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«الشحرورة» مؤامرة على صباح؟
مع توالي حلقات
املسلسل الذي يروي
سيرة الفنانة اللبنانية،
تصاعد الجدل ومعه
االنتقادات التي أخذت
عليه وقوعه في مغالطات
وأخطاء تاريخية كبرى

قضائية
كالم عن دعوى
ّ
مشتركة سترفعها
فيروز وصباح

باسم الحكيم
ح� � ��امل� � ��ا ب� � � � ��دأ ع� � � � ��رض «ال� � � �ش� � � �ح � � ��رورة»
ال� � ��ذي ي� � ��روي س� �ي ��رة ص� �ب ��اح ،ان�ط�ل�ق��ت
االعتراضات .وارتفعت حدة االنتقادات
مع عرض الحلقة الخامسة أمس ،قائلة
إن املسلسل ال يحكي سيرة األسطورة
ال �ت��ي روت �ه��ا ف��ي ب��رن��ام��ج خ ��اص على
ش ��اش ��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل» وف � ��ي ح ��وارات� �ه ��ا
ّ
الصحافية.
املخرجة ك�ل��ودا عقل ابنة أخ��ت صباح،
ذك � � ��رت ب� �ع ��ض ال �ت �ف ��اص �ي ��ل ال �خ��اط � ّئ��ة
ال �ت��ي وردت ف ��ي امل �س �ل �س��ل ،ورأت أن ��ه
م�ن��ذ ال�ح�ل�ق��ة األول� ��ى ش��اه��دت الجميع
باستثناء «الشحرورة» ،وأن ثمة الكثير
م� ��ن األح � � � ��داث ال� �ت ��ي ج � � ��اءت م� ��ن ن�س��ج
خ�ي��ال ال�ك��ات��ب وال ع�لاق��ة ل�ه��ا ب��ال��واق��ع.
وع� �ل ��ى ص �ف �ح �ت �ه��اّ ع �ل��ى «ف ��اي �س �ب ��وك»،
وص�ف��ت العمل ب��أن��ه يشكل إس ��اءة إلى
«ال �ص �ب��وح��ة» وت��اري �خ �ه��ا .وب �ع��د ّأي ��ام
انضمت املخرجة ريما الرحباني
فقط،
ّ
ّ
لتقول بأنها ت��أك��دت أن «ه��ذه امل��ؤام��رة
ل�ي�س��ت ع�ل��ى ع��اص��ي وف �ي��روز ف �ق��ط ،بل
ت �ط��اول ص�ب��اح أي �ض��ًا ،أي ع�ل��ى ال��رم��وز
ال��ذي��ن ص�ن�ع��وا م�ج��د ال �ف��ن ال�ل�ب�ن��ان��ي»،
واس� �ت� �ن� �ك ��رت م� ��ا وص� �ف� �ت ��ه ب� �ـ«امل� �ه ��زل ��ة
واستغالل صباح بدل تكريمها».
ّ
وف� ��ي ع� ��ز ال� �ك�ل�ام ع ��ن دع � ��وى ق �ض��ائ� ّ�ي��ة

كارول سماحة في املسلسل
م �ش �ت��رك��ة س �ت��رف �ع �ه��ا ف� �ي ��روز وص �ب��اح
ّ
ال �ل �ت��ان س�ت �ك��ل�ف��ان م�ح��ام�ي��ًا واح� � �دًا في
القضيةّ ،
ّ
ردت الشركة املنتجة (سيدرز
آرت بروداكشن) ببيان أش��ارت فيه إلى
ّ
أن «ال�ع�م��ل ال ي�س��يء إل��ى «رم��وزن��ا» ،إذ
ُ
َّ
ال نسمح ألنفسنا بأن تشوه شخصية
امل � �ب ��دع ع ��اص ��ي ال ��رح� �ب ��ان ��ي وال �س �ي��دة
ف �ي ��روز واألي �ق ��ون ��ة ص� �ب ��اح» .وأض��اف��ت
ً
مسلسال «يتناول ّ
قصة حياة
أنها تقدم
صباح ،وم��ا م��رت به خ�لال رحلتها من
إب ��داع ��ات ون �ج��اح��ات ع�ل��ى م��ر ال�س�ن�ين،
وهو نقل لتجربة غنية بحلوها ومرها،
وبموافقة الشحرورة صباح» .وشددت
ّ
الشركة على أن العمل ال يتناول إطالقًا
شخصيتي عاصي الرحباني وفيروز.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت��وق �ف��ت ك �ل ��ودا ع �ق��ل عند
التفاصيل في حياة خالتها
الكثير من
ّ
نظيرة التي ّ
غير صناع املسلسل اسمها
إلى جميلة إضافة إلى زوجها السكير.
علمًا أن ّ
قصتهما ه��ي م��ن نسج خيال

