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عابد فهد« ...نوايا» غير بريئة في مصر!
وسام كنعان
ك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـقـتـحــم عــابــد فهد
بيروت هذا العام من بوابة لم يسبق
ل ـل ــدرام ــا أن دخ ـل ـت ـهــا ،أي م ــن خــال
مسلسل «أط ـل ـقــوا ال ــرص ــاص» الــذي
كتبه سامر رضوان .لكن العمل ّ
تأجل
لـ ـظ ــروف إن ـت ــاج ـي ــة .ك ـ ــان ف ـه ــد عـلــى
وشــك أن يكتفي بإطاللة وحيدة في
خماسية «يــا جــارة ال ــوادي» ملمدوح
ح ـم ــادة وال ـل ـيــث حـجــو م ــن مسلسل
«أهل الغرام .»3
ّ
لكنه عاد ّ
ليبدل خطته ويوافق على
ُ
عـ ــرض م ـص ــري ي ــدخ ـل ــه «ه ــول ـي ــوود
ال ـ ـشـ ــرق» ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،إذ بــاشــر
ال ـن ـجــم الـ ـس ــوري ف ــي ت ـصــويــر دوره
فـ ــي م ـس ـل ـســل «ن ـ ــواي ـ ــا ب ــريـ ـئ ــة» (60
حـلـقــة ـ ـ ـ ـ تــأل ـيــف ورشـ ــة مـحـمــد أمــن
راضـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف أحـ ـ ـم ـ ــد شـ ــوقـ ــي،
وإخــراج عثمان أبــو اللنب) .يعد هذا

ال ـع ـمــل ال ــراب ــع ل ـشــركــة Clockwork
 .Temptationورغ ــم أن ــه سـبــق لبطل
«الـ ـ ـ ـ ــوالدة م ــن الـ ـخ ــاص ــرة» أن لـعــب
دور بطولة في الدراما املصرية ّ إلى
جانب ليلى علوي في «الكابنت ّ عفت»
( 2010ل ـل ـم ـخــرج سـمـيــح ال ـن ــق ــاش)،
إال أن ــه ال ـي ــوم أمـ ــام ت ـح ـ ٍّـد ج ــدي ــد في
إتقان اللهجة ،والقبض على مفاصل
الشخصية وانتماءاتها املجتمعية
ف ـ ــي بـ ـل ــد ال ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه فـ ـه ــد ك ـمــا
ي ـعــرف عــن ب ـلــده .مــع ذل ــك ،فحظوظ
النجاح كبيرة لتكريسه رقمًا صعبًا
ّ
فــي مـصــر ،على اعـتـبــار أن املسلسل
ي ـق ــارب ع ــال ــم املـ ــال وامل ــاف ـي ــا والـقـتــل
واالن ـت ـقــام وان ـع ــدام الــرحـمــة وف ــق ما
يخبرنا مـصــدر مــن ورش ــة الكتابة.
تــدور قصة العمل حــول رجــل أعمال
ي ـتــاجــر ف ــي ال ـس ــاح وت ـظ ـهــر أس ــرار
مــن املــاضــي ي ـحــاول مـنــع انتشارها
درءًا للفضائح وحفاظًا على أسرته.

ورجل األعمال هذا ّ
يجسده فهد الذي
بــرع في هــذه األدوار وأجــاد صناعة
«كــاراك ـت ـيــر» خ ــاص بــالــرجــل الـقــوي
والدموي أضفى في مبالغاته وردود
فعله قيمة فنية لألداء التمثيلي.
في اتصالنا معه من موقع التصوير،
ي ـقــول الـنـجــم ال ـس ــوري« :ف ــي «نــوايــا
بــريـئــة» ،نـحــن مــع نــوايــا غـيــر بريئة
إطالقًا .سنكون مع أفعال شريرة عن
ســابــق إصـ ــرار وت ـ ّ
ـرص ــد .أف ـع ــال قتل
وان ـت ـق ــام ومـجـتـمــع م ـلــيء بــالـقـســوة
وتــاشــي القيم األخــاقـيــة النبيلة».
وع ـ ـ ــن ش ـخ ـص ـي ـت ــه ،يـ ـ ـق ـ ــول« :ألـ ـع ــب
شخصية فؤاد املركزية في العمل ،إذ
ترتبط بها غالبية األح ــداث ،ولديه
عالقات مزدوجة مع شركائه.
وك ــان ــت تـجـمـعــه ق ـ ّـص ــة ح ــب ب ــام ــرأة
تـصـبــح ف ــي م ــا ب ـعــد زوجـ ــة شــريـكــه!
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،س ـت ـس ــوء عــاق ـتــه
بـ ـه ــذا الـ ـش ــري ــك ،ل ـك ـن ـهــا ت ـس ـت ـمــر مــن

