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على الشاشة

هند أبي اللمع وعبد المجيد مجذوب ...آلو ،حياتي؟

◄ يحيي نجم فرقة «بي جيز» روبن غيب
حفلة ع�ن��د ال�ت��اس�ع��ة وال�ن�ص��ف ّم��ن مساء
اليوم في «بيال» في بيروت .وتنظم الحفلة
ش��رك��ة «م �ي��وزي��ك إز م��اي الي ��ف» وشركة
 .d- talesلالستعالم:
 01/995222ــــ .01/999666

سيعلن زافين خالل
الحلقة التحضير لتصوير
الجزء الثاني من مسلسل
«حول غرفتي»

◄ ي �ت� ّ
�ردد أن ف��ري��ق ع�م��ل م�س�ل�س��ل «في
ح� �ض ��رة ال� �غ� �ي ��اب» ق� ��د اخ � �ت� ��ار النجمة
ال �س��وري��ة س�ل�اف ف��واخ��رج��ي ل �ت��أدي��ة دور
ع �ش �ي �ق��ة ال �ش ��اع ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي محمود
دروي � ��ش .وت� ��ؤدي ف��واخ��رج��ي دور إحدى
ع �ش �ي �ق ��ات دروي � � � ��ش خ� �ل��ال إق ��ام� �ت ��ه في
فلسطين .وقال مخرج العمل ًنجدت أنزور
إن��ه سيبدأ بتصوير العمل غ��دا في إحدى
ال� �ق ��رى ف ��ي س ��وري ��ا .وس �ي �ب��دأ المسلسل
بتصوير مرحلة طفولة دروي ��ش ،وتضم
المشاهد سوزان نجم الدين في دور والدته،
إدري� ��س ف��ي دور وال� ��ده وأسعد
وت�ي�س�ي��ر ّ ً
مجسدا الجد.
فضة

في الذكرى العشرين
على رحيل بطلة ّمسلسل
«عازف الليل» ،تقدم شاشة
لم
«املستقبل» شريطًا ّ
يعرض للثنائي الذي مثل
ظاهرة في سبعينيات
القرن املاضي
باسم الحكيم
عبد املجيد م�ج��ذوب وه�ن��د أب��ي اللمع
س �ي �ج �ت �م �ع��ان م � �ج� ��ددًا ع� �ل ��ى الشاشة
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة .امل � �ن ��اس � �ب ��ة ه � ��ي الذكرى
ال� �ع� �ش ��ري ��ن ل � ��وف � ��اة أب � � ��ي ال� �ل� �م ��ع التي
تصادف هذا الشهر ( 1946ـــ  .)1990أما
ال��زم��ان وامل�ك��ان فاالثنني  29م��ن الشهر
الجاري على شاشة «املستقبل» ضمن
ب��رن��ام��ج «س �ي��رة وان�ف�ت�ح��ت» م��ع زافني
قيومجيان.
اإلع �ل��ان ال �ت��روي �ج��ي ال� ��ذي ي�ظ�ه��ر على
ال �ش��اش��ة ال ��زرق ��اء م �ن��ذ أس �ب��وع وأكثر،
ال ُي �ف�ه��م م�ن��ه س ��وى أن م �ج��ذوب وأبي
اللمع سيظهران في عمل يعرض ّ
للمرة
األول� ��ى ،ل�ك��ن م��ن دون ت��وض�ي��ح طبيعة
ال �ع �م��ل :م�س�ل�س��ل ت�ل�ف��زي��ون��ي ل��م يسبق
ع ��رض ��ه ،أو ف �ي �ل��م س �ي �ن �م��ائ��ي ل ��م يجد
طريقه إلى الشاشة من قبل؟
ّ
السرية
يحيط زافني املوضوع بطوق من
والكتمان ،ويوعز إلى العاملني معه في
البرنامج عدم الكشف عن ّسر الوصفة
ّ
السحرية التي ستجبر عشاق الدراما
ّ
اللبنانية في عصرها الذهبي ،ومحبي
الثنائي الناجح على تثبيت الريموت

ّ
شكلت هند أبي اللمع وعبد املجيد مجذوب ظاهرة في عالم التلفزيون في السبعينيات
كونترول على قناة «املستقبل» في تلك
ّ
استثنائية من
الليلة ،ومتابعة حلقة
«سيرة وانفتحت» .ويلتزم عبد املجيد
م � �ج� ��ذوب ب� �ه ��ذه ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ،فيقول
لـ«األخبار»« :ال أريد أن أخذلكم ،لكنني
وع � ��دت زاف �ي��ن ب �ع��دم اإلف� �ص ��اح ع ��ن أي
ّ
التقيد
ت�ف��اص�ي��ل» .م��ن ه�ن��ا ،يصر على
بقواعد اللعبة حتى اللحظة األخيرة.
وم ��ع ذل� ��ك ،ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن حلقة
«س� � � �ي � � ��رة وان� � �ف� � �ت� � �ح � ��ت» ستتخللها
سلسلة م� ّ�ن امل�ف��اج��آت ،يصعب التكهن
بشأنها كلها ،لكن السهرة ستتضمن
ف�ي�ل�م��ًا ت�ل�ف��زي��ون� ّ�ي��ًا ل�ل�ث�ن��ائ��ي ص� � ّ�ور في
ثمانينيات القرن املاضي ،ي��وم أجبرت
ال� �ح ��رب ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة أه� ��ل ال� ��درام� ��ا على
ال �ه �ج��رة ف ��وج ��دوا ف��رص� ُ�ة ال �ب �ط��ول��ة في
ال ��دول ال �ع��رب� ّ�ي��ة .ه �ك��ذا ،ف�ت�ح��ت أمامهم
أبواب األردن وقطر واإلمارات وسواها،

