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رادار

«ذا فويس» في  !2018جواب نهائي؟
زكية الديراني
ضربة ثانية ّ
تعرض لها «ذا فويس» الــذي يعرض على .mbc
البرنامج الذي تأجل عرضه حتى أوائل كانون االول (ديسمبر)
الحالي ،ها هو يتأجل مرة أخرى لخريف  .2018وكان االعالن
ع ــن ان ـض ـم ــام نـ ـ ــوال ال ـكــوي ـت ـيــة (إلـ ـ ــى جــانــب
عــاصــي الـحــانــي والـيـســا ومـحـمــد حـمــاقــي)
ّ
إلى «ذا فويس» مكان أحالم ،قد شكل مشكلة
كبرى ّأدت إلى تعديل توقيت انطالقته على
 mbcو  .lbciفمن املعروف أن غالبية الحلقات
كانت قد ّ
صورت في الخريف املاضي ودخلت
مرحلة املونتاج للعرض ،فجاء خبر التحاق
الكويتية بالعمل مـكــان زميلتها االمــاراتـيــة
بـ ـسـ ـب ــب تـ ـغ ــري ــدتـ ـه ــا ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة (األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار
ّ
وتدمر
 ،)2017/11/13لتعرقل سير املشروع
املــرحـلــة الـتــي ت ـ ّـم تـصــويــرهــا ســابـقــا .عندها
ق ـ ّـررت الشبكة الـسـعــوديــة عــرض «ذا فويس
كـيــدز» (كــل سبت  )20:30مـكــان «ذا فــويــس» ،ريثما تستحدث
صيغة معينة لعودة برنامج الكبار.
لكن إعادة البرنامج إلى الشاشة لم تكن بهذه السهولة ،إذ وقعت
شركة «تالبا الشرق األوسط» (مع  )mbcفي مشكلة ارتفاع كلفة
ّ
التصوير مـجــددًا .إذ يحكى أن تصوير الحلقات األول ــى كلف

نحو  4ماليني دوالر .وفي حال ّ
تمت إعادة التصوير ،سوف ّ
يتم
ّ
دفع املبلغ نفسه أيضًا .هذا الرقم ال يستهان به في ظل األزمة
املادية التي ّ
تمر بها القنوات وشركات اإلنتاج.
مـ ــن ه ـ ــذا امل ـن ـط ـل ــق ،درس ـ ـ ــت  mbcجـ ـيـ ـدًا خ ـط ــوت ـه ــا ال ـح ــال ـي ــة،
وق ـ ــررت إع ـ ــادة تـصــويــر ال ـبــرنــامــج ف ــي ال ـخــريــف املـقـبــل ريثما
ّ
يــتـضــح مستقبلها بـعــد اعـتـقــال ول ــي العهد
السعودي محمد بــن سلمان ملؤسس القناة
ول ـيــد االب ــراه ـي ــم ،وعـ ــدم االفـ ـ ــراج ع ـنــه لـغــايــة
اآلن.
ه ــذا الـ ـق ــرار تـتـخـلـلــه اح ـت ـم ــاالت عـ ــدة ،منها
ّ
إيـ ـج ــاد حـ ــل لـ ـع ــودة أحـ ـ ــام م ــن اجـ ــل ع ــرض
ال ـبــرنــامــج بصيغته األول ـ ــى ،وه ــي الـخـطــوة
األسهل .أما في حال لم تعد الفنانة االماراتية
إلى كرسيها ،فسيجرى التصوير مجددًا ،مما
يعني إعادة املشتركني إلى لبنان وغالبيتهم
م ــن الـخـلـيـجـيــن .وم ــن املـ ـع ــروف أن غــالـبـيــة
الدول الخليجية منعت مواطنيها من السفر
إلى بيروت ،ولن يجرؤ ّ
أي مشترك على مخالفة القرار .بالتالي،
ّ
فحضورهم للتصوير مـجــددًا غير مـتــاح حــالـيــا .فــي ظــل هذه
ّ
األمور املعقدة من جميع النواحي املادية والسياسية والفنية،
وجــدت  mbcأن قــرار التأجيل هــو األفـضــل لها ،وتــركــت للوقت
معالجة القضايا الشائكة.