أج ـ ـ ــل املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـح ــال ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ال ت ـت ـك ــام ــل إال
بــوجــود هــذيــن الـشـخـصــن» .أمــا عن
ح ـي ــاة ف ـ ــؤاد االج ـت ـم ــاع ـي ــة وعــاق ـتــه
بـ ــأسـ ــرتـ ــه ،فـ ـيـ ـق ــول« :ي ــربـ ـط ــه زواج
م ـص ـل ـح ــة بـ ــزوج ـ ـتـ ــه ،ويـ ـتـ ـع ــرض ــان

رجل أعمال فاسد ودموي
يتاجر بالسالح في مسلسل من
إخراج عثمان أبو اللبن
لــإصــابــة نتيجة أف ـعــال انـتـقــامـيــة».
إضافة إلى هذه التركيبة ،توجد في
املسلسل شخصيات عدة مثل شقيق
فؤاد صاحب السطوة والنفوذ.
ّ
يتعرض ألخيه ويـهــدده بمحوه من
الـ ــوجـ ــود ،فـيـسـتـبـعــده إلـ ــى م ـك ــان ال
يمكنه الخروج منه.

ّ
عــن كــل ذل ــك ،يـكــثــف املـمـثــل الـســوري
رؤيـ ـت ــه ل ـل ـح ـكــايــة بــأن ـهــا «تـلـخـيــص
ملجتمعات مخملية قد ال نراها نحن
أبناء الطبقة الوسطى وال نتعايش
معها فــي الـحـيــاة ،لكننا نتسلل في
هذا العمل إلى أعماقها ونحاول رفع
النقاب عن أسرارها ومعرفة كم هي
ً
دموية فعال».
لـكــن ألـيــس انـتـمــاء املـمـثــل للمجتمع
ً
املـ ـص ــري ك ـف ـي ــا ب ـك ـشــف مــاب ـســاتــه
ّ
بطريقة أبــرع؟ يرد فهد« :العنف هو
ذاته في كل مكان وزمان» ،وماذا عن
اللهجة؟ يجيب« :سبق لي أن شاركت
في مسلسل مصري ،وأواظــب حاليًا
عـلــى الـتـمــريــن وال ـق ــراءة لـيــل نـهــار».
يلعب أدوار البطولة إلى جانب فهد
كـ ــل مـ ــن أشـ ـ ــرف زكـ ـ ــي ،س ــوس ــن ب ــدر
وداريـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــداد ،وس ـي ـع ــرض خ ــارج
امل ـ ــوس ـ ــم ال ــرمـ ـض ــان ــي عـ ـل ــى ق ـنــاتــي
«النهار» و.osn

برمجة

عودة برامج المسابقات النجوم يلعبون ويربحون
زكية الديراني
ف ــي ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر) امل ـق ـب ــل ،تـشـهــد
الـقـنــوات املحلية انطالقة جــديــدة في
ّ
تستمر لحني حـلــول شهر
برمجتها
رم ـ ـضـ ــان (حـ ـ ــزيـ ـ ــران /ي ــونـ ـي ــو) .لـكــن
ال ــاف ــت ف ــي املـ ـش ــاري ــع ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرة ،ع ـ ـ ـ ــودة ب ـ ــرام ـ ــج األل ـ ـعـ ــاب
واملسابقات إليها ،بعدما اختفت في
الـسـنــوات املــاضـيــة ،إثــر مــوجــة برامج
الهواة في الغناء والتمثيل والرقص
ال ـ ـتـ ــي اكـ ـتـ ـسـ ـح ــت ال ـ ـشـ ــاشـ ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا.
ال ـقــائ ـمــون عـلــى ال ـق ـنــوات وجـ ــدوا أنــه
يجب إحياء مشاريع األلـعــاب مجددًا
ألنها تجذب املشاهدين وتكشف عن
جانب آخر لدى النجوم املشتركني.
ّ
تصور ناديا البساط
في هذا السياق،
الـ ـي ــوم ح ـل ـقــة ت ـجــري ـب ـيــة م ــن بــرنــامــج
ج ــدي ــد ي ـح ـم ــل اس ـ ــم «م ـ ــن ب ـي ـع ــرف»
س ـي ـع ــرض أوائ ـ ـ ــل شـ ـب ــاط ع ـل ــى ق ـنــاة
 .mtvيـ ـق ــوم ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـ ـح ـ ٍّـد بــن
سبعة نجوم من مجال واحــد تقريبًا
(ممثلون أو مغنون ،)...في املعلومات
ال ـعــامــة واألس ـئ ـل ــة ال ـســري ـعــة .وج ــدت

