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أهوال الثورة

مكسيم خليل Wanted
وسام كنعان
بعد موضة الحجز على أمالك بعض
املعارضني ّالسوريني ،كشفت مواقع
م ـعــارضــة أن ـه ــا حـصـلــت ع ـلــى نسخ
م ــن م ــذك ــرت ــي اع ـت ـق ــال ب ـح ــق الـنـجــم
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري م ـك ـس ـي ــم خـ ـلـ ـي ــل .األولـ ـ ــى
ّ
العامة»
ص ــادرة عــن «االسـتـخـبــارات
بــرقــم  ،78442والـثــانـيــة صـ ــادرة عن
«األمن السياسي» برقم  ،770667وقد
ّ
ُســطــرتــا بحق مكسيم هــانــي خليل،
والدته ستيال ،من مواليد الصالحية
ّ
سنة  .1978وأضافت تلك املواقع إن
األمــر لم يتوقف عند هــذا الحد ،فقد
ّ
بـ ّـي ـنــت امل ــذك ــرات أن زوج ـت ــه املـمـثـلــة
ســوســن أرش ـي ــد مـطـلــوبــة أي ـضــا من
قبل «االستخبارات العامة» باملذكرة

رقــم  ،78450الـصــادرة باسم سوسن
كميل أرشيد ،والدتها ناديجدا ،من
مواليد الصالحية في عام .1979
ـار» ،ي ـقــول
ف ــي ح ــدي ـث ــه إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ـ ّ
نجم مسلسل «غدًا نلتقي» إنه سمع
ّ
بهذا الخبر ،لكن معلوماته أن هناك
ّ
فرعني آخرين قاما باستدعائه ،وأن
ً
األمــر «صــار قــابــا للتصديق بشكل
ّ
ّ
كــلــي ألن ه ـنــاك تـهـكـيـرًا وصـ ــورًا عن
ال ـب ــرق ـي ــات ال ـت ــي ت ـط ـلــب إحـ ـض ــاري.
ه ــذا الـخـبــر لـيــس م ـفــاجــأة بالنسبة
لــي ،وسبق أن قلت في أحــد لقاءاتي
ّ
ال ـس ــاب ـق ــة إن اسـ ـم ــي م ــوج ــود عـلــى
ّ
الحدود» .ويضيف خليل «أعتقد أن
مــن اإليـجــابـيــة إل ــى درج ــة كـبـيــرة أن
ُيـطـلــب شـخــص ّلـلـمـثــول أمـ ــام ف ــروع
االستخبارات ألنــه وقــف مع مطالب

الـ ـن ــاس امل ـح ـقــة ب ــوج ــه ال ـظ ـل ــم ،ومــن
املؤكد ّأن الظالم لن ّ
يقدم له مكافأة
ع ـل ــى م ــواقـ ـف ــه» .أمـ ــا ب ـخ ـص ــوص مــا
ّ
تــداولـتــه بـعــض املــواقــع عــن قــولــه إن
ه ـ ــذه املـ ــذكـ ــرة هـ ــي ب ـم ـث ــاب ــة «وس ـ ــام

في ّالبداية ،اعتبر
الممثل السوري األمر
«وسامًا على صدره»
ّ
ش ــرف» ،يــوضــح املـمـثــل ال ـس ــوري أن
ه ــذا «ك ــان ّ
ردي ّ
األول ـ ــي عـلــى إح ــدى
الصحافيات عندما ســألــت عــن هذا
املوضوع عبر الفايسبوك».
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،وبـحـســب املعطيات

