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رادار

مضيع «ياسمينا»
الباشا إيلي معلوف ّ

في جعبة املنتج
واملخرج اللبناني أكثر من
عمل .مسلسله «ياسمينا»
ُيعرض الشهر املقبل على
شاشة  ،lbciراويًا ّ
قصة ّ
حب
قتل تدور بني عامي  1899و
ّ
يستعد القتحام
 1918فيما
تركيا بـ«حنني الدم»
ندى مفرج سعيد

َي� �ع� �ت� �ب ��ر امل� � �خ � ��رج وامل � �ن � �ت� ��ج ال �ل �ب �ن��ان��ي
إي � �ل ��ي م� �ع� �ل ��وف (ف �ي �ن �ي �ك��س ب �ي �ك �ت �ش��رز
ان � �ت ��رن ��اش � �ي ��ون ��ال) م �س �ل �س �ل��ه ال �ج��دي��د
«ي��اس �م �ي �ن��ا» ال � ��ذي س�ي�ج��د ط��ري �ق��ه إل��ى
شاشة  lbciف��ي أي�ل��ول (سبتمبر) املقبل
ضمن البرمجة الجديدة ،بمثابة مفترق
مفصلي في مسيرته املهنية .يراهن على
نجاح عمله المتالكه التوليفة املطلوبة
ألي مشروع دراميّ ،
ّ
أي سيناريو وتنفيذ
وم�م�ث�ل� ّين .املسلسل كتبه م� ��روان العبد
الذي حقق معلوف معه نجاحًا من خالل
«األرم� �ل ��ة وال �ش �ي �ط��ان» (ب �ط��ول��ة ي��ورغ��و
شلهوب وورد ال �خ��ال)« .ياسمينا» هو
ق� ّ�ص��ة ح� ّ�ب ت ��دور ب�ين  1899و ّ 1918
أي
ن�ه��اي��ة ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة األول� ��ى ،وت��روي
ّ
قصة باشا لبناني متهم بجريمة قتل،
ّ
ف�ي�ت��رك اب�ن�ت��ه ي��اس�م�ي�ن��ا (ت �ج��س��د ال ��دور
ك��ارول الحاج) في أمانة فالحة ،ويهرب
خ��ارج لبنان .ول��دى ع��ودت��ه ألخ��ذ ابنته،
ي�ك�ت�ش��ف أن ش�ق�ي�ق��ه وزوج �ت ��ه اس�ت��ول�ي��ا
على ث��روت��ه ،وأج �ب��را االب �ن��ة على العمل
كخادمة في منزلهما .كما يقع ابن ّ
العم
(ب��اس��م مغنية) ف��ي ح� ّ�ب الفتاة م��ن دون
أن يعرف راب��ط القربى بينهما .يكشف
ّ
م�ع�ل��وف ل �ـ «األخ� �ب ��ار» أن ال�ع�ق�ب��ات ّالتي
واجهته في تصوير «ياسمينا» تمثلت
ف ��ي ص �ع��وب��ة وج � ��ود أم ��اك ��ن ال �ت�ص��وي��ر
التي تنقل الحقبة الزمنية املطلوبة .فقد
ّ
ل�ج��أ إل��ى أك�ث��ر م��ن  11دي� �رًا ت��وزع��ت بني
ب �ل��دات ال��ري�ح��ان�ي��ة وع�ي�ن ورق ��ة وعميق،
إضافة إل��ى منزل ال��وزي��ر السابق ناجي
ال �ب �س �ت ��ان ��ي ف� ��ي دي� � ��ر ال� �ق� �م ��ر .وال � �ي� ��وم،

يشارك في «ياسمينا» باسم مغنية وفادي ابراهيم ونقوال دانيال ورندا األسمر
ّ
سيصورون في راشيا الوادي والخميس
ف��ي عيتا الفخار ليصبح العمل جاهزًا
ّ
للعرض .يؤكد معلوف أن الفريق ينهي
«بغصة مشاهده األخيرة وفي قلبه حزن
شديد على شهداء الجيش اللبناني .مع
كل استراحة ،ينتقل الجميع لالستماع
الى التطورات والصالة لنصرة الجيش».
ب��ال �ح��دي��ث ع ��ن امل �ص��اع��ب األخ � ��رى ال�ت��ي
واج �ه �ه��ا م �ع �ل��وف ،ي�ت��وق��ف ع�ن��د مشكلة
ال �ع �ث��ور ع �ل��ى األزي� � ��اء ال �ت��ي ت�ع�ك��س تلك
الحقبة ،وق��د صممت ون�ف��ذت ف��ي لبنان،

