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دراما

«روبي» اللبنانية في أحضان mbc
انطلق أول من أمس عرض
النسخة العربية من ّ املسلسل
املكسيكي .ورغم أن
ّ
جنسيات األبطال تتنوع بني
ّلبنانية ومصرية وسورية ،إال
أن العمل ّ
يعد الرهان األقوى
للدراما املحلية في الوصول
إلى املشاهد العربي

سيرين عبد النور
وتقال شمعون وفادي
إبراهيم ومكسيم خليل
وأمير كرارة

باسم الحكيم
ّ
اللبنانية لحظات حرجة.
تعيش الدراما
األزم ��ة ال�ت��ي تشهدها  lbcدفعتها إل��ى
إع � � ��ادة ح �س��اب��ات �ه��ا ف ��ي ال �ت �ع��اق��د ع�ل��ى
م�س�ل�س�لات ب��ال�ج�م�ل��ة ،ك�م��ا ك��ان��ت تفعل
ف��ي امل ��اض ��ي .ووس ��ط ت � ّش��اؤم ال�ع��ام�ل�ين
ف ��ي ح �ق��ل ال � ��درام � ��ا ،ي �م��ث��ل دخ � ��ول mbc
ع �ل ��ى ال � �خ� ��ط ،ف ��رص ��ة ل �ت �خ �ف �ي��ف وط� ��أة
األزم��ة .هكذا ،اتفقت الشبكة السعودية
م��ع امل�ن�ت��ج ال �س��وري أدي ��ب خ�ي��ر (س��ام��ة
ل�ل�إن� �ت ��اج) ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ  90ح �ل �ق��ة ه��ي
النسخة العربية من املسلسل املكسيكي
«روب � ��ي» ال ��ذي ت ��ؤدي ب�ط��ول�ت��ه سيرين
ع�ب��د ال �ن��ور ،وك�ت�ب� ّت��ه ك�ل��ودي��ا مرشليان
وأخ��رج��ه رام��ي ح��ن��ا .ينطلق العمل في
 25شباط (فبراير) الحالي على ،mbc4
ُ
ّ
أسبوعيًا .وستتاح
ليعرض خمسة ّأيام
للمشاهد ال�ل�ب�ن��ان��ي متابعته ع�ل��ى lbc
األرض� ّ�ي��ة ،ويصل إل��ى املشاهد املصري
ع �ل��ى ف �ض��ائ� ّ�ي��ة  .CBCوأت ��اح ��ت mbc+
عرضه
 ،dramaملشاهديها متابعته قبل
ّ
ع�ل��ى ال �ق �ن��وات امل �ف �ت��وح��ة؛ إذ ب ��دأت ب��ث��ه
االثنني املاضي (.)21:00
إذًا ،وض � �ع ��ت ال� �ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج ��ة ع�ل��ى

تجسد سيرين عبد النور شخصية «روبي»
ع��ات��ق الكاتبة ك�ل��ودي��ا مرشليان كتابة
ال�س�ي�ن��اري��و ب��ال�ع��رب� ّ�ي��ة .غ�ي��ر أن ترجمة
ن ��ص م �ش� ّ�ب��ع ب ��ال ��روح امل �ك �س �ي �ك� ّ�ي��ة إل��ى
ّ
العربية ،ليس صالحًا في جوانبه .من
هنا ،اتفقت الكاتبة مع الشركة املنتجة
ّ
التصرف بالنص وإبقاء الخطوط
على
ال ��رئ� �ي� �س � ّ�ي ��ة ،واح �ت �ف �ظ ��ت م� ��ن ال �ن �س �خ��ة
ّ
املكسيكية ب��اس��م البطلة روب ��ي ،بينما
ً
ّ
ّ
ّ
أعطت بقية الشخصيات أسماء عربية.
وتضيء ّ
القصة على حياة روبي الفتاة
ّ
الجامعية التي تنتمي إلى أسرة فقيرة
وتعيش ف��ي ح��ي متواضع م��ع والدتها
ع�ل�ي��ا (ت �ق�لا ش�م�ع��ون) وشقيقتها رش��ا
(ب� �ي ��اري ��ت ق �ط��ري��ب) وج ��ارت �ه ��ا (ج �ن��اح
ف ��اخ ��وري) .ت�ع�ش��ق روب ��ي امل ��ال وتحلم
ب��ال �ث��راء ،ل ��ذا س�ت�ك��ون ظ��امل��ة وم�ظ�ل��وم��ة
ف ��ي آن واح � � ��د .وت� �ت ��داخ ��ل ق �ص �ت �ه��ا م��ع
قصص آخرين منهم تامر (أمير كرارة)،
وش �ي��ري��ن (دي ��ام ��ان ب ��و ع � ّ�ب ��ود) ،وع�م��ر
(م �ك �س �ي��م خ �ل �ي��ل) وه� ��و ش� ��اب م ��ن وال ��د