املـ ـي ــدانـ ـي ــة ،ي ـت ــوق ــع أن ي ـب ـق ــى بـطــل
مسلسل «الـ ــوالدة مــن الـخــاصــرة »1
ً
خ ــارج ســوريــا وقـتــا طــويــا مــع بقاء
الـحـكــم ال ـحــالــي ،فـهــل سيتخلى عن
الـ ـع ــودة إلـ ــى وط ـن ــه م ـقــابــل مــواق ـفــه
ّ
سؤالنا
مما يحدث؟ يرد خليل على ّ
بسؤال آخــر« :وهــل املطلوب مني أن
ّ
أهرولّ لالعتذار والتخلي عن موقفي
رغــم أنـنــي لــم أرتـكــب أي خطأ؟ حتى
ل ــو ع ــاد ال ــزم ــن إل ــى الـ ـ ــوراء ســأتـخــذ
امل ــوق ــف ن ـف ـســه ولـ ــن أت ـ ـ ـ ّ
ـردد ف ــي ذلــك
ـدة» .مـ ــن ج ــان ــب آخـ ــر،
ل ـح ـظ ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ّ
يوضح خليل أنه لم ينشر أي جملة
عن هذا املوضوع عبر صفحته على
ّ
فايسبوك «ألن املوضوع قديم .بدأت
فـ ــروع االس ـت ـخ ـب ــارات تـطـلـبـنــي منذ
سنة  2012وت ـكـ ّـرر األم ــر م ــرارًا .ومع

ّ
ذلـ ــك ،أع ـت ـبــره ع ــادي ــا جـ ـدًا ّومـتــوقـعــا
بالنسبة لي .ال أخفيكم بأنني أتوقع
ّاألس ــوأ واألخـطــر فــي أي لحظة .غير
ّ
أن ـن ــي فــوجـئــت بـ ــأن ه ـنــاك صفحات
ع ـ ّـدة م ـ ّ
ـزورة تنشر تفاصيل وردودًا
ذات مـسـتــوى مـنـحــدر وال تشبهني
بشيء».
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ي ـس ـت ـغــرب امل ـم ـث ــل ال ـس ــوري
الضجة التي أثارها املوضوع،
سبب
ّ
مــع العلم بــأنــه خبر طبيعي وليس
جديدًا.
عـلــى ضـفــة أخـ ــرى ،س ــرت مـعـلــومــات
غ ـيــر م ــؤك ــدة ع ــن إم ـك ــان ض ــم قــوائــم
امل ـط ـلــوبــن ألج ـه ــزة األمـ ــن ال ـســوريــة
ع ــددًا مــن املـمـثـلــن ال ـســوريــنّ ،
ربـمــا
يكون بينهم جمال سليمان ،وكندة
ّ
علوش ،وغيرهما.

على الشاشة

«أراب كاستينغ» :بحثًا عن مزيد من التشويق
ت ـقــع ق ـن ــاة «أب ـ ــو ظ ـب ــي» ف ــي مـغــالـطــة
واض ـح ــة ع ـنــد ال ـت ــروي ــج لـبــرنــامـجـهــا
كاستينغ» (الـجـمـعــة ـ ـ )20:30
«أراب
ّ
ّ
من نوعه في
ل
«األو
ـه
ـ
إن
تقول
عندما
ً ّ
العالم الـعــربــي» ،متناسية أن قنوات
ً
ع ـ ّـدة سبقتها إلــى هــذه الـفـكــرة .مثال،
قـ ّـدمــت قـنــاة «الــدن ـيــا» ال ـســوريــة ّسنة
 2010بــرنــامــج ( The Actorامل ـمــثــل)،
وك ـ ـ ــان بـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ل ـج ـن ــة تـحـكـيـمــه
النجم باسل ّ
خياط الذي يجلس أيضًا
ف ــي لـجـنــة تـحـكـيــم «أراب كــاسـتـيـنــغ»
إلــى جانب قصي خــولــي ،وغ ــادة عبد
الــرازق ،وكارمن ّلبس .وشاهدنا منذ
ف ـتــرة الـنـجـمــة امل ـصــريــة نـبـيـلــة عبيد
وهــي تـقـ ّـدم نسخة مــن هــذا البرنامج
ب ـع ـن ــوان «ن ـج ـم ــة الـ ـع ــرب» («روت ــان ــا
س ـي ـن ـمــا» )lbc ،ق ـبــل أن ت ـصــل ال ـكــرة
ال ـي ــوم إل ــى مـلـعــب «أبـ ــو ظ ـب ــي» الـتــي
تتقاسم اإلنـتــاج كــالـعــادة مــع «شركة
كالكيت» (إيــاد الـنـجــار) .قبل انطالق
«أراب كــاس ـت ـي ـنــغ» ال ـ ــذي وصـ ــل إل ــى
ُ
حقلته الرابعة ،طرحت أسئلة نقدية
ّ
رك ـ ــزت ع ـلــى إم ـكــان ـيــة ج ــذب املـشــاهــد
ّ
ُ
مــن خ ــال اسـكـتــش يـقــدمــه أح ــد هــواة
التمثيل منفردًا من دون عناصر فنية
ّ
مكملة تعتبر جزءًا أساسيًا من الحالة
ال ــدرامـ ـي ــة ،وعـ ــن ال ــرؤي ــة اإلخ ــراج ـي ــة
وغ ـ ـيـ ــاب اإلدارة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـم ـم ـثــل،
وضرورة أن تكون النصوص مكتوبة
بعناية قريبة من االحترافية.
وت ـط ـ ّـرق ــت األس ـئ ـل ــة أي ـض ــا إل ــى مـكــان

