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»بي بي سي« واألميرة ديانا... عمُر الفضائح طويٌل
لندن ـ العربي الجديد

بي  »بــي  البريطانية  ــة  اإلذاعــ هيئة  تعيش 
ــلــهــا اســـتـــقـــاالت 

ّ
 كـــبـــيـــرة، تــتــخــل

ً
ــــي« أزمـــــــة سـ

واعـــتـــذارات وانـــتـــقـــادات، رســمــيــة وإعــامــيــة 
ــــات لــهــا  ــامـ ــ ــهـ ــ ــلـــى خـــلـــفـــيـــة االتـ ــة، عـ ــيـ ــبـ ــعـ وشـ
ــداع والــتــغــطــيــة عــلــى تلك  بــالــتــدلــيــس والـــخـ
املـــمـــارســـة املــرتــبــطــة بــمــقــابــلــتــهــا الــشــهــيــرة 
ــــط ضـــغـــوط قــويــة  مــــع األمــــيــــرة ديــــانــــا، وسـ
لتحسني سمعتها وإصــاح طريقة عملها، 
ها »تراجع سياساتها 

ّ
أدت بها إلى إعان أن

التحريرّية«.

25 عامًا حتى الحقيقة
إلى  توّصل تحقيق  املاضي،  الخميس  يوم 
ــة  ــ  الــصــحــافــي الــســابــق فـــي هــيــئــة اإلذاعـ

ّ
أن

البريطانية »بي بي سي« مارتن بشير )58 
عامًا( الذي استقال أخيرًا من »بي بي سي« 
ألسباب صحية، استخدم »سلوكًا خادعًا« 
إلجــــراء مــقــابــلــة مــثــيــرة لــلــجــدل مــع األمــيــرة 
ديانا عام 1995، في »انتهاك خطير« للوائح 
رت على 

ّ
الهيئة تست  

ّ
وأن اإلعامية،  الهيئة 

األمــر. وخــال املقابلة التي أجراها برنامج 
»بانوراما« قبل 25 عامًا وشاهدها أكثر من 
20 مــلــيــون مــشــاهــد فــي بــريــطــانــيــا، أحــدثــت 
دخلت  ها 

ّ
بأن اعترفت  عندما  صدمة  ديــانــا 

فـــي عـــاقـــة، وذكـــــرت تــفــاصــيــل عـــن زواجــهــا 
بــولــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي األمـــيـــر تــشــارلــز. 
وأكدت األميرة، التي توفيت سنة 1997 في 
حــــادث ســـيـــارة فـــي بـــاريـــس خـــال مــحــاولــة 
صور  قناصي  عدسات  من  الهرب  سائقها 
املقابلة  خــال  يطاردونها،  كــانــوا  مشاهير 
وجـــود »ثــاثــة أشــخــاص« فــي زواجــهــا، في 
إشارة إلى العاقة التي كان يقيمها زوجها 
آنذاك األمير تشارلز مع كاميا باركر بولز. 
ها تقيم عاقة مع 

ّ
وأقــّرت األميرة أيضًا بأن

ــذه الــتــصــريــحــات إلــى  ــر. وقــــادت هـ ــل آخــ رجـ
طاق تشارلز وديانا.

وأعلنت »بي بي سي« في نوفمبر/ تشرين 
الكبير  القاضي  ها عينت 

ّ
أن املاضي  الثاني 

لــيــقــود التحقيق  الــســابــق جــــون دايــــســــون، 
ــلـــي، بــعــدمــا جــــدد تــشــارلــز ســبــنــســر،  الـــداخـ
ــتـــخـــدام  ــاوى مــــن اسـ ــكــ شـــقـــيـــق ديـــــانـــــا، الــــشــ
الــصــحــافــي مـــارتـــن بــشــيــر، وثـــائـــق مفبركة 
وأساليب غير صريحة أخرى إلقناع ديانا 
 بشير 

ّ
ــم ســبــنــســر أن بـــإجـــراء املــقــابــلــة. وزعــ

عــــرض مــســتــنــدات مــصــرفــيــة مــفــبــركــة على 
السابق،  الــخــاص  شقيقته  بسكرتير  صلة 
بهدف  امللكي،  بالباط  سابق  آخــر  وعضو 

الوصول لألميرة.
ــون احـــتـــمـــال مــــا إذا  ــســ تــــنــــاول تــحــقــيــق دايــ
أثــرت في  كانت تحركات اتخذها بشير قد 
قــــرار ديــانــا بــقــبــول إجــــراء املــقــابــلــة. وبحث 
أيــضــًا فـــي مـــا كــانــت تــعــرفــه »بـــي بـــي ســي« 
زعم  التي  املزيفة«  املصرفية  »البيانات  عن 
قــدمــهــا. ووجــد  بــشــيــر   

ّ
أن تــشــارلــز سبنسر 

تحقيق دايـــســـون، الــــذي خـــرج تــقــريــره إلــى 
 بشير، الــذي كان 

ّ
العلن في 126 صفحة، أن

 غير معروف، أظهر لسبنسر 
ً
آنذاك مراسا

 ديانا 
ّ
بيانات مصرفية مزورة تشير إلى أن

ــن وأن  كــانــت تــخــضــع لــتــنــصــت أجـــهـــزة األمــ
كانا يتقاضيان  اثنني من كبار مساعديها 

أموااًل لتقديم معلومات عنها.
سي«  بــي  »بــي  إدارة  طريقة  التقرير  انتقد 
التي اعتذرت الحقًا، لهذا امللف ورغبتها في 
اإلذاعــة   هيئة 

ّ
أن التحقيق  إذ وجــد  طمسه. 

»معايير  تحقيق  فــي  أخــفــقــت  الــبــريــطــانــيــة 
النزاهة والشفافية العالية التي تتسم بها«، 
إلـــى قصر  مكتوبًا  اعـــتـــذارًا  الهيئة  وقــدمــت 
ـــه بــعــد بث 

ّ
بــاكــنــغــهــام. وورد فــي الــتــقــريــر أن

املقابلة، كذب بشير مــرارًا على رؤسائه في 
ما يتعلق بكيفية تمكنه من إجراء املقابلة. 
الهيئة  ومع استمرار األسئلة، فشل مديرو 
في التحقق من روايته لألحداث على النحو 

املائم وتستروا على الحقائق.