صحافيو «لو فيغارو» أعلنوا العصيان
ّ

ليال حداد
ّ
صحافيو «ل��و ف�ي�غ��ارو» ض��اق��وا ذرع��ًا
ب ��رئ� �ي ��س ت� �ح ��ري ��ر ال �ص �ح �ي �ف��ة إت� �ي ��ان
ّ
م ��وج ��وت ،وب��ال �خ��ط ال �ت �ح��ري��ري ال��ذي
ف��رض��ه ع �ل��ى امل �ط �ب��وع��ة ال �ع��ري �ق��ة منذ
انطالق الحملة االنتخابية الرئاسية.
وت �ع �ب �ي �رًا ع ��ن ام �ت �ع��اض �ه��م ،أص � ��دروا
ّ
ب �ي��ان��ًا غ��اض �ب��ًا ذك� � � ��روا ف �ي��ه ب � ��أن «ل��و
فيغارو» «صحيفة رأي وليست نشرة
ناطقة باسم حزب أو حكومة أو رئيس
ج �م �ه��وري��ة» .أم ��ا س �ب��ب ه ��ذا ال�غ�ض��ب
فواضح بالنسبة إلى كل من تابع أداء
ال �ج��ري��دة ف��ي األش �ه��ر األخ� �ي ��رة ،وه��و
انحيازها املطلق لنيكوال س��ارك��وزي
في حملته االنتخابية.
وج� ��اء ف��ي ال �ب �ي��ان ن�ف�س��ه «م �ن��ذ أش�ه��ر
ع � � � ّ�دة ،ت ��راك� �م ��ت ع �ل�ام ��ات االس �ت �ف �ه��ام
ّ
ح ��ول ال �خ��ط ال �ت �ح��ري��ري ،وال �ع �ن��اوي��ن
ّ
امل�ن�ح��ازة ال�ت��ي ح��ول��ت الصحيفة إل��ى
ّ
م� � ��ادة ل �ل �س �خ��ري��ة وال� �ت� �ه ��ك ��م» .وط �ل��ب
ال �ص �ح ��اف �ي ��ون م� ��ن رئ� �ي ��س ال �ت �ح��ري��ر
إتيان موجوت الحرص على أن تكون
«امل� �ق ��االت وال �ع � ًن��اوي��ن واألغ �ل �ف��ة أك�ث��ر
ً
شموال وتعددية».
لكن يبدو أن هذا االستياء في صفوف

◄ بعد التأجيل امل�ت�ك��رر ،ب��اش��ر املخرج
السوري املثنى صبح تصوير مسلسله
االجتماعي «رف��ة عني» ال��ذي كتبت نصه
أمل عرفة وت��ؤدي بطولته أيضًا .والعمل
هو التجربة الثالثة لعرفة في الكتابة بعد
َ
مسلسلي «دنيا» ،و«عشتار».