ال ـت ـصــويــر ،وال ــديـ ـك ــور ،واملــوس ـي ـقــى،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .لـ ـك ــن س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ج ـ ــاءت
حلقات البرنامج لتكشف ّ
تنبه الجهة
امل ـن ـت ـج ــة ل ـت ـل ــك املـ ـس ــائ ــل ،وال ـ ُت ــرك ـي ــز
عـ ـل ــى م ــوس ـي ـق ــى تـ ـص ــوي ــري ــة أعـ ـ ـ ـ ّـدت
سلفًا بشكل ينسجم مــع منولوجات
امل ـش ـت ــرك ــن ،وتـ ـ ــرك ال ـح ــري ــة ل ـه ــم فــي
إع ــداد مشاهدهم بنفسهم كما تفعل
امل ـعــاهــد امل ـت ـخـ ّـصـصــة ل ــدى إجــرائ ـهــا
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـق ـب ــول ل ـطــاب ـهــا .ه ـكــذا،
ُ
ت ــرك ال ـبــاب مـفـتــوحــا أم ــام اكـتـشــافــات
حقيقية ملــواهــب شـبــابـيــة ،خصوصًا
ت ـلــك اآلت ـي ــة م ــن امل ـغ ــرب ال ـعــربــي مثل
زوب ـي ــر بـلـحــر ،وول ـي ــد بـلـحــاج عـ ّـمــار،
وجـيـهــان خـلـيــل ،وجــولـيــا الـشــواشــي
ال ــذي ــن ق ـ ّـدم ــوا أس ـلــوبــا اح ـتــراف ـيــا في
ف ــن الـتـمـثـيــل .بـعــض املـشـتــركــن أت ــوا
مــن مـعــاهــد تـمـثـيــل ،وبـعـضـهــم وصــل
مـصـحــوبــا بـحـمــاسـتــه ومــوهـبـتــه من
سابق معرفة أكاديمية عــن هذا
دون
ّ
ال ـف ــن امل ـع ــق ــد .م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،عــرف
الطاقم اإلخراجي لـ «أراب كاستينغ»
كـيــف يـصـطــاد الـلـحـظــات الـكــومـيــديــة
ّ
ال ـع ـف ــوي ــة وي ـ ــرك ـ ــز ع ـل ـي ـه ــا ،وي ـن ـت ـقــي
أسـلــوبــا ذكـيــا فــي مــونـتــاج ســاهــم في
ـادة الـفـنـيــة وجـعـلـهــا أكـثــر
تـكـثـيــف املـ ـ ّ
رش ــاق ــة ،مـخــفـفــا م ــن عـبـئـهــا أح ـيــانــا.
لـ ـك ــن رغ ـ ـ ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد قـ ـس ــم ك ـب ـي ــر مــن
املـشـتــركــن عـلــى األداء ال ـخــارجــي ،لم
ن ـت ــاب ــع م ــاح ـظ ــات تـحـكـيـمـيــة تـشـيــر
إلى ضرورة تخطي العيب الكبير في

