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صورة
وخبر

ّ
يا صناع الدراما اللبنانيني« ...تشنكبوا»
باسم الحكيم

«هنا يرتاح فنان» ّ
تحية وجهها رسام الكاريكاتور والكومكس اللبناني جاد (جورج خوري) إلدغار آحو ،صديقه الراحل الذي
تحتفي به الدورة الثانية من مهرجان «بيروت متحركة» .على البرنامج أيضًا مشاريع لسمر مغربل ،وشيرين أبو شقرا،
وزياد عنتر ،ولينا غيبة ،ومجموعة فنانني ورواد تحريك يشاركون في ورشات عمل ومعارض وأفالم ...التظاهرة التي
تنظمها جمعية «متروبوليس» ومجلة «السمندل» بني  2و 7أيار (مايو) املقبل ،في صالة «متروبوليس أمبير صوفيل»،
تنطلق مع فيلم «الساحر» لسيلفان شوميه املستوحى من سيناريو غير منشور لجاك تاتي .ومسك ختامها عرض تحريك
أدائي حي للفنان الكندي املستقل بيار إيبير ،يرافقه مازن كرباج .لإلستعالم01/293212 :
www.metropoliscinema.net

بانوراما

كيت وويليام...
والطقس غريمهما

ليالي التانغو
في الـ«سان جورج»

غدًا ،تتجه أنظار العالم إلى
بريطانيا .في كاتدرائية
«ويستمنستر» في لندن ،سيعقد
قران األمير ويليام وكيت ميدلتون
ّ
مدعو ًمن ملوك
وسط حضور 1900
وأمراء ومشاهير .لكن مهال ،هناك
خبر ّ
سيئ جاء من حيث ال يتوقعه
أحد ،إذ أصدرت األرصاد الجوية
ّ
املحلية توقعاتها والنتيجة أن
سماء لندن غدًا ستكون رمادية مع
انخفاض الحرارة واحتمال ّ سقوط
أمطار ورعود! العروسان رتبا
األمور مسبقًا .عربة األحصنة التي
ستنقلهما إلى قصر باكنغهام بعد
الزفاف ّ
مزودة بنوافذ زجاجية .لكن
أخبار األرصاد الجوية لم تحبط
عزيمة آالف املتحمسني الذين
ّ
يخططون لقضاء ليلة في العراء
لرؤية ذيل ثوب زفاف كيت أو أحد
ّ
املدعوين .وتزامنًا مع ذلك،
املشاهير
ّ
جند خمسة آالف صحافي لتغطية
«حدث العام  .»2011وكلفت شبكة
«بي .بي .سي» البريطانية وحدها
 550شخصًا ومئة كاميرا.

انطلقت أمس الدورة الثالثة من
«مهرجان بيروت الدولي للتانغو»
على مسرح «ميوزكهول» .ألهبت
فرقة «سيلنسيو» الخشبة
بإيقاعات التانغو األرجنتيني ،في
حفلة االفتتاح التي حملت عنوان
«ليلة التانغو السوداء» .أربع
ّ
ثنائيات محترفة ،قدمت للجمهور
اللبناني بعضًا من أجمل لوحات
الرقصة التي أدرجتها «األونيسكو»
على الئحة التراث العاملي .بمبادرة
من مازن كيوان ،ستتواصل
فعاليات التظاهرة حتى األول من
أيار (مايو) .هكذا ،سيحتضن حرم
«الجامعة األميركية في بيروت»
ورشة عمل مفتوحة ،يشارك فيها
ً
ّ
وابتداء من
متمرن.
أكثر من 300
مساء اليوم ،وحتى ختام املهرجان،
سيرقص املشاركون التانغو في
فندق الـ«سان جورج» على الواجهة
البحرية لبيروت.
حتى األول من أيار (مايو) املقبل ـ ـ
لالستعالم03/872013 :