امل � �ح� ��رري� ��ن ل � ��م ي� ��زع� ��ج ك� �ث� �ي� �رًا إت� �ي ��ان
م� ��وج� ��وت ال� � ��ذي وص � ��ل إل � ��ى م�ن�ص�ب��ه
ف��ي ع��ام  .2008وق��د أب�ل��غ ه��ذا األخ�ي��ر
ّ
امل��وظ�ف�ين ف��ي وق��ت س��اب��ق «لسنا هنا
إلغاظة اليمني» .وقد ّ
كرر هذه العبارة
ف��ي مقابلة إعالمية أج��راه��ا األس�ب��وع
املاضي مع .Le Journal Du Dimanche
ّ
ونعبر
إذ قال «نحن صحيفة يمينية،
ع��ن ذل��ك بكل وض ��وح ،وه��و م��ا يدركه
ال �ق��راء وال�ص�ح��اف�ي��ون .ال ج��دي��د تحت
ال �ش �م��س» .وب��ال �ف �ع��ل ،ال ج��دي��د تحت
ال� �ش� �م ��س «ل� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة ل �ي �س��ت ف��ي
دع��م نيكوال س��ارك��وزي ،ب��ل ف��ي دعمه
بطريقة بلهاء ،الصحيفة تعيد خطاب
اإلل� �ي ��زي ��ه (ال� �ق� �ص ��ر ال� ��رئ� ��اس� ��ي)» ق ��ال
امل �ح��ررون ملجلة «م��اري��ان» الفرنسية.
ّ
وأكدوا أن الجريدة يمينية بالفعل« ،إال
أن اليمني ال يقتصر على ساركوزي».
ول� �ع ��ل ال� �ش� �ع ��رة ال� �ت ��ي ق �ص �م��ت ظ�ه��ر
البعير كانت غالف مجلة «لو فيغارو
م��اغ��ازي��ن» ال ��ذي أظ �ه��ر ص ��ورة كبيرة
ل �ـ«س��ارك��و» م��ع ع �ن��وان ع��ري��ض «ه��ذه
ً
قيمي لفرنسا»« .لم يعد األمر محموال،
ح� �ت ��ى إن ب� �ع ��ض ال � �ع � �ن� ��اوي� ��ن ت �ك ��ون
مختلفة ك�ل�ي��ًا ع��ن امل�ض�م��ون وال �ه��دف
منها فقط م��ا ه��و ال�ت��روي��ج للرئيس»
يقول املحررون .لكن ،هل كان دعم «لو
ف�ي�غ��ارو» للرئيس الفرنسي مفاجئًا؟
ّ
ليس إذا عرفنا أن أحد أبرز املساهمني
ف � ��ي ال �ص �ح �ي �ف��ة ه � ��و س � �ي� ��رج ّ
داس � � ��و،
يخف يومًا
املليونير الفرنسي الذي لم
ِ
وقوفه خلف ساركوزي.
وتأتي ه��ذه القضية لتعيد فتح ملف
االص �ط �ف��اف اإلع�ل�ام��ي ف��ي ف��رن �س��ا .إذ
ت �ق ��ف ص �ح �ي �ف��ة «ل� �ي� �ب � ّ�راس� �ي ��ون» ب�ك��ل
وضوح إلى جانب املرشح االشتراكي
للرئاسة فرنسوا ه��والن��د .حتى إنها
خ �ص �ص ��ت أك � �ث� ��ر م � ��ن غ �ل ��اف ل �ع��رض
ب ��رن ��ام� �ج ��ه االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ،ف � �ل � �م ��اذا ل��م
ّ
يحتج محرروها؟ الجواب نجده عند
ص �ح��اف �ي��ي «ل� ��و ف� �ي� �غ ��ارو»« :ف��رن �س��وا
هولند ليس نيكوال س��ارك��وزي ،وهذا
كاف» يقول هؤالء.
ٍ

ّ
لبنانية (لتبرير لهجته
س��وري ووال��دة
ّ
ال � �س� � ّ
�وري� ��ة) ،وأش� � ��رف (ش� � ��ادي ح� � ��داد)،
ّ
وك ��ري ��م (أس �ع ��د ح ��ط ��اب) .وي� �ش ��ارك في
ال �ع �م��ل ك��ل م��ن ف� ��ادي إب��راه �ي��م ،وخ �ت��ام
ال� �ل � ّ�ح ��ام ،وم ��اري� �ن ��ال س��رك �ي��س ،وك� ��ارال
بطرس ،وندى ريمي ،وندى بو فرحات،
وليلى حكيم ،وج�ه��اد األن� ��دري ،ورن��دة
ك � �ع� ��دي ،وول � �ي� ��د ال� �ع�ل�اي� �ل ��ي ،ون �ي �ك��وال
م� �ع � ّ�وض ...وم��ن م�ص��ر ع��زت أب��و ع��وف،
وي��وس��ف ف��وزي ،وح�ن��ان ي��وس��ف ودينا
ّ
الشربيني ،وزكي فطني عبد الوهاب.
ّ
ّ
ر ّغ��م أن «روب��ي» صنع بأياد عربية ،إال
ّ
أن� ��ه س �ي �ك��ون ره� ��ان ال ��درام ��ا ال�ل�ب�ن��ان��ي��ة
لجهة النص واألبطال ،وسيستفيد من
امل��رح �ل��ة امل�ت�ق��دم��ة ال �ت��ي ب�ل�غ�ه��ا اإلن �ت��اج
السوري .وعن الثقة التي كانت مفقودة
ب��امل �س �ل �س��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي ع ��رب � ّ�ي ��ًا ،ت�ج�ي��ب
ك �ل��ودي��ا بسخريتها امل ّ�ع �ه��ودة« :ل�ش��دة
ث�ق�ت�ه��م ب �ن��ا ،ط �ل �ب��وا م��ن��ا اق �ت �ب��اس عمل
غربي بدل تأليف عمل خاص ،لكن ال شك

