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ثقافة وناس

غياب

نجاحات

أزمات وقضايا

جميل راتب

لــم يـمــض  2018مــن دون أن يــأخــذ مـعــه ع ــددًا من
املشاهير والـنـجــوم الـعــربّ .
ودع اللبنانيون املغني
ّ
نهاد طربيه إثر أزمة قلبية أملت به ،واملغنية واملمثلة
إلهام فهد التي اشتهرت باسم «األميرة الصغيرة»،
وامل ـم ـث ـل ــة واإلع ــامـ ـي ــة امل ـخ ـض ــرم ــة ن ـه ــى الـخـطـيــب
ّ
سـعــادة .كما شك ّلت جريمة قتل املــذيــع البريطاني
غافني فورد في شقته في بيت مري صدمة كبيرة،
وكــذلــك األم ــر بالنسبة الــى نجمة الـســوشــال ميديا
أم ــل ح ـم ــادة ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت لـجـلـطــة دم ــاغ ـي ــة .أمــا
مـصــر ،ففقدت جميل رات ــب بعد ص ــراع طــويــل مع
امل ــرض وفـشــل رحـلــة عــاجــه األخ ـيــرة فــي بــاريــس،
ّ ّ
ـردد أنها
و«سـمــراء السينما» مديحة يسري التي تـ
كانت مصابة بالزهايمر فــي أيامها األخـيــرة .كما
ُ
غــابــت ضـحـكــة مـحـمــود الـق ـلـعــاوي ،قـبــل أن تـحــدث
وفاة املمثل ومغني األوبرا حسن كامي ضجة غير
مـتــوقـعــة بـسـبــب ال ـن ــزاع عـلــى مكتبة «املـسـتـشــرق»
التي كانت يملكها وتحوي كتبًا ومقتنيات نــادرة.
قائمة الغيابات املـصــريــة ،تشمل كــذلــك أحـمــد عبد
الوارث ،ومحمد متولي ،وعادل أمني ،ومحمد شرف،
هياتم ،ومدحت مرسي ،وغنوة شقيقة املغنية أنغام،
واملمثل ماهر عصام بعد إصابته بنزف حــاد في
الدماع ،وسهام فتحي ،وآمال فريد ،واملؤلف واملنتج
سمير خفاجي ،واملخرجة مها عرام .سوريا ّ
ودعت
املمثلة مــي سـكــاف إثــر إصابتها بنوبة قلبية في
باريس ،والكاتبة ابتسام أديب ،والدة النجمة سالف
ّ
فــواخــرجــي ،واملمثلني دينا ه ــارون وأك ــرم الــتــاوي.
رحيل املمثل األردني ياسر املصري في حادث سير
بـعــد تـطـ ّـوعــه إلص ــاح س ـيــارة معطلة ،ص ــدم ال ــرأي
ّ
العام ،وشكلت وفاة مواطنه وزميله ماجد الزواهرة
ُ
مفاجأة أيضًا ،فيما فجعت الساحة الفنية العربية
بوفاة النجم الجزائري رشيد طه في باريس.

رشيد طه

حرب الـ«ستريمينغ»
عــادت شركة «روتــانــا» إلــى الساحة الفنية بعد تراجع
سوقها في األعوام األخيرة .بعد إغالق معظم مكاتبها
فــي الـعــواصــم العربية بسبب أزمـتـهــا املــاديــة وتــراجــع
سوق الحفالت ،عادت الشركة السعودية التي يديرها
ســالــم الـهـنــدي للتعاقد مــع نـجــوم لبنانيني كــانــوا قد
تركوها سابقًا ،من بينهم نجوى كــرم ونــوال الزغبي.
كما جــددت «روتــانــا» تعاقدها مع إليساُ ،
ويحكى عن
ّ
تـعــاونـهــا مــع وائ ــل ك ـفــوري .نـشــاط «روت ــان ــا» املـتـجــدد
الفرنسية
تــزامــن مــع عقدها شــراكــة مــع منصة «دي ــزر»
ّ
ّ
املتخصصة في مجال بث املوسيقى عبر تقنية التدفق
اإلل ـك ـتــرونــي .ج ــاء ذل ــك بـعــدمــا ك ــان تطبيق «أنـغــامــي»
يستحوذ على سوق الـ«ستريمينغ» في الشرق األوسط
وشـمــال أفريقيا .ولــم يمض وقــت طــويــل قبل أن تحط
منصة «سبوتيفاي» السويدية الشهيرة في املنطقة في
تشرين الثاني (نوفمبر) املاضي .واقع ُينذر بمنافسة
ّ
ويدل على ّ
تغير جوهري في واقع
محتدمة في بالدنا،
هذه الصناعة ككل في املنطقة.

