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مسلسل

«الشحرورة» كارول سماحة كسبت الرهان؟
باسم الحكيم
بعد االنتهاء من تصوير مشاهد مسلسل
«الشحرورة» بني لبنان وسوريا ،احتفت
ش��رك��ة «ال �ص� ّ�ب��اح» ب��ال�ع�م��ل خ�ل�ال مؤتمر
صحافي أقيم في مسرح «أريسكو باالس»
ف��ي الصنائع ف��ي ب�ي��روت ،على أن تسافر
إلى القاهرة لتصوير باقي مشاهد ًالعمل
ّ
الصباح طويال عند
هناك .لم يتوقف صادق
االعتراضات التي رفعها بعض الفنانني
وال�ص�ح��اف�ي�ين ال��ذي��ن ي��ذك��ره��م املسلسل،
م �ث��ل ري �م��ا ال��رح �ب��ان��ي ال �ت��ي رف �ض��ت ذكر
اسمي والديها عاصي وفيروز في العمل،
وال اع�ت��راض��ات عائلة الصحافي الراحل
الكالم الذي قالته
سعيد فريحة ،وال حتى ّ
هويدا ابنة الشحرورة .فضل الرجل عدم
ّ
االحتفالية
الدخول في األسماء ،وانطلقت
بكلمة لوزير السياحة ف��ادي ع� ّ�ب��ود ،حياّ
ً
ف�ي�ه��ا ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي «ال� �ش� �ح ��رورة» ،آمال
ّ
اللبنانية م��ن تشجيع
أن تتمكن ال��درام��ا

بتاتًا ،معتبرًا أن «هذا الصحافي أدى دورًا
مهمًا في حياة الشحرورة ،ونتكلم هنا عن
دوره في صعود فنان وال نذكره بغرض
اإلس��اءة»ّ .
وعما إذا كان يعتقد بأن رفض
البعض يهدف إلى الحصول على مقابل
مالي ،يؤكد أن «أيًا من املعترضني لم يأت
على ذك��ر ه��ذا األم��ر ،لكنني أرف��ض منعي
م��ن ذك��ر ب�ع��ض األس �م��اء مل�ج��رد الرفض».
وأض � ��اف أن «م �ض �م��ون ال �ع �م��ل ُ
سيحدث
ّ
م �ف��اج��أة ح �ت��ى مل ��ن ي �ع��رف��ون الصبوحة
ّ
جيدًا».
ّ
من جانبه ،لفت الصباح «األخبار» إلى أن
االع�ت��راض��ات انطلقت قبل كتابة النص،
«وندرك أنها لن ً تتوقف حتى بعد انتهاء
ال� �ع ��رض» ،ق��ائ�ل�ا «إن �ن��ا ف��ي ل �ب �ن��ان لسنا
م�ع�ت��ادي��ن وج ��ود ق��ان��ون يحمي الدراما،

ب�خ�لاف م�ص��ر» .وإذا ك��ان��ت درام ��ا السير
تواجه اعتراضات كثيرة حتى في مصر،
ّ
ي �ع��ل��ق ال �ص� ّ�ب ��اح ب� ��أن «م� �ي ��زة م �ص��ر أنها
على أداء
تحمي الدراما» .ثم أثنى الصباح ً
املمثلني اللبنانيني والتزامهم ،ناقال عن

أعلنت الشركة
المنتجة انتهاء التصوير
في لبنان وسوريا
واستكماله في القاهرة

املخرج أحمد شفيق أن «املمثل اللبناني
ّ
يعلم االن�ض�ب��اط للممثل امل �ص��ري» .ومن
ال �ك�لام ع��ن االع �ت��راض��ات ينتقل الصباح
إل ��ى ال �ح��دي��ث ع��ن ب �ن��اء ق��ري��ة خ��اص��ة في
ّ
السورية لتصوير مشاهد
بلدة القنيطرة
توحي بأننا نعيش في ثالثينيات القرن
امل ��اض ��ي وأرب �ع �ي �ن �ي��ات��ه وخمسينياته،
«وه � � ��و م� ��ا ل� ��م ن �ت �م �ك��ن م� ��ن ت ��وف� �ي ��ره في
ال �ق��رى ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ،ب�س�ب��ب دخ��ول�ه��ا ثورة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا» .وك ��ان ال�ص� ّ�ب��اح ق��د أشار
في املؤتمر إلى أن «كلودا عقل ،ابنة أخت
ّ
النص وأعطت مالحظاتها
صباح ،ق��رأت
ّ
التي أخذنا ببعضها» .لكن الصباح مقتنع
ّ
تسجيليًا عن
بأن «الشركة ال تقدم ًشريطًا
ّ
ّ
دراميًا يضيء على
الصبوحة ،بل مسلسال
ّ
ّ
حياتها الفنية والشخصية ،معتبرًا «أننا