يختار باسل
ّ
خياط
األداء املعاصر أو املبالغة فــي إظهار
ّ
ة
بدق
مالحظاته
الـتــراجـيــديــا بغية اسـتـجــداء عــواطــف
ّ
وحولها إلى ما
امل ـش ــاه ــدي ــن .وهـ ــذه مـشـكـلــة م ــا زال ــت
يشبه النصائح
تواجه ممثلني محترفني حتى اآلن.
األكاديمية
المكثفة
شـ ـه ــدن ــا ت ــوجـ ـي ــه مـ ــاح ـ ـظـ ــات ح ــول
ص ــاح ـي ــة ب ـع ــض امل ـش ـت ــرك ــن ل ـ ــأداء

ّ
امل ـســرحــي دون غ ـي ــره ،عـلـمــا بـ ــأن كل
الظروف املتاحة تفرض على املشترك
ّ
الـ ـت ــأث ــر ب ــاملـ ـس ــرح ال ـ ـ ــذي ي ـق ــف عـلـيــه
أم ــام لجنة التحكيم .ورأي ـنــا النجمة
املـصــريــة غ ــادة عبد ال ــرازق متعاطفة
(إل ــى ح ـ ّـد ال ـت ـطـ ّـرف) مــع أب ـنــاء بلدها،

ّ
ف ــي ظ ــل غ ـيــاب مــاح ـظــات ذات عمق
ّ
فني لكارمن لبس وقصي خولي .ترك
هذا األمــر فراغًا واضحًا لجهة تقييم
املواهب ،لتقع ّ
املهمة على عاتق باسل
خـ ّـيــاط .تابعنا النجم ال ـســوري وهو
ّيرفع معنويات املشتركني ،ويخبرهم
أن ـ ــه س ـبــق ل ــه أن ُرف ـ ــض ف ــي «امل ـع ـهــد
العالي للفنون املسرحية» ّ
مرتني قبل
ّ
أن ُيـقـبــل ف ــي ال ـثــال ـثــة .يـخـتــار خــيــاط
مــاح ـظــاتــه ب ــدق ــة ،وي ـحـ ّـول ـهــا إل ــى ما
يشبه الـنـصــائــح األكــاديـمـيــة املكثفة،
وف ــي مـكــانـهــا الـصـحـيــح .نـصــح بطل
مـسـلـســل «ط ــري ـق ــي» ب ـعــض م ــن وقــف
أم ــام ـ ّـه بــال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ل ـغــة ال ـج ـســد،
وت ـمــنــى ع ـلــى آخ ــري ــن ن ـســف م ــا علق
في ذاكرتهم من مشاهد وشخصيات
تــأثــروا بها سابقًا ،مثنيًا على األداء
ّ
السليم عند البعض .باختصار ،شكل
ح ـضــور بــاســل خ ـ ّـي ــاط حــالــة حـيــويــة
ت ـب ـت ـعــد عـ ـ ّـن جـ ـم ــود األسـ ـ ـت ـ ــذة وث ـقــل
ّ
تصوب نحو ما يجب
الــوعــظ ،لكنها
تقييمه بأسلوب مهني.
ّ
عـلــى ك ــل األحـ ـ ــوال ،يـسـتـحــق بــرنــامــج
«أراب كاستينغ» مزيدًا من االهتمام
واالس ـت ـمــرار فــي امل ـشــاهــدة ،عـلــى أمــل
أن تـحـمــل الـحـلـقــات املـقـبـلــة تصعيدًا
يجعل من ّ
املادة أكثر تشويقًا.
وسام...
ّ
«أراب كاستينغ» :كــل جمعة ـ  20:30على
«أبو ظبي»