حلقة المسلسل
اللبناني  20ألف دوالر
مقابل  300ألف
للدراما التركية

ُ
فيما استقدمت ثياب الجنود من سوريا.
وي�ش��ارك ف��ي «ياسمينا» ف��ادي ابراهيم،
ون �ق��وال دان �ي��ال ون�ي�ك��وال م�ع��وض ورن��دا
األس� �م ��ر ال� �ت ��ي ي �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا م�ع�ل��وف
ل �ل �م��رة األول � � ��ى .ي�ن�ت�ق��د ص ��اح ��ب «ورود
م�م��زق��ة» (ك�ت��اب��ة ط��ون��ي ش�م�ع��ون) غياب
ال��دول��ة ع��ن دع��م اإلن�ت��اج املحلي ،فيخرج
ب�ع��د م �ع��ان��اة ط��وي�ل��ة ب�س�ب��ب امل�ي��زان�ي��ات
الضئيلة .إذ ت��راوح كلفة ساعة املسلسل
في لبنان بني  16و 20ألف دوالر أميركي
مقابل  300أل��ف لحلقة ال��درام��ا التركية.
يتباهى ص��اح��ب «ح�ك��اي��ة أم ��ل» (بطولة
رندلي قديح ويوسف ح��داد) بأن أعماله
ّ
تجد طريقها إل��ى  ،lbciلكنه ال يخفي أن
محادثات تجرى بينه مع مجموعة mbc
لتنفيد أع �م��ال ملصلحتها .وي�ش�ي��ر إل��ى
ّ
أنه ِّ
يتريث إزاء تلك الخطوة ألن املطلوب
أعمال لبنانية عربية مشتركة ،فيما هو
ي�ط�م��ح ل�ت�س��وي��ق امل �ن �ت��ج ال �ل �ب �ن��ان��ي .هل
ّ
ه��ذا يعني أن معلوف ي�ع��ارض األع�م��ال
ّ
امل �ش �ت��رك��ة؟ ي�ج�ي��ب «ل �س��ت ض��ده��ا ش��رط
ُ
أال ت �ب�ن��ى ت��رك�ي�ب��ة ال�ع�م��ل وف ��ق األس �م��اء
املختارة .وأنا مع اختيار النجم ّفي املكان
وال��دور املناسبني ،وليس أن ينفذ العمل
على أس��اس اس��م املمثل لجذب املشاهد.
أطمح لبيع مسلسلي وفقًا للعمل ،وليس
بحسب اسماء النجوم املشاركة».
ف��ي جعبة إي�ل��ي م�ع�ل��وف أك�ث��ر م��ن عمل.
ج ��دي ��ده ع �ل��ى ص �ع �ي��د اإلن� �ت ��اج مسلسل
«س � � ّ�ر وق � � ��در» ل �ل �ك��ات �ب��ة ك � ��ارال ك��ري�م��ات��ي
ال�ت��ي تقيم ف��ي ال�ك��وي��ت .ستخرج رندلى
ق ��دي ��ح امل �س �ل �س��ل ال� � ��ذي ي� � ��ؤدي ب�ط��ول�ت��ه
فادي إبراهيم وريتا حايك ووجيه صقر
ووليد العاليلي ونيكوال معوض .كذلك
ً
تخرج قديح مسلسال بعنوان «ست برات
ال�ب�ي��ت» م��ن كتابة م ��روان العبد وإن�ت��اج
معلوف .األخير هو صاحب تجارب عدة
ف��ي امل �غ��رب م��ن خ�ل�ال «ش ��يء م��ن ال�ق��وة»
(ب �ط��ول��ة ب��دي��ع أب ��و ش �ق��را وب �ي��رال ش�لاال
وآمال عفيش) ،ويعتبر ّأول منتج ومخرج
لبناني تقتحم أع�م��ال��ه تركيا بمسلسل
«ح�ن�ين ال ��دم» (ك�ت��اب��ة زي�ن��ة ع�ب��د ال ��رازق)
ال��ذي ي�ص� ّ�وره حاليًا ب�ين لبنان وتركيا.
أم��ا الحلقة األول��ى من العمل ،فتبدأ عام
 ،1978لتستكمل حتى زمننا هذا ،فالبطل
اللبناني يفقد ذاكرته ليتزوج ويغادر إلى
تركيا ،وي�ش��ارك فيه ممثلون أت��راك ،لكن
بأدوار ثانوية.