وخصوصًا عبد املجيد مجذوب وهند
أب ��ي ال�ل�م��ع إث ��ر ن �ج��اح ت�ج��رب�ت�ه�م��ا معًا
ف��ي أك �ث��ر م��ن م�س�ل�س��ل ه��ي «حياتي»،
و«ع��ازف الليل» ،و«ح��ول غرفتي» ،و«ال
ت�ق��ول��ي وداع � ��ًا» ،و«االن �ت �ظ��ار» ،للكاتب
الراحل وجيه رض��وان واملخرج الراحل
أن� � �ط � ��وان ري � �م� ��ي .ب ��اخ� �ت� �ص ��ار ،العمل
ال ��ذي ستعرضه «امل�س�ت�ق�ب��ل» ل��ن يكون
م ��ن أرش� �ي ��ف «ت �ل �ف��زي��ون ل �ب �ن��ان» الذي
تخلى عن قسم كبير منه ،تحت شعار
االستثمار.
والشريط الذي يعرض على «املستقبل»
ول��م يكشف ع��ن ع�ن��وان��ه ،ه��و م��ن كتابة
مروان العبد الذي عرض له قبل عامني
م �س �ل �س��ل «م � ��ال � ��ح ي � ��ا ب� � �ح � ��ر» ،ويعود
ق��ري�ب��ًا بعملني آخ��ري��ن ه �م��ا 3« :ستات
ب ��رات ال �ب �ي��ت» ،و«األرم� �ل ��ة والشيطان»
م��ن إن �ت��اج ش��رك��ة «ف�ي�ن�ي�ك��س بيكتشر

إنترناشونال».
وي� �ع ��رض ه� ��ذا ال �ع �م��ل ألول م � � ّ�رة على
الشاشة الصغيرة في لبنان ،إذ لم يجد
ط��ري �ق��ه س��اب �ق��ًا إل ��ى ش��اش��ة «تلفزيون
ّ
لبنانية أخرى.
لبنان» وال إلى أي محطة
ّ
يسجل لـ«املستقبل» تحقيق
وبالتالي
سبق في تقديم العرض األول.
ول ��ن ي�ك�ت�ف��ي زاف �ي�ن ب �ع��رض ال�ف�ي�ل��م ،بل
س�ي�س�ت��رج��ع م��ع ض �ي��وف��ه م �ح �ط��ات من
ال �ف �ت��رة ال� ّ�ذه �ب� ّ�ي��ة ل �ل��درام��ا امل �ح �ل� ّ�ي��ة مع
ب �ع��ض ص��ن��اع �ه��ا ،وم �ن �ه��م ع �ب��د املجيد
م � ّج��ذوب .ك�م��ا س�ي�ف� ّ�ج��ر م� ّف��اج��أة أخرى
ّ
حقيقيًا لصناع مسلسل
تمثل تكريمًا

«حول غرفتي» ،وتتمثل ببدء التحضير
للنسخة الثانية منه مع ممثلني شباب.
إن �م��ا ال � �س� ��ؤال :ه ��ل ه �ن��اك م ��ن سيعيد
ك�ت��اب��ة ن��ص ال�ن�س�خ��ة ال�ث��ان�ي��ة بروحية
تتماشى م��ع ت�ط��ور ال�ع�ص��ر؟ وإذا كان
«امل�س�ت�ق�ب��ل» ه��و ال�ج�ه��ة امل�ن�ت�ج��ة ،فمن
سيكون املخرج؟ ومن هم األبطال الذين
س �ي �ح �م �ل��ون األم� ��ان� ��ة ب �ع��د ه �ن��د وعبد
املجيد؟
االثنني  29تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري
 21:45على «املستقبل»

◄ ي �ع � ّ�د ن �ق ��وال س� �ع ��اده ن �خ �ل��ة أللبوم
جديد يضم مجموعة من األغاني باللغتين
واإلنكليزية ،ويختارها المغني
الفرنسية ً
اللبناني حاليا إلعادة توزيعها وتسجيلها.
ي��ذك��ر أن س�ع��ادة ق��د أن�ه��ى تصوير جميع
أغ ��ان ��ي أل �ب��وم��ه األخ �ي ��ر «ال �ق �ل��ب الحنون»،
إضافة إلى أغنية فرنسية وأخرى إنكليزية
من العمل الجديد ً ،من خالل حلقة خاصة
س �ت �ع��رض ق��ري �ب��ا ع �ل��ى ش��اش��ة تلفزيون
«المؤسسة اللبنانية لإلرسال».
◄ رف��ض األزه ��ر ال�س�م��اح للمخرج مراد
منير بتجسيد شخصية الحسين على
مسرح .وكان منير قد دمج ّ
نص «الحسين
ً
ش� �ه� ً�ي ��دا» م� ��ع ن� ��ص آخ � ��ر ه� ��و «الحسين
ّ
ث��ائ��را» وق��دم��ه إل��ى الرقابة ألخ��ذ التصريح
ّ
ب��ال �م��واف �ق��ة .ول �ك��ن ال��رق��اب��ة أرس �ل��ت النص
ال �ج��دي��د إل� ��ى األزه� � ��ر ال � ��ذي أع �ل ��ن رفضه
للموضوع.