الكاتب ،فيما تجاهل العمل تأثير موت
سيمون شقيق صباح ،وتصوير مقتل
جولييت (أخت صباح) بطريقة خاطئة.
ّ
تاريخية أخرى
هذا إضافة إلى أخطاء
وق��ع فيها امل�س�ل�س��ل ،كاستبعاد ال��دور
امل �ه��م ال� ��ذي ل�ع�ب��ه ش �ح��رور ال � ��وادي في
حياة أوالد أخيه بعدما أدخلهم مدرسة
ّ
اليسوعية في بيروت ،ثم عدم اإلضاءة
ع �ل��ى م �ش��ارك��ة ال� �ش� �ح ��رورة ف ��ي ف��رق�ت��ه
ً
وغنائها من أشعاره ،فضال عن ظهور
ّ
شخصيات ليست موجودة في الواقع.
وت �ش �ي��ر ك� �ل ��ودا ع �ق��ل إل� ��ى أن �ه ��ا أع �ط��ت
امل� ّع�ل��وم��ات ب�ك��ل دق ��ة ل�ل�ش��رك��ة املنتجة،
لكنها لم تستخدمها بحجة أن العمل ال
ّ
السلبيات« ،علمًا
يريد أن يضيء على
ّ
اإليجابيات حتى اآلن».
أنني لم أر
ّ
وي �ع ��ل ��ق م ��دي ��ر امل �ب �ي �ع��ات ف ��ي ال �ش��رك��ة
امل �ن �ت �ج��ة «س � �ي� ��درز آرت ب ��روداك� �ش ��ن»
ّ
زي � � � ��اد ال� �خ� �ط� �ي ��ب أن «م � � ��ا ي � � � ��روج م��ن
اع �ت��راض��ات ع��ن امل�س�ل�س��ل ،أك �ث��ر بكثير

ّ
الفعلية» ،موضحًا أن
من االعتراضات
ّ
صباح لم تعترض على أم��ور أساسية
بل على تفاصيل بسيطة ،و«ما وصلنا
ه ��و م� �ج ��رد ش� �ك ��وى م ��ن ف � �ي ��روز ّ
رده � ��ا
ّ
القاضي ،تفيد بأن العمل يحوي بعض
ّ
امل�غ��ال�ط��ات» .وش ��دد على ك�لام صاحب
ال �ش��رك��ة ص � ��ادق ال �ص �ب��اح ب �ـ«أن �ن ��ا في
ص ��دد ّت�ق��دي��م ع�م��ل درام� ��ي ع��ن ص�ب��اح،
وال نوثق حياتها» .ويستبق الخطيب
ً ّ
ردود الفعال املقبلة ق��ائ�لا ب��أن م��ا ذكر
ف��ي ال�ع�م��ل م��وث��ق ب��ال�ص��وت وال �ص��ورة،
ّ
م �ض �ي �ف��ًا أن امل �س �ل �س��ل ت� �ص � ّ�در الئ �ح��ة
األع � �م � ��ال ال� �ت ��ي ت� �ع ��رض ف� ��ي رم� �ض ��ان.
خ �ص��وص��ًا ف ��ي م� �ص ��ر ،ح �ي��ث ت �ع��رض��ه
شبكة قنوات «الحياة».
م��ع ذل ��ك ،ي�ت�ض�م��ن «ال �ش �ح ��رورة» ال��ذي
ً
حمل توقيع املصري أحمد شفيق ،سيال
م��ن امل �غ��ال �ط��ات واألخ� �ط ��اء ال�ت��اري�خ� ّ�ي��ة،
ّ
سطحية
إضافة إلى تركيزه على أم��ور
ف��ي ح �ي��اة ص �ب��اح ب ��دل إض��اء ت��ه بعمق
ً
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ال� �ت ��ي ص �ن �ع �ت �ه��ا ،ف �ض�لا
ع ��ن س ��وء اخ �ت �ي��ار ب �ع��ض امل �م �ث�ل�ين في
م �ص��ر ك �ش �خ �ص� ّ�ي��ة اس �م��اع �ي��ل ي��اس�ين
ال�ت��ي ال ت�ب��دو مقنعة ،وش�خ�ص� ّ�ي��ة عبد
ّ
ّ
كوميديًا .أما
الوهاب التي تأخذ منحى
أدائها
ك��ارول سماحة ،فلم تقنعنا ف��ي
ّ
شخصية صباح وعجزت عن نقل خفة
ّ
ظل صاحبة «ساعات ساعات».

