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21

ّ
«الجديد» تولعها مع محمد ورويدا
رادار

ّ
تحضر القناة
برنامج
اللبنانية ّ
مواهب يتولى
تقديمه مغنيان
هما محمد اسكندر
ورويدا عطية.
لكن الجديد الذي
يحمله المشروع
أنه ُ
سيلقي الضوء
على مشتركين
المعين في
الرقص والشعر
والمونولوج،
وسينقسمون
إلى فريقين بحسب
المناطق

زكية الديراني
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ،اق ـتــرحــت قـنــاة
«الـ ـج ــدي ــد» ع ـل ــى م ـح ـمــد اس ـك ـنــدر
أن يـ ـق ـ ّـدم ب ــرن ــام ـج ــا غ ـنــائ ـيــا عـلــى
شاشتها ،لكن املـشــروع لــم يبصر
الـ ـ ـن ـ ــور وب ـ ـقـ ــي كـ ــامـ ــا عـ ـل ــى ورق.
لـكــن حــالـيــا ت ـغـ ّـيــرت ك ــل املـجــريــات
وأصـ ـب ــح ال ـح ــدي ــث ج ـ ّ
ـدي ــا ،بـعــدمــا
ّ
وق ــع املـغـنــي الـلـبـنــانــي أخ ـي ـرًا على
عقد لتقديم الـبــرنــامــج إلــى جانب
امل ـغ ـن ـيــة الـ ـس ــوري ــة روي ـ ـ ــدا ع ـط ـيــة.
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـن ــاجـ ـح ــة ب ـ ــن ع ـ ّط ـيــة
وص ــاح ــب أغ ـن ـيــة «ال ـع ــال ــم جــنــت»
ّ
الح ـظ ـت ـه ــا «الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» يـ ـ ــوم ح ــا
(قبل أشهر) ضيفني على برنامج
«بـ ـع ــدن ــا مـ ــع رابـ ـ ـع ـ ــة» (ال ـخ ـم ـي ــس
ب ـع ـ ّـد نـ ـش ــرة األخـ ـ ـب ـ ــار امل ـس ــائ ـي ــة)،
وغ ــن ـي ــا ب ـع ـفــويــة وك ــان ــت األن ـظ ــار
مشدودة صوبهما .لكن ما طبيعة
ال ـع ـمــل ال ـ ــذي س ـي ـقـ ّـدمــه ال ـث ـنــائــي؟
تـقــوم فـكــرة امل ـشــروع املنتظر على
اكتشاف املواهب ،لكن ال الغنائية
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل أي ـ ـضـ ــا م ـ ــواه ـ ــب فــي
الــرقــص والشعر واملــونــولــوج .كما
أن امل ـش ـت ــرك ــن س ـي ـن ـق ـس ـمــون إل ــى
فريقنيّ :
األول تديره رويدا ،والثاني
ّ
زميلها ،وسيوزع املشتركون وفق
انتماءاتهم املناطقية .فقد وجدت
«ال ـج ــدي ــد» أن امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة
تشوبها شتى أنــواع االنقسامات،
ّ
وت ـســاء لــت مل ــاذا ال نـ ــوزع املــواهــب
الالفتة بحسب مناطقهم ليظهروا
الـجــانــب اإليـجــابــي فــي قــراهــم بدل