تصوير الحلقات
كلف نحو 4
األولى ّ
ماليين دوالر

 .2017صنعت الـفــرقــة ديناميكيتها
من وعي ألهمية دور املسرح وتأثيره
وتفاعله مع محيطه ،ومن محاوالتها
ّ
املستمرة لوضع املمارسة املسرحية
داخ ـ ــل ال ـف ـع ــل ذات ـ ــه لـتـخـلـيـصـهــا مــن
ّ
تتقيد بأطر
دور الشاهد السلبي .لم
ّ
ث ــاب ـت ــة أو م ـس ــل ـم ــات م ـس ــرح ـي ــة ،مــا
دفعها دائمًا إلى مساءلة ممارساتها
وكتابة أعمالها ضمن رؤية جماعية
م ـع ــاص ــرة .إلـ ــى ج ــان ــب اهـتـمــامــاتـهــا
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،انـفـتـحــت
الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب م ـس ــرح ـي ــة
خارجية مكرسة ،داعـيــة إيــاهــا للقاء
الجمهور في بيروت ،ضمن «أرصفة
زقاق» ،ومهرجانها الذي انطلق العام
املاضي.
ه ــذه ال ـس ـنــة ،ت ــواصــل «زق ـ ــاق» إقــامــة
ّ
أرصـفـتـهــا عـلــى أن ت ـت ــوزع الـلـقــاءات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــورش طـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام .ال ـ ـبـ ــدايـ ــة
مـ ــع امل ـ ـخـ ــرج ال ـب ــري ـط ــان ــي أل ـك ـس ـنــدر
ّ
زي ـ ـلـ ــدن ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـح ــل ض ـي ـف ــا عـلــى
حـ ـ ــوار ونـ ـق ــاش م ـع ــه ( 12/20ـ ـ ـ س:
 ،)20:00ثــم س ـي ـقـ ّـدم ورش ــة عـمــل في
«جــامـعــة الـقــديــس يــوســف» (12/31
ّ
ـ ـ س .)15:30:ستتركز الــورشــة حول
ت ـق ـن ـيــات م ـســرح ـيــة اس ـت ـخــدم ـهــا في
ع ـم ـل ـي ــه  Beyond Caringو Love
الـ ـل ــذي ــن اشـ ـتـ ـغ ــل ف ـي ـه ـم ــا مـ ــع ع ـم ــال
ت ـن ـظ ـي ـفــات ح ـق ـي ـق ـيــن ومـ ــع ع ــائ ــات
ت ـس ـك ــن ف ـ ــي اإلق ـ ــام ـ ــات امل ــؤقـ ـت ــة فــي
زيلدن عن أدواته
بريطانيا .سيكشف ِ
العملية فــي بـنــاء املسرحيتني ،وفي

