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Lifeالعـــدد ٥١٩ - الســـنة الثــانيــة     الـجـمـعـة ٩ نيسان ٢٠٢١

مــســلــســالت رمــضــان

"ضد الكسر"... حياة زوجية ُمهدّدة باإلنهيار
بني مطبّات الحياة الزوجية ومتاعبها، وســلوك الزوج وعالقاته النســائية، 
ومحاولة قتٍل غامضة تهّدد حياة الزوجــة، تدور أحداث الدراما االجتماعية "ضد 
الكرس" عىل منصة "شاهد VIP" يف رمضان. إذ كيف يمكن لسلمى أن تحافظ عىل 
زواجها يف خضّم التحديات والتهديدات والصدمــات؟ وهل يمكن للحب أن يكون 
قابالً للكرس؟  عمل من بطولة نيلــي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، لقاء 
الخمييس، ســينتيا خليفة، أحمد خالد، تارا عماد، منة عــادل ونور إيهاب. ومن 

تأليف عمرو الدايل وإخراج أحمد خالد.
يكشــف فراج عن طبيعة الدور الذي يجّســده ويقول: "أقّدم شــخصية كريم 
الدمنهوري املتزوج من سلمى )نيلي كريم(. وهو يحب زوجته ويحاول السيطرة عىل 
حالة سلوكية تتحكم بحياته، وهي الغضب الناجم عن ضغط عصبي كبري". ويتابع: 
"تتعرض عالقة كريم بزوجته الضطراب شــديد مع مرور الوقت يف ظّل الحب الكبري 
الذي يجمعهما ويُبقي زواجهما متماسكاً رغم املطبّات املتعّددة التي يواجهانها بسبب 

عوامل عدة منها عالقاته النسائية املتعددة".
مــن ناحيتها، تســّلط خليفــة الضوء بدايــًة عىل العمل الــذي تصفه 
بـ"الشــبابي بالدرجة األوىل"، وتضيف: "يتميز املسلسل بروحه الشبابية عىل 
جميع األصعدة... إن كان ذلك يف التمثيل أو اإلخراج أو النَّص أو نوعية األفكار 
املطروحة، وكذلــك طبيعة األزياء والفئات العمرية لــكادر العمل وتفاصيله 
عموماً". وحول دورها يف املسلســل، توضح خليفة: "أقّدم دور مايا، الشابة 
املرصية األمريكية. هي فتاة متحررة جداً بســلوكها ومالبسها وتعاطيها مع 
محيطها وكذلك يف عالقاتها بشخصيات العمل، ولكنها تفتقد حّس املسؤولية 
يف حياتها وترّصفاتهــا، مما قد يعّرضها وَمن حولهــا ملواقف غريبة". وعن 
طبيعة دورها وعالقتها بالشخصيات األخرى تقول خليفة: "مايا هي شقيقة 

أقرب صديق لـكريم، ويبدو أن انتقالها إىل بيئٍة غريبٍة عنها أصابها بما يمكن 
تســميته بالصدمة الثقافية أو االجتماعية لكونهــا تربّت عىل أفكار ومبادئ 

مختلفة عن تلك املوجودة يف املجتمع العربي عموماً". 
وتُشيد املمثلة الشابة بالعمل إىل جانب نيلي كريم موضحًة: "أحببُت عفويتها 
وشــخصيتها، إضافًة إىل أسلوبها املتميز يف اإلرتجال لناحية خروجها عن النص يف 
كثرٍي من األحيان". وتُسهب قائلًة: "أعتقد أن طبيعة القصة تحتمل هذا النوع من 
اإلرتجال العفوي، فالدراما التي نقّدمها يف "ضد الكرس" تندرج يف ســياق األحداث 
االجتماعية الخفيفة والواقعية الشــبابية يف آٍن معاً، إضافًة إىل أن شــخصية مايا 
عفوية جــداً وقريبة من الناس، لذا أعتقد بأن املشــاهدين ســيتعاطفون معها 

ويحبونها رغم استغرابهم لبعض ترّصفاتها أحياناً".

                            لن نستسلم
ومهرجان بيروت لألفالم في موعده

أليس مغبغب: 

لم يقتصر االنفجار الذي ضرب بيروت على دمار العاصمة وسلب األرواح وتخليف الضحايا فحسب، بل نال 
األزمات  الفنية وغيرها. وأدت  بالمتاحف والمعارض والمهرجانات  الضرر  الثقافية ملحقًا  الحياة  أيضًا من 
المتتالية في البالد اضافًة الى "الكورونا"، الى تساقط المواعيد الثقافية السنوية، إال أّن أليس مغبغب 

رفضت االستسالم، بل قررت أن تعيد بشغفها المجنون النبض الى الحياة الثقافية.