ال ـصــورة ال ـس ــوداء عـنـهــا؟ لــن يبدأ
ت ـصــويــر ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ــذي ل ــم يـتـ ّـم
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ا ّسـ ـم ــه ب ـع ــد قــري ـبــا،
بـ ــل ربـ ـم ــا يـ ـت ــأخ ــر ري ـث ـم ــا يـنـطـلــق
«ص ـ ــوت ـ ــك شـ ـغـ ـل ــة» ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم ــه
أم ـ ـيـ ــر يـ ــزبـ ــك ومـ ـ ـي ـ ــراي م ــزرع ــان ــي
ح ـصــري (األخـ ـب ــار ،)2015/1/13
املـ ـت ــوق ــع عـ ــرضـ ــه الـ ـشـ ـه ــر امل ـق ـب ــل.
ل ـكــن ال ـت ـح ـض ـيــرات ان ـط ـل ـقــت وب ــدأ
تـشـكـيــل ف ــري ــق اإلع ـ ـ ــداد وس ـي ـكــون
على رأســه امللحن والشاعر فارس
اسـ ـكـ ـن ــدر ،ع ـل ــى أن يـ ـخ ــرج الـعـمــل
س ــام ــر دادايـ ـ ـ ــان .ب ـعــد االتـ ـف ــاق مع
مـتـخــرجــة بــرنــامــج «س ــوب ــر سـ ّتــار
 »2003واس ـك ـن ــدر ّ ،س ــوف يـت ّــوقــف
قريبًا برنامج «غنيلي ت غنيلك»
(كــل سبت  20:40على «الـجــديــد»)
ّ
يتوله علي الديك ،ولن ّ
تجدد
الذي
ّ
القناة عقدها مع املغني السوري،
إذ ّإرتـ ـ ــأت أن ا ّمل ــوس ــم ال ـث ــال ــث مــن
«غــن ـي ـلــي ت غــن ـي ـلــك» ق ـ ّـد اسـتـهـلــك
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،ولـ ـ ــم يـ ـع ــد يـ ـح ــق ــق ن ـس ـبــة
مشاهدة عالية على غرار املوسمني
األول ــن .وهـنــا يـطــرح ال ـســؤال :هل
ينتقل الــديــك إل ــى ق ـنــاة  mtvالتي
عـ ــرضـ ــت ع ـل ـي ــه س ــابـ ـق ــا م ـش ــروع ــا
ورفـ ـض ــه وت ـم ـ ّـس ــك ب ــال ــ»ال ـج ــدي ــد»
ّ
(األخ ـب ــار )2014/2/27؟ ي ـبــدو أن
األخـ ـي ــرة ال ت ـحـ ّـبــذ ف ـك ــرة ال ـبــرامــج
املـ ـ ــأخـ ـ ــوذة مـ ــن األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .ل ــذل ــك،
ّ
محلية تعتمد
قــررت إيـجــاد أفـكــار
عـ ـل ــى م ـغ ـن ـي ــن ي ـم ـل ـك ــان حـ ـض ــورًا
ش ـع ـب ـيــا وق ـ ــادري ـ ــن ع ـل ــى ال ـت ـقـ ّـديــم
بطريقة عفوية من دون ّ
أي تكلف.

م ــن امل ـ ـعـ ــروف أن اس ـك ـن ــدر ي ـطــرح
أغـ ـنـ ـي ــات مـ ـسـ ـت ــوح ــاة مـ ــن ال ــواق ــع
العربي واللبناني ويقارب مشاكل
اجتماعية ولو بالخفة والسطحية

لن ّ
تجدد المحطة عقدها
مع علي الديك
ـن ،وقـ ــد أث ـ ـ ــارت أع ـمــالــه
امل ـع ــروف ـت ـ ّ
بعض التحفظ ،وخصوصًا أغنية
«جمهورية قلبي» التي ظهر فيها
جانبه الذكوري بشكل واضح .أما

رويدا ،فتملك صوتًا الفتًا وتسعى
إل ــى ت ــرك بـصـمــة فــي عــالـّـم الـغـنــاء،
ل ـكــن طـمــوحـهــا ل ــم يـتـحــقــق لـغــايــة
ال ـيــوم .لــن يـهــرب امل ـشــروع الجديد
م ــن م ــوض ــوع امل ـقــارنــة بـيـنــه وبــن
بــاقــي بــرامــج ال ـهــواة الـتــي تعرض
على  mbcعلى غرار «أراب آيدول»
و»ستار أكاديمي» و»ذا فويس».
فهل ُي ـقــارن العمل بباقي البرامج
أم يكون مختلفًا عنها؟ باختصار،
ي ـغ ـي ــب ع ـل ــي الـ ــديـ ــك عـ ــن ال ـش ــاش ــة
ليترك مكانه لثنائي ربـمــا ينجح
في مشروعه ،ولكن ما الجديد الذي
ّ
سيقدمه رويدا ومحمد؟

ّ
السيسي ناقدًا فنيًا يذكر النجوم بيوم الحساب
عجبي!

