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جدل

الفنية في سوريا
«أدونيا» تكهرب األجواء ّ

بسام كوسا ،وأمل عرفة ،والليث
حجو ،ويارا صبري ...وغيرهم من
نجوم الدراما السورية حصدوا
جوائز الدورة السادسة من
«أدونيا» ليلة الجمعة املاضي.
ّ
لكن التظاهرة لم تفلت من
الجدل ،بدءًا بالتصريحات
الغاضبة التي أطلقها سامر
املصري ونجدت أنزور
وسام كنعان

سجاالت عدة شهدتها كواليس مهرجان
«ج� ��وردن أووردز» ال ��ذي أق�ي��م ف��ي األردن
نهاية الشهر املاضي .وكان الفتًا حصول
ال �ف �ن��ان�ين ال �س��وري�ي�ن ع �ل��ى ع ��دد ك�ب�ي��ر من
ال� �ج ��وائ ��ز .ل �ك��ن ي� �ب ��دو أن ذل � ��ك ل ��م يشفع
اختتامه ،أطلق النجوم
للمهرجان .عشية
ّ
ال�س��وري��ون تصاريح تتشكك ف��ي صدقية
الجائزة .لكن هذه األجواء املتوترة لم تقف
عند حدود األردن ،بل نقلها ّالسوريون إلى
داخ��ل ب�لاده��م ،ل�ي��زداد التوتر تدريجًا في
كواليس حفلة توزيع جوائز «أدونيا» في
دورتها السادسة مساء الجمعة املاضي.
وك��ان الف�ت��ًا ه��ذا ال�ع��ام زي��ادة ع��دد أعضاء
لجنة التحكيم م��ن سبعة إل��ى  27عضوًا،
ف��ي م �ح��اول��ة واض �ح��ة ل�ل�اق �ت��داء بحفالت
توزيع الجوائز العاملية.
ل �ك ��ن ق �ب ��ل ال �ح �ف �ل ��ة ،خ ��رج ��ت ترشيحات
ع��دة إل��ى العلن ،كانت كافية إلث��ارة بلبلة
األوس� � ��اط ال ��درام �ي ��ة ال �س ��وري ��ة .هكذا
ف ��ي ّ
اس �ت �غ��ل��ت ب �ع��ض ال �ق �ن ��وات التلفزيونية
الترشيحات لتغني بها سهرات عيد
هذه
ّ
األضحى ،فأطل علينا املخرج املثنى صبح
ليقول إن ه��ذه الجائزة تكريمية وليست
تقويمية .فيما داف��ع املخرج الليث حجو،
وال �ن �ج��م ب �س��ام ّك��وس��ا ع ��ن ص��دق �ي��ة هذه
الجائزة التي تنظمها «املجموعة املتحدة
للنشر واإلعالن والتسويق».
ّ
وم��ع اق �ت��راب م��وع��د ّت��وزي��ع ال � ّج��وائ��ز ،ظن
بعضهم أن حدة التوتر ّستخف ،إال أن ذلك
لم يحصل .هكذا لم تقلل الصالة الكبيرة
التي احتضنت الحفلة على أرض مدينة
املعارض في دمشق ،وال األجواء املهرجانية
ال �ت��ي س�ب�ق��ت االح �ت �ف��ال ،م��ن ح ��دة التوتر
الذي صار «ميزة» ترافق كل االحتفاليات
أجواء
الفنية ف��ي دم�ش��ق ،وخصوصًا ف��ي
َُ ّ
التنافس على جائزة «أدون�ي��ا» التي تعد
جائزة الدراما السورية الوحيدة.

ينّ
كانت
ومع انطالق الحفلة ،تب أن النتائج
ّ
أف �ض��ل ب��أش��واط م��ن ال�ت��رش�ي�ح��ات .ولعل
أك �ث��ر ت��رش�ي��ح أث ��ار ال �ج��دل ك ��ان لـ«جائزة
ّ
أفضل ممثل دور ثاني» ،إذ تردد اسم عالء
ال��دي��ن الزيبق امل�ص��اب ب�ـ«م�ت�لازم��ة داون»
الذي سطع نجمه في رمضان املاضي عبر
دوره ف��ي مسلسل «وراء ال�ش�م��س» .ورأى
بعضهم أنه حتى لو برع الزيبق في دوره،
ّ
فإن الجائزة يجب أال تمنح له ألن التمثيل
ل �ي��س م�ه�ن�ت��ه ف��ي األس � ��اس! وب��ال �ف �ع��ل ،لم
يحصل امل�م�ث��ل ال �ش��اب ع�ل��ى ال �ج��ائ��زة ،بل
ذهبت إل��ى عبد املنعم عمايري ع��ن دوره
في مسلسل «لعنة الطني».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ح� �ص ��ل ال� �ع� �م ��ل الكوميدي
«ضيعة ضايعة» على «جائزة أفضل عمل
م �ت �ك��ام��ل» .وه ��ي امل� ��رة األول � ��ى ال �ت��ي ينال
فيها عمل كوميدي ه��ذه ال�ج��ائ��زة .كذلك،
ألول مرة «جائزة
نال مخرجه الليث حجو
ّ
أف �ض��ل م �خ ��رج» ب �ع��دم��ا ت ��رش ��ح للجائزة
م��رارًا في السابق ،لكنه لم يحصل عليها
إال ه��ذا العام .فيما حصد «تخت شرقي»
«جائزة أفضل نص» لكاتبته يم مشهدي.