املحطة اللبنانية أن برامج املسابقات
لم يعد لها مكان في جدولة املحطات،
لــذلــك قـ ــررت عــودت ـهــا إل ــى كــامـيــرتـهــا
لكي تكون ّ
سباقة في أفكارها .وكانت
البساط ّ
قدمت في عام  2013برنامج
 The Winner Isالذي عرض على قناة
«دبـ ـ ــي» ،وم ــن ث ــم غــابــت ع ــن الـشــاشــة
فترة طويلة.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ــر ،ي ـس ـت ـع ـ ّـد رودول ـ ــف
هــال لتقديم برنامج  the showعلى
ّ
قـنــاة  lbciالـتــي تـبــث حــالـيــا الـبــرومــو
الترويجي لــه .يـقــوم العمل مــن خالل
عنوانه العريض ،على استعراضات
ّ
تتضمن
راقصة على املسرح مع فقرة
مجموعة من األلعاب.
مـ ــا ي ـم ـ ّـي ــز الـ ـب ــرن ــام ــج أنـ ـ ــه لـ ــن ي ـكــون
مـســاحــة لــأل ـعــاب فـحـســب ،ب ــل أشـبــه
ّ
بكوكتيل مـســل عـبــارة عــن مــزيــج بني
ّ
الـغـنــاء والــرقــص وال ـت ـحــديُ ،
ويـخــرج
املـ ـش ــاه ــد م ـ ــن حـ ــالـ ــة ال ـ ــروت ـ ــن ال ـت ــي
ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى بـ ـع ــض الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج .لــم
تـحـ ّـدد  lbciمــوعــد انـطــاق ،the show
ل ـك ـن ـهــا ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح س ـت ـك ـشــف عـنــه
بداية الشهر املقبل ،ليقف بذلك وجهًا

لوجه ملنافسة برنامج «مني بيعرف».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،تـسـبــق م ــاي ــا دي ــاب
زم ـيــات ـهــا ل ـت ـقــديــم ب ــرن ــام ــج األل ـع ــاب
وامل ـســاب ـقــات «اس ـ ــأل الـ ـع ــرب» ،وت ـبــدأ

ّ
االثنني املقبل عرض عملها الذي يبث
م ـبــاشــرة عـلــى ال ـه ــواء .يـحـمــل «اس ــأل
العرب» الكثير من الفقرات الجديدة،
أولها أن البرنامج يقوم على مسابقة

يبدأ االثنين
المقبل عرض
برنامج «اسأل
العرب» لمايا
دياب

تطبيق على الهاتف املحمول ،ويمكن
املشاهدين االشتراك فيه بعد تحميل
املسابقة على الهاتف.
وك ــان ــت ن ـج ـمــة ف ــري ــق «ف ـ ــور ك ــات ــس»
سابقًا ،قد لفتت إلى أنها وافقت على
ت ـقــديــم ال ـب ــرن ــام ــج ألنـ ــه «ج ــدي ــد على
ال ـس ــاح ــة وال يـ ـك ـ ّـرر ن ـف ـس ــه» .وس ـبــق
ملايا أن ّ
قدمت البرنامج الفني «هيك
منغني» على قناة  mtvملــواســم عــدة،
ومــن ثــم ق ــررت االت ـجــاه نحو مشروع
ّ
تلفزيوني بعيد عن الفن.
يقوم «اسأل العرب» على االستفتاءات
املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاه ــدي ــن ،وتـ ـ َّ
ـوجـ ــه
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن االسـ ـئـ ـل ــة واألج ـ ــوب ـ ــة،
وعلى املشاهدين التصويت لإلجابة
الـصـحـيـحــة مــن وج ـهــة ن ـظــرهــم .وفــي
االسـتــوديــو ،يجب على املشتركني أن
ي ـعــرفــوا اإلج ــاب ــة ال ـتــي أج ـمــع عليها
أكـبــر ع ــدد مــن املـشــاهــديــن فــي املـنــزل،
وكـلـمــا زاد ربـحـهــم لـلـنـقــاط حـصـلــوا
على جوائز نقدية أكبر.
إذًا ،بـعــد املـنــافـســة فــي بــرامــج الـهــواة
والغناء ،هل تنتقل هــذه العدوى إلى
برامج املسابقات واأللعاب؟