ّ
لبنانية على
«شنكبوت» أول درام��ا
ّ
لبنانية تحصد
اإلنترنت ،وأول دراما
 Emmy Awardsع����ن ف���ئ���ة البرامج
ال���رق���م ّ���ي���ة ف���ي «ك�������ان» .ت��ث��ب��ت تجربة
ّ
الواقعية ،ونقل
«بطوطة فيلمز» أن
على حقيقته
اللبناني
نبض الشارع
ّ
ومن دون تجميل وال تصنع ،قادران
ّ
واستقطاب
العاملية
على الوصول إلى ّ
ّ
ّ
ال���ج���م���ه���ور .ول���ع���ل���ه���ا ت����ح����ث صناع
ال���درام���ا اللبنانيني ال��ذي��ن يشتكون
من عدم القدرة على تسويق أعمالهم
ع��ل��ى ال��ف��ض��ائ ّ��ي��ات ال��ع��رب ّ��ي��ة ،ع��ل��ى أن
يبحثوا ع��ن ن��ص��وص تشبه واقعنا
ومجتمعنا ،واالبتعاد عن الحكايات
املعلبة والقصص املفبركة...
ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��د أم���س في
«األونيسكو» ،بحضور وزير الثقافة
ف��ي حكومة تصريف األع��م��ال سليم
وردة ،أع��ل��ن��ت م��ن��ت��ج��ة ال��ع��م��ل كاتيا
ص���ال���ح (ب���ط���وط���ة ف��ي��ل��م��ز) الجائزة.
إل����ى ج��ان��ب��ه��ا ج��ل��س ب��ط��ل املسلسل
حسن عقيل (املعروف بـ«سليمان»)،
ومؤلفه باسم بريش ،ومخرجه أمني
ّ
ّ
مجرد سلسلة
درة« .شنكبوت ،ليس
ّ
درام���ي���ة ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت ،ب��ل مشروع
ّ
ويعبر
ت��ف��اع��ل ّ��ي» .ه��ك��ذا ت���راه ص��ال��ح.
أص���ح���اب ال��ع��م��ل ع���ن ط��م��وح��ه��م بأن
ت��ت��ح��ول الشنكبوتية إل���ى ط��ائ��ف��ة أو
فئة أو حزب فعال في املجتمع.
«ع�����ن�����د ان����ط��ل�اق����ت����ن����ا ،ت���وج���ه���ن���ا إلى
ج�����م�����ه�����ور ال������ش������ب������اب امل�������دم�������ن على
ّ
اإلنترنت ،الذي يرى أن التلفزيون ال
يخاطبه ،وبدأنا صياغة موضوعات

ّ
حسن عقيل وكاتيا صالح وأمني درة

ت��ه��م��ه ،وال تناقشها غ��ال��ب��ًا الدراما،
ون���ج���ح���ن���ا» ،ت���ق���ول ص����ال����ح .اإلقبال
ال��ج��م��اه��ي��ري ال���واس���ع ع��ل��ى متابعة
حلقات «شنكبوت» لم يقتصر على
ال��ج��م��ه��ور ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ق��ط ،ب��ل وصل
إلى مصر واألردن وسوريا وفلسطني
والسعودية وقطر واإلم����ارات وكندا
وف���رن���س���ا وأم����ي����رك����ا .وي����ع����زو مخرج
ال����ع����م����ل أم����ي���ن درة ن�����ج�����اح تجربة
«شنكبوت» إل��ى التفاعل والتواصل
ّ
بني صناع العمل وجمهور الشباب.
ّ
تلفزيونيًا ،يقول:
وعن إمكان عرضه
ّ
عرضه تلفزيونيًا ،بعد
«سنتفق على
ً
انتهاء عرضه كامال على اإلنترنت».
بعد سنة كاملة على انطالقته في آذار
(م����ارس)  ،2010يختتم «شنكبوت»
م���وس���م���ه ال���خ���ام���س واألخ�����ي�����ر ف����ي 6
أي���ار (م��اي��و) امل��ق��ب��ل ...ه��ك��ذا ،يودعنا
بجائزة «إيمي» ،وببصمة لن تمحى
ّ
املحلية.
من دفاتر الدراما
www.shankaboot.com

