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قريبًا على الشاشة

برنامج من إنتاج جنان مالط النجوم يتراقصون على !mtv
الشهر املقبل ،نحن على
موعد مع برنامج يدخل
ّالعالم العربي للمرة األولى.
إنه Dancing with the
 Starsالذي ّ
يقدمه وسام
بريدي وكارال حداد أبو جودة.
هنا ،سيتبارى مشاهير
الغناء والتمثيل ...رقصًا
باسم الحكيم
بعد ب��رام��ج م��واه��ب الغناء التي تنتشر
ّ
ك��ال�ف�ط��ر ،س�ي�ط��ل ن��وع آخ��ر م��ن ال�ب��رام��ج
على الشاشة في كانون األول (ديسمبر)
امل�ق�ب��ل .ه��ذه امل � ّ�رة ،ل��ن ي�ك��ون املشتركون
ه � � ��واة ،ب ��ل م �ح �ت��رف�ي�ن .إذ ت �ت �ن��اف��س 10
ث �ن��ائ �ي��ات ي �ت��أل��ف ك ��ل م �ن �ه��ا م ��ن راق ��ص
م �ح �ت��رف وأح � ��د امل �ش��اه �ي��ر ف ��ي ال �غ �ن��اء
والتمثيل واإلع�ل�ام وال��ري��اض��ة واألزي ��اء
وسواهم على م��دى  13أسبوعًاّ ،
لتتوج
إح ��داه ��ا ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال �خ �ت��ام� ّ�ي��ة نجمة
للبرنامج .ليس غناء بل رقصًا من خالل
النسخة ال�ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج «ال��رق��ص
م��ع ال �ن �ج��وم» Dancing with the Stars
على  mtvالذي سيتقاسم تقديمه وسام
بريدي وكارال حداد أبو جودة .وسيشكل
البرنامج أول ظهور لكارال على جمهور
 ،mtvبعد مغادرتها  lbciأخيرًا .وتتولى
إنتاجه شركة  IProdالتي تملكها جنان
مالط ويخرجه باسم كريستو .لم يكشف
حتى اآلن عن أسماء النجوم املشتركني،
صحافي
ألن ال�ق�ن��اة ت�ن��وي عقد مؤتمر
ّ
ّ
رسميًا عن البرنامج الذي ينفذ
لإلعالن
للمرة األولى في الشرق األوسط ،ودعوة
أه ��ل ال�ص�ح��اف��ة م��ن أج ��ل ال�ت�غ�ط�ي��ة .ق� ّ�دم
ال�ب��رن��ام��ج ع�ل��ى  BBCال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،كما
عرض منذ حزيران (يونيو)  2005على
ّ
األميركية ،وانطلق في كندا العام
ABC
املاضي على شاشة .CTV
ه � �ك� ��ذا ،ب �ع ��دم ��ا ت �ن ��اف ��س امل �ش ��اه �ي ��ر ف��ي
الغناء ضمن برنامج «دي��و املشاهير»،
سيتنافسون م� ّ�رة أخ��رى في الرقص من
خ�ل�ال ب��رن��ام��ج م�س�ت��وح��ى م��ن املسلسل
ال� �ش� �ه� �ي ��ر Strictly Come Dancing

هل تشارك ميريام فارس في لجنة تحكيم البرنامج؟
حيث يتبارى املشاهير ال��ذي��ن يكونون
مجموعة م��ن ال�ث�ن��ائ�ي��ات م��ع ال��راق�ص�ين
امل � �ح � �ت ��رف �ي�ن أم � � � ��ام ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ك �ي ��م م��ن
االخ�ت�ص��اص�ي�ين وال �ف �ن��ان�ين ،وي�ت�ش��ارك
ه� � ��ؤالء م ��ع امل �ش ��اه ��دي ��ن وض � ��ع ال �ن �ق��اط
جنان
والتصويت لهم.
توضح املنتجة ّ
ّ
ّ
م�ل�اط ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ال�ب��رن��ام��ج حقق
نسبة نجاح كبيرة في مختلف البلدان
ّ
األوروبية
التي عرض فيها بني القارتني
واألم� �ي ��رك � ّ�ي ��ة وف� ��ي أرم �ي �ن �ي��ا وت ��رك �ي ��ا»،
معربة عن تفاؤلها في أن تجد الحلقات

تضم أسماء
ّ
المشتركين المحتملين
نايا ،وإيلي مشنتف،
وندى بو فرحات...