توثيق حياة  70سنة ،هي حياتها
لو ّأردنا ّ
الفنية ،لكنا قفزنا عن الحلقات الثالثني
املخصصة للعرض الرمضاني» .وقبل أقل
من شهرين على انتهاء التصوير ،يمكن
ال �ج��زم ب ��أن ال�ع�م��ل س�ي�ف��رض ن�ف�س��ه على
الساحة ال��درام� ّ�ي��ة ألكثر م��ن سبب ،أولها
أنه يطرح سيرة أسطورة لن تتكرر ،وألن
الشركة املنتجة رصدت له ميزانية ّ
جيدة،
إضافة إل��ى اإلخ��راج املتقن ألحمد شفيق
ال � ��ذي اس �ت �ط ��اع م �ن��ذ م �س �ل �س��ل «ليالي»
ّ
ّ
لبنانية ،ال ينتبه
جمالية
اإلض��اءة على
إليها مخرجونا .وتبقى عقدة نص كتبه
الشندويلي بحنكة ّالسيناريست املميز،
ل �ك��ن ه ��ل س �ي �ك��ون اط�ل�اع ��ه ع �ل��ى الجانب
ال�ل�ب�ن��ان��ي م��ن س�ي��رة «ال �ش �ح��رورة» كافيًا
لتقديم سيرة واحدة من رموز هذا الزمن؟

السياحة ف��ي البلد كما ح��دث ف��ي تركيا،
وأخ��رى للسفير املصري في لبنان أحمد
ال�ب��دي��وي ،وث��ال�ث��ة لصاحب ش��رك��ة Cedar
ُ
ّ
الصباح .وعرضت
 art Productionصادق
ألول ّ
مرة مشاهد من العمل الذي سيتوزع
عرضه بني «تلفزيون املستقبل» ،الحياة
ّ
والسومرية (العراق) .ضم املؤتمر
(مصر)،
مجموعة م��ن أب �ط��ال ال�ع�م��ل ع�ل��ى رأسهم
ك��ارول سماحة ،وك��ارم��ن ل� ّ�ب��س ،وأنطوان
ك � ��رب � ��اج ،ورف � �ي� ��ق ع �ل ��ي أح � �م� ��د ،وجوليا
ق� ّ�ص��ار ،وأل�ك��و داوود .ف��ي ب��داي��ة املؤتمر،
ل�ف�ت��ت ك � ��ارول س �م��اح��ة إل ��ى أن �ه��ا ل��م تعد
تفكر في أن تشبه صباح« ،ه��ذا الهاجس
راودن��ي في املرحلة األول��ى من التصوير،
لكنني مقتنعة ال �ي��وم ب��أن�ن��ي أؤدي روح
الشحرورة ،وأعتقد بأن املشاهد سيتفاعل
م ��ع األداء ال� ��درام� ��ي ل �ل �ش �خ �ص� ّ�ي��ة بغض
النظر عن تطابق الشكل الخارجي» .وما
ّ
يصرح به علنًا في املؤتمر ،استفاض
لم
عنه
التحدث
في
الشندويلي
فداء
الكاتب
ّ
ّ
لـ«األخبار» .ورغم أنه قال خالل املؤتمر إن
ّ
«العمل يحترم الجميع ،لكن الشخصيات
ّ
ّ
الصبوحة لن تغيب
التاريخية في حياة

حفاوة مبشرة
استقبل جمهور املؤتمر الصحافي
مقتطفات من مسلسل «الشحرورة»
بحفاوة بالغة .مشاهد من قرية
ُ
بنيت خصوصًا للعمل في بلدة
ّ
القنيطرة ال��س��وري��ة ومناطق
ّ
ّ
تراثية لبنانية ،إضافة إلى مشاهد
تستعيد ليالي املهرجانات في
بعلبك انتهى تصويرها قبل
س��اع��ات م��ن موعد ال��ل��ق��اء ،وقد
اخ��ت��اره��ا م��اري��و أس��ط��ى (مدير
أعمال كارول) والشركة املنتجة.
ّ
والنتيجة دقائق مشوقة تعطي
ّ
انطباعًا عن جمالية الصورة وأداء
كارول املتقن مع فريق املمثلني
واملصريني ،ما يعد
اللبنانيني
ً
ّ
بسيرة ستجد إق��ب��اال جماهيريًا
كثيفًا على مشاهدتها .لكن هل
ّ
ينجو العمل من النقد حيال كيفية
التطرق إلى بعض جوانب حياة
«الشحرورة».