ّ
ّ
ف��ي أن ال�ن�ظ��رة اختلفت ال �ي��وم» .ويمثل
ّ
«روب� � � ��ي» أول خ� �ط ��وة ف �ع �ل��ي��ة ل �ل��درام��ا
ّ
اللبنانية باتجاه  .mbcفهي ّ
املرة األولى
ً
التي تقدم فيها مسلسال معظم أبطاله
ّ
ّ
لبنانيون كعرض ّأول .ويبدو أن املحطة
ستكمل هذا الخط ،فقد اتفقت مع شركة
«س ��ام ��ة ل�ل�إن� �ت ��اج» ع �ل��ى م �س �ل �س��ل آخ��ر
ستكتبه مرشليان أيضًا ويخرجه الليث
ّ
حجو ،غير أن تاريخ التنفيذ لم يتضح
ب� �ع ��د .وف � ��ي ان� �ت� �ظ ��ار ت �ص��وي��ر األع� �م ��ال
ّ
املعلقة ،وضعت كلوديا على نار حامية
فيلمها مع املخرج باسم كريستو الذي
لم ّ
يحدد عنوانه بعد.
ب�ع��د أش �ه��ر م��ن ال�ت�ص��وي��ر ف��ي امل�ن��اط��ق
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة وم� �ص ��ر ،ي �ب �ق��ى أم � ��ام ف��ري��ق
«روبي» شهران لالنتهاء من التصوير،
م��ا جعل ش��رك��ة «م��روى غ ��روب»ّ ،
تؤجل
تنفيذ مسلسل «أحمد وكريستينا» ،بما
ّ
أن بطلته سيرين عبد ال�ن��ور مشغولة،
ك ��ذل ��ك إن ال� �ش ��رك ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت�ن�ت�ظ��ر
اتضاح الصورة النهائية لألزمة في .lbc
يعقد ف��ري��ق عمل «روب ��ي» م��ؤت�م�رًا صحافيًا
في بيروت في  22من الشهر الحالي ،على أن
ُي ّ
حدد املكان والزمان الحقًا

◄ انطلق تصوير مسلسل «األميمي»
للمخرج تامر إسحاق والكاتب سليمان
عبد العزيز ،ومن إنتاج شركة «الخيام».
يتناول العمل أح��داث��ًا تاريخية شهدتها
ّ
دمشق عام  .1850علمًا بأنه من بطولة
ّ
ع�ب��اس ال �ن��وري ،وك��اري��س ب��ش��ار ،وخالد
تاجا ،وشكران مرتجى ...كذلكّ ،
يجسد
امل �خ ��رج س �ي��ف ال ��دي ��ن ال�س�ب�ي�ع��ي إح ��دى
شخصيات املسلسل.
◄ ي��ؤدي قصي خولي ،وسالفة معمار
بطولة مسلسل «أرواح عارية» للمخرج
الليث حجو وكتابة فادي قوشقجي .ومن
املتوقع أن يعرض املسلسل في رمضان
املقبل.
◄ أص � � ��در امل� �ك� �ت ��ب اإلع �ل��ام � ��ي مل�ل�ح��م
ب��رك��ات ب�ي��ان��ًا ن�ف��ى ف�ي��ه أن ت�ك��ون أغنية
ّ
«سألوني مني بقلن قواتي» التي انتشرت
على يوتيوب بصوت «أب��و مجد» .وكان
ص��اح��ب األغ�ن�ي��ة ب��ول م �ب��ارك ق��د أوض��ح
على مواقع التواصل االجتماعي أن العمل
له.
◄ اس�ت�ن�ك��ر م��رك��ز «س �ك��اي��ز» ال�ت�ه��دي��د
ّ
«املبطن» الذي ّ
وجهه ناصر قنديل خالل
مقابلته األخ�ي��رة على قناة «ال��دن�ي��ا» إلى
بعض اإلعالميني اللبنانيني العاملني في
الفضائيات الخليجية ،ومن بينهم نجوى
قاسم ،وحسن جمول.