◄ أ ًع �ل��ن ط �ل �ع��ت زك ��ري ��ا أن� ��ه ي��دع��م
حاليا «ث��ورة  25يناير» ،وأض��اف أنه
كغيره من الفنانين ّ
تسرع في الحكم
على ال�ث��ورة في ظل «ظ��روف غامضة
مرت بها مصر».
من جهة أخرى ،قال الممثل المصري
ّإن إدراج � ��ه ض�م��ن ال�لائ �ح��ة ال �س��وداء
بسبب تصريحاته المهاجمة للثورة،
كانت سبب فشل فيلمه األخير «الفيل
في المنديل».
البريطانية
◄ كتبت بعض
الصحف ً
ّ
أن ليدي غاغا قد تصور فيلما يروي
سيرة المغنية البريطانية الراحلة آيمي
واي �ن �ه��اوس .وح�ت��ى ال�س��اع��ة ل��م يؤكد
هذا الخبر ،ولم يعلن اسم مخرج هذا
الشريط.
◄ أوق��ف أم��س الفنان فضل شاكر
وم�ع��ه خمسة أش �خ��اص ب�ع��د إط�لاق��ه
ال�ن��ار على منزل صهره هشام مكي
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ي ��رزة (ش� ��رق ب �ي��روت).
وت�ع��ود المشاكل العائلية بين شاكر
ومكي إلى أكثر من عام بعدما ّ
تزوج
ه��ذا األخ�ي��ر م��ن إب�ن��ة ال�ف�ن��ان اللبناني
دون موافقة والدها.
◄ أوضح المخرج خالد يوسف أن
محاكمة حسني م�ب��ارك أثبتت أن ال
شخص ف��وق القانون المصري ،كما
أظ �ه��رت ل�ل�ع��ال��م أن ال�ق�ض��اء ال يعرف
إال تحقيق العدالة .وأشار يوسف إلى
أن ب �ع��ض األش� �خ ��اص س�ي� ًت�ع��اط�ف��ون
م��ع ال��رئ�ي��س م �ب��ارك« ،ن �ظ��را إلظ �ه��اره
بهذا الشكل غير المعتاد ،لكن ال بد
م ��ن أن ن �ض��ع ف ��ي ال �ح �س �ب��ان أن ه��ذا
الرجل هو المسؤول األول عن فساد
ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي م �ص��ر ،وع��ن
ت�ح�ط�ي��م أح �ل�ام م�لاي�ي��ن م��ن ال�ش�ب��اب
المصريين».

تـوزع
جمـان ًا

رم�ضان
كرمي

اجتماعيّة
من ّو عة
�شهر يّة

عـيفـدد اآب
خطة ال�ضري هل تنهي الفو�ضى؟
ّ
احلر...هكذا حتمني ر�ضيعك من «الت�ضويبة»
يف موجات ّ
لب�ضرة ن�ضرة يف رم�ضان ...املاء والغذاء اأف�ضل امل�ضتح�ضرات
ال�ضيام يقلل من م�ضاعفات الأمرا�ض الداخلية
جتنب العط�ض يف ال�ضيام ب�ضبط الغذاء
ال�ضوم املثايل ن�ضائح رم�ضانية لتجنب �ضوء التغذية
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