اعتذارات واستقاالت
صرح مدير »بي بي سي« ريتشارد شارب، 
 املؤسسة تقبل نتائج التحقيق، مضيفًا 

ّ
أن

»كان هناك فشل غير مقبول«. ويضع تقرير 
دايـــســـن »بــــي بـــي ســــي« فـــي وضــــع صــعــب، 
بحسب املسؤول عن تغطية وسائل اإلعام 
في املجموعة أمول راجان، الذي قال: »هناك 
الرئيسية  العناوين   

ّ
وكـــل الحكومة،  وزراء 

فـــي الــصــحــف تــقــريــبــًا، ومــســلــخ الــشــبــكــات 
املستقبلي  بــريــطــانــيــا  ومــلــك  االجــتــمــاعــيــة، 
وشقيقه، جميعهم تكتلوا ضد بي بي سي«.

»بي بي  واعتذر جون بيرت، املدير العام لـ
لتشارلز سبنسر  املقابلة،  زمــن  فــي  ســي« 

 بي بي سي 
ّ
في بيان. وقــال: »نعلم اآلن أن

 
ً
 فاسدًا... فبرك تقريرًا مفصا

ً
أوت مراسا

ه كاذب بالكامل في تعاماته 
ّ
ومعقدًا، لكن

مــع سبنسر واألمــيــرة ديــانــا. هــذه وصمة 
ــة عـــلـــى وجـــــه الــــتــــزام بــــي بــــي ســي  ــادمــ صــ
الـــراســـخ بــالــصــحــافــة الــصــادقــة، وهـــو أمــر 
شــديــد األســــف اســتــغــرق 25 عــامــًا لتظهر 

حقيقته كاملة«.
كــمــا اســتــقــال تــونــي هــــول، الــــذي كـــان يــديــر 
هيئة التحرير في »بي بي سي« عند إجراء 

األميرة  مــع  للجدل  املثيرة  الــنــاريــة  املقابلة 
ديانا عام 1995، من منصب رئيس متحف 
ــنــــدن الــســبــت  ــيــــري« فــــي لــ ــالــ »نــــاشــــونــــال غــ
املـــاضـــي، بــعــد نــشــر تــقــريــر مــســتــقــل ينتقد 
التحقيق الــداخــلــي الـــذي أجـــري بــشــأن هذه 
املقابلة. وقال هول في بيان: »استقلت اليوم 
غاليري«  لــنــاشــونــال  كرئيس  منصبي  مــن 
ــداث الــتــي وقعت  مــجــددًا اعــتــذاره عــن »األحــ

قبل 25 عامًا«.

رد مارتن بشير
الدينية،  للشؤون  مــحــررًا  كــان  الــذي  بشير، 
ــام 2016، تـــرك  ــ ــي« مـــنـــذ عـ ــ ــي بــــي سـ ــ فــــي »بـ
املؤسسة األســبــوع املــاضــي لـــدواٍع صحية، 
وهـــو يــعــانــي مـــن مــضــاعــفــات خــطــيــرة بعد 
إصابته بكوفيد-19. واألحد، نقلت صحيفة 
»صنداي تايمز« عن بشير نفيه مسؤوليته 
ــــى وفــــاة  عــــن ســلــســلــة مــــن األحــــــــداث أدت إلـ
اعترافه  الصحيفة عن بشير  ديانا. ونقلت 
ــزورة قــال  ــ بــاســتــخــدام بــيــانــات مــصــرفــيــة مـ
ها جزء من خداع األميرة ديانا. 

ّ
التحقيق إن

واضــح  نـــادم بشكل  »أنـــا  للصحيفة:  وقـــال 
عــلــى ذلــــك، لــقــد كــــان خــطــأ. لــكــن لـــم يــكــن له 
أّي تأثير في أّي شــيء. لم يكن له أّي تأثير 

عليها )ديانا( وال على املقابلة«.
وردًا على سؤال لصحيفة »صنداي تايمز« 
أبـــدى مــارتــن بشير »عــمــيــق األســــف« تجاه 
نجلي األمــيــرة؛ وليام وهـــاري. وقــال بشير: 
»لـــم أرغــــب أبــــدًا فــي إيــــذاء ديــانــا بــــأّي شكل 
مـــن األشـــكـــال وال أعــتــقــد أنــنــا فــعــلــنــا ذلـــك«. 
ــنــي يمكن أن أتحمل 

ّ
أن ــاف: »ال أشــعــر  وأضــ

ــد مــــن األشــــيــــاء األخـــــرى  ــديـ ــعـ مـــســـؤولـــيـــة الـ
املعقدة  والقضايا  في حياتها  التي حدثت 
»يمكنني  القرارات« مضيفًا:  بتلك  املحيطة 
أنـــا فقط   تحميلي 

ّ
لــكــن الــــدافــــع...  أتــفــهــم  أن 

مــســؤولــيــة املـــأســـاة والــعــاقــة الــصــعــبــة بني 
ــــل اإلعــــــــام يــبــدو  ــائـ ــ الـــعـــائـــلـــة املـــالـــكـــة ووسـ
 
ّ
أن أعتقد  الــشــيء.  بعض  منطقي  غير  أمـــرًا 
ني مسؤول بشكل فردي غير 

ّ
اإلشارة إلى أن

 املقابلة 
ّ
معقولة وغير عادلة«. وأشار إلى أن

التي وضعتها األميرة  جرت وفق الشروط 
ــه بقي على صداقة معها 

ّ
ديانا التي قال إن

بعد اللقاء التلفزيوني.
كـــان مــارتــن بشير صــحــافــيــًا مــغــمــورًا في 
 هذه املقابلة فتحت أمامه 

ّ
تلك املرحلة، لكن

أبواب النجاح إذ أتيحت له بعدها مقابلة 
نــجــوم كــثــر، مــن بينهم خــصــوصــًا مايكل 

جاكسون.

فضائح أخرى
ــذه الــــتــــطــــورات بــــشــــأن املــقــابــلــة  ــ ــــغــــرق هــ

ُ
ت

الـــجـــدلـــيـــة بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ربـــــع قـــــرن عــلــى 
العماقة  البريطانية  املجموعة  عرضها، 
في مجال اإلعــام في أزمة جديدة تضاف 
االتهامات  بسبب  املتكررة  إلى مشكاتها 
ــا بــنــقــص  ــيــ ــانــ ــة لــــهــــا فــــــي بــــريــــطــ ــ ــهـ ــ ــــوجـ املـ
فـــي تغطيتها  كــمــا حــصــل  املـــوضـــوعـــيـــة، 
لبريكست، أو باعتماد أسلوب نخبوي، أو 
بمحاباة العائلة املالكة وعدم االكتراث ملا 
يريد الشعب البريطاني أن يشاهده، وهو 
مــا ظهر فــي آالف الــشــكــاوى الــتــي وصلت 
الهيئة بعد وفــاة األمير فيليب، زوج  إلــى 