ّ
ص��دى ّ
العربية.
طيبًا في لبنان وال��دول
ّ
وت� �ل� �ف ��ت إل � ��ى أن  mtvاش � �ت� ��رت ح �ق��وق
البرنامج على مدى ثالث سنوات .تدرك
لاّ
ّ
م ط أن «الجمهور اللبناني والعربي لم
يعتد على هذه الطبخة ،لكن حني أطلقنا
برنامج «ي��ا ليل يا ع�ين» ( ،)1995كانت
ال�خ�ل�ط��ة ي��وم�ه��ا ج��دي��دة أي �ض��ًا ،وقدمنا
 250ح �ل �ق ��ة» .ورغ � ��م أن� �ن ��ا أم � ��ام ن�س�خ��ة
ع��رب� ّ�ي��ة م��ن ال �ب��رن��ام��ج ،ف ��إن ك��ل ال�ن�ج��وم
ال��ذي��ن س�ي�ش��ارك��ون ف��ي ح�ل�ق��ات امل��وس��م
ّ
األول ه��م لبنانيون ،وال يضم أي نجم
عربي .ويتنافس هؤالء في  10أنواع من
لاّ
الرقصات املعروفة .ترفض م ط تسمية
ّ
أي م��ن امل�ش�ت��رك�ين ،م��ؤك��دة أن معظم ما
ي �ت��ردد م��ن أس �م��اء ه��و م �ج��رد ت��وق�ع��ات،
غ�ي��ر أن م��ا ي��روج م��ن أس�م��اء مشتركني،
ي�ض��م اإلع�ل�ام��ي م�ي�ش��ال ق ��زي ،واملغنية
نايا ،والرياضي إيلي مشنتف ،واملمثلة
واملمثل
ندى بو فرحات ،واملغنية حنني،
ّ
وملك جمال لبنان السابق وس��ام حنا.
وع��ن ص� ّ�ح��ة م�ش��ارك��ة م�ي��ري��ام ف��ارس في
�اّ
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ،ت��رف��ض م �ّل� ط ت��أك�ي��د
األم ��ر أو ن�ف�ي��ه ،ف�ي�م��ا ت��ؤك��د روال ف� ّ�ارس
شقيقة م�ي��ري��ام وم��دي��رة أع�م��ال�ه��ا أن�ه��م
ّ
حاليًا في مرحلة التفاوض مع الشركة
امل �ن �ت �ج��ة .وم � ��اذا ع ��ن م �ش��ارك��ة خ��ان�ي�ت��و
وإل�ي�س��ار ك��رك�لا ف��ي ت��دري��ب املشتركني؟
ّل�اّ
ال ت��ؤك��د م� ط ال�خ�ب��ر وال ت�ن�ف�ي��ه ،علمًا
ّ
ّ
ب ��أن «األخ� �ب ��ار» ع�ل�م��ت أن «امل �ف��اوض��ات
مع إليسار كركال ،وصلت إلى مراحلها
األخ� � �ي � ��رة» .وع � ��ن امل� �ي ��زان � ّ�ي ��ة امل ��رص ��ودة
ل� �ل� �ب ��رن ��ام ��ج ،ت ��ؤك ��د ص ��اح� �ب ��ة ال �ن �س �خ��ة
ّ
ّ
العربية من برنامج «ال��راب��ح األك�ب��ر» أن
ّ
«امليزانية جيدة لكن إذا أعطوني مليون
ّ
إضافية ،فلن أمانع».
دوالر
ال ش � ��يء ي ��ؤك ��د ن� �ج ��اح ال �ب ��رن ��ام ��ج ق�ب��ل
شهر على انطالقه ،لكن ما يجعل أسهم
ن �ج��اح��ه م��رت �ف �ع��ة أن  mtvت �ت �ع��ام��ل ف��ي
ه��ذه الخلطة م��ع اس�م�ين متميزين على
ّ
ال �س��اح��ة ال �ف �ن� ّ�ي��ة .ف�ت�ج��رب��ة ج �ن��ان م�ل�اط
ّ
صاحبة «الشاطر يحكي» ،تشكل ضمانة
ن�ج��اح ألي برنامج تعمل على تنفيذه،
كما أن باسم كريستو ،يكاد يكون االسم
ّ
الفضائيات
الوحيد ال��ذي تستنجد ب��ه
ّ
العربية إلخراج أضخم البرامج.
وال � � � �س� � � ��ؤال :ه � ��ل س �ي �ت �ق �ب��ل ال �ج �م �ه ��ور
برنامجًا متخصصًا في الرقص؟ هذا ما
تؤكده الحلقات األولى قريبًا.