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ال يفوت الرئيس املصري عبد الفتاح
الـسـيـســي أي ل ـق ــاء م ــع ال ـف ـنــانــن أو
اإلعــامـيــن مــن دون توجيه رسائل
ّ
تشدد على أهمية مراجعة املضمون
الفني واإلعالمي.
ً
بعد تسريبات بثت قبل أيام ،كاشفة
ع ـ ــن ت ــوجـ ـيـ ـه ــات مـ ــارس ـ ـهـ ــا م ـك ـت ـبــه
اإلعــامــي أيــام ترشحه لالنتخابات
على اإلعالميني املصريني (األخبار
 ،)2015/1/20جاءت رسالته األخيرة
إلـ ــى امل ـم ـث ـلــن أح ـم ــد ال ـس ـقــا وي ـســرا
لتحصد ّ
كمًا كبيرًا من الجدل« .والله
هتتحاسبوا على اللي بتقدموه ده»
هكذا خاطب الرئيس النجمني خالل

أثنت يسرا على تصريحاته
وزادت عليها!
االحتفال بعيد الشرطة في القاهرة
ص ـب ــاح الـ ـث ــاث ــاء .ال ــرس ــال ــة ل ــم تـكــن
موجهة إلى السقا ويسرا بالتحديد،
ّ
ّ
بل إلى كل الفنانني املصريني .إال أن
خـ ـط ــاب ال ـس ـي ـس ــي خ ـص ــص ال ـك ــام
باعتبارها النجمني الوحيدين
لهما
ّ
الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـلـ ــق ـ ـيـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ــوة لـ ـحـ ـض ــور
االحتفال.
الكلمات التي استخدمها الرئيس،
أثارت موجة من التساؤالت من جهة،
وال ـس ـخ ــري ــة م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ح ــول
األسـلــوب الــذي يخاطب به النجوم،
ّ
وخ ـص ــوص ــا أن ال ـس ـقــا أو ي ـس ــرا لم
يشتهرا بتقديم أعـمــال «مثيرة» قد
ّ
تسبب استياء شريحة من الجمهور.

هذا األمر دفع يسرا إلى الخروج في
ّ
ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة لـلـتــأكـيــد أن
رسالة السيسي «عامة» ويقصد بها
كل الفنانني».
«ضمير ّ
املؤسف أنها أعربت عن «سعادتها
بــاه ـت ـمــام ال ــرئ ـي ــس بــال ـفــن امل ـصــري
وب ـقــوة امل ـحــروســة الـنــاعـمــة ال ـقــادرة
على عبور الحدود».
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ي ـ ـ ـسـ ـ ــرا ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
لـبــوابــة «األهـ ــرام»« :الــرئـيــس خاطب
ضـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــرن ـ ــا ج ـ ـم ـ ـي ـ ـعـ ــا ،ألن رب ـ ـنـ ــا
هيحاسبنا على ده ،وكــل منا ال بد
من أن يكون أمينًا في رسالته.
وبــال ـتــأك ـيــد ال ــدن ـي ــا ل ـي ـســت وردي ـ ــة،
ول ـك ــن ال ب ــد م ــن زرع ق ـيــم وم ـب ــادئ
فــي أج ـيــال قــادمــة ،وه ــو مــا سيأخذ
فترة على املــدى الطويل» .وأضافت
ّ
إن «رسالة الرئيس اليوم مسؤولية
كـبـيــرة عـلــى ك ــل واحـ ــد ،حـتــى م ــن ال
يعمل.
وال ــرئ ـي ــس ال يـمـلــك ع ـصــا سـحــريــة،
ون ـ ـحـ ــن بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى مـ ـس ــاع ــدت ــه».
واع ـت ـبــرت الـنـجـمــة الـشـهـيــرة عـبــارة
السيسي بمثابة فــرصــة كــي يطلب
الـفـنــانــون مــن الــدولــة دع ــم السينما
والـ ــدرامـ ــا م ــن أج ــل ال ـن ـهــوض بهما
كما ينبغي.
وكــان الرئيس املـصــري قــد استخدم
تعبيرًا مشابهًا في آخر لقاء جمعه
مع اإلعالميني خالل زيارته األخيرة
ألب ــو ظ ـبــي .إذ ق ــال حــرفـيــا «ســأكــرر
أم ــام ـك ــم م ــا قـلـتــه ف ــي األزه ـ ــر بـشــأن
ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ،أنـ ــا وأنـ ـت ــم أم ــام
ّ
ربـنــا ي ــوم الـقـيــامــة ،ألن مـصــر أمــانــة
ف ــي أع ـن ــاق ـن ــا ،وم ـث ـل ـمــا أنـ ــا مـهـمــوم
بها ،يجب أن تكونوا مهمومني بها
أيضًا».