امللكة إليزابيث. 
الــتــي تهز  لــيــســت الفضيحة األولــــى  وهــــذه 
»بي بي سي« بعدما حاولت املؤسسة قبل 
ســـنـــوات إخـــمـــاد فــضــيــحــة تـــحـــرش جنسي 
بـــأطـــفـــال طـــاولـــت نــجــمــهــا الـــســـابـــق جيمي 
ســـافـــيـــل، كـــمـــا واجــــهــــت انــــتــــقــــادات بــســبــب 
املحافظني  السياسيني  أحــد  زورًا  اتهامها 

بارتكاب انتهاكات جنسية.
كــذلــك، قــــررت »بـــي بــي ســـي« املــنــخــرطــة في 
خطة عصر نفقات واسعة تلحظ االستغناء 
إنتاجها  الوظائف، نقل جزء من  عن مئات 
إلـــى خـــارج لــنــدن بــهــدف »تــحــســني تمثيل« 
أيضًا  املجموعة  وتواجه  املناطقي.  التنوع 
خلفية  على  موظفني  من  داخلية  انتقادات 
ــــب، خــصــوصــًا قضية  ــــرواتـ ــي الـ املــــســــاواة فـ
النساء، والتي  الجندرية في أجــور  الفجوة 

أدت بالهيئة إلى الذهاب للمحاكمة.

استخدم مارتن بشير 
التدليس لخداع ديانا 

بهدف إجراء المقابلة

الصحافي  الحقيقة والفضيحة: خدعها  األميرة ديانا، تكّشفت  بعد 25 عامًا على مقابلة »بي بي سي« مع 
لتوافق على إجراء المقابلة التي شّكلت محطة مهمة من تاريخ العائلة الملكية، فيما تستّرت الهيئة عليه

ســـارع نجال األمــيــرة الــراحــلــة إلــى توجيه االنــتــقــادات بعد 
اإلذاعــة  هيئة  وليام  البريطاني  األمير  واتهم  التقرير.  نشر 
الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســـي( بــخــذالن والـــدتـــه األمـــيـــرة ديــانــا 
التحقيق.  بعد  تــشــارلــز،  األمــيــر  بــوالــده  عالقتها  وتسميم 
وقال وليام )38 عاما( في بيان: »أرى أن الطريقة املخادعة 
قالته  ما  ــرت بشكل كبير على 

ّ
أث املقابلة  بها  أجريت  التي 

والدتي. أسهمت املقابلة كثيرًا في جعل عالقة والدّي أسوأ 
وأضــرت من وقتها بآخرين ال حصر لهم«. وأضــاف: »إنه 
ألمــر يبعث على حــزن ال يوصف أن تعرف أن نقاط خلل 
في بي بي سي أسهمت بشدة في ما أصابها من خوف 

وارتياب وعزلة أتذكرها من تلك السنوات األخيرة معها«.
وفي بيان منفصل صدر في نفس التوقيت، لم يشر هاري، 
أخو وليام، إلى BBC باالسم، لكنه وجه نقدًا أوسع لوسائل 
واملمارسات  االستغالل  لثقافة  املتواتر  و»للتأثير  اإلعــالم 
وقــال  على حياتها«.  النهاية  فــي  الــتــي قضت  الــالأخــالقــيــة 

الــذي يخوض باألصل معارك قضائية  هــاري )36 عاما( 
بريطانية مع زوجته ميغان ماركل:  ضد وسائل إعالمية 
»مــا يقلقني بــقــوة أن مثل تلك املــمــارســات، ومــا هــو أســوأ 
أكبر  األمــر، وقتها واآلن،  الــيــوم.  تــزال مستشرية  منها، ال 
من أن يكون منحسرا في منفذ واحــد أو شبكة واحــدة أو 

وسيلة نشر واحدة«.
وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها القضية، أعلنت الحكومة 
ــــالح قــواعــد  ــــى إصـ الــبــريــطــانــيــة أنـــهـــا ســـتـــدرس الــحــاجــة إل
الحوكمة في »بي بي سي« في ظل تساؤالت عن تمويلها 
من خالل رسوم حكومية ومحاولة لندن تعيني حلفاء من 
بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  وقــال  فيها.  املحافظني 
جونسون: »آمــل حقا أن تتخذ بي بي سي كل اإلجــراءات 
أبـــدا«. وبعدما  الوضع  هــذا  يتكرر مثل  أال  املمكنة لضمان 
قررت في آذار/مارس الفائت عدم فتح تحقيق، أكدت شرطة 

لندن أنها ستدرس »أي دليل هام جديد«.

انتقادات

MEDIA
منوعات

حظر 
واتساب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــبــــت حــــســــابــــات عـــــــدد مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــني  ُحــــجــ
الفلسطينيني على تطبيق »واتساب« في األيام 
األخير  اإلسرائيلي  الــعــدوان  أثــر  على  املاضية، 
على قطاع غــزة، وفــق ما نقلت »فــرانــس برس« 
و»أسوشييتد برس«. و»واتساب« أداة ضرورية 
املــصــادر  مــع  لــلــتــواصــل  للصحافيني  بالنسبة 

واملحررين والعالم خارج القطاع املحاصر. فبعيد 
إعالن وقف إطالق النار بني االحتالل وفصائل 
املــاضــي، تلقى  الخميس  ليل  املقاومة في غــزة  
صحافيون  في غزة رسالة بالعربية من تطبيق 
وقالت  حساباتهم.  بحجب  إلبالغهم  واتــســاب 
ــهــا مــع 17 صحافيًا في 

ّ
إن بــرس«  »أسوشييتد 

غزة أكدوا أن حساباتهم على التطبيق محظورة 
مــنــذ يـــوم الــجــمــعــة. ونــقــلــت »فــرانــس بـــرس« عن 

والقدس  الغربية  الضفة  في  آخرين  صحافيني 
وبـــني هــؤالء  ُحــجــبــت،  أن حساباتهم  تــأكــيــدهــم 
»الجزيرة«  تابع لشبكة  فريق من 4 صحافيني 
أعــلــنــت الحــقــًا أن حــســابــات فريقها أعيد  الــتــي 
تفعيلها بعد شكوى قّدمتها ملنصة »فيسبوك«، 
مــالــكــة تــطــبــيــق »واتــــســــاب«. وقــــال نــائــب نقيب 
إن  األسطل  تحسني  الفلسطينيني  الصحافيني 
»نــحــو مــائــة صــحــافــي« فــي قــطــاع غـــزة ُحجبت 

حساباتهم على واتساب في األيام األخيرة. من 
جانبه، قال متحدث باسم »واتساب« إن الشركة 
تحظر الحسابات بما يتفق مع سياساتها »ملنع 
بــه«. كما ذكرت  املعمول  للقانون  اإليــذاء ووفقا 
الشركة أنها كانت على اتصال بوسائل إعالم 
ممارساتها.  لتوضيح  املاضي  األســبــوع  خــالل 
وأضافت: »سنعيد إتاحة حسابات الصحافيني 

إن تأثر أي منها بذلك«.