سعد ّ
لمجرد
ُ
عـلــى رأس ه ــذه الـقــائـمــة ،يــأتــي سـعــد مل ـجـ ّـرد ال ــذي سـجــن فــي فــرنـســا ّ
للمرة
الثانية إثر اتهامه باالغتصاب قبل أن ُيمنح إطالق سراح مشروط مع دفع
كفالة في انتظار ّ
بت القضية .وقـ ّـرر فضل شاكر العودة إلى الفن عبر طرح
ّ
أغنيات جــديــدة ،فيما ال يــزال فــارًا من العدالة اللبنانية إثــر الحكم
عليه بالسجن  15عــامــا عـلــى خلفية «أحـ ــداث ع ـبــرا» .كــذلــك،
ت ـعـ ّـرضــت املـمـثـلــة ن ــادي ــن ال ــراس ــي لـهـجــوم عـنـيــف بسبب
منشورات افتراضية ،فيما أحدثت أغنية «طار البلد»
لــراغــب عــامــة أزم ــة بينه وبــن الـنــائــب حكمت ديــب.
وكان عالمة قد ّ
تعرض لهجوم بعدما طالبته حملة
مقاطعة «إســرائـيــل» فــي لبنان بإنهاء تعاقده مع
شــركــة ال ـســاعــات الـســويـســريــة «ه ــوب ـل ــو» .وشـهــد
العام مصالحات فنية بالجملة ،كتلك التي جرت
بــن نــوال الكويتية وأح ــام ،وبــن أصــالــة نصري
وشقيقتها ري ــم .واتـجـهــت األن ـظــار إل ــى  ،mbcإثــر
خــروج رئيس مجلس إدارتها وليد آل ابراهيم إلى
الحرية بعدما كان بني معتقلي الـ«ريتز» في الرياض.
رانيا
بعد أسابيع من إطــاق سراحه ،أعلن الرجل استحواذ
يوسف
الديوان امللكي على قرابة  %60من أسهم الشبكة .وفي آذار
(مارس) املاضي ،أعلنت الشبكة السعودية منع عرض األعمال
التركية كليًا بسبب مساندة تركيا لقطر في حربها مع السعودية.
آخــر األزم ــات املصرية وأكـثــرهــا إث ــارة للضجة كــانــت تلك املتعلقة بفستان
املمثلة رانيا يوسف الــذي ُوصــف بالـ«فاضح» وارتــدتــه في ختام الــدورة الـ

عباس النوري
ّ
وتحول املغنيان الشعبيان ّ
حمو بيكا
 40من «مهرجان القاهرة السينمائي».
ّ
شطة إلــى َ
نجمي ســوشــال ميديا بسبب خــاف شخصي بينهما،
ومـجــدي
ّ
ً
فضال عن عودة حال شيحة إلى األضواء والفن بعد خلعها الحجاب ،وظلت
املمثلة دينا ُالشربيني محط أنـظــار طــوال الـعــام بسبب ارتباطها
ـ ـ غير املعلن رسميًا ـ ـ بالنجم عمرو دي ــاب .فــي املقابل ،كان
لشيرين عبد الــوهــاب نصيب من األزم ــات .البداية كانت
ع ـنــدمــا اح ـت ـج ــزت ف ــي م ـط ــار ال ـق ــاه ــرة ب ـس ـّبــب وج ــود
ّ
أقراص ّ
املخدرات ،لتعلن الحقًا أنها مصابة
تعد من
بــاإلكـتـئــاب ،ثــم ج ــاءت «تـصــريـحــات البلهارسيا»،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـن ــزاع الـ ــذي نـشــأ بـيـنـهــا وب ــن شــركــة
«ن ـجــوم ريـ ـك ــوردز» بـعــد إصـ ــدار ألـبــومـهــا األخـيــر
«ن ـ ّـس ــاي» .زواج معز مسعود بشيري ع ــادل أثــار
الجدل ،وخصوصًا بعدما ّ
تردد عن منعها من أداء
أي أدوار عاطفية .أما غادة عبد الرازق ،فوقعت في
أزمة حني هاجمت مجموعة «إعالم املصريني» عبر
إنستغرام واتهمت مديرها تامر مرسي باستبعادها
من قائمة نجوم رمضان  .2019كذلك عادت إلى األضواء
الـعــاقــة العاطفية وال ـخــاف بــن آم ــال مــاهــر والـسـعــودي
تــركــي آل الـشـيــخ وه ـج ــوم ك ــل مـنـهـمــا لــآخــر عـلــى الـســوشــال
ميدياُ .
ربما يكون ما لحق باملمثل عباس النوري هو األبــرز سوريًا،
بعد تصريحاته عن صــاح الدين األيوبي التي أشعلت حربًا هوجاء على
نجم «باب الحارة».

