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قضية

هل وقع وديع الصافي في فخ التطبيع؟
ما حقيقة الخبر الذي
نشره موقع إذاعة االحتالل،
ونقله موقع «اليوم السابع»
املطرب
املصرية؟ ّنجل
ّ
اللبناني يرد ويوضح ويبرر
باسم الحكيم
كل شيء بدأ بخبر على املوقع العربي
الذاع� ��ة االح� �ت�ل�ال ،ن �ش��ر ب �ت��اري��خ /٢٧
 ١١وي �ح �م ��ل ت ��وق �ي ��ع ش �خ ��ص اسمه
إل�ي��اس خ��وري« :تحيي فرقة «بيات»
امل��وس�ي�ق�ي��ة م��ن م�ع�ل�ي��ا ال �ي��وم أمسية
تكريمية للمطرب اللبناني املشهور
ودي ��ع ال�ص��اف��ي ف��ي ك�ي�ب��وت��س ّ كابري
ف��ي ال�ج�ل�ي��ل ال�غ��رب��ي .وأف �ي��د أن وديع
ال� �ص ��اف ��ي س �ي �ل �ق��ي ك �ل �م��ة ع �ب��ر نظام
الفيديو كونفرنس».
الخبر ال��ذي نقله ف��ورًا م��وق��ع جريدة
«ال �ي��وم ال �س��اب��ع» امل �ص� ّ
�ري��ة ،دار حول
ال �ع ��ال ��م خ�ل��ال س ��اع ��ات ق �ل �ي �ل��ة .فيما
ك��ان��ت أوس � ��اط امل �ط ��رب ال �ك �ب �ي��ر تفيد
ب� � ّم� �ع� �ل ��وم ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ت � �م� ��ام� ��ًا ،هي
«أن أه ��ل ف�ل�س�ط�ين اح �ت �ف��وا باملطرب
ال �ت �س �ع �ي �ن��ي» ،وأن ال �ت �ك��ري��م «ت � � ّ�م في
م �ن �ط �ق��ة رأس ال� �ع� �م ��ود امل� �ط� �ل ��ة على
امل � �س � �ج� ��د األق � � �ص� � ��ى .وه � � ��ي املنطقة
ّ
املسماة مطلة الزيتون ،ويطلق عليها
االح�ت�لال اإلسرائيلي تسمية معالي
ه��زي �ت �ي��م» .وال �ح �ق �ي �ق��ة أن اس ��م مطلة
الزيتون مترجم عن العبرية «معاليه
ه� ��زي � �ت � �ي� ��م» ،وه � � ��و اس � � ��م مستوطنة
ي��دع �م �ه��ا امل� �ل� �ي ��اردي ��ر مسكوفيتش
امل� �ن ��اص ��ر ال �ش �ه �ي��ر ل�ل�اس �ت �ي �ط��ان في
ال �ق��دس ،وه��ي م��وج��ودة ع�ل��ى أراضي
رأس العمود املجاور لحي سلوان.
هكذا لم نعد نعرف أين ّ
كرم وديع ومن
ك� ّ�رم��ه .طبعًا ال�ف�ن��ان اللبناني الكبير
ال� ��ذي اح �ت �ف��ت ب ��ه دم �ش��ق ق �ب��ل شهر،
ل ��م ي � ّح �ض��ر ش �خ �ص� ّ�ي��ًا إل� ��ى فلسطني
املحتلة ،بل تواصل مع الجمهور من
خ�لال التقنيات الحديثة .األم��ر الذي

وديع الصافي ونجله جورج خالل تكريمه في األونيسكو أخيرًا (مروان طحطح)
ّ
ص��ن �ف �ت��ه «ال� �ي ��وم ال� �س ��اب ��ع» ،استنادًا
ال��ى مصدرها االس��رائ�ي�ل��ي ،ف��ي خانة
«ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ع» ال� �ث� �ق ��اف ��ي وال � �ف � �ن ��ي مع
العدو.
وك�ت��ب م��وق��ع الصحيفة امل �ص� ّ
�ري��ة ،أن
ّ
اإلسرائيلية ف� ّ�ج��رت «مفاجأة
اإلذاع��ة
غ��ري �ب��ة م ��ن ن��وع �ه��ا» ،ب �ن �ش��ره��ا خبرًا
ع��ن «تكريم الفنان اللبناني الشهير
وديع الصافي في إحدى املستوطنات
ّ
اليهودية في منطقة الجليل الغربي».