وجهًا لوجه

سيغير حياة سمر سامي!
«شهر»
ّ
وسام كنعان
الدهشة هي السمة الدائمة ّ
ألي حديث
ق ��د ن �ج��ري��ه م ��ع س �م��ر س ��ام ��ي .ال�ن�ج�م��ة
�درس��ة إلى
االستثنائية التي غ��ادرت امل� ّ
غير رجعة بعد أول صفعة تلقتها من
ّ
امل�ع��ل�م��ة ،ل�ت�ن�ص��رف إل ��ى ت�ع�ل�ي��م نفسها
ب �ن �ف �س �ه��ا ،وص �ل ��ت إل� ��ى ق �ض ��اء غ��ال�ب�ي��ة
وقتها في قراءة أيقونات األدب العاملي
وال�ع��رب��ي .ملكوتها ال��وح�ي��د ه��و بيتها
ف ��ي م��دي �ن��ة ج��رم��ان��ا (ج� �ن ��وب دم �ش��ق)،
ومنفذها إل��ى ال�ع��ال��م ه��و ال�ك�ت��اب فقط.
هناك تسكن بطريقة غريبة تبدو أقرب
إل��ى البدائية في وسائل الحياة ،لكنها
أك� �ث ��ر م �ت �ع��ة م� ��ن ّ
أي رف ��اه� �ي ��ة م �م �ك �ن��ة.
ال ت� �ف ��ارق ي ��ده ��ا س �ي �ج��ارة «ال� �ح� �م ��راء»
الطويلة وكأس املتة على مدار الساعة،
ب�ي�ن�م��ا ت �غ��زو ال��دم��وع عينيها ب�ع��د كل
ت� ّ
�أم ��ل وش � ��رود ط ��وي ��ل .ذات م� ��رة ،روت
حادثة تركت أثرها البالغ في طفولتها.
ف ��ي ص �ب��اح أح� ��د األع � �ي� ��اد ،ك��ان��ت سمر
تتمشى م��ع صديقتها ص�ف� ّ�ي��ة ف��ي حي
الخالدية الحمصي ،وكان عليهما عبور
ش� � ��ارع ع �ن��د م ��دخ ��ل ح �م��ص «ك� �ن ��ت م��ا
زل��ت أشعر ب�ح��رارة يدها عندما غابت.
ال أدري ك �ي��ف أف �ل �ت��ت ي ��ده ��ا م ��ن ي ��دي.
بحثت عنها ،فوجدت الشريطة الصفراء
وخ�ص�ل��ة م��ن ش�ع��ره��ا .ش��اح�ن��ة مسرعة
أخ� ��ذت م�ع�ه��ا ص �ف �ي��ة» .ل��م ت �ك��ن امل�م�ث�ل��ة
ّ
ّ
تتخيل يومها أو بعد سنوات طويلة ،أن

املئات من أطفال دمشق سيموتون تحت
رك � ��ام امل��دي �ن��ة امل �ن �ك��وب��ة ب �ط��ري �ق��ة أف�ظ��ع
م��ن م��وت ص��دي�ق�ت�ه��ا .ع�ل��ى ه��ذه ال�ح��ال،
ّ
تحول منزلها املحاط بكل أنواع الورود
ال �ت��ي ت��روي �ه��ا ي��وم �ي��ًا ،مل��ا ي�ش�ب��ه مخيم
النازحني ،بعدما لجأ إليه من بقي ّ
حيًا
م��ن أهلها وأق��ارب�ه��ا .لكن جرمانا التي
ت�ف�ص��ل ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ع��ن ال�غ��وط��ة
ال �غ ��رب �ي ��ة ،ك ��ان ��ت ع �ل��ى م� � ��دار ال�س�ن�ت�ين
املاضيتني مسرحًا لقذائف الهاون التي
أص ��اب ��ت إح ��داه ��ا م �ن ��زل ن �ج �م��ة «ت �خ��ت
ش��رق��ي» (ت��أل �ي��ف ي��م م �ش �ه��دي وإخ� ��راج