كيفية التعامل مع ممثلني محترفني
وآخ ــري ــن غـيــر مـحـتــرفــن .أم ــا الـلـقــاء،
فـيـعـ ّـد فــرصــة لـلـتـعـ ّـرف إل ــى أسـلــوبــه
امل ـس ــرح ــي ،وال ـك ـت ــاب ــة لـلـشـخـصـيــات
واملمثلني ،وعمله مع أفراد من خارج
املـ ـس ــرح ،ورؤيـ ـت ــه ملــوقــع امل ـس ــرح من
امل ـج ـت ـمــع ،وع ـلــى أدواتـ ـ ــه الـسـيــاسـيــة
التي تنطلق دائمًا من زاوية إنسانية.
ب ـعــدمــا وق ــع أع ـض ــاؤه ــا مـســرحـيـتــي
«م ـشــرح وط ـنــي» و«ج ـنــة جـنــة جنة»
فــي «مـعــرض بـيــروت العربي الدولي
لـلـكـتــاب» ،ستفتتح «زقـ ــاق» عــروض
االسـ ـت ــدي ــو ب ـم ـســرح ـيــة «الـ ـج ــواك ــر»
(راج ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادر) ،ال ـ ـ ــذي ت ــأخ ــذ فـيــه
امل ـ ـسـ ــرحـ ــة إل ـ ـ ــى أقـ ـ ـص ـ ــاه ـ ــا .م ـ ــن أول
ال ـع ــروض ال ـتــي يحتضنها الـفـضــاء
أيضًا 36« ،شارع عباس ـ حيفا» (21
و 12/22ـ ـ س )20:30 :الـ ــذي قـ ّـدمـتــه
الفلسطينية رائــدة طه قبل أشهر في
بـيــروت (إخ ــراج جنيد ســري الــديــن).
ك ــذل ــك ،س ـي ـس ـت ـض ـيــف املـ ـك ــان ع ــرض
«جــوغـيـنــغ» لـحـنــان ال ـحــاج عـلــي (25
و  26و 1 /27ـ ـ س .)20:30 :ه ــذا ما
يظهره البرنامج حتى اآلن ،على أن
تستمر العروض والــورش واألنشطة
ّ
لتعوض النقص
الثقافية طوال العام،
في الفضاءات املسرحية في بيروت.
«افتتاح استديو زقاق 20:00 :مساء اليوم
ـ ـ «استديو زقاق» (تقاطع كورنيش النهر ـ
برج حمود) .لالستعالم:
http://zoukak.org/events

«الجواكر» :وحوش أو مالئكة!
في «املهرجان الدولي للفنون في بــوردو» ،افتتحت «فرقة زقــاق» قبل
شهرين «الـجــواكــر» .سينطلق الـعــرض الجديد عند الثامنة والنصف
من مساء  16و 17و 18كانون األول (ديسمبر) في «استديو زقاق».
وفق زبيب ،يتناول العمل شريحة من األفراد املختلفني الذين يدفعهم
املجتمع إلــى الـتـطـ ّـرف والـهــامــش .مــن بــن ه ــؤالء املختلفون بالتفكير
وبالهوية الجنسية وغيرهما من الفروقات التي تكون أسبابًا كافية
لعزلهم من املجتمع .الحلول قليلة أمامهم :إما وحوش أو مالئكة .على
املسرح ،ستكون هناك ثالث شخصيات جيجي وفيكتوريا وجميلة
(يؤدي أدوارهن :مليا أبي عازار وجنيد سري الدين ومايا زبيب) .تعيش
النسوة الثالث في كواليس أحد املسارح .إنه عالم مغلق .يهربن عبره
من الواقع ليقعن ضحايا هواجسهن وماضيهن .هناك طفل ينتظرن
قدومه .تشير زبيب إلى أن العمل الذي أخرجه سري الدين وعمر أبي
ّ
عــازار (كتابة جماعية) يركز على الشخصيات وبنائها« ،فيما نلجأ
إلى الخيال» الذي يجعله مختلفًا عن عروضنا السابقة .يدخل العرض
األلوان الفاقعة في األزياء (تصميم محمود الصافي) ،واإلضاءة (غيوم
تيسون ونديم دعيبس) و«امليك آب» (محمد رضا) ،فيما ترافق املمثلني
موسيقى مباشرة للفنان اللبناني خضر عليق

روان...

«الـجــواكــر» 20:30 :مساء  16و 17و 18كانون األول (ديسمبر) ـ ـ
«استديو زقاق»