"حول ماذا يتحــاور الناس حالياً؟ 
يتكلمون عن أســعار الحليــب والزيت، 
وليس عن املوضة واألفالم واملوســيقى! 
وهذا ليس أمراً غريباً يف غياب النشاطات 
الكئيب"...  االجتماعي  والوضع  الثقافية 
مغبغب  أليــس  تخترص  الجملــة  بهذه 
الفنّية  لألفالم  بريوت  رئيســة مهرجان 
الوثائقيــة )BAFF( وصاحبــة غالريي 
"أليس مغبغب"، الوضــع الحايل. تعترب 
مغبغب ان ال حيــاة اجتماعية من دون 
حياة ثقافية تجمــع الناس مع بعضهم 
لتغذي افكارهــم وتنري عقولهم وترشح 

صدورهم فتطري بهم نحو عالم آخر".
من  االستســالم.  مغبغــب  أبــت 
الثقافة  تلتقــط  أن  برأيها  الــروري 
أنفاســها مجدداً، وينبغــي لجم امتداد 
والثقافية.  الفكرية  امليادين  اىل  االفالس 
النهوض مجدداً"، تقول مغبغب  "قررُت 
التــي غالباً ما تنفــذ أقوالهــا. هكذا 
االجتماعية  بالتزاماتها  تمّســكت  مثالً 
املاضية  السنة  الثقافية  ومســؤولياتها 
فرّشعت أبــواب الغالريي الخاص بها يف 
2020 ملعرض "هذه  األّول  17 ترشيــن 
األرزة التــي تقطــع" مقدمــًة أعماالً 
ألربعة عرش فناناً من مختلف الدول من 
لوحات، ومنحوتات، وصور فوتوغرافيّة، 
اســم  اختارت  وفيديوات...  ورســوم، 
املعرض رفضاً لسياسة االرض املحروقة 
االقتصاد. من  اىل  البيئة  املنســحبة من 
أين اســتمدت قّوتها بعد شــهرين عىل 
األيام االوىل  املرفأ؟ تجيــب: "يف  انفجار 
التي تلت االنفجار، شعرت باليأس. كنت 
جسداً بال روح. لم أكن أرى سوى الدمار 
طويالً.  األمر  يدم  لم  واملوت.  واالصابات 
كان لزاماً أن يســتمر عرض املرسحيات 

والحفالت املوسيقية واملعارض والحفاظ 
عىل حريــة التعبري بجميع أشــكالها. 
شــارك عدد ال بأس به مــن الناس يف 
الثقافية  الحياة  اىل  بــه  معرضنا وعدنا 
والفنية، رغم غيــاب ايّة حركة تجارية 
داخل الغالريي، اذ كنــا قد احجمنا عن 
البيع والرشاء منذ اندالع الثورة، رافضني 
الوضع الحــايل، واالســعار الخيالية". 
خالل املعرض، ســألها أحد الحارضين: 
"هــل افتتاح املعرض يعنــي العودة اىل 
املهرجان؟ لــم يكن مخطئاً، فما لبث أن 
افتتحت مغبغب النســخة السادسة من 
الحدث السنوي، ليكون بذلك أول نشاط 
ســينمائي حضوراً خالل الجائحة يف 3 
كانــون االول 2020 تســتضيفه قاعة 
مرسح مونو يف األرشفيــة، كبارقة أمل 

تعُد بغٍد أفضل.
"افتتحــت  مغبغــب:  تســتذكر 
املوســيقي  املؤلف  عن  بعملني  الحدث 

األملاني لودفيغ فــان بيتهوفن. اخرتنا 
موضوعات أفالم املهرجان هذه الســنة 
لتصــب يف خانة الحــب. فهي تخاطب 
محبي الفن والسينما وبريوت، ال سيما 
أن عدداً من الســفارات الغربية تعاون 
مع فعاليات املهرجان إلنجاحه وتقديمه 
يف موعده. كذلــك، تضمن املهرجان 20 
فيلماً من بلدان متنوعة متمحورة حول 
الفنون عىل أنواعها كالرســم والرقص 
املعمارية  والهندسة  البرصية  والفنون 
واألدب واملوســيقى، باالضافة اىل فيلم 
آخر قصري بالفرنســية انفرد املهرجان 
فعالياته،  ضمــن  مــرة  ألول  بعرضه 
 "une ville et une femme" بعنــوان
للمخرج اللبناني الشاب نيكوال خوري، 
األديبــة والفنانة  عن رســالة كتبتها 
التشكيلية إتيل عدنان يطابق مضمونها 
ما حصل يف بــريوت بعد 4 آب، علماً أنه 

يعرض حالياً يف مهرجان مونرتيال".