ّ
◄ نفذ موظفو «باك» املصروفون من
شركتي «باك» و «ال .بي سي» وعائالتهم
مسيرة سلمية أم��س انطلقت من شركة
 PACف��ي ك�ف��ري��اس�ين ال��ى محطة LBC
ف ��ي أدم� ��ا اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ع ��دم ت�س��دي��د
تعويضاتهم ح�ت��ى ال �ي��وم .وت�ج� ّ�م��ع أكثر
م��ن  300شخص ف��ي امل��وق��ف الخارجي
ل�ـ«امل��ؤس�س��ة اللبنانية ل�لإرس��ال» رافعني
الفتات تحمل صورة الشيخ بيار الضاهر
ي�ق� ّ�ب��ل ال��ول�ي��د ب��ن ط�ل�ال م�م�ه��ورة ب�ع�ب��ارة
«ش��اي��ف ح��ال��ك ك�ي��ف بعتنا ورم�ي�ت�ن��ا؟».
وتحدث املنتج السابق في قسم األخبار
ف ��ي «ال .ب � ��ي .س � ��ي» وامل� �ت� �ح ��دث ب��اس��م
امل��وظ �ف�ي�ن ك �ل��وف �ي��س ش��وي �ف��ات��ي ش��اك �رًا
وس��ائ��ل االع�ل�ام .وت� ّ
�وج��ه ال��ى زم�لائ��ه في
ّ
«ال .بي.سي» معتبرًا أنهم يطالبون ايضًا
بحقوقهم املهدورة.
ّ
واك ��د ش��وي�ف��ات��ي أن ال�ت�ح��رك��ات السلمية
ستتواصل حتى ينال املوظفون حقوقهم
املقدسة واملشروعة.
وت�ل��ت ل��وال ب ��دران ب�ي��ان «ش��اي��ف ح��ال��ك»،
حيث قالت ««شايف حالك «يا شيخ (بيار
الضاهر) أنت واالمير (الوليد بن طالل)
تملكان املليارات ...والذين عملوا معكما
باخالص وتفان يفتقدون أدنى مقومات
ال�ع�ي��ش« ...ش��اي��ف ح��ال��ك» ي��ا شيخ كيف
تتقاذف واالمير مسؤولية دف��ع حقوقنا
وتعويضاتنا؟».
ّ
◄ أوصت لجنة اللجنة التي شكلتها دار
االفتاء املصرية بحذف االغنية األزمة من
فيلم «عبده موتة» ،إذ لم تكتف اللجنة
بقيام منتج الفيلم أح�م��د السبكي بكتم
الصوت عن الجملة التي أثارت العديد من
الطوائف االسالمية ف��ي مصر (األخ�ب��ار
 .)2012/11/2وبذلك ،يكون «عبده موتة»
أول ف�ي�ل��م ت �ت��دخ��ل دار االف �ت ��اء امل�ص��ري��ة
وتحذف مشاهد منه بعد عرضه تجاريًا.
ّ
وكان منتج الفيلم قد أكد ّأن حذفه للجملة
جاء بعد اتصال من وزير الثقافة محمد
صابر عرب ولتفادي الجدل الديني.
◄ تتفاوض مجموعة «أم .بي .سي» مع
الفنان الكوميدي املصري سمير غانم
(ال �ص��ورة) لالنضمام إل��ى لجنة تحكيم