وك �م��ا ك ��ان م�ت��وق�ع��ًا ،ح �ص��ل ب �س��ام كوسا
ع�ل��ى «ج��ائ��زة أف�ض��ل ممثل دور أول» عن
دوره ف��ي «وراء ال �ش �م��س» ،بينما ذهبت
«جائزة أفضل ممثلة دور أول» ألمل عرفة
عن مسلسل «بعد السقوط» .وانفردت يارا
صبري بـ«جائزة أفضل ممثلة دور ثاني»
عن دورها في «تخت شرقي».

ترشيح عالء الدين
الزيبق لـ«جائزة أفضل
ممثل دور ثاني» أثار
الكثير من ردود الفعل

ف �ي �م��ا اك �ت �ف��ى امل �س َ�ل �س��ل ال� �ب ��دوي «أبواب
ال � �غ � �ي� ��م» ب � �ج� ��ائ� ��زت� ��ي «أف� � �ض � ��ل مالبس»
ل��رج��اء مخلوف ،و«أف�ض��ل م��اك�ي��اج» لعبد
ال �ل ��ه اس� �ك� �ن ��دري .أم� ��ا «أف� �ض ��ل موسيقى
تصويرية» فذهبت لسعد الحسيني عن
«أسعد ال��وراق» .وق��د استحق طه الزعبي
«جائزة أفضل ديكور» عن مسلسل «بعد
ال� �س� �ق ��وط» .وه� ��و امل �س �ل �س��ل ال � ��ذي حصد
أي�ض��ًا «ج��ائ��زة أف�ض��ل ت�ص��وي��ر وإضاءة»
لرائد صنديد .واختارت املؤسسة الراعية
تكريم الفنان ّتيسير السعدي على مسيرة
حياته في الفن .كذلك حصد «أبو جانتي
ملك التاكسي» جائزة أكثر عمل جماهيري
وف ��ق ت�ص��وي��ت أج��رت��ه امل��ؤس �س��ة املنظمة
للحفلة من خالل رسائل الهاتف الخلوي.
ورغ��م ه��ذا التكريم ،إال أن س��ام��ر املصري
ً
ّ
وصب
مستاء من الحفلة
بطل العمل خرج
ج��ام غضبه على لجنة التحكيم .ووافقه
ف��ي ذل ��ك امل �خ��رج ن �ج��دت أن� ��زور ال ��ذي عاد
خ��ال��ي ال��وف��اض رغ��م الترشيحات املثيرة
ال �ت��ي ح�ص��ده��ا ف��ي «م ��ا م�ل�ك��ت أيمانكم»،
و«ذاكرة الجسد».

ال �ح �ف �ل��ة ض� ّ�ج��ت ب�م�ج�م��وع��ة م ��ن النجوم
ال� �ع ��رب م ��ن امل �م �ث �ل�ين واإلع�ل�ام� �ي�ي�ن ،على
رأس�ه��م النجمة السورية رغ��دة ،والنجمة
اللبنانية ورد ال�خ��ال ،واإلع�لام�ي��ة بروين
حبيب ،والشاعر واإلعالمي اللبناني زاهي
وهبي ،واملذيع اللبناني نيشان .ومقابل
بعض أج ��واء ال�ت��وت��ر ،حلت روح الطرافة
في أماكن عدة بفضل مقدم الحفلة النجم
سلوم ح��داد ال��ذي بدا متأثرًا ب��دور القائد
ال �ت��اري �خ��ي ال �ق �ع �ق��اع اب� ��ن ع �م��ر التميمي
ال��ذي أداه أخيرًا .هكذا بالغ في انفعاالته
واستيائه من ضيوف الحفلة الذين تلقوا
ت��وب�ي�خ��ات امل �ق��دم ألك�ث��ر م��ن م ��رة .إذ طلب
م�ن�ه��م ب��ان�ف�ع��ال ش��دي��د م�ل�ازم��ة أماكنهم!
بينما سخر النجم ع�ب��اس ال �ن��وري أثناء
اع�ت�لائ��ه امل�ن�ص��ة م��ن ق ��رار تعيني النقيبة
ال�ج��دي��دة للفنانني ال�س��وري�ين وق ��ال« :كنا
أيمن
ن�ن�ت�ظ��ر أن ي�م�ث�ل�ن��ا س �ل��وم ح ��داد أو
ً
نقيبة
زيدان ،لكننا فوجئنا بفهمية خطاب ّ
لنا» في إش��ارة إل��ى الفنانة فادية خطاب
التي تسلمت منصب النقيبة ،وفهمية هو
اسمها الحقيقي الذي يجهله كثيرون.