التصالح مع الحياة
 لم يكن التحضري للمهرجان سهالً، بل 
تطلب نوعاً من الشجاعة للتصّدي لألزمات 
املتتالية، فانتظــرت مغبغب انتهاء التعبئة 
العامة، للســري قدماً. وتوضــح: "لم يكن 
البحث عن مكاٍن لتنظيم الحدث بعد تّرر 
بأمٍر ســهل.  املرفأ  نتيجة كارثة  الصاالت 
وحني وجدنا مرسح مونو الذي رمم برسعة، 
رفضت ان انظم املهرجان بصيغة افرتاضية. 
فبالنســبة إيل، يجب أن نتصالح مع الحياة 
الثقافيــة وان نتناىس مشــاكل الكهرباء 
والســوبرماركات...  واملصارف  واالفالس 
التزمنا بالتدابري الوقائية الالزمة، ولم يصب 
اي من الحضــور بالـ"كورونا". وتضيف: 
"كان املهرجان صغرياً مقارنًة بالســنوات 
الجامعات  مشــاركة  ناحية  من  السابقة 
فريق  املعروضة وصغر حجم  االفالم  وعدد 
العمل. ولكنه نجح وكانت اصداؤه ايجابية".

دعم أجنبي
جديد  موعد  عــىل  بريوت  مهرجان 
 .2021 الثاني  مع جمهوره يف ترشيــن 
"سينظم الحدث مهما كلف األمر"، تؤّكد 
مغبغــب وتكمل: "حتى هــذا التاريخ، 
ومنذ مطلع 2021، ننظم ندوة افرتاضية 
نعرض  "زوم"،حيث  تطبيق  عرب  شهرياً 
افالماً حديثــة افرتاضيــاً كل آخر أحد 
من الشهر، ســامحني للجمهور بعدها 
بالتحاور مع املعنيني عن الفيلم كاملخرج 
املمثلــني... ويفوق عدد  أحــد  أو  مثالً 
العالم  دول  كّل  الـ500 من  املشــاركني 
يف كل محــارضة، وردود الفعل ايجابية 
للغاية ما يدّل عىل رغبة الناس بالتواصل 
ورفض االنعزال مــع إرادة صلبة إلعادة 
بناء جســور التواصل بحثاً عن بصيص 
الجمهور  نور. ونلمــس هنا تضامــن 
األجنبي معنا الذي ال يتوانى عن التعاون 
معنا وال يرفض لنا طلباً بل يلبّي رغباتنا 
قائالً: "تكرمــوا... لعيون لبنان". كأننا 
شعٌب تحت الركام بقلٍب يخفق يسمعه 
من يف الخارج. يف اعتقادي ال يجب إغالق 
صاالت الســينما نهائياً. اتفهم خسارة 
أصحــاب الصاالت وطريقــة تفكريهم 
ولكن عىل الزمالء القيام بنشاطات مهما 
كلف األمر وثمة أطراف مســتعدة ملد يد 
نتلقى  الطلــب منطقياً.  كان  ان  العون 
نحن مثالً دعماً من السفارات كاألمريكية 
وااليطاليــة واالســبانية والبلجيكيــة 
وغريها ما يضمن اســتمرارنا وانتاجنا 
ملشــاريع ثقافية عىل الدوام. لن نتخىّل 
عن بريوت الثقافة، فالثقافة تجعل املرء 
االمور من منظار مختلف، وترّشع  يرى 
أمامك آفاقاً واســعة محدثًة فرقاً كبرياً. 
بريوت هي الثقافة والحياة وال تعرف أن 

تموت ولن تموت!".

"une ville et une femme" :ملصق معرضها األخير "هذه األرزة التي تقطع"ملصق

جـــــنـــــى جـــــبـــــور

يوسف الخال ُيشيد 
بإطاللة رامي عياش

بإطاللة  الخال  يوســف  املمثل  أشــاد 
الفنــان رامــي عيّاش يف برنامــج "لهون 
وبس" مع االعالمي هشــام حداد عرب قناة 

  ."LBCI"الـ
ويف تغريدة له عرب "تويرت" توّجه الخال 
لعياش بكلمات شــعريّة جاء فيها: "يَوْلِوُل 
النغمات و يُنِشُج األلحان... ينحت الذبذبات 
الرنّانة مهما َصعبــت مقاماتها... بحرفية 
الواثق يغنّي ويسيطر عىل ترددات الصوت... 
يســلطن  ســاعة  يُرخيها  والجزر...  كاملد 

ويكبتها ساعة يشاء...".
وبــدوره رّد عياش قائــالً: " يا الله يا 
بترشف كون صديقك. رجل  يوسف شــو 

حقيقي وأخالق منشوف حالنا فيها".
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