المشهد الدرامي
ً
ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار  2018ع ــام ــا ف ــاص ــا ف ــي م ـشــوار
الدراما املصرية منذ ثورة يناير  .2011إذ يشهد
ً
الـســوق تـحـ ّـوال غير مسبوق منذ نهاية رمضان
ً
املاضيّ ،
يمهد لعرض  15مسلسال فقط في شهر
الصوم املقبل ،بانخفاض يصل إلى  ،% 50تزامنًا
م ــع ت ــراج ــع م ـتــوقــع ف ــي امل ـس ـتــوى ف ــي ظ ــل غـيــاب
النجوم ،باستثناء مــن وافـقــوا على على خفض
أج ــوره ــم إل ــى أك ـثــر مــن الـنـصــف .أض ــف إل ــى ذلــك
ع ــدم تــوفـيــر إم ـكــانــات إنـتــاجـيــة ضـخـمــة تناسب
م ــا يـكـتـبــه املــؤل ـفــون ال ــذي ــن طـلــب مـنـهــم صــراحــة
ّ
االب ـت ـع ــاد ع ــن امل ــواق ــف وامل ـش ــاه ــد ال ـت ــي يـتـطــلــب
تنفيذها مبالغ كـبـيــرة .حــدث ذلــك رغــم مستوى
رفيع بلغته املسلسالت ّ
املقدمة في رمضان .2018
شعبيًاّ ،
تفوق أمير كرارة بطل «كلبش ( »2تأليف
بــاهــر دوي ـ ــدار ،إخـ ــراج بيتر مـيـمــي) عـلــى محمد
رمضان الذي ّ
قدم «نسر الصعيد» (تأليف محمد
عبد املعطي وإخراج ياسر سامي) .وكانت هناك
أعمال أخرى جمعت بني اهتمام الجمهور وثناء
النقاد ،من بينها «عوالم خفية» (تأليف مجموعة
كتاب ،إخراج رامي إمام) الذي أعاد عادل إمام إلى
الصدارة ،و«اختفاء» (تأليف أيمن مدحت ،وإخراج
أحـمــد مــدحــت) ،و«طــايــع» (ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ديــاب،
إﺧﺮاﺝ عمرو سالمة) ،و«ليالي أوجيني» (تأليف
إن ـج ــي ال ـقــاســم ع ــن مـسـلـســل إس ـب ــان ــي ،وإخـ ــراج
هاني خليفة) .في ما يتعلق بالدراما السورية،
كانت الفتة عودة حلب إلى املشهد ولو من خالل
مسلسل متواضع هــو «روزن ــا» (ج ــورج عربجي
ّ
وعارف الطويل) .إال أن «عاصمة الشمال» أعلنت
ّ
وتحررها من
في هذا العمل عودتها إلى الحياة
اإلرهــاب ،فيما احتفظ الوجود الدرامي السوري
عـلــى الـفـضــائـيــات الـعــربـيــة ب ـح ــدوده الــدن ـيــا ،مع
وجـ ــود غــالـبـيــة األع ـم ــال األخ ـي ــرة ع ـلــى مـحـطــات
الصف الثاني نتيجة انصراف املحطات الكبرى
نحو إنتاجات خليجية ّ
تقدم وجهات نظر هذه
ّ
وتصدر سياساتها .بالنسبة إلى الدراما
البلدان
الـلـبـنــانـيــة ،خ ــا  2018م ــن امل ـفــاجــآت اإليـجــابـيــة

م ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن ،شـهــد
 2018ب ـع ــض الـ ـح ــرك ــة ع ـل ــى صـعـيــد
إطالق األلبومات واألغنيات املنفردة،
وك ـ ــان ل ـل ـش ـبــاب ح ـص ــة وافـ ـ ـ ــرة .ع ــرف
زيـ ــاد بــرجــي ن ـجــاحــات ع ـ ـ ّـدة ،أبــرزهــا
أغنيته «شــو حـلــو» (كـلـمــات وألـحــان
زي ــاد بــرجــى ،وتــوزيــع جيجي حــداد)
ّ
ال ـتــي حــط ـمــت أرق ــام ــا قـيــاسـيــة فــاقــت
 100مـلـيــون مـشــاهــدة عـلــى يــويـتــوب.
كـمــا ش ــارك الـنـجــم الـلـبـنــانــي فــي عــدد
من األعـمــال الدرامية على الشاشتني
ّ
الصغيرة والكبيرة .كما شكل ألبوم
ف ــارس كــرم « »44:36صــدمــة إيجابية
ّ
ملتابعيه .وكــان الحظ حليف دانييال
رح ـمــة فــي مسلسل «تــان ـغــو» (كـتــابــة
إي ـ ـ ّـاد أبـ ــو الـ ـش ــام ــات ،وإخـ ـ ـ ــراج رام ــي
حنا) .ونجحت إليسا بألبومها «إلى
ً
كــل الـلــي بـحـبــونــي» ،فـضــا عــن بــروز
أغنيتني منفردتني ،هما« :هو الحب»
(ك ـل ـمــات عـلــي م ــول ــي) ل ــأردن ــي أده ــم
ّ
نابلسي الــذي تولى التلحني ،و«بدي
ياها» (كلمات يحيى صالح ،وألحان
أحـ ـم ــد ب ـ ــرك ـ ــات) لـ ـلـ ـس ــوري نــاص ـيــف

ظواهر
زيـ ـت ــون ،م ــن دون أن نـنـســى «ســوبــر
مان» (كتابة شادي نور ،وألحان بالل
س ـ ــرور) ل ـس ـم ـيــرة س ـع ـيــد ،و«ويـ ـن ــك»
(كـ ـلـ ـم ــات جـ ــرمـ ــانـ ــوس ج ــرم ــان ــوس،
وألـحــان م ــروان خ ــوري) لعبير نعمة.
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ق ـط ــف ال ـن ـج ــم ال ـس ــوري
فـ ّ ــادي صـبـيــح ث ـم ــار ج ـه ــده .صحيح
أنـ ــه سـبــق أن ت ــرك بـصـمــة ف ــي «بقعة
ضــوء» و«ضيعة ضايعة» و«ال ــوالدة
ّ
من الخاصرة» ،إال أن نجاحه الفردي
ّ
تجسد فــي املــوســم األخـيــر من
األبـلــغ
خ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة «أب ـ ـ ــو الـ ـخـ ـي ــل» فــي
م ـس ـل ـس ــل «ف ـ ــوض ـ ــى» (كـ ـت ــاب ــة حـســن
س ـ ــام ـ ــي ي ـ ــوس ـ ــف ون ـ ـج ـ ـيـ ــب ن ـص ـي ــر،
وإخراج سمير حسني).
رغ ــم كــونــه مـغـنـيــا ف ــي األس ـ ــاس ،لكن
ن ـجــاحــه األكـ ـب ــر ف ــي  2018ح ـق ـقــه في
السينما .دخــل تامر حسني سجالت
ت ــاري ــخ ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع ف ــي امل ـحــروســة
من خالل فيلم «البدلة» (تأليف تامر
حسني وأي ـمــن بهجت قـمــر ،وإخ ــراج
محمد جـمــال ال ـعــدل) ال ــذي بــات أكثر
األف ـ ــام امل ـصــريــة تـحـقـيـقــا ل ــإي ــرادات