وقفة

عن «سبكنة السينما» واالسالميين واألفالم الراقصة!
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ً
امل�ن�ت��ج األك �ث��ر ع��رض��ة ل�لان �ت �ق� ً�ادات قبل
ال �ث��ورة ه��و األك �ث��ر اس �ت �م��راري��ة ب�ع��ده��ا!
ّ
ّ
تتغير السينما املصرية ألن الثورة
ل��م
ّ
ل��م تكمل أه��داف�ه��ا بكل ب�س��اط��ة .ال�ك��ل ما
زال يتحدث ع��ن محمد السبكي ،املنتج
ً
الذي ينحدر أصال من عائلة تخصصت
ف� ��ي ت � �ج� ��ارة ال � �ل � �ح� ��وم .م� ��ن ب�ي��ن س�ب�ع��ة
أف�لام تعرض ف��ي ال�ص��االت املصرية في
ع �ي��د األض� �ح ��ى ،ك��ان��ت أرب �ع��ة م�ن�ه��ا من
إنتاج األخ��وي��ن أحمد ومحمد السبكي.
ك �ث �ي��رون ال ي �ف� ّ�رق��ون ب�ي�ن األخ ��وي ��ن رغ��م
انفصالهما قبل حوالي خمس سنوات.
أح �م��د ال �س �ب �ك��ي ي�س�ت�ع�ين ب�ن�ج�ل��ه ك��ري��م
ال � ��ذي دف� ��ع ب ��وال ��ده إل� ��ى ت �ق��دي��م ن��وع�ي��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن األف� �ل ��ام ال �ت �ج ��اري ��ة ب ��دأت
ب �ـ«ك �ب��اري��ه» و«ال� �ف ��رح» وأخ �ي �رًا «س��اع��ة
ّ
ون�ص��ف» و«اآلن�س��ة م��ام��ي» وكلها أف�لام
تحافظ على الحد األدنى من فن السينما
ً
وتلقى قبوال جماهيريًا وتحتفظ دومًا
ّ
بنهاية أخالقية .لكن األفالم التي تكتفي
بالنكهة السبكية التقليدية ـــ رقصات
وأغنيات شعبية ـــ ال تزال موجودة على
ق��ائ�م��ة أح �م��د وول ��ده ك��ري��م .ه �ك��ذا ،قدما
ف�ي�ل��م «ش � ��ارع ال� �ه ��رم» ل�س�ع��د ال�ص�غ�ي��ر،
واآلن «عبده موتة» ملحمد رمضان.
أما محمد السبكي ،فقد حافظ حتى اآلن
على النكهة املعتادة ألفالم السبكي .وقد

فيفي عبده في «مهمة في فيلم قديم»
ط��رح في عيد األضحى ّ «مهمة في فيلم
قديم» لفيفي عبده .لكنه فاجأ الجميع
بالتعاقد م��ؤخ�رًا م��ع النجم أحمد مكي
لتقديم فيلم «أب ��و ال�ن�ي��ل» ال �ع� ّ�ام املقبل.
يحدث هذا رغم ما قيل عن تدخل محمد
ّ
السبكي في عمل املخرجني .لكن الوضع
س�ي�ك��ون مختلفًا م��ع أي �م��ن ب�ه�ج��ت قمر
وع�م��رو عرفة مؤلف وم�خ��رج فيلم مكي
ال �ج��دي��د .اس �ت �ف��ادت ع��ائ�ل��ة ال�س�ب�ك��ي من
تراجع معظم منتجي السينما املصرية
وم ��ن األرب � ��اح ال �ت��ي حققتها ع�ل��ى م��دار

السنوات األخيرة ،فنادرًا ما يخسر فيلم
ل�ـ«ال�س�ب�ك�ي��ة» .وه��ا ه��ي ال�ع��ائ�ل��ة تصبح
األكثر استمرارية على الشاشة وخلفها
شركة «نيوسينتشري» اململوكة لرجل
األع � �م� ��ال األردن � � � ��ي ول� �ي ��د ال� � �ك � ��ردي .أم��ا
الكيانات االنتاجية الضخمة فتتواجد
ع�ل��ى اس�ت�ح�ي��اء .منتجة ب�ح�ج��م اس�ع��اد
ي��ون��س ل��م ت�ق��دم منذ ق�ي��ام ال�ث��ورة سوى
فيلمني فقط «سيما علي ب��اب��ا» و«حلم
ع ��زي ��ز» .ب ��ذل ��ك ،ي �م �ك��ن ت �ح��وي��ل ال �ش �ع��ار
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ل �ل ��رئ �ي ��س م �ح �م��د م��رس��ي