)Getty/توفيت األميرة ديانا بحادث سير في باريس عام 1997 )جورج دي كيرل
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بأصداء مسلسل »عشرين عشرين«، من كتابة 
بال شحادات ونادين جابر، وإخــراج فيليب 
أسمر؛ ترى أن نجاح الشخصية التي لعبتها 
فيه مرتبط بجزء منه بتوقيت عرض املسلسل 
ضمن املوسم الرمضاني، الذي يعتبر موسم 
الذروة للعروض الدرامية: »الجمهور يشاهد 
ــنــــاك مــنــافــســة  ــفـــزيـــون أكــــثــــر، ويــــكــــون هــ ــلـ ــتـ الـ
 مسلسل 

ّ
 عـــن أن

ً
ــدة. فــضــا بـــني مــســلــســات عــ

ـــة مــتــكــامــلــة جــمــيــلــة، 
ّ
»عـــشـــريـــن عـــشـــريـــن« ســـل

واإلنــتــاج،  والــنــص  ــراج  ــ واإلخـ املمثلني  لجهة 
فــهــو يــتــكــّون مــن مــجــمــوعــة عــنــاصــر ساهمت 
 شخصية في 

ّ
في نجاحه، وبالتالي أخذت كل

ها، فكل دور فيه هو دور بطولة 
ّ
املسلسل حق

بــذلــك. كذلك  الــدرامــيــة سمحت  الــتــركــيــبــة  ألن 
املمثلني،  بني  وتواصل  وكيمياء  تناغم  هناك 

ما أدى الى تقديم عمل جميل ومتناغم«.
لشخصية  الــنــاس  ــره  كـ أن  بــقــســمــاتــي  تعتبر 
الــعــراقــيــل فــي درب قصة  الــتــي تـــزرع  »وردة«، 

بيروت ـ رنا أسطيح

ســّجــلــت املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة، روال 
ــًا فــي  ــ ــــويـ بـــقـــســـمـــاتـــي، حـــــضـــــورًا قـ
مــن   ،2021 ــانــــي  الــــرمــــضــ ــم  ــ ــــوسـ املـ
خال دورهــا في مسلسل »عشرين عشرين«، 
إلى جانب قصي خولي ونادين نجيم، حيث 
ــرة في 

ّ
واملــؤث الافتة  لعبت شخصية »وردة« 

قت في أدوار 
ّ
أحداث املسلسل، وذلك بعدما تأل

العربية،  الدرامية  األعمال  عــدد من  مهّمة في 
ــرزة زرقـــــا«، إلـــى جــانــب  ــ الــتــي كـــان آخـــرهـــا »خـ
إلــى جانب  الــنــهــار، ومسلسل »أنـــا«،  معتصم 
تــيــم حـــســـن.  املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي عــرفــهــا 
تقديم  مجال  في  طويلة  لسنوات  املشاهدون 
الــبــرامــج، تحّدثت إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
الــدرامــي، وكشفت تفاصيل جديدة  مشوارها 
مكسورة«  »مفاتيح  فيلم  فــي  مشاركتها  عــن 
ــح 

ّ
تــرش الـــذي  كــيــروز،  لجيمي   ،Broken Keys

رسميًا لتمثيل لبنان في جوائز األوسكار هذا 
العام، والذي تّم تصوير جزء كبير من مشاهده 
فـــي مــديــنــة املـــوصـــل الــعــراقــيــة، تــحــت ظـــروف 
السعيدة  بقسماتي  روال  استثنائية.   أمنية 

سخر بعض النقاد 
من سمير غانم معتبرين 

أنّه بال موهبة

تظهر قدرتها على 
لعب أدوار مختلفة تترك 

أثرًا لدى المشاهد

يرى هؤالء المؤيدون 
في األسد حاميًا للبالد 

متناسين جرائمه

2223
منوعات

الناس  »أن  ذلــك  البطلني طبيعي،  بــني  الــحــب 
تتماهى مع األبطال وترغب دومًا بأن تكتمل 
الشخصية  نــجــاح  على  دلــيــل  وهـــذا  قصتهم، 
ـــكـــَره 

ُ
ـــحـــّب وت

ُ
ــــوردة ت وتــصــديــق الـــنـــاس لــهــا. فـ

فــي الــوقــت نــفــســه، إذ ُيــمــكــن الــتــعــاطــف معها 
 ال ذنــب لها في كل ما حصل. فهي أحّبت 

ّ
ألن

صــافــي )قــصــي خـــولـــي( وانــتــظــرتــه لــســنــوات 
ــعــــادة هـــذا  ــتــ ومـــــن الــطــبــيــعــي أن تــــحــــاول اســ
الــحــب الــقــديــم الـــذي لــم يــفــارقــهــا«.  وبالنسبة 

ــتـــب فــي  ــكـ ـ
ُ
ــتــــي ت ــى نــــجــــاح الـــشـــخـــصـــيـــات الــ ــ إلــ

الــدرامــا – النفسية، بحيث يجد الكاتب  إطــار 
ــررات نــفــســيــة لـــتـــصـــّرفـــات الــشــخــصــيــات  ــ ــبـ ــ مـ
وتـــطـــّورهـــا، تـــقـــول املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة: »حــني 
يــكــتــب الـــكـــاتـــب شــخــصــيــة ويــعــطــيــهــا حــقــهــا 
يمكنها  ال  وتــفــاصــيــلــهــا،  بخلفياتها  ويــفــكــر 
يـــكـــون هــنــاك  املـــســـلـــســـل  فـــفـــي  تـــنـــجـــح.  إال أن 
أبــطــال كما هــو الــحــال فــي »عشرين عشرين« 
مـــع نـــاديـــن وقــصــي الــلــذيــن يــبــدعــان فـــي أداء 
شخصيتيهما، ويكون هناك حولهما ممثلني 
عطى 

ُ
ت األبــطــال األول، ولــكــن حــني  ال يكونون 

قيمة لهؤالء املمثلني، فهذا يدعم املسلسل كله. 
وحـــني يــقــّوي الــكــاتــب الــشــخــصــيــات ويتعمق 
، يساعد املمثل في فهم 