مناوشات

ممدوح حمادة مستاء من سرقات «المختار»
دمشق ــ وسام كنعان
ً
ّ
تمكن مسلسل «بقعة ضــوء» من أن يكون ملهمًا فاعال لألفكار
الكوميدية ،والشخصيات الدرامية الساخرة ،وساحة للتجريب
واالختبار .إذ ّ
قدمت لوحات عدة تحولت الحقًا إلى مسلسالت
بأكثر مــن ج ــزء .أشـهــر هــذه املسلسالت الـتــي طــرحــت بــدايــة في
لوحة تلفزيونية كــان «ضيعة ضايعة» و«أبــو جانتي» بمعنى
أنه يمكن استثمار الكاركتير الناجح الحقًا في أعمال مستقلة.
أسلوب انتهجته الدراما السورية وحققت من خالله نتائج طيبة
في بعض األماكن .أول من أمس ،نشرت «األخبار» على موقعها
تفاصيل عــن مسلسل «يــومـيــات املـخـتــار» (كـتــابــة محمود عبد
الكريم ،وإخراج علي شاهني) الذي بدأ تصويره االثنني في ريف
الالذقية ،ويتكئ فيه بطل املسلسل زهير رمضان على شخصية
املـخـتــار عـبــد ال ـســام الـبـيـســة ال ـتــي ّأداهـ ــا بـبــراعــة فــي املسلسل
الكوميدي الشهير «ضيعة ضايعة» (إخراج الليث حجو وكتابة
ممدوح َحمادة ـ  .)2008حمادة سارع على الفور إلى نشر توضيح
يحمل نفس التنديد واالستياء على صفحته على الفايسبوك،
إذ قــال« :بحسب «األخـبــار» اللبنانية ،بــدأ املمثل زهير رمضان
بتصوير عمل جديد يبشرنا بعض صناعه بأنه قد يصل الى
أل ــف لــوحــة ،ويعتمد عـلــى شخصية مـخـتــار أم الـطـنــافــس ،عبد
السالم البيسة .بغض النظر عما يملكه هو وغيره من حق في
القيام بذلك أو عــدمــه ،فإنني أرى أن هــذا األمــر هــو محاولة عن
قصد أو غير قصد إلغراق مسلسل «ضيعة ضايعة» في بحر من
الترهات وسوف يسيء الى العمل .وألفت نظر الجميع ،إلى أن ما
سيقال على لسان املختار املزيف ال عالقة له بـ «ضيعة ضايعة»،
وال بشخصياتها ولذلك يرجى عدم الخلط بني العملني الحقًا».
من جانبه ،ال يخفي الكاتب محمود عبد الكريم في اتصال مع
«األخبار» غضبه من أخذ األمور إلى هذا املكان .يشرح مالبسات

الممثل زهير رمضان

ً
املــوضــوع« :الـقـصــة بــاخـتـصــار أنـنــا نـقــدم عـمــا يــامــس قضايا
املــواطــن الـيــومـيــة ،وفـقــا للظرف الــراهــن .مــرة نحكي عــن مشكلة
الـكـهــربــاء ،وم ــرة عــن انـقـطــاع الـخـبــز ،وم ــرة عــن ال ـغــاء ،وأسـعــار
العملة وتــداعـيــاتـهــا عـلــى املــواطــن الـفـقـيــر .األحـ ــداث بغالبيتها
تجري في املحافظات الكبرى ومعظمها في دمشق ،وليس هناك
أي تقارب أو تشابه مع أجواء «ضيعة ضايعة» وال مع غيره من
ّ
األعمال .وفي أرشيفي عدد كبير من األعمال التي قلدها اآلخرون
ال العكس! لكن بطل املسلسل زهـيــر رمـضــان أراد أن يـقــدم هذه
الـقـصــص مــن خــال شخصية املـخـتــار البيسة عـلــى اعـتـبــار أنــه
حقق نجاحًا بهذا الكاركتير وحصد شعبية كبيرة .وقد أخذ إذنًا
من الشركة املنتجة ملسلسل «ضيعة ضايعة» وهي مالكة الحق
الحصري بمنح هذا اإلذن».

