اإلهمال والتجاهل لحياة
امل�م�ث��ل وم �ص �ي��ره ف��ي ل �ب �ن��ان؟ ع�ل�م��ًا بأن
َّ
ال� �ف� �ن ��ان م� �ح� �ت ��رم وم� � �ق � ��در ف� ��ي البلدان
الراقية».
ّ
يدرك النقيب الجديد أن ّمهمته لن تكون
سهلة ،وخصوصًا في ظل املشاكل التي
راف �ق��ت ال �ن �ق��اب��ة ال �س��اب �ق��ة ،والصراعات
وامل�ش��اك��ل ب�ين املمثلني أنفسهم ،بعدما

خرجت إلى صفحات املجالت والصحف.
م��ع ذل��ك ،ال يبدو قسيس محبطًاّ .يقول
ّ
ببساطة «أي خالف بني الفنانني ُيحل في
ما بينهم» ،مؤكدًا أن بعض اإلعالميني
ي �ك �ت � ّب��ون ع ��ن م �ش��اك��ل ال �ن �ق��اب��ة بطريقة
مضخمة ِّال تعكس حقيقة ما يجري.
ه �ك��ذا ي�ف��ض��ل ق�س�ي��س ت�خ�ص�ي��ص وقته

أبرز مشاريع المجلس
الجديد تعديل بعض
بنود «قانون تنظيم
المهن الفنية»

ّ
للعمل ،م��ؤك �دًا ح��رص��ه على البحث عن
ف��ري��ق ع �م��ل م �ت �ج��ان��س ،ل �ت �ك��ون واليته
مختلفة ع��ن امل �ج��ال��س ال �س� ً�اب �ق��ة« ،التي
كانت تكتفي باالجتماع م��رة أو اثنتني،
ث� ّ�م تبدأ املتاريس لتظهر في ما بينهم،
ف�ي�ن�ح�ص��ر ال �ع �م��ل ب�ي�ن أرب �ع��ة أشخاص
أو خمسة ف�ق� ّ�ط» .وي� ّ�وج��ه قسيس تحية
إلى «شوقي متى وعبيدو باشا وأسامة
ش�ع�ب��ان ،ال��ذي��ن ان�ح�ص��ر ب�ه��م ال�ع�م��ل في
املجلس السابق» .وعن الخطوات املرتقب
تنفيذها ،يشرح قسيس« :يهمنا إعادة
التواصل مع الجسم النقابي .اليوم ،عاد
بعض الزمالء لتسديد اشتراكاتهم .ومن
مشاريعنا أيضًا إعادة النظر في بعض
�واردة في «قانون تنظيم املهن
البنود ال�
ّ
الفنية»» .ولعل أبرزها البند الذي يمنع
النقابة لاّمن املوافقة على انتساب عضو
جديد ،إ من خالل وزارة الثقافة« ،وهو
ما يلغي الشخصية املعنوية للنقابة».
وبعيدًا عن يوميات النقابة ومشاريعها،
ّ
ّ
الدرامية
يتوقف قسيس عند اإلنتاجات
ّ
املحلية ،ويدعو املنتجني إلى تخصيص

م �ي��زان �ي��ة أك �ب ��ر ل�ل�أع �م��ال «وأن� � ��ا أضمن
بيع املسلسل اللبناني إل��ى ّالفضائيات
العربية» .لكن هل ينبغي تبني اقتراح
الكاتبة كلوديا مرشليان ،ال��ذي يقضي
باملعاملة ب��امل�ث��ل ،أي بمقاطعة الدراما
ال�ع��رب� ّ�ي��ة إذا ل��م ت�ل�ت��زم ب �ش��راء أعمالنا؟
ي��واف��ق ق�س�ي��س ع�ل��ى ال �ف �ك��رة« ،ل �ك��ن هذا
ليس من مسؤولياتنا وحدنا».
أم� � ��ا ع � ��ن ع �ل�اق� ��ة امل � �ح � �ط ��ات اللبنانية
ّبالدراما املحلية ،فيقول النقيب الجديد
إن ال�ش��رط األس��اس��ي لنجاح العمل هو
«ج ��ودة ال�ن��ص والتنفيذ والتمثيل و...
ال �ت��روي��ج» .وي�ض�ي��ف« :أذك ��ر أن الرئيس
السابق ملجلس إدارة «تلفزيون لبنان»
ف� ��ؤاد ن�ع�ي��م ،ت�م�ن��ى ل��و أن ال�ع��ام�ل�ين في
والتسويق في  lbcيعلمون
قسم الترويج
ّ
ل ��دي ��ه»! ك��ذل��ك ي��ؤك��د أن ق �ص��ة مسلسله
الجديد «من أجل عينيها» جيدة ،وكذلك
األ ّم��ر بالنسبة إل��ى التمثيل واإلخراج،
لكن املشكلة تكمن في الترويج« ،مع ذلك،
ي�م�ك��ن امل�ح�ط��ة أن ت��دخ��ل امل�ن��اف�س��ة بهذا
املسلسل».