ً
فيها ويشعر بها فعا

تفاصيلها  وبــنــاء  تطويرها  وفــي  شخصيته 
بـــأداء صحيح. وهـــذا مــا حصل فــي »عشرين 
 مغرمة بشخصية رسمية 

ً
عشرين«؛ فأنا مثا

لبس. شخصية مكتوبة  كارمن  تؤّديها  التي 
قت بأدائها«. في ما 

ّ
بطريقة رائعة وكارمن تأل

 
ّ
أن يخص شخصية »وردة«، ترى بقسماتي 
الدور الذي أدته وأعطاها حقها تمثيليًا، هو 
الــدور الــذي لعبته إلــى جانب تيم حسن في 
لف من عشر حلقات. تقول: 

ّ
مسلسل »أنا«، املؤ

»أّديت في هذا املسلسل شخصّية أسيل التي 
 في ردود فعلها. ولكن 

ً
وجدها البعض باردة

بالنسبة لي، كان أداء هكذا شخصّية تحّديًا 
كبيرًا ألنها ال تشبهني في شــيء، وال سّيما 
فعلها وإخفاء  ردود  قدرتها على ضبط  في 
مشاعرها حتى في أقسى املواقف. ومع ذلك، 
أمسكت الشخصية من أولها إلى آخرها كما 
مــنــي، وفــهــمــت خلفياتها. ففي  مــطــلــوب  هــو 
بعض املواقف، كان عليها أال تظهر أي نوع 
من املشاعر، ال الغضب وال الغيرة، وال حتى 
أرستقراطية،  مــن عائلة  قــادمــة  الــحــزن؛ فهي 
وتعتبر املشاعر انكسارًا ال تريد الوقوع فيه. 
ولــذلــك، أجـــد أن هـــذه الشخصية، بــاإلضــافــة 
»عــشــريــن عشرين«،  فــي  إلــى شخصية وردة 
اللذان أعطياني حقي كممثلة،  الـــّدْوران  هما 
واستطعت من خالهما أن أظهر قدرتي على 

لعب أدوار مختلفة تترك أثرًا لدى املشاهد«.
وعــــن تــجــربــتــهــا مـــع ثـــاثـــة مـــن أشـــهـــر نــجــوم 
الدراما، أي تيم حسن ومعتصم النهار وقصي 
: »كــان لي الحظ بالعمل 

ً
خولي، تقول مــازحــة

لدى  مكروهة  هــذا جعلني  أن  وأعتقد  معهم، 
املعجبات، وأخــاف مّما سيحدث لي فيما لو 

ظهرت مع ممثل جديد قوي«. 
الــثــاثــة  هــــذه األدوار  فـــي  بــقــســمــاتــي  ظـــهـــور 
الناجحة جاء متزامنًا، في سنة واحدة، لكنها 
 فــي األدوار األولـــى، 

ّ
تــوضــح: »لـــم أظــهــر فــجــأة

الــبــطــولــة.  أدوار  قــبــل  تمثيليًا  تــدرجــت  ولــقــد 
فـــا يــمــكــن أن تـــقـــّدم لـــي شــركــة بــحــجــم شــركــة 
»الصباح« هذه األدوار من دون أن تكون ملست 
وأنــا فخورة بثقتها بي  عملي ورأت طاقتي، 
ألنها أعطتني فرصة إظهار موهبتي وإثبات 
قــدرتــي عــلــى الـــوقـــوف أمـــام ممثلني كــبــار في 

هكذا أدوار أولى«. 
تــوضــح: »كــــان يــفــتــرض أن ُيــعــرض »عــشــريــن 
ــام 2020، لــكــنــه تــأجــل بسبب  عــشــريــن« فــي عـ
الظروف التي فرضتها جائحة كورونا. وسبق 
الفيلم  فــي  مــنــهــا  عــــدة،  أدوار  فــي  أن شــاركــت 
اللبناني الدرامي – الكوميدي »خبصة«، الذي 
القــى نجاحًا الفــتــًا، ودخــل إلــى قلوب الناس. 
كــذلــك، وقفت على خشبة املــســرح، وكــانــت لي 
من  اللبنانيني،  املسرحيني  كــبــار  مــع  تــجــارب 
أمثال كميل سامة وغبريال يمني. وشاركت 
في فيلمني لم يعرضا بعد، أحدهما هو فيلم 
ــفــت عــروضــه بعد 

ّ
»ِيـــربـــوا بــعــزُكــن« الـــذي تــوق

ثـــورة 17 تشرين، وظـــروف كــورونــا، والثاني 
هو »مفاتيح مكسورة« للمخرج جيمي كيروز 
الــذي رشحه لبنان رسميًا ليمثله في جائزة 
»األوســكــار«، ولم ُيعرض بعد بسبب كورونا 

وإغاق دور السينما«.

إبراهيم علي

شغلت برامج املنوعات، أو الحوارات الفنية، 
الــجــمــهــور الــعــربــي عــلــى مــــدى ثـــاثـــة عــقــود، 
مجموعة  صناعة  فــي  سهم 

ُ
ت أن  واستطاعت 

ال بـــأس بــهــا مـــن املـــحـــاوريـــن، مــنــهــم نــيــشــان، 
وجــومــانــة بــوعــيــد، ووفـــاء الــكــيــانــي، وعمرو 
موجة  بـــدأت  التسعينيات،  منتصف  أديــــب. 
ــة الـــفـــنـــيـــة تـــتـــقـــدم بــوثــبــة  ــواريــ ــحــ الــــبــــرامــــج الــ
جـــديـــدة، بــعــد انــتــشــار الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة، 
وعــززت محطة »إيــه آر تــي«، التي كانت تبث 
عربية،  منوعات  فضائية  كــأول  إيطاليا،  من 
هذا النمط من البرامج، مع اللبنانية جومانة 
بــوعــيــد، الــتــي قــدمــت »اســتــديــو املــشــاهــديــن« 
لسنوات، وكان نقلة نوعية في عالم الحوارات 
ــي الــتــســعــيــنــيــات، ومــنــهــم كــاظــم 

ّ
الــفــنــيــة ملــغــن

الــســاهــر، وعــبــد الــلــه الــرويــشــد، ونــجــوى كــرم، 
وعــاصــي الــحــانــي، ونـــوال الــزغــبــي، وأحـــام، 
وغــيــرهــم. شــكــل هـــذا الــبــرنــامــج نــقــطــة تــحــّول 
أي عندما  التسعينيات،  أواخـــر  بـــارزة، حتى 
تسلم اللبناني نيشان ديرهارتيونيان الدفة 
برنامج  بتقديم  وبـــدأ  بــوعــيــد،  بعد جــومــانــة 