َ
ع السمع

ّ
أنغام تحرك بـ«أحالمها» ركود السوق
زكية الديراني
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري  2015بـ ـخـ ـي ــل مــن
نــاح ـيــة ط ــرح األل ـب ــوم ــات ال ـف ـن ـيــة ،إذ
غــاب الفنانون عن تسجيل األغاني،
ـان م ـن ـفــردة أو
واك ـت ـف ــوا ب ــإص ــدار أغ ـ ـ ٍ
بإحياء حفالت .لكن مع اقتراب نهاية
ً
ّ
يتحرك قليال
هــذا الـعــام ،بــدأ السوق
مع أعمال طرحتها شركات اإلنتاج،
آخ ــره ــا كـ ــان ألـ ـب ــوم امل ـص ــري ــة أن ـغــام
«أحـ ـ ــام ب ــري ـئ ــة» (صـ ـ ــادر ع ــن شــركــة
«روت ــان ــا» لـلـمــرئـيــات وال ـصــوت ـيــات)
الذي أبصر النور قبل ّأيام معدودة.
وخالل الفترة املقبلة ،تستعد الفنانة
املغربية سميرة سعيد لطرح عملها
املنتظر «عــايــزة أعيش» («روتــانــا»)،
وي ـض ـ ّـم  12أغ ـن ـيــة ه ــي« :هـ ــوا ه ــوا»،
«عايزة أعيش»« ،إنسانة مسؤولة»،
«مــاضـمـنــش ن ـف ـســي»« ،م ــا حصلش

حاجة»« ،احتمال وارد»« ،يا لطيف»
و«مـ ــا ع ـنــديــش وق ـ ــت» ،إض ــاف ــة إل ــى:
«ج ـ ـ ــرال ـ ـ ــك اي ـ ـ ـ ـ ــه»« ،أي ـ ـ ـ ـ ــوه ات ـ ـغ ـ ـيـ ــرت»
و«أوق ـ ــات كـتـيــر وحـ ــب» .كـمــا تنتظر
هيفا وهبي وضع اللمسات األخيرة
على ألبومها.
بالعودة إلى أنغام ،فهي ال ّ
تقصر في
ط ــرح أع ـمــال خــاصــة بـهــا ،لـكــن باتت
أغانيها متشابهة إلى درجة ال يمكن
الـتـمـيـيــز بينها إال مــن خ ــال بعض
النوتات .صاحبة الصوت الرومنسي،
لــم ّ
تغير مــوجــة األغــانــي الـتــي عرفت
ّ
مــن خاللها شـهــرة ،وأهــمـهــا «شنطة
سفر» و«بحبك وحشتيني» .اعتمدت
أنـغــام على ال ــروح الفنية نفسها في
«أحالم بريئة».
ب ـعــد غ ـي ــاب ح ــوال ــى خ ـمــس س ـنــوات
عن الساحة الفنية ،جمعت أنغام كل
آمالها في عمل غنائي حـ ّـرك السوق

ً
ق ـل ـيــا ،وت ـح ــدي ـدًا ال ـص ـحــافــة الـفـنـيــة
الـتــي وج ــدت فـيــه الكثير مــن النقاط
ّ
الـجـ ّـيــدة .ولـعــل اإليجابية األكـبــر في
العمل املــوجــود فــي األس ــواق حاليًا،
ً
كان خوض أنغام مجاال جريئًا وهو
الـلـهـجــة الـلـبـنــانـيــة فــي أغـنـيــة «بـكــره
املــوسـيـقــى» حملت تــوقـيــع الـشــاعــرة