على الشاشة

«نقشت» :تنويع على التنميط واالبتذال
نادين كنعان
ّ
ال يختلف اثـنــان على أن مــا ُيـقـ َّـدم على  lbciمساء األحــد ضمن
املوسم الثاني من « take me outنقشت» (إنتاج فانيال برودكشن)
مبتذل في إطــار اإلثــارة الرخيصة الهادفة إلى جذب أكبر كمية
مــن املـشــاهــديــن .لكن رغــم سيل االن ـت ـقــادات ال ـحــادة الـتــي ترافق
البرنامج ال ــذي يـقـ ّـدمــه ف ــؤاد يمني منذ املــوســم املــاضــي ،ال يــزال
ّ
متفوقًا على «ديو املشاهير» الذي
يحقق نسب مشاهدة عالية،
ّ
تـعــرضــه  mtvفــي الــوقــت نـفـســه! صـحـيــح أن الـنـسـخــة الـجــديــدة
حاولت تفادي بعض األخطاء السابقة عبر استقبال أشخاص
مــن شــرائــح عمرية مختلفة ،وتـنــويــع الـضـيــوف لجهة اللوكات
ّ
والوضع االجتماعي واملناطقي والطائفي ،غير أن البداية جاءت
غارقة في ّالعنصرية والتنميط (األخبار  .)2017/11/17قد يعتبر
ّ
بعضهم أنها «سقطة» يمكن تداركها ،إال أن الحلقات التي تلت
ّ
ّ
االفتتاح أثبتت أن القائمني على البرنامج يتعمدون املوضوع.
هكذا ،وفيما بلغت السوقية والسطحية في الكالم واألداء أدنى
درجــات ـهــا ،شــاهــدنــا مـشـتــركــن يـتـحـ ّـولــون إل ــى «م ـس ـخــرة» أمــام
الصبايا اللواتي ُينرن ويطفئن األضواء ،في الوقت الذي بدا فيه
ّ
شباب مــن مناطق مـحـ ّـددة (الشمال
كــأن املقصود مــن استقبال
ّ
ً
ّ
ّ
وبعلبك مثال) ليس التعددية ،وإنما الضرب على أوتــار معينة
تخدم اللعبة التلفزيونية .في هــذا السياق ،نذكر جمال الرجل
ّ
املتقدم في السن ،الذي أتى من بعلبك إلى أدما إليجاد
اللطيف
فتاة «مناسبة» .لم يسلم املتسابق املولع بــاألفــام الهندية من

سهام الصبايا وفؤادُ ،ليوضع في موقف ال ُيحسد عليه .وكذلك
العكارية ،الذي
األمر بالنسبة إلى محمد ابن قرية عيون السمك
ّ ّ
يعمل في تربية الدواجن .استغل البرنامج بساطته وخفة ظله
ّ
للسخرية منه ،عله يستطيع إضحاك أكبر قدر من الجمهور ،كما
حدث حني سرد نكتة ّ«الكيس» تلبية لطلب فؤاد.
وفي الحلقة املاضية ،كنا أمام نموذج مختلف و«إكزوتيك» .شاب
وسيم مــن بعلبك يسكن فــي بـيــروت ُيــدعــى «خـضــر» ،يرغب في
ّ
صبية جميلة إلجراء «عقد متعة» .وأمام
أن «تنقش» بينه وبني
ّ
دهـشــة بعض املتسابقات واسـتـفـســارات يـمــن ،تــولــت املشتركة
«ألفت» جزءًا من الشرح ملن يجهلون هذا النوع من الزواج املؤقت
الخاص ّبالطائفة الشيعية ،والذي يستهوي الشاب الذي وصف
نفسه بــأنــه «ج ــريء بـحــب الـصـبــايــا الـجــريـئــن» .هــذا طبعًا إلــى
جانب موجات األخــذ والــرد بني الصبايا والشباب حــول أفكار
رجعية كـ «شــرف البنت وصيتها» .ولكي تكتمل أدوات لعبة الـ
«رايتينغ» ،صار « take me outنقشت» يكشف لنا جانبًا مختلفًا
عن املشتركات عن طريق ســرد تجارب قاسية عاشوها سابقًا،
إلخــراج لحظات عاطفية وحميمية ،إضافة إلى اإلدالء بآرائهن
حول مواضيع على شاكلة العجز الجنسي ،والطالق ،والجنس
قبل ال ــزواج ،والـخـيــانــة ...وفــي سبيل اللعبة نفسهاُ ،يــاحــظ أن
ّ
وتيرة استضافة أسماء معروفة زادت كذلك ،مثل العب كرة السلة
ميغيل مارتينيز ،والكوميديان غابي حويك.
*« take me outنقشت» :األحد ـ  21:30على  lbciوldc