«ال�ن�ه�ض��ة إرادة ش �ع��ب» إل ��ى «ال�س�ب�ك��ي
إرادة ش �ع��ب» ،ف�ه��و ق��د ي �ك��ون الشخص
ال��وح�ي��د ف��ي م�ص��ر ع�ل��ى ك��ل امل�س�ت��وي��ات
الذي أدرك ماذا يريد املصريون .بالتالي
ع�ل��ى م��ن ي�ن�ت�ق��د «س�ب�ك�ن��ة ال�س�ي�ن�م��ا» أن
يقدم البديل ،تمامًا كما يقال للخائفني
م��ن «أخ ��ون ��ة ال ��دول ��ة» وس �ي �ط��رة ال�ت�ي��ار
االس�ل�ام ��ي ع �ل��ى م�ف��اص�ل�ه��ا ك �م��ا سيطر
أبناء السبكي على السينما املصرية .هنا
أي�ض��ًا اق�ت��رب املمثلون م��ن ال�ح��ال��ة التي
يعيشها ب�ع��ض ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي مصر
ّ
بالتحول .أمام
ممن يتهمهم املعارضون
األم��ر ال��واق��ع ،ق� ّ�رر املمثلون التعاون مع
السبكي تمامًا كما فعل السياسيون مع
ً
اإلخ� ��وان .السبكي ف�ع�لا ت�ح� ّ�ول إل��ى أم��ر
ّ
واق��عّ ،ب��ل إن عجلة االن�ت��اج السينمائي
ستتوقف في غيابه .وإذا كانت قلة من
الفنانني قادرين على الصمود والبحث
ّ
ع��ن خ�ي��ارات مختلفة ،إال أن إل�ق��اء اللوم
على األغلبية الباقية ليس مبررًا ما دام
ّ
ال يوجد بديل .واأله��م أن من يشاهدون
األف�ل�ام التجارية ال��راق�ص��ة للسبكي هم
ال��ذي��ن ص� ّ�وت��وا لالسالميني ف��ي البرملان
والرئاسة! تناقض ص��دم الذين حسبوا
ّ
أن ت �ن � ّ�ح ��ي م � �ب� ��ارك س �ي �ق �ل��ب أول� ��وي� ��ات
املصريني رأس��ًا على عقب .السبكي كان
األك� �ث ��ر ف �ه �م��ًا مل ��ا ي� �ح ��دث ع �ل��ى األرض،
فدفع بأفالم ترضي «م��زاج» املاليني في
صاالت العرض.

امل��وس��م ال�ث��ال��ث م��ن ب��رن��ام��ج Arabs Got
 Talentال �ت��ي ت �ض� ّ�م ن �ج��وى ك ��رم وع�ل��ي
جابر بعدما تردد عن نية ناصر القصبي
مغادرة اللجنة.
◄ استقر شريف منير على سيناريو
م �س �ل �س��ل «ن �ل �ت �ق��ي ب� �ع ��د ال� �ف ��اص ��ل»
ل �ت �ق��دي �م��ه ف ��ي رم� �ض ��ان ( 2013ت��أل �ي��ف
ال �س �ي �ن��اري �س��ت وائ� ��ل ح� �م ��دي) .وي �ج��ري
حاليًا االستقرار على باقي فريق العمل
ال��ذي ي��دور ح��ول مذيع في محطة اذاعية
ي �ق��دم ب��رن��ام �ج��ًا ع��ن امل �ش��اك��ل ال�ع��اط�ف�ي��ة
وح� �ل ��ول� �ه ��ا ب �ي �ن �م��ا ه � ��و ي �ع �ي ��ش أزم� � ��ات
شخصية ال حصر لها.
◄ فاز ألتون جون في دعوى قضائية
رفعها ض��ده ك��ات��ب يتهمه فيها بسرقة
كلمات أغنيته الضاربة «نيكيتا» .وكان
كاتب أغاني يدعى غاي هوبز رفع دعوى
ض ��د ج � ��ون أم� � ��ام م �ح �ك �م��ة ف ��ي إل �ي �ن��وي
يتهمه فيها بسرقة كلمة «نيكيتا» منه
ب�ع��دم��ا ك�ت��ب أغ�ن�ي��ة ع��ن رج��ل غ��رب��ي يقع
ف��ي ح��ب روس�ي��ة ت��دع��ى «ن��ات��اش��ا» خالل
الحرب الباردة .ونفى جون التهم املوجهة
ً
قائال ّإن ناتاشا ٌ
اسم تشيع حوله
ضده،
ال�ق�ص��ص ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر .وواف� ��ق ق��اض��ي
ف ��ي إل �ي �ن��وي ع �ل��ى اس� �ق ��اط ال ��دع ��وى عن
املوسيقي البريطاني.