وثائقي

عباس فنيش :حزب الله في سوريا« ...خيار الضرورة»؟
زينب حاوي
تـ ــدخـ ــل «حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
إشكالية ما زالت حاضرة حتى اليوم
عـنــد ال ـحــديــث عــن األس ـب ــاب املــوجـبــة
ل ـهــذا ال ـتــدخــل .مــوجــة ع ــارم ــة أثـيــرت
مـحـلـيــا وع ــرب ـي ــا ودولـ ـي ــا اسـتـثـمــرت
املـ ــوضـ ــوع س ـي ــاس ـي ــا وع ـس ـك ــري ــا مــن
كــل األط ــراف املتصارعة على املسرح
ال ـس ــوري .وثــائـقــي «خ ـيــار ال ـضــرورة:
حــزب الله في سوريا» (فكرة وإعــداد
وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ـب ـ ــاس فـ ـنـ ـي ــش ـ إن ـ ـتـ ــاج
«املـيــاديــن») يـحــاول اإلجــابــة عــن هذه
اإلشكالية ،عبر وضعها في إطارها
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي وامل ـ ـيـ ــدانـ ــي ال ـع ـس ـك ــري،
بـ ــاالت ـ ـكـ ــاء عـ ـل ــى مـ ـعـ ـطـ ـي ــات م ــوث ـق ــة،
واس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ب ـح ـث ـيــة
وإع ــام ـي ــة ل ـهــا ص ـلــة وث ـي ـقــة بــاملـلــف
ال ـســوري و«ح ــزب ال ـلــه» والـجـمــاعــات
اإلرهابية.
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «األخ ـ ـب ـ ــار» ،يــوضــح
اإلعالمي عباس فنيش أهم مفصلني

ح ـصــا ف ــي األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة :تــدخــل
ّ
التمدد الداعشي.
«حزب الله» ،واطراد
ّ
يتعقب فنيش أسباب هذا الدخول عبر
سرد السياقات التاريخية وامليدانية.
سيعيدنا بـهــذا الشريط ( 50دقيقة)
إلــى بــدايــات األزم ــة فــي آذار (م ــارس)
 2011وك ـيــف ج ــرت ع ـس ـكــرة ال ـحــراك
الـشـعـبــي ،وبـ ــدأت تـطـلــق الـتـهــديــدات
ن ـحــو «ح ـ ــزب ال ـل ــه» ب ـمــواج ـه ـتــه بعد
إسقاط نظام بشار األسد ،وكيف بدأ
تدفق املقاتلني من العالم إلى سوريا.
وتزامن ذلك مع تدفق األمــوال وإزالــة
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـج ـغ ــراف ـي ــة
للبلدان العربية .ومــع غياب الــروايــة
الــرسـمـيــة لـلـحــزب عــن أس ـبــاب دخــول
ســوريــا ،يحضر فــي الفيلم التعاطي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي طـ ـ ــوال سـ ـن ــوات األزمـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة وم ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا،
خصوصًا تسليمه بــأن ســوريــا جزء
مـ ــن ح ـل ـق ــة م ـم ـت ــدة مـ ــن ط ـ ـهـ ــران إل ــى
فلسطني .ويـضــيء العمل أيضًا على
الـتـقــاطــع املـقـصــود أو غـيــر املـقـصــود

ب ــن ال ـت ـصــري ـحــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة من
ج ـهــة ،وال ـع ـمــل امل ـي ــدان ــي لـلـجـمــاعــات
املسلحة السورية من جهة أخرى.
ّ
ول ـع ــل أبـ ــرز م ــا يــأخــذنــا إل ـي ــه الـفـيـلــم
هــو ال ـســؤال ال ــذي أضـحــى مــع الوقت
كليشيه تـتـقــاذفــه ال ـقــوى السياسية
ف ــي ل ـب ـن ــان :ه ــل دخـ ــول «حـ ــزب ال ـلــه»