ــتـــى الـــحـــفـــات والـــــراديـــــو واملـــنـــاســـبـــات  وحـ
الوطنية، سواء بأغانيهم أو استعراضاتهم 
أو تــمــثــيــلــهــم وأدائــــهــــم الـــكـــومـــيـــدي، كــانــوا 

 مكان خال الستينيات.
ّ

موجودين في كل
كــان سمير  املرحلة،  ــه في تلك 

ّ
أن امللفت  من 

غانم هو األقل تقديرًا بني الثاثة، إلى درجة 
 الكاتب الساخر محمود السعدني، حني 

ّ
أن

كتابًا عنوانه  الستينيات  نهاية  في  أصدر 
»املــضــحــكــون« عــن عــامــات الــكــومــيــديــا في 
والضيف موهوبان   سيدهم 

ّ
إن قال  مصر، 

 مــنــهــمــا أن يستمر 
ّ

لــكــل بــالــفــطــرة، ويــمــكــن 
وينجح بمفرده، بينما هاجم غانم بعنف، 
ه »كذاب زفة« ويحتاج للثاثي 

ّ
ووصفه بأن

ة الــظــاملــة   مـــوجـــودًا. وهـــي الــنــبــوء
ّ

كــي يــظــل
الــتــي أثــبــتــت خــطــأهــا تــمــامــًا فـــي اآلتــــي من 

السنني.
فــي عـــام 1970، رحـــل الــضــيــف أحــمــد فــجــأة. 
وبعد الصدمة الكبيرة بسبب رحيل موهبة 
أمــام سمير غانم وجــورج  كــان  استثنائية، 
ســـيـــدهـــم ســــــؤال كــبــيــر عــــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
ســيــعــمــان بــهــا بــعــد رحــيــل ثــالــثــهــم؟ كانت 
الـــبـــدايـــة مـــن مــحــاولــة ضـــم مــمــثــلــني آخــريــن 
مــكــان الــضــيــف، ومـــع فــشــل ذلــــك، بـــدأ غــانــم 
»ثنائي«. وفي تلك  وسيدهم يعمان معًا كـ
الــفــتــرة، ظــهــر بشكل واضـــح - وعــلــى عكس 

محمد جابر

لــســنــوات طــويــلــة، لـــم يــتــم الــتــعــامــل بجدية 
وتــقــديــر مـــع الــكــومــيــديــان املـــصـــري سمير 
ــاوة دائـــمـــًا مـــن نصيب  ــفـ غـــانـــم. كـــانـــت الـــحـ
اسم  اقــتــرن  بينما  آخــريــن،  فناني كوميديا 
»هلس« والضحك وأفام املقاوالت  غانم بالـ
املصرية التجارية في الثمانينيات. لكن، من 
ــه مع الوقت، ومع اإلنترنت، 

ّ
أن حسن الحظ 

وســيــطــرة جــيــل جــديــد ومــعــطــيــات مختلفة 
عما هو سائد في الثقافة الشعبية، أصبح 
سمير غانم واحدًا من أبرز رموز الكوميديا 
واملسرح  السينما  تــاريــخ  فــي  بهم  حتفى 

ُ
امل

بعينه  تقديره  ورأى  املــصــري،  والتلفزيون 
التقليل  من  طويلة  عقود  بعد  رحيله،  قبل 

منه. 
بــدأت رحلة سمير غانم من مسرح جامعة 
كــان يرأس  عــام 1959، حيث  »اإلسكندرية« 
فــــريــــق الـــتـــمـــثـــيـــل، وفـــــــاز بــمــســابــقــة »كــــأس 
مخرج  عــني  لتلتقطه  حينها،  الــجــامــعــات« 
تلفزيوني كبير هو محمد سالم، مع فكرة 
ثـــوريـــة غــريــبــة لـــديـــه، وهـــي جــمــعــه برئيس 
الضيف  »القاهرة«  بجامعة  التمثيل  فريق 
أحــمــد، ورئــيــس فــريــق التمثيل فــي جامعة 
ــدهـــم، لــتــكــويــن  »عـــــني شـــمـــس« جــــــورج ســـيـ
فريق واحــد يدعى »ثاثي أضــواء املسرح« 
الــشــكــلــي وطــبــيــعــة  الـــتـــبـــايـــن   

ّ
بــفــرضــيــة أن

الــكــومــيــديــا بـــني الـــثـــاثـــي ســيــنــجــحــان بني 
الجمهور.

نــجــح رهــــان ســـالـــم، وصــــار الـــثـــاثـــي، غــانــم 
وسيدهم والضيف، من أهم الظواهر الفنية 
والــثــقــافــيــة فـــي مــصــر خــــال الــســتــيــنــيــات، 
سواء في املسرح أو التلفزيون أو السينما، 

بعدها  ليتجه  مـــواســـم،  لــثــاثــة  »مــايــســتــرو« 
إلى السوق العربي مع مجموعة من البرامج 
لسنوات،  الــذاكــرة  في  بعت 

ُ
ط التي  الحوارية، 

ومنها »الـــعـــراب« و»أبــشــر« و»أنـــا والــعــســل«. 
فيما بــعــد، حــقــق اإلعـــامـــي الــلــبــنــانــي طوني 
خليفة تقدمًا في بعض البرامج التي اختارها 
الــراحــل سيمون  اللبناني  املــخــرج  مــن  بــدعــم 
أسمر، مثل »ملن يجرؤ فقط«، كمحاولة لحوار 
تلفزيوني مثير ال يقف عند حدود، وانقاب 
عــلــى ســلــم األســئــلــة الـــتـــي تــصــل إلــــى األمــــور 
ينتج  ومــا  بالفنانني،  والــخــاصــة  الشخصية 

عنها من جدل في الوسط الصحافي أليام.
ــروز  ــ ــرة بـ ــتــ ــفــ ــرة، شــــهــــدت تـــلـــك الــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
اإلعــامــيــة هــالــة ســرحــان، الــتــي بـــدأت تقديم 
برنامج في قناة »دريم« املصرية، وخطفتها 
ــــك شــــاشــــات روتــــانــــا بــطــلــب مــبــاشــر  بـــعـــد ذلـ
مــن األمــيــر الوليد بــن طــال، وكــذلــك ملــع زوج 
ــابـــق، عـــمـــاد الـــديـــن أديــــــب، في  ســـرحـــان الـــسـ
مقابات خاصة مع بعض الفنانني، ليتسلم 
ــة بــعــدهــا  شــقــيــقــه عـــمـــرو الــــديــــن أديــــــب الــــدفــ
لسنوات، على شاشة »أوربت« ضمن برنامج 