تلفزيون لبنان
والمهلة األخيرة

ُّ
كلف ج��ان قسيس بكتابة عمل درامي
لـ«تلفزيون لبنان» في ثالثة كتاباته
الدرامية بعد مسلسلي «اللقاء األخير» و«من
عينيها» ،إلى جانب تيليفيلم«غيمة
أجل
ّ
صيف» .وسلم حتى اآلن  7حلقات من أصل
 15حلقة من مسلسل «الهروب إلى النار».
وكان رئيس مجلس إدارة التلفزيون إبراهيم
ال��خ��وري (ال��ص��ورة) متحمسًا كي يكون
هذا العمل ،باكورة إنتاجات التلفزيون
الجديدة بعد عشر سنوات من الغياب،
غير أن العقبات وقفت ف��ي طريقه،
وعرقلت التصوير .فاستديو الحازمية
يعاني مشاكل في اإلضاءة ،وال تتوافر فيه
معدات جيدة للتصوير الخارجي .ويمنح
قسيس التلفزيون مهلة أسابيع قبل أن
يسحب نصه إلى جهة أخرى.

في مشهد من «ألجل
عينيها»

ريموت كونترول

من يريد إلغاء اإلنتخابات البلدية؟

ّ
وقانا الله شر التنكيت!

< 21:00

< 21:30

«أخبار املستقبل»

هل أصبح الوضع الحكومي على املحك؟
ومن يريد إلغاء االنتخابات البلدية؟ وهل
عاد لبنان ساحة للحرب بعد التهديدات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة؟ ي�ط��رح ع�ل��ي ح�م��ادة هذه
األسئلة في «االستحقاق» على ضيوفه:
ال� �ن ��ائ � َ�ب�ي�ن س� �ي ��رج طورسركيسيان
(الصورة) ،وسيمون أبي رميا ،وخبير
االستطالعات جوني نحاس.

MTV

تستقبل ميراي مزرعاني في حلقة
الليلة م��ن برنامجها «أه�ض��م شي»
ع �ل��ى ش��اش��ة  MTVن �ب �ي��ل عساف
ول �ي �ل �ي ��ان ن� �م ��ري (ال � � �ص � ��ورة) ومي
س �ح��اب ووج �ي��ه ص�ق��ر وط��ون��ي أبي
كرم.
وس�ي�ن�ق�س��م ال �ض �ي��وف إل ��ى فريقني
ليتباروا في األلعاب وإلقاء النكات.

اإلنتخابات العراقية على بساط البحث

«الجزيرة»

< 21:05

يستضيف أح�م��د منصور ف��ي حلقة
الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «ب�ل�ا ح ��دود» نائب
رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي
ليتحدث ع��ن االن�ت�خ��اب��ات املقبلة يوم
األحد ،وتأثيرها على مستقبل العراق
واالحتالل والعالقات مع دول الجوار،
إل��ى جانب خطورة الوضع األمني في
األيام الباقية قبل االنتخابات.

آخر التطورات مع سعيد

nbn

< 21:00

ّ
ي� �ط ��ل وزي � ��ر ال �ص �ح��ة م �ح �م��د جواد
خ �ل �ي �ف��ة (ال� � �ص � ��ورة) وال� �ن ��ائ ��ب جان
أوغ��اس��اب �ي��ان م��ع س�ع�ي��د غ� ّ
�ري��ب في
حلقة ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام��ج «مختصر
ّ
التطورات املحلية
مفيد» ملناقشة آخر
واإلقليمية.
إضافة إلى التحقيقات في موضوع
سقوط الطائرة اإلثيوبية.

كل ما تريد أن تعرفه عن سالف

mbc1

< 22:00

حلقة جديدة من برنامج «نقطة
في
ٍ
ّ
تحول» ،يستضيف سعود الدوسري
حلقة خاصة
سالف فواخرجي في
ٍ
ّ
ت� �س ��ل ��ط ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى أب � � ��رز نقاط
ال� �ت� �ح � ّ�ول ف ��ي ح� �ي ��اة س�ل��اف الفنية
وال�ش�خ�ص�ي��ة .ك��ذل��ك ت�ت�ح� ّ�دث املمثلة
السورية عن أبرز املحطات التي أثرت
في مسيرتها.

ميريام فارس عاملكشوف

« lbcالفضائية»

< 21:30

ف��ي حلقة الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «بدون
رق� ��اب� ��ة» ،ت �س �ت �ق �ب��ل وف � ��اء الكيالني
امل �غ �ن �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة م� �ي ��ري ��ام فارس
(ال � �ص� ��ورة) ،ف ��ي ح� ��وار م �ف �ت��وح عن
ّ
أعمالها ّ
الشخصية،
الفنية ،وحياتها
وال� �ش ��ائ� �ع ��ات ال� �ت ��ي ط��ال �ت �ه��ا أخيرًا،
وغ �ي��ره��ا م��ن امل �ل �ف��ات ال �ت��ي تفتحها
الكيالني.