شارك الصافي
في تكريمه من خالل
الفيديو ــ كونفرنس

ّ
وأك��د ما نشره موقع االحتالل من أن
الصافي شارك في الحفلة التي أقيمت
ّأول م��ن أم��س ف��ي كيبوتس «كابري»
في منطقة الجليل ّالغربي .كما أشار
املوقع املصري إلى أن «جوقة «بيات»
ال �ش �ه �ي��رة ف ��ي إس��رائ �ي��ل ش ��ارك ��ت في
حفلة التكريم».
ينّ
اتصلنا بعائلة ودي��ع لنتب حقيقة
ّ
ضجة ف��ي األوساط
الخبر ال��ذي أث��ار
الفنية ،لبنانيًا وعربيًا ،فكان تعليق
ج��ورج الصافي ّ
األول« :حبذا لو أننا
ال نعطي املوضوع أكثر من حجمه».
لكن نجل الفنان الكبير ،عاد فنفى في
حديث هاتفي مع «األخبار» أن يكون
ال �ت �ك��ري��م ق ��د ح �ص��ل ف ��ي مستوطنة
ّ
ّ
فلسطينية في
يهودية «ب��ل في قرية
األراض� ��ي امل�ح�ت�ل��ة ع��ام  .»48وأوضح
أن ج��وق��ة «ب �ي��ات» ع��رب� ّ�ي��ة أعضاؤها
م��ن مناطق ال �ـ  ،1948تأسست أواخر
ع��ام  2006على أي��دي شبان وشابات
ّ
من قرية معليا (الجليل) ،وتقدم الفن
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،واالس�ك�ت�ش��ات الرحبانية،
وأغ � ��ان � ��ي ودي� � � ��ع ال � �ص� ��اف� ��ي وفيروز
وغيرهما .وطالب ج��ورج بأال «يزايد
علينا أحد في هذا املوضوع».
كاتب خبر
كذلك الم ج��ورج الصافي ّ
«ال� �ي ��وم ال �س ��اب ��ع» ،ع �ل��ى «ت �ب��ن �ي��ه من
ح �ي��ث ي� � ��دري أو ال ي� � ��دري مضمون
خ� �ب ��ر اإلذاع � � � ��ة اإلس� ��رائ � �ي � �ل� � ّ�ي� ��ة» .كما
ش �ك��ره ل�غ�ي��رت��ه ع�ل��ى ودي ��ع الصافي،
م�ط��ال�ب��ًا إي ��اه ب �ـ «ال �ت��أك��د م��ن مصادر
ّ
العربية
معلوماته» .وناشد «ال��دول
أن ت �ح��ذو ح ��ذو أه�ل�ن��ا م��ن فلسطني،
ّ
وتكرم فنانيها».
وت � � �ج� � ��در االش � � � � � ��ارة إل � � ��ى أن جهات
ل �ب �ن��ان �ي��ة وع ��رب� �ي ��ة ع � ��دة ب� � � ��ادرت ،في
اآلون � � ��ة األخ � �ي � ��رة ،إل � ��ى ت �ك��ري��م وديع
الصافي .وك��ان صاحب «الله ّمعك يا
بيت صامد بالجنوب» قد حل ضيفًا
ع�ل��ى «دار األس ��د ل�ل�ث�ق��اف��ة والفنون»
ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال �س� ّ
�وري��ة ،ح�ي��ث شارك
أك� �ث ��ر م� ��ن س �ت�ي�ن م �ن �ش �دًا ف� ��ي إحياء
حفلة غنائية استعادوا فيها أبرز ما
ّ
غ��ن��اه ف��ي مسيرته ال�ط��وي�ل��ة .وحملت
ّ
معبرًا:
األم� �س� �ي ��ة ي � ��وم � ��ذاك ع� �ن ��وان ��ًا
«ال �ف��رح ال �ص��اف��ي» .ه��ذه امل � ّ�رة الفرحة
لم تكتمل!