بـعــدمــا اق ـت ــرب م ــن تـحـقـيــق  4مــايــن
دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح .مــع
ّ
االعـتــراف بــأن ألبوم «عيش بشوقك»
حظي بنجاح ملحوظ أيضًا .بــدوره،
أحرز فيلم «تراب املاس» (كتابة أحمد
م ــراد ،وإخ ــراج م ــروان حــامــد) نجاحًا
ً
كبيرًا وأثار جدال واسعًا.
أمـ ــا م ـخ ــرج ف ـي ـلــم «ي ـ ــوم الـ ــديـ ــن» أب ــو
بـكــر شــوقــي ،فـكــانــت لــه حـ ّـصــة واف ــرة
فــي املـهــرجــانــات ،على رأسـهــا «ك ــان».
وكــالـعــادة ،ومهما كــان الـخــاف حول
مستوى األلبومات ،قـ ّـدم عمرو دياب
ّ
الـعـمــل األك ـثــر نـجــاحــا «ك ــل حـيــاتــي».
وخـ ــارج رم ـض ــان ،حـقـقــت مسلسالت
مـثــل «أب ــو ال ـعــروســة» (تــأل ـيــف هاني
كمال ،وإخراج كمال منصور) و«األب
الـ ــروحـ ــي» (ت ــأل ـي ــف ه ــان ــي س ــرح ــان،
إخ ــراج بيتر مـيـمــي) ،و«ســابــع جــار»
(ك ـتــابــة ه ـبــة ي ـس ــري وإخـ ـ ــراج نــاديــن
خان) ،و«نصيبي وقسمتك ( »2تأليف
ع ـ ـمـ ــرو مـ ـحـ ـم ــود ي ـ ــاس ـ ــن ،وإخ ـ ـ ـ ــراج
م ـص ـط ـف ــى ف ـ ـكـ ــري وس ـ ـيـ ــف ي ــوس ــف)
نجاحًا ملموسًا.

ناصيف زيتون

ميريام فارس

إليسا

ّ
شكل إعالن الفنانني عن إصابتهم بمرض السرطان ظاهرة في  .2018البداية كانت مع إليسا
التي أثــارت ضجة إثــر طرحها كليب أغنية «إلــى كل اللي بحبوني» (إخــراج أنجي جمال)،
معلنة فيه عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي .خالل تلك الفترة ،أثار غياب اللبنانية
ميريام فارس عن األضواء تساؤالت حول وضعها الصحي ،قبل أن تخرج وتنفي إصابتها
ّ
بــالـســرطــان مــوضـحــة فــي الــوقــت نـفـســه أن «حــالـتـهــا ح ــرج ــة» .وخ ــال فـعــالـيــات «مـهــرجــان
اإلس ـك ـنــدريــة الـسـيـنـمــائــي» ،كـشــف املـمـثــل امل ـصــري فـ ــاروق الـفـيـشــاوي أن رح ـلــة عــاجــه من
ّ
السرطان اقتربت من البداية .وكان بارزًا أيضًا ،طرح أغنيات عربية شكلت ظاهرة؛ من بينها
«شعراتا ولــو» للشاب السوري حــازم الصدير ،إضافة إلــى أغنية «تعال» للثالثي العراقي
فنانني لبنانيني وعرب
محمود التركي وعلي الجاسم ومصطفى العبد .وكان الفتًا إحياء
ّ
حفالت في السعودية .على الخط السوري ،الظاهرة األبــرز هذا العام تمثلت بدخول الرأي
ّ
ّ
ّ
املشرع وصاحب القرار وتنبيهه إلى اإلرادة الشعبية،
العام على خط القرار ،وتمكنه من ردع
من خالل الضغط عبر السوشال ميديا للتأثير على القرارات الحكومية ،أبرزها «املرسوم
الرقم  »16الخاص بــوزارة األوق ــاف ،والــذي تم تعديله نتيجة الضخ اإلعالمي على وسائل
التواصل االجتماعي .وكذلك األمر بالنسبة إلى قرار منع بيع ثياب البالة ،الذي لم يستمر
ّ
بمطبات عشوائية نتيجة أخطاء فردية مثلما حصل
ألكثر من  24ساعة! إضافة إلى التنويه
عندما سـ ّـدت إحــدى البوابات الصغيرة في قوس «بــاب شرقي» األثــري ،وسرعان ما أزيلت
املخالفة بعد هجمة فايسبوكية الهبة.