رش��ا ش��رب�ت�ج��ي) ،واق �ت �ص��رت الخسائر
على املاديات .في حديث مع «األخبار»،
ت �ح �ك��ي امل �م �ث �ل��ة ع ��ن س �ب��ب غ �ي��اب �ه��ا عن
موسم ُ :2014
«عرض ّ
علي أكثر من عمل،
ّ
لكني فضلت البطالة على تجسيد أدوار
ف�ي�ه��ا .ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،بعثت إح��دى
الشركات ّ
نص مسلسل شامي عرض في
رم�ض��ان ،والحقيقة ك��ان في ال��ورق أتفه
ما قرأت في حياتي!» .وتلفت سامي إلى
أن�ه��ا رف�ض��ت ال � ّ�دور ال��ذي ُع��رض عليها
في مسلسل «رق الحبيب» لعبد املجيد
ح �ي��در ورش ��ا ش��رب�ت�ج��ي ال ��ذي ُي�ف�ت��رض

ع ��رض ��ه ف ��ي امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل ألن ش��رك��ة
«س�م��ا ال�ف��ن» (س��وري��ة ال��دول�ي��ة) رفضت
ط�ل�ب�ه��ا ب� ��أن ُي ��وض ��ع ف ��ي ب ��داي ��ة ال�ع�م��ل
الزمن الحقيقي الذي تجرى فيه القصة
ّ
أي عام  2010قبل اندالع األزمة.
ّ
إذًا مر موسم رمضان  2014من دون أن
تظهر نجمة «زمن العار» (تأليف نجيب
نصير وح�س��ن س��ام��ي ي��وس��ف وإخ��راج
رشا شربتجي) ولو بلقطة واحدة .لكن
سرعان ما اختارها املخرج زهير قنوع
لتلعب دور ب�ط��ول��ة إل��ى ج��ان��ب عباس
ال� �ن ��وري ودي �م ��ة ق�ن��دل�ف��ت ف ��ي مسلسل
ّ
م��ن ك�ت��اب�ت��ه ه��و «ش �ه��ر زم� ��ان» .رغ��م أن
«املؤسسة العامة لإلنتاج التلفزيوني
واإلذاع � � � � ��ي» (م �ن �ت �ج��ة ال� �ع� �م ��ل) ع �ج��زت
ع��ن دف��ع أج��ر ي��وازي أج��زاء بسيطة من
ّ
م��وه�ب��ة س��ام��ي ،إال أن ال�ع�م��ل سيكون
ب �م �ث��اب��ة ع � ��ودة ال �ن �ج �م��ة إل� ��ى ال �س��اح��ة
ا ّل�ف�ن�ي��ة .وع ��ن امل �ش ��روع ،ت �ق��ول« :م�ي��زت��ه
أن� ��ه واق �ع��ي وي�س�ت�م��د ق�ص�ت��ه م��ن األل��م
ال��ذي نعيشه يوميًا ،ويتكئ بفرضيته
على شهر من عمر شخصيات القصة،
وهو شهر ربما ُيعادل ده�رًا مما تعده
الشعوب اآلمنة في أوطانها» .في «شهر
زمان» ،تلعب سمر سامي دور ّأم تهجر
م�ن��زل�ه��ا م��ن ال��ري��ف امل� ّ
�دم��ر ،وت�ل�ج��أ إل��ى
ق�ل��ب ال�ع��اص�م��ة ل�ت�ع�ي��ش ف��ي ب�ي��ت أح��د
ّ
وتتعرض خالل الشهر ألحداث
أبنائها،
ّ
تلخص ي��وم�ي��ات ال�س��وري�ين م��ن خطف
واعتقال!