مسلسل

«الكينغ» نجدت انسحب من «جنود اهلل»
ت� �ص ��در خ �ب��ر ت �ح��وي��ل رواي � � ��ة «جنود
ال�ل��ه» للكاتب ال�س��وري ف��واز ح��داد إلى
م�س�ل�س��ل ،ص�ف�ح��ات ع��دد م��ن الصحف
واملواقع اإللكترونيةّ .
وروج��ت وسائل
ّ
اإلع �ل��ام أن امل �خ��رج وامل �ن �ت��ج السوري
ن �ج��دت أن ��زور اش �ت��رى ح �ق��وق تحويل
ه��ذه ال��رواي��ة إل��ى ع�م��ل درام ��ي .وذهب
بعضهم أبعد من ذل��ك ،فنشرت بعض
ال�ص�ح��ف خ�ب�رًا م �ف��اده أن أن ��زور يريد
إنجاز هذا املشروع قبل أن يبدأ تصوير
«في حضرة الغياب» الذي يروي سيرة
ال�ش��اع��ر الفلسطيني ال��راح��ل محمود
درويش.
لكن أن��زور باشر تصوير «ف��ي حضرة
ال �غ �ي��اب» ف��ي ق ��رى ال �ج��والن السوري،
ف �ي �م��ا ك �ش��ف ال� ��روائ� ��ي ال � �س ��وري فواز
حداد لـ«األخبار» أنه ال يريد كتابة أي
عمل للتلفزيون «منذ أن كتبت روايتي
األولى «موزاييك» ،انهالت ّ
علي عروض
تلفزيوني،
تحويل الرواية إلى مسلسل
ُ
لكن لم ينجح أي اتفاق ،وهذا ما اعتدته.
ع�ن��دم��ا كتبت رواي ��ة «ج �ن��ود ال �ل��ه» ،لم
ي�ك��ن ا ّل�ت�ل�ف ّ��زي��ون ح��اض �رًا ف��ي ذهني...
غير أن صناع الدراما التلفزيونية هم
من اقتحموا رواياتي».
لكن م��اذا عن االتفاق مع نجدت أنزور
ب �ش��أن رواي� ��ة ح ��داد األخ� �ي ��رة؟ «ك ��ل ما
ح�ص��ل أن �ن��ي اج�ت�م�ع��ت ب��ه مل ��دة زمنية
قصيرة ناقشنا فيها إم�ك��ان أن أبيعه
ه��ذه ال��رواي��ة لتحويلها إل��ى مسلسل.
وب �ع��د ت �ل��ك ال �ج �ل �س��ة ال �ق �ص �ي��رة ،طلب

ّ
يستعد املخرج السوري نجدت أنزور لتصوير مسلسل جديد مع هالة دياب لرمضان املقبل
ّ
أن � ��زور م �ل��خ �ص��ًا ع ��ن ال� ��رواي� ��ة ،فكلفت
ال��روائ��ي ال�س��وري الشاب عبد الناصر
العايد كتابة هذا امللخص .وقد أنجزه
وسلمناه ألن��زور ولم يحدث أي تطور
بعد ذلك».
وأنزور أي اتفاق ،ولم
حداد
يلتزم
ُإذًا لم
َ
ت� َ�ب��ع ال��رواي��ة ،ول��م ُيث َّبت االت�ف��اق بعقد
ق��ان��ون��ي .ل ��ذا ،رأى ح ��داد أن للمخرج
ال �س��وري خ�ي��ارات��ه ال�ت��ي ال يمكن أحدًا
فرضها عليه .وكذلك للرواية خيارات
أخ � ��رى ال ي �ح��ق ألح� ��د ال �ت��دخ��ل فيها.