نجم العام
فادي صبيح ــ فوضى

تامر حسني

إخفاقات

لم ّ
يمر يــوم من هــذه السنة من دون ذكــر اســم عمرو ديــاب الذي
عــاد بـقـ ّـوة .بــدءًا مــن أخـبــاره العاطفية مــع املمثلة املصرية دينا
ّ
ً
الشربيني ،وصوال إلى ألبومه األخير «كل حياتي» ،إضافة إلى
الحفالت التي أحياها على نطاق واســع ،كان «الهضبة» النجم
ّ
تضمن األلبوم  13أغنية ،حققت أعلى
األكثر شهرة لهذا العام.
ُ
نسب استماع على تطبيق «أنغامي» وموقع يوتيوب .كما يحكى
ً
شركة «روتانا» بعد غياب سنوات ،فضال
عن عودته للتعاون مع ّ
عــن األنـبــاء املـتــداولــة عــن أنــه تقاضى أعلى أجــر عــن سهرة رأس
السنة التي يحييها في أبو ظبي الستقبال عام .2019
عمرو دياب

إصدارات وحفالت

أمل عرفة

أمير كرارة ــــ كلبش 2

بسام كوسا ــ روزنا

دانييال رحمة ــ تانغو

لناحية السيناريو أو األداء .ففي رمـضــان ،كان
حضور الــدرامــا املحلية بــارزًا من دون نجاحات
ساحقة ،إذ خسر مسلسل «الهيبة  »2بعضًا من
بريق الجزء ّ
األول ،في مقابل نجاح باسل ّ
خياط
وبــاســم مغنية ودان ــا مــارديـنــي ودانـيـيــا رحمة
فــي املسلسل املـشـتــرك «تــانـغــو» (كـتــابــة إي ــاد أبو

ال ـش ــام ــات ،وإخ ـ ــراج رام ــي ح ـن ــا) .وف ــي الـخــريــف،
احتدمت املنافسة بني مسلسلي «كارما» ( mtvـ ـ
(رؤية ،سيناريو وحوار سالم كسيري ومعالجة
درامـ ـي ــة ل ــرام ــي ك ــوس ــا ،إخ ـ ــراج رودن ـ ــي ال ـح ــداد)
و«ثورة الفالحني» ( lbciـ ـ حوار كلوديا مرشليان،
وإخراج فيليب أسمر).
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هيفا وهبي
ّ
ّ
لم ّ يكن ألبوم هيفا وهبي «حــوا» على قدر التوقعات ،كما
تلقت املـصــريــة شيرين عبد الــوهــاب ضــربــة موجعة بعد
إصــدار ألبوم «نـ ّـســاي» الــذي لم يحقق شهرة واسعة على
غـ ــرار بــاقــي األع ـم ــال ال ـتــي كــانــت تـطــرحـهــا ســاب ـقــا .أخـفــق
بــرنــامــج «ذا فــويــس» ال ــذي تـقــدمــه  mbcفــي تحقيق نسب
مشاهدة بسبب ضعف املــواهــب املشاركة فيه .درامـيــا ،لم
ّ
يحالف الـحــظ كــاريــن رزق الـلــه فــي مسلسلها «ومشيت»
(إخراج شارل شالال) ،وماغي بو غصن في «جوليا» (كتابة
مازن طه ،وإخراج إيلي ف .حبيب) .في املحروسة ،النجاح
لــم ُيكتب أيـضــا ليحيى الـفـخــرانــي فــي مسلسل «بالحجم
الـعــائـلــي» (كـتــابــة محمد رج ــاء ،وإخـ ــراج هــالــة خـلـيــل) ،أو
لـحـســن الـ ــرداد فــي فـيـلــم «ع ـقــدة ال ـخــواجــة» (كـتــابــة هشام
ماجد ،وإخ ــراج محمد السبكي) ،وإليمي سمير غانم في