»القاهرة اليوم«.
ــّول، بــــدأ يــخــف فـــي الــســنــوات  ــحـ ــتـ ــل هــــذا الـ كـ
 MBC ــم يـــثـــن مــحــطــة ــقـــة، لـــكـــن ذلـــــك لــ الـــســـابـ
تحمل  برامج  شــراء  أو  إنتاج  عن  السعودية 
الــطــابــع نــفــســه كــمــحــتــوى تــعــتــبــره الــشــاشــة 
السعودية ضروريًا ملشاهديها. فبعد احتكار 
واملوسيقية،  الفنية  املــواهــب  لــبــرامــج   MBC
واستقطاب »نجوم« الصف األول في الئحة 
التحكيم، استطاعت من خال األجور  لجان 
بــرامــج  فــي  للفنانني  تدفعها  الــتــي  املــرتــفــعــة 
أن »تحجزهم«  الفنية،  والــحــوارات  املــواهــب، 
الكياني  ووفـــاء  نيشان  فتصدر  لصالحها، 

املــشــهــد عــبــر بــرامــج حـــواريـــة فنية استمرت 
لسنوات، لم تلِغ التشابه في املضمون أثناء 
باملغنية   MBC اســتــعــانــت وكــذلــك  الـــعـــرض. 
أروى للغرض نفسه، وتزامن ذلك مع ظاهرة 
تقديم  معترك  إلــى  الفنانني  دخـــول  فــكــرة  أو 
ــت أصــالــة نــصــري في 

ّ
الــبــرامــج الفنية، إذ حــل

الــــصــــدارة عــنــدمــا قـــدمـــت بـــرنـــامـــج »صــــوال« 
أعلى نسبة  لثاثة مواسم متتالية، وحققت 
مــتــابــعــة، ثـــم لــحــقــت بــهــا لــطــيــفــة الــتــونــســيــة، 

وبعدها شيرين عبد الوهاب.
اليوم تحاول محطة MBC، وبعض املحطات 
ــد عـــلـــى هـــذا  ــديـ ــافــــة مــــا هــــو جـ الـــعـــربـــيـــة، إضــ

النوع من البرامج، لكنها تقع في فخ التقليد 
وإعادة إحياء ما فات بقالب أو ديكور جديد، 
حتى عرض مؤخرًا برنامج بعنوان »أغاني 
ــمـــري«، لــفــنــان يـــحـــاور نــفــســه، شــارًحــا  مـــن عـ
على  »الضاربة«،  أغنايته  اختيار  مناسبات 

أن يغنيها ضمن الحلقة نفسها.

نبوءة السعدني السابقة - مدى ذكاء سمير 
غانم وقدرته املدهشة على االرتجال وخلق 
غير  أماكن  من  الضحك  وتوليد  الكوميديا 

متوقعة تمامًا.
يـــظـــهـــر هـــــــذا الــــــفــــــارق بـــشـــكـــل واضـــــــــح فــي 
ــتـــي شــــــارك فــي  ــتـــرة الـ ــفـ مـــســـرحـــيـــات تـــلـــك الـ
في  »موسيقى  مثل  سيدهم،  مــع  بطولتها 
الـــحـــي الـــشـــرقـــي« و»جـــولـــيـــو ورومـــيـــيـــت«، 
عامي 1971 و1973، قبل أن يصل الفارق إلى 
ذروتــه مع مسرحية »املــتــزوجــون« )1976(، 
على  غانم وهيمنته  قــدرات  أوضحت  التي 
املسرح والجمهور، ليصبح من تلك اللحظة 
وبشكل نهائي نجمًا كوميديًا ناجحًا بشكل 

منفرد، وليس جزءًا من ثاثة أو اثنني.
فــي مسيرة غانم،  األطـــول  املرحلة هــي  تلك 
استمرت من منتصف السبعينيات وحتى 
البارزة  السمة  كانت  تقريبًا،  التسعينيات 
 
ً
فيها هي األعمال الكثيرة جدًا )شارك مثأل

في 14 فيلمًا عــام 1977 وفــي 11 فيلمًا عام 
الجمهور،  قــبــل  مــن  محبوبًا  وكـــان   .)1984
ه غير مقدر مطلقًا من النقاد أو الفنانني 

ّ
لكن

اآلخــريــن، ثــم السمة األهـــم املرتبطة بــه هو 
نــفــســه، وهــــي إيـــجـــاد »صـــوتـــه« الــشــخــصــي 
مـــرارًا )وقتها  قــال  ومــا يريد تقديمه، فكما 
 هــدفــه الــوحــيــد واألســاســي هو 

ّ
والحــقــًا( إن

ــه ال يــريــد أن يحمل  ــ
ّ
»إضــحــاك الــنــاس« وإن

هــمــًا اجــتــمــاعــيــًا أو ســيــاســيــًا، وال أن يــقــدم 
ِعبرة أخاقية في أّي مما يقدمه.

ه فقط يسعى إلى الضحك و»االنبساط«؛ 
ّ
لكن

كثف، 
ُ
امل بالعمل  الشخصي  انبساطه  ســواء 

الـــــدائـــــم فــي  ــــن دون تـــفـــكـــيـــر واالرتـــــــجـــــــال  مـ
أو انبساط الجمهور  شخصياته املختلفة، 
ورنة ضحكهم في املسرح وقاعات السينما.

برامج المنوعات: الفنان يحاور نفسهسمير غانم... من أجل ضحكٍة ال أكثر
يومًا بعد يوم، تتحول 

برامج الحوارات الفنية إلى 
عالم المنّصات والمواقع 

البديلة. ماذا يحمل 
لنا فصل الصيف في 

جعبته؟

عبد اهلل البشير

رحلت مي سكاف، التي كانت واحدة من الفنانني 
الــســوريــني الــذيــن انــحــازوا إلــى الــثــورة والتحموا 
مثبتني  الــســوري،  النظام  بإسقاط  مطالبني  بها، 
 إنسانية بحته، فــي الــوقــت الــذي 

ّ
الــفــن أن رســالــة 

قـــاد فــنــانــون هـــذه الــرســالــة لتمجيد نــظــام بشار 
األسد والتصفيق له، متجاهلني ما حل في الباد 
ــراب وتــهــجــيــر، فــي مسلسل درامـــي  مــن دمـــار وخــ