ّ
يتضمن األلبوم  13أغنية بينها
واحدة باللهجة اللبنانية
ك ــات ــري ــن مـ ـ ـع ـ ـ ّـوض ،وه ـ ـشـ ــام بــولــس
ل ـنــاح ـيــة ال ـت ـل ـح ــن ،وط ـ ـ ــارق م ــدك ــور
لناحية التوزيع .من السهل أن ّ
تؤدي
فـنــانــة لـبـنــانـيــة أغـنـيــة مـصــريــة ،لكن
العكس صعب نوعًا ما.
ّ
غير أن أنغام فعلتها بكل ثقة! ُيؤخذ
على صاحبة أغنية «ســاعــات كتير»

ّ
ً
أنها تتبع ستايال واحدًا ،وهذا األمر
ً
ق ــد ي ـج ـعــل أغ ــان ـي ـه ــا ب ــاه ـت ــة ق ـل ـيــا،
ّ
وربـ ـم ــا ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ــوج ــة غـنــائـيــة
أخــرى ّ
تغرد فيها وتبرز من خاللها
صــوت ـهــا الـ ــذي ي ـعـ ّـد م ــن األب ـ ــرز على
الساحة املصرية.
ّ
ً
على أنغام أن تتعلم قليال من تجربة
زميلتها شيرين عبد الــوهــاب التي
قـلـبــت صـفـحــات أعـمــالـهــا رأس ــا على
ُ
عقب ،وقـ ّـررت أن تغامر فنيًا وتطرح
أغ ــان ــي ّ
ربـ ـم ــا ع ـك ــس الـ ـط ــري ــق ال ـتــي
سلكتها سابقًا .يحتوي ألبوم «أحالم
بريئة» على  13أغنية منسجمة في
ّ
ما بينها ،وكلها ذات طابع رومنسي،
وهــي إلــى جــانــب «بـكــره املوسيقى»:
«اتجاه واحــد» (كلمات أمير طعيمة،
وألحان رامي جمال) ،و«بني البينني»
(كلمات أمير طعيمة وألحان محمد
ح ـ ـمـ ــاقـ ــي) ،و«طـ ـ ـ ـ ــول مـ ــانـ ــت ب ـع ـي ــد»

(كـ ـلـ ـم ــات عـ ـص ــام ح ـس ـن ــي ،وألـ ـح ــان
مـحـمــدي) ،و«أح ــام بــريـئــة» (كلمات
أمـيــر طعيمة ،وأل ـحــان شــريــف بــدر)،
و«فنجان النسيان» (كلمات محمود
صـ ـ ـ ــاح ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع مـحـمــد
ّ
و«بحب أغني» (كلمات أمير
رحيم)،
ط ـع ـي ـم ــة ،وأل ـ ـحـ ــان وتـ ــوزيـ ــع مـحـمــد
رحيم) ،و«ساندة عليك» (كلمات أمير
طـعـيـمــة ،وألـ ـح ــان عــزيــز ال ـشــاف ـعــي)،
و«بـ ـقـ ـي ــت وحـ ـ ـ ــدك» (كـ ـلـ ـم ــات ع ـصــام
عبدالله ،وألـحــان خــالــد ع ــز) .وهناك
أي ـضــا «أهـ ــي ج ــت» (ك ـل ـمــات كــاتــريــن
م ـ ـعـ ـ ّـوض ،وأل ـ ـحـ ــان هـ ـش ــام ب ــول ــس)،
ّ
و«ح ـ ــت ـ ــة نـ ــاق ـ ـصـ ــة» (ك ـ ـل ـ ـمـ ــات أم ـي ــر
طـعـيـمــة ،وألـ ـح ــان عــزيــز ال ـشــاف ـعــي)،
و«أكتبلك تعهد» (كلمات بهاء الدين
محمد ،وألحان إيهاب عبد الواحد)،
و«جنبك مكاني» (كلمات بهاء الدين
ّ
محمد وألحان شريف تاج).