وك��ان��ت «األخ �ب��ار» ق��د علمت أن هناك
ن �ي��ة ل ��دى م �خ��رج ش ��اب ب�ت�ب�ن��ي رواية
«جنود الله» ،وتحويلها إلى مسلسل،
لكنه ت��راج��ع ع�ن��دم��ا أش�ي��ع خ�ب��ر شراء
أنزور لها.
من جهة أخرى ،بعدما طلب منه حداد
تلخيص الرواية ،كان الكاتب السوري
ال�ش��اب ع�ب��د ال�ن��اص��ر ال�ع��اي��د ق��د باشر
ب �ت��أل �ي��ف س �ي �ن��اري��و خ� ��اص ب �ه��ا .وقد
أض��اف خطًا دراميًا جديدًا على مسار
ال�ق�ص��ة األص �ل �ي��ة .ل�ك��ن ال�ك��ات��ب الشاب

ّ
ص � ّ�رح ل �ـ«األخ �ب ��ار» ب��أن��ه ان�س�ح��ب من
ّ
امل �ش��روع ،ح�ت��ى ل��و ت �ح��ول إل��ى مخرج
آخ��ر وجهة إنتاجية ج��دي��دة« :أنجزت
ج��زءًا مهمًا م��ن السيناريو ،لكنني لم
أعد أرغب في إكماله».
في الوقت ذات��ه ،يبدو أن نجدت أنزور
ق��د تخطى خ�ي��ار ت�ح��وي��ل ال��رواي��ة إلى
مسلسل ،ملصلحة م �ش��روع ج��دي��د مع
ه��ال��ة دي ��اب ال �ت��ي س�ب��ق أن ق ��دم معها
مسلسل «الحور العني» ثم مسلسل «ما
ملكت أيمانكم» .وقد علمت «األخبار»
من مصادر موثوقة أن املخرج السوري
أبرم اتفاقًا مع الكاتبة السورية املقيمة
ف��ي بريطانيا إلن �ج��از مسلسل جديد
ل ��رم � �ض ��ان امل � �ق � �ب ��ل ،ي � �ت � �ن ��اول مشاكل
امل ��راه �ق�ي�ن ،وت �ع��اط�ي �ه��م امل� �خ ��درات من
خالل شخصية تاجر مخدرات.
العمل يحمل اسم «الكينغ» في عنوان
م �ب��دئ��ي ل ��هُ .
وي �ف �ت��رض أن ي� ��ؤدي هذه
الشخصية امل�م�ث��ل ال �س��وري مصطفى
الخاني ،ليكون املسلسل إعادة تعاون
ّ
ب�ين ص��ن��اع «م��ا ملكت أي�م��ان�ك��م» .وفي
ات�ص��ال م��ع «األخ �ب��ار» ،أك��د الخاني أن
العمل ع��رض عليه .وق��د واف��ق مبدئيًا
على تجسيد دور البطولة فيه ،على أن
تدور كاميرته بعد أشهر قليلة ،يكون
الخاني خاللها قد انتهى من تصوير
دوره في املسلسل اللبناني «آخر خبر»
ال� ��ذي ي �ق��وده امل �خ��رج ال� �س ��وري هشام
شربتجي.
وسام...