يخرجه النظام وينتج عبر وسائل إعامه.
للنظام، وفق  املوالية  »الــوطــن«،  وتــروج صحيفة 
بالتنسيق  االنتخابات  ملسرحية  مـــدروس،  نهج 
ــدوا أن  ــ مـــع الــفــنــانــني املـــوالـــني لــلــنــظــام، الـــذيـــن أكــ
ــى رئـــيـــس الـــنـــظـــام، بــشــار  أصـــواتـــهـــم ســتــذهــب إلــ
ــه املخلص  ــــد، دون غـــيـــره، مــقــدمــيــنــه عــلــى أنـ األسـ
 بــهــا. مـــن جــهــتــه، قــال 

ّ
الــوحــيــد لــســوريــة مــمــا حـــل

املمثل زهير عبد الكريم في حديثه للصحيفة إن 
»األسد هو األمل واألمان واملستقبل«، ناسيًا حّي 
جــوبــر فــي دمــشــق، عندما كــانــت تــدكــه الــطــائــرات 
دوما  مدينة  وحتى  الفراغية،  بالقنابل  الحربية 
التي تبعد كيلومترات قليلة عن العاصمة. ويبدو 
لديه تعطلت، لترشده  األمــن واألمـــان  أن بوصلة 
معبرين  دائــمــًا،  النظام  ردده شبيحة  إلــى شعار 

عن والئهم األعمى له: »األسد أو نحرق البلد«. 
أما الفنان إسماعيل مداح، ابن مجدل شمس في 

الجوالن املحتل، فقال في حديثه إلى الصحيفة إن 
»بشار األسد هو األمل للخروج من هذا الكابوس 
والــوصــول إلــى بــر األمـــان والــقــضــاء على الفساد 
والـــفـــاســـديـــن بــهــمــتــه وهـــمـــة كـــل شـــريـــف، ولــتــكــن 
ــل بــالــعــمــل، كعنوان  املــرحــلــة الــقــادمــة مــرحــلــة األمـ
عريض إلعادة بناء سورية وبناء اإلنسان فيها«. 
الدكتور  وسأنتخب  جــدًا  متفائل  »أنـــا  وأضــــاف: 
بشار األسد«. ليشوه عمدًا رسالة الفن اإلنسانية 
املتسامية، التي يجب أن تكون بعيدة عن مساندة 
األنظمة القمعية، ويتجاهل الجوالن املحتل الذي 

لم يحرك نظام األسد ساكنًا في سبيله. 
كذلك، وصفت توالي هارون بشار األسد بصمام 
ــان وحــامــي األرض والـــعـــرض، وبــذلــك بـــّررت  األمــ
أنها ستصوت له، خال »العرس الوطني الكبير« 
املزعوم. وفي حديثها إلى صحيفة الوطن، قالت 
إن »أعـــداء ســوريــة يــحــاولــون إفــشــال االنتخابات 
الاذقية  مدينة  ابنة  وهـــارون،  الوسائل«.  بشتى 

الــذي يعانيه  الــســوري، تتجاهل مــا  فــي الساحل 
نـــازحـــو الــســاحــل الـــســـوري فـــي املــخــيــمــات شــمــال 
غرب سورية، ولم تدرك أن طائرات األسد وروسيا 
الحقتهم إلى مخيماتهم لتقصفها وتوقع القتلى 
فيها، ليكون األسد عنوان القتل والخراب، وليس 

صمام األمن واألمان، كما تدعي هي وغيرها.
وقائمة الفنانني املؤيدين لنظام بشار األسد تطول، 
ومن غير املستغرب موقف البعض املؤيد با وعي 
الدين  فــادي صبيح وعبير شمس  للنظام، ومنهم 
وغادة بشور  وميسون أبو أسعد وسلمى املصري، 
وغيرهم الكثير، كون هؤالء الفنانني وقفوا سابقًا 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام، مــعــلــنــني الـــــــوالء املـــطـــلـــق لـــه، 
مرددين األسطوانة ذاتها التي يرددها عن مؤامرة 
تستهدف سورية، كانت بابًا العتقال اآلالف والزج 
مغيبني  بأكملها،  مــدن  وتدمير  السجون،  في  بهم 
صوت العقل واملنطق، ليكونوا في القائمة السوداء 
لدى السوريني املطالبني بالحرية، بعد مضي عقد 

على الثورة ضد نظام األسد.
وفي هذا السياق، أيضًا، ال ننسى نقيب الفنانني 
ــل صـــورة 

ّ
ــــذي يــمــث الـــســـوريـــني، زهـــيـــر رمـــضـــان، الـ

ــه ملــنــصــبــه،  ــيـ ـ
ّ
ــول ــام بـــأقـــبـــح أشـــكـــالـــهـــا فــــي تـ ــظـ ــنـ الـ

وتوزيع شهادات الوطنية والشرف على الفنانني، 
 عــن 

َ
ــوان ــتــ ــن، حـــتـــى أن لــــم يــ ــريــ وســحــبــهــا مــــن آخــ

الباد،  غـــادروا  الــذي  السوريني  الفنانني  تخوين 
ساحبًا منهم عضويتهم في النقابة.

جدارة األدوار األولى

قدم نيشان أكثر من عشرة برامج حوارية فنية )فيسبوك(

ُتجرى 
»االنتخابات« 
اليوم )رامي 
)Getty/السيد

في تكريم ناله عن مجمل أعماله عام 2011 ))عمرو مراغي/فرانس برس(

في لقطة من فيلم »مفاتيح مكسورة« )تصوير: رودي بو شبل(

أّدت  المسلسل.  متابعي  في  أثرًا  عشرين«،  »عشرين  مسلسل  في  وردة،  شخصية  تركت 
الشخصية الفنانة اللبنانية، روال بقسماتي، التي التقتها »العربي الجديد« في هذا الحديث

روال بقسماتي

فنانون سوريون ينتخبون األسد

فنون وكوكتيل
مقابلة

متابعة

شاشاتمسار

في فيلم »مفاتيح 
مكسورة«، تؤدي بقسماتي 
دور شخصية مقاتلة كردية. 

تقول: »هذا دور جديد 
تمامًا بالنسبة لي، وهو 
تحّدٍ هائل؛ فأنا أتحّدث 
فيه بلهجة مختلطة 

عراقية - سورية - كردية، 
وأظهر بالبزة العسكرية، 

وأؤّدي فيه مشاهد قوية 
تتطلّب مهارات عالية. 

وبمقدار سعادتي بدوري 
في »عشرين عشرين«، 

ونجاح هذه المسلسل، إال 
أنني أنتظر أيضًا عرض فيلم 
»مفاتيح مكسورة« بفارغ 

الصبر وأعتبره »خبطة« قوية 
بالنسبة إلي«.

مفاتيح 
مكسورة
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