ح �ت��ى ل ��و اض� �ط ��ررن � ّ�ا إل � ��ى ت �ع ��دي�ل�ات في
النص واألس �م��اء» ،علق ل�ـ«األخ�ب��ار» بأنه
«ل �ي��س م�ن�ط�ق�ي��ًا ع ��دم ظ �ه��ور ه��وي��دا ابنة
ص �ب��اح ف ��ي ال �ع �م��ل ألن �ه��ا ال ت��ري��د ذلك».
وع��ن ع��دم ذك��ر فيروز وعاصي الرحباني
في املسلسل ،يقول« :أؤكد اليوم أنني إذا
استجبت لطلب الورثة بعدم ذك��ر أسماء
ّ
الشخصيات ،فإن هذا ال يعني أنني محوت
الشخصيات من تاريخ صباح» ،الفتًا
هذه
ّ
إل��ى أن��ه «يحق فقط ملن يشعر بأنه يساء
إليه أو إلى عائلته أن يعترض» .وينتقل
إل��ى اع�ت��راض��ات عائلة الصحافي سعيد
فريحة التي طلبت عدم امل��رور على ذكره
كارول سماحة في مشهد
من املسلسل

ريموت كونترول

زافني من املوضة إلى «املقاومة»

املستقبل

< 21:45

ي �س �ت �ك �م��ل زاف �ي ��ن م ��وض ��وع «شرطة
امل��وض��ة ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة» في
«س �ي��رة وان �ف �ت �ح��ت» ،م��ع ل�ي�ل��ى عبيد،
وك�ل�ي��ر دم�ع��ة ،وت��وف�ي��ق ح�ط��ب ،وعبير
أش�ق��ر وخ��ال��د آغ ��ا .ويحتفي بزميلته
زاه � � ��رة ح � ��رب (ال � � �ص� � ��ورة) وكتابها
«قنوات املقاومة في لبنان ،بروباغندا
التحرير :حزب الله واإلعالم».

الحكيم (بدو) حكومة

mtv

< 21:30

ّ
يستقبل وليد ّ
«بموضوعية»،
عبود في
ّ
رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي القوات
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع (الصورة).
وي�ع��رض العراقيل التي ت��واج��ه تأليف
ح �ك ��وم ��ة ال ��رئ� �ي ��س م �ي �ق��ات��ي واللقاء
امل �س �ي �ح��ي ف ��ي ب �ك��رك��ي ،إض ��اف ��ة إلى
مقتل بن الدن والتطورات في دمشق
ّ
العربية.
والعواصم

تركي الفيصل «مباشر مع مارسيل»

lbc Sat

< 21:30

يطل رئ�ي��س االس�ت�خ�ب��ارات السعودية
والسفير السابق لدى واشنطن تركي
الفيصل (ال �ص��ورة) م��ن ال��ري��اض ،في
الحلقة األولى من «مباشر مع مارسيل
غ ��ان ��م» .ي �ه��دف ال �ب��رن��ام��ج ع�م��وم��ًا إلى
التواصل مع الشباب العربي عبر فتح
ق �ن��وات ال �ح��وار ب�ي�ن��ه وب�ي�ن املسؤولني
والسياسيني.

من ينقذ ّ
قصي وديما؟

mbc

< 23:00

ب�ع��د ّ ب��رن��ام��ج ،Arabs’ Got Talent
ي �ط��ل م �غ �ن��ي ال �ه �ي��ب ه ��وب السعودي
قصي (ال �ص��ورة) ف��ي «ل��و» م��ع أروى.
ّ
السورية ديما قندلفت
ويلتقي بالنجمة
وي ��واج � �ه ��ان ق �ص��ة ف��رض �ي��ة يلعبان
بطولتها ،ف�ي�ت�ح� ّ�ول ق�ص� ّ�ي إل��ى مازن،
وديما إلى غادة ،في رواية تبدأ أحداثها
على منت طائرة مخطوفة.

شيرلي خائفة على سوريا

21:30 < Otv
ّ
ت��واك��ب شيرلي امل��ر ف��ي برنامج «فكر
م��رت�ي�ن» ال �ل �ي �ل��ة ،األح � ��داث ف��ي املناطق
ال� �س � ّ
�وري ��ة وان �ع �ك��اس �ه��ا ع �ل��ى الشرق
األوس � ��ط .وت�س�ت�ض�ي��ف رئ �ي��س حركة
فلسطني ح��رة ي��اس��ر قشلق ،والشيخ
محمود أحمد شالش من عشائر دير
ال��زور .كذلك تعرض مداخالت لفنانني
منهم دريد لحام.

فلسطني في قلب «ثورة النيل»؟

«املنار»

< 22:30

ت�ف�ت��ح ب �ت��ول أي� ��وب م �س��اء ال �ي��وم ملف
امل�ص��ال�ح��ة الفلسطينية الفلسطينية
ضمن برنامجها «ب�ين ق��وس�ين» على
ق� �ن ��اة «امل � � �ن � ��ار» .وت � �ض� ��يء ع �ل ��ى دور
القاهرة في ه��ذا امللف خصوصًا بعد
ثورة  25يناير .وتستضيف مجموعة
من املحللني والسياسيني من فلسطني
ومصر.