ال يمكن
إرضاء الجميع
ردًا على االنتقادات التي طالت الحفلة،
أعلن املخرج الليث حجو (الصورة)
أنه يصعب «إرض��اء الجميع ،لكن لو
أجرينا مقارنات ّ بالجوائز العربية
األخرى ،الكتشفنا أن «أدونيا» هي األكثر
وخصوصًا أن��ه ال هدف
موضوعية،
ّ
تسويقيًا لها» .وعلق على نيله «جائزة
أتوقع أن
أفضل مخرج» بقوله« :ل��م ّ
تذهب جائزة اإلخراج لي ،وأجد أن هناك
برقاوي عن
من يستحقها أكثر ،كسامر ّ
عمله «بعد السقوط» ال��ذي ق��دم هذا
العام ّشيئًا َمختلفًا ،أو نجدت أنزور
الذي قدم عملني شديدي االختالف هما
«ما ملكت أيمانكم» ،و«ذاكرة الجسد»،
إلى جانب جهد سمير حسني في «وراء
الشمس».»...

يارا صبري
لدى وصولها إلى الحفلة

ريموت كونترول

ّ
األمة تكتشف أبناءها (الشيعة)

«الجزيرة»

< 21:05

ما هي املشاكل التي يعانيها الشيعة
ف���ي ال��خ��ل��ي��ج؟ وم����ا ح��ق��ي��ق��ة اتهامهم
ب��ال��والءات املذهبية ال��ع��اب��رة للحدود؟
ما أثر االختالفات العقدية على السلم
والوحدة الوطنية؟
ه���ذه األس��ئ��ل��ة ت��ط��رح��ه��ا ح��ل��ق��ة الليلة
من برنامج «في العمق» على شاشة
«الجزيرة».

والبرتقالة تكتشف اإلسالم (الراديكالي)

otv

< 11:00

ّ
صباح اليوم يطل الشيخ عمر بكري
م��ع رواد ض��اه��ر ف��ي ب��رن��ام��ج «حوار
ّ
ليتحدث عن اعتقاله ّثم إطالق
اليوم»
سراحه ،وعن التحقيق معه من قوى
األمن.
ك��ذل��ك ت��ت��ن��اول الحلقة تغيير مواقفه
معاد لـ«حزب الله» إلى
السياسية من ٍ
مدافع عنه.

هند أبي اللمع ...آلو ،زافني؟

«املستقبل»

< 21:45

م��اذا ّ
يخبئ لنا زاف�ين قيومجيان في
حلقة الليلة م��ن «س��ي��رة وانفتحت»؟
وم���������ا ه�������ي امل������ف������اج������أة التكريمية
التي
للممثلة ال��راح��ل��ة هند أب��ي اللمع ً
س��ي��ع��رض��ه��ا؟ وه���ل س��ن��ش��اه��د عمال
ل��م ي��ع��رض م��ن قبل بينها وب�ين عبد
املجيد م��ج��ذوب؟ ال��ج��واب الليلة على
شاشة «املستقبل».

ُ
اتصاالت لبنان أعطيت ...لها

«املنار»

< 22:30

تستقبل بتول أي��وب ف��ي حلقة الليلة
م����ن ب����رن����ام����ج «ب���ي��ن ق����وس��ي�ن» مدير
«امل��رك��ز ال��دول��ي ل�لإع�لام والدراسات»
رف��ي��ق ن��ص��ر ال��ل��ه مل��ن��اق��ش��ة التطورات
اإلق���ل���ي���م���ي���ة وامل����ح����ل����ي����ة ،وخصوصًا
موضوع الخروق اإلسرائيلية لشبكة
االت������ص������االت ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة وغ����ي����ره من
امللفات.

أردوغان في امليدان ...خوش صفقة

mtv

< 21:15

ي�����ن�����اق�����ش ول������ي������د ع������ب������ود ف�������ي حلقة
«ب����م����وض����وع����ي����ة» ال�����ت�����ط�����ورات األمنية
والسياسية في لبنان ،من زيارة رئيس
ال�����وزراء ال��ت��رك��ي ر ًج���ب ط ّ��ي��ب أردوغان
ل���ل���ب���ن���ان ،وص���������وال إل������ى زي���������ارة سعد
الحريري لتركيا .ويستضيف النائب
نعمة الله أبي نصر (الصورة) واألمني
العام لـ«تيار املستقبل» أحمد الحريري.

رامي في بطن التنني

«الجديد»

< 21:30

«غواية الشيطان األكبر» هو الوثائقي
الذي تعرضه «الجديد» الليلة من اعداد
رامي األمني .ويتناول شهادات ألربعة
شبان من (اليمن ،فلسطني ،البحرين،
ول���ب���ن���ان) ذه���ب���وا إل����ى أم��ي��رك��ا ضمن
«برنامج إدوارد موررو للصحافيني».
ويضيء على استغالل أميركا لهذه
البرامج للتسويق لسياستها.