◄ أصدرت محكمة القضاء اإلداري في
مصر أول من أمس السبت قرارًا يسمح
ب�ع��ودة ق�ن��وات «ال�ح��اف��ظ» ،و«وصال»،
و«ص �ف��ا» ،و«ال �ب��در» ،و«ال��رح �م��ة» إلى
البث .وجاء في القرار أن قرار إغالق هذه
امل�ح�ط��ات م��ن ج��ان��ب املنطقة اإلعالمية
الحرة ال يتوافق مع القانون .لكن املحكمة
نفسها ّأيدت قرار إغالق قنوات «الناس»،
و«ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة» ،و«ال �ص �ح��ة» ،و«الجمال»
ولم يعلن املسؤولون في «نايل سات» إن
كانوا سيمنحون القنوات الخمس التي
ستعود إلى الهواء شارة البث من جديد
أم سيستأنف الحكم.
◄ ياسر املصري سيبقى في القاهرة
حتى منتصف الشهر املقبل الستكمال
ت�ص��وي��ر دوره ف��ي «ك��ف ال�ق�م��ر» أحدث
أفالم املخرج خالد يوسف .وهذا الشريط
هو أول عمل مصري يشارك املمثل في
بطولته بعد تألقه الكبير في املسلسالت
البدوية خالل السنوات األخيرة.
◄ بعد ميس حمدان ومي سليم ،دخلت
شقيقتهما الثالثة دانا حمدان إلى عالم
التمثيل قادمة من مجال تقديم البرامج.
وس�ت�ش��ارك ف��ي بطولة مسلسل بدوي
يجري إعداده حاليًا ،فيما تواصل تقديم
برنامجها «زفة» على شاشة «دبي».
◄ ال �ح��رب م�س�ت�م��رة ب�ي�ن روال سعد
(ال �ص��ورة) وهيفا وه�ب��ي .وب�ع��د إيقاف
س �ع ��د ع� ��ن ال� �غ� �ن ��اء ف� ��ي م �ص ��ر بسبب
تأديتها ألغنية تعود ملكيتها لوهبي،
ح �ض��رت ف��رق��ة م��ن ال �ش��رط��ة إل ��ى قاعة

«ك��ري�س�ت��ال ب �ل�ازا» ف��ي م�ص��ر ،ومنعت
سعد من الغناء .واتهمت أوساط ّ
مقربة
م��ن روال سعد ال��ذي��ن يقفون خلف هذا
القرار «بهدم الخير» ألن ريع الحفلة كان
سيعود للمصابني بمرض السرطان!
◄ في أول ظهور لهما بعد خبر الزواج
امل �ف��اج��ئ ،ش ��ارك امل �ط��رب ال�ش�ع�ب��ي أبو
ال�ل�ي��ف وزوج �ت ��ه ع�ل�ا رام� ��ي ف��ي حفلة
عيد ميالد ابنة املطربة هدى .وقد حضر
الحفلة كل نجوم الطرب الشعبي تقريبًا
وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��م ش�ع�ب��ان ع�ب��د الرحيم،
وسعد الصغير ،وعبد الباسط حمودة.
◄ أنهى النجم السينمائي طوم كروز
تصوير فيلمه األخير «مهمة مستحيلة»،
في إم��ارة دب��ي ،حيث أمضى شهرًا مع
فريق عمله لتصوير املشاهد الرئيسية
من العمل .وأمضى فريق العمل شهرًا
ف ��ي دب� ��ي ،وه ��ي ال �ف �ت��رة األط � ��ول ضمن
ج��ول �ت �ه��م ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل � ��دن العاملية
ال�ك�ب��رى ،لتصوير ال�ف�ي�ل��م ،ال ��ذي ُينتظر
عرضه في كانون األول (ديسمبر) من
العام املقبل.
◄ ب � �ع ��د ت � ��أخ � ��ر ش � ��رك � ��ة «روتانا»
املنتجة أللبوم وردة الجزائرية فى دفع
مستحقات الشاعر محمد عوف ،مؤلف
أغ�ن�ي��ة «وخ��اص �م �ت��ك» ،ألك �ث��ر م��ن ثالثة
أش �ه��ر ،ق ��رر ع ��وف س�ح��ب األغ �ن �ي��ة من
األل�ب��وم ،وإعطاءها لليلى غفران لتكون
األغ�ن�ي��ة نفسها ه��ي األغ�ن�ي��ة األول ��ى في
ألبومها املقبل.
◄ أع �ل �ن��ت إذاع � ��ة «ج� ��رس س �ك��وب» أن
امل �م �ث �ل��ة وامل �خ��رج��ة امل �س��رح �ي��ة البارزة
لطيفة ملتقى ق��د ت�ع� ّ�رض��ت للسرقة
قرب منزلها في فرن ّ
الشباك ،وهي في
املستشفى.