◄ أعلنت قناة «املستقبل» أم��س إلغاء
الحلقة الخاصة التي ّ
صورتها االعالمية
ب � ��وال ي �ع �ق��وب �ي��ان م� ��ع ال� �ف� �ن ��ان ع��اص��ي
الحالني ،وكان ُيفترض عرضها الليلة.
◄ كشفت ن��ان�س��ي ع�ج��رم أن�ه��ا تنوي
ت�ص��وي��ر أغنيتني ج��دي��دت�ين م��ن ألبومها
األخ�ي��ر «نانسي  ،»8بعدما ص� ّ�ورت «ما
تيجي هنا» (إخ ��راج ج��و ب��و عيد) و «ما
أوع� � ��دك» (إخ� � ��راج ف� ��ادي ح � ��داد) و«م ��ش
ف��ارق��ة ك�ت�ي��ر» (إخ � ��راج س�ع�ي��د امل � ��اروق).
وكانت النجمة اللبنانية أحيت أخيرًا حفلة
ل�ت�ن�ش�ي��ط ال �س �ي��اح��ة ف ��ي ش� ��رم ال�ش�ي��خ
انتهت بإهداء خالد ف��ودة محافظ جنوب
سيناء شال بدوي لصاحبة «آه ّ
ونص».
◄ ك �ش��ف امل �م �ث��ل ال� �س ��وري مصطفى
ال �خ ��ان ��ي (ال� � �ص � ��ورة) أخ� �ي� �رًا ع ��ن اس��م
�ور
خ�ط�ي�ب�ت��ه ي� ��ارا ال �ج �ع �ف��ري ع �ب��ر ص � ٍ
ن �ش��ره��ا ع �ب��ر ص�ف�ح�ت��ه ع �ل��ى ف��اي�س�ب��وك
من احتفال عقد قرانهما على يد مفتي

الجمهورية العربية ال�س��وري��ة ب��در الدين
حسون .عروس الخاني من خارج الوسط
الفني ،وه��ي ابنة ممثل سوريا في األمم
امل �ت �ح��دة ب �ش ��ار ال �ج �ع �ف��ري ،م ��ا ش�ك��ل
مفاجأة من العيار الثقيل بعد كثير من
التكهنات حول اسم العروس.
ّ
◄ ح��ق �ق��ت أغ �ن �ي��ة «م �ي �س �ت �ه �ل��وش��ي»
لحسن الشافعي وآبلة فاهيتا أكثر
من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب خالل
إج ��ازة ع�ي��د ال�ف�ط��ر .األغ�ن�ي��ة ال�ت��ي تنتمي
إل ��ى امل��وس�ي�ق��ى االك �ت��رون �ي��ة ،ن�ج�ح��ت في
ت�ح�ق�ي��ق ض �ع��ف ع ��دد م �ش��اه��دات أغ�ن�ي��ة
اليسا الجديدة «حالة حب» (تأليف نادر
ع�ب��د ال �ل��ه) رغ��م أن األخ �ي��رة ط��رح��ت قبل
«ميستهلوشي» بيومني.
◄ أع� �ل ��ن ع � ��دد م� ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن وامل �غ �ن�ي�ن
اللبنانني تضامنهم مع الجيش وقيادته
ع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة األح � � ��داث االره ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي
تشهدها عرسال ،ومنهم :نانسي عجرم
وم��اج��دة ال��روم��ي وزي ��ن ال�ع�م��ر .كما
كشف بعض املغنني عن إلغاء حفالتهم
على غرار وائل كفوري الذي ّ
جمد سهرته
التي كانت مقررة في التاسع من الشهر
ال �ج��اري ف��ي أح��د ف�ن��ادق ب �ي��روت ،بسبب
الظروف األمنية التي ّ
يمر بها البلد .كذلك
أعلنت نجوى كرم في إطاللة لها أول من
أم��س على ق�ن��اة  mtvتوقفها ع��ن الغناء
وإحياء الحفالت تضامنًا مع الجيش.
◄ ي �س �ت �ض �ي��ف س� ��ام� ��ي ك� �ل� �ي ��ب ف��ي
ب��رن��ام�ج��ه «ل�ع�ب��ة األم� ��م» (ق �ن��اة امل�ي��ادي��ن)
ال�ل�ي�ل��ة ( )20:30ن��اص �ي��ف ح �ت��ي سفير
ج ��ام� �ع ��ة ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف � ��ي ب ��اري ��س
ومندوبها الدائم لدى األونيسكو ،للنقاش
حول كماشة االرهاب التكفيري واملحرقة
االسرائيلية في غزة.
ّ
◄ نظم أعضاء من نقابة الصحافيني
امل�ص��ري��ة بالتنسيق م��ع «االت �ح��اد العام
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ال� �ع ��رب» ،وق �ف��ة تضامنية
صامتة ظهر أم��س أم��ام ّ
مقر النقابة في
وس��ط ال�ق��اه��رة ،تحت ش�ع��ار «ال لدمار
غزة».