شيرين عبد الوهاب

مسلسل «عــزمــي وأشـجــان» (أحـمــد عبد الــوهــاب ،وإخــراج
إسالم خيري) ،ولشريط «كارما» الذي حمل توقيع املخرج
خــالــد يــوســف .أم ــا اإلخ ـفــاق األب ــرز ه ــذا ال ـعــام فــي الــدرامــا
السوري ممدوح حمادة
السورية ،فكان من نصيب الثنائي
ّ
ً
صنعا أعماال
هما
أن
ـم
ـ
غ
ر
والليث حجو فــي «ال ــواق واق».
ّ
تلفزيونية ّ
تحولت إلى أيقونات كوميدية ،إال أنهما فشال
هذا املوسم بحصد أي نجاح يذكر! الخسارة نفسها مني
بها مسلسل «سايكو» (كتابة أمــل عرفة مــع زهير قنوع،
وإخراج كنان صيدناوي) الذي اعتصم عند حدود االفتعال
بوليسية ال تشبه الكوميديا بـشــيء! املـطـ ّـب الثاني
مل ــادة
ّ
ألم ــل ،تـمــثــل فــي برنامجها «ف ــي أم ــل» (ق ـنــاة «ل ـنــا») الــذي
تـحـ ّـول إلــى منبر مفتوح لكيل املـجــامــات وتــوزيــع املديح
املجاني على الضيوف.

لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،تـنـشــط حــركــة املـهــرجــانــات الفنية
الصيفية فــي لـبـنــان .أب ــرز حـفــات ّ ال ـعــام كــانــت لجوليا بطرس
في صــور (جنوب لبنان) حيث غنت لليلتني متتاليتني ،وسط
حضور كثيف .نشاط زياد الرحباني كان واضحًا أيضًا ،إذ أحيا
(وال يزال) حفالت محلية وخارجية ،أبرزها افتتاح «مهرجانات
بيت الدين الدولية» في الصيف ،إضافة إلــى السهرة القاهرية
ال ـتــي تـلــت س ـن ــوات م ــن ال ـغ ـيــاب .وف ــي إطـ ــار «م ـهــرجــانــات األرز
ّ
الــدولـيــة» ،أطلت النجمة الكولومبية من أصــل لبناني شاكيرا.
األغـنـيــات املـنـفــردة شـهــدت زحـمــة فــي « ،2018بــا قـلــب» (كلمات جوليا بطرس
وألحان فارس اسكندر) ملعني شريف ،وديتو «الله عليك» (كلمات
رامــي العبودي ،وألـحــان نــور الــزيــن) الــذي جمع اللبناني ملحم
َ
زي ــن وال ـعــراقــي ن ــور الــزيــن ،وإضــافــة إل ــى أغـنـيــتــن لـنـجــوى كــرم
«ياهو» (كلمات نزار فرنسيس ،وألحان عادل العراقي) والثانية
ً
«الليلة ليلتنا» (كلمات نجوى ،وألحان سهيل فارس) ،فضال عن
«اللي باعنا خسر دلعنا» (كلمات محمد البوغا ،ألحان محمود
ّ
خيامي) لراغب عالمة ،و«بدنا نولع الجو» (كلمات سمير نخلة،
زياد الرحباني
وألحان جوزيف جحا) لنانسي عجرم.

شائعات
الشائعة األبرز في الوسط الفني السوري كانت خطوبة اإلعالمي
سامي كليب النجمة سوزان نجم الدين .الخبر القى رواجًا واسعًا
على مواقع التواصل االجتماعي ،وجرى الحديث عن عودة بعض
النجوم السوريني املعارضني إلى الوطن ،فيما الحقت شائعات
ً
كال من ّ
عباس النوري ومنى واصف وعبد املنعم عمايري
املوت
ومـحـ ّـمــد ال ـشـ ّـمــاط .شــائـعــات امل ــوت حـضــرت ب ـقـ ّـوة عـلــى الساحة
املصرية أيضًا ،إذ طاولت عادل إمام ورجاء الجداوي ،من دون أن
تسلم شريهان من أنباء كاذبة حول مرضها.
شريهان