شروحات تفصيلية عبر
تقنية الغرافيكس مع خرائط
عسكرية ميدانية
هــو ال ــذي اسـتــدّعــى تـمــدد الجماعات
اإلره ــاب ـي ــة ،أم أن ــه أت ــى ضـمــن سـيــاق
مـحــاربــة هــذه الـجـمــاعــات الـتــي كانت
ً
أص ـ ــا ع ـلــى األرض ال ـس ــوري ــة؟ وفــي
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن هـ ــذا الـ ـتـ ـس ــاؤل ،يــرتـكــز
اإلعـ ــامـ ــي ال ـل ـب ـنــانــي ع ـل ــى دراسـ ـ ــات
«مـعـهــد واشـنـطــن لـسـيــاســات الـشــرق
األدن ـ ـ ــى» ال ـ ــذي أك ـ ـ ّـد أن ن ـحــو  8آالف

مقاتل وفــدوا إلــى سوريا في نيسان
(أب ـ ــري ـ ــل) ع ـ ــام  ،2011وب ـ ـعـ ــده بـ ــدأت
عـنــاصــر مــن «ال ـق ــاع ــدة» و«ال ـن ـصــرة»
ب ــال ـت ــواف ــد إلـ ــى األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة.
بـمـعـنــى آخـ ــر ،تــدخــل ال ـح ــزب رسميًا
يسجل في خريف  2013بعيد الدخول
إلــى بلدة القصير السورية ،ليتعقب
الشريط ضمن السرد التاريخي أبرز
امل ـح ـطــات املـمــاثـلــة م ــن الـقـلـمــون إلــى
الزبداني حديثًا.
 5شخصيات مــن بـلــدان مختلفة لها
ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ــاملـ ـي ــدان الـ ـس ــوري
ع ـس ـك ــري ــا أو س ـي ــاس ـي ــا ،س ـت ـت ـعــاقــب
فــي الـشــريــط ،لـتــدلــي بــوجـهــة نظرها
حـ ـي ــال اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـطــرح ـهــا:
مـ ـ ــراسـ ـ ــل صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «لـ ـ ـ ــو ف ـ ـي ـ ـغـ ــارو»
ال ـفــرن ـس ـيــة ج ـ ــورج م ــال ـب ــرون ــو ال ــذي
أض ـ ـ ـحـ ـ ــى مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــأن
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،وي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوالس بـ ــان ـ ـفـ ــورد
الـ ـب ــاح ــث الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي امل ـت ـخ ـصــص
ّ
فــي ش ــؤون «ح ــزب ال ـل ــه» .ول ـعــل أبــرز
م ــا ق ــال ــه ،أن الـ ـح ــرب الـ ــدائـ ــرة ال ـي ــوم

ف ــي س ــوري ــا والـ ـ ـص ـ ــراع ف ــي املـنـطـقــة
ال ي ـ ـ ـنـ ـ ــدرجـ ـ ــان ض ـ ـمـ ــن «ح ـ ـ ـ ـ ــرب ب ــن
الشيعة والسنة والعلويني ،بــل على
مـصــالــح اسـتــراتـيـجـيــة» .وم ــن ضمن
الـشـخـصـيــات ،يحضر رئـيــس «مــركــز
ال ـقــرن الـعــربــي» فــي الـسـعــوديــة سعد
بـ ــن عـ ـم ــر ،واملـ ـحـ ـل ــل الـ ـت ــرك ــي مـحـمــد
زاه ــد غ ــول ،واملـتـخـصــص فــي شــؤون
الـجـمــاعــات اإلســامـيــة و«ح ــزب الله»
م ــوش ـي ــه م ـي ـغ ــوز (وحـ ـص ــل ذل ـ ــك مــن
خـ ــال وس ــاط ــة ش ــرك ــة إن ـ ـتـ ــاج) .هــذه
اآلراء والتحاليل ستواكبها شروحات
تفصيلية عبر تقنية الغرافيكس ،إذ
ستظهر مـشـهــديــا مـجـمــوعــة خــرائــط
عسكرية ميدانية ،أبــرزهــا خريطتان
ت ـقــارنــان ب ــن م ــا قـبــل دخ ــول الـحــزب
إلى سوريا وما بعده ،وما رسا عليه
امليدان السوري اليوم.
وثــائـقــي «خ ـيــار ال ـض ــرورة :ح ــزب الـلــه في
ســوريــا» غـدًا  21:00بتوقيت بـيــروت على
«امليادين»

