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مسلسل

من ينقذ »بقعة ضوء 8« من فشله األكيد؟

كان الفتًا إعالن »شركة سوريا الدولية 
لإلنتاج الفني« عن نيتها إنجاز جزء 
جديد من مسلسلها الكوميدي الناقد 
»ب��ق��ع��ة ض����وء«. وأت���ى ه���ذا ال��خ��ب��ر بعد 
ف��ش��ل ال���ج���زء األخ���ي���ر م���ن ال��ع��م��ل الذي 
ع����رض ف���ي رم���ض���ان، وأخ���رج���ه ناجي 
املخرج  يتحّمل  ال  طبعًا  ل��ك��ن  ط��ع��م��ي. 
الفشل،  السوري وح��ده مسؤولية هذا 
بل يشاركه فيه املمثل أيمن رضا الذي 
أشرف على إنجاز املسلسل، ثم انتظر 
 كل 

ً
��ال م��ن��ه، م��ح��مِّ ت��ه  ب��راء فشله ليعلن 

املسؤولية للمخرج، مع العلم بأن رضا 
ي الجزء 

ّ
ك���ان س��ب��ب��ًا رئ��ي��س��ي��ًا ف���ي ت�����رد

األخير، إذ بدت اللوحات التي كتبها، 
مقحمة في العمل. 

 رضا في ح��وارات صحافية 
ّ

هكذا أطل
ب�����أن م����ش����روع »بقعة  ع������دة، م���ص���ّرح���ًا 
إال  إل��ي��ه،  بالنسبة  كليًا  انتهى  ض���وء« 
ف���ي ح���ال واح�����دة ه���ي أن ي��ن��ت��ج��ه على 
حسابه الخاص، وهو األمر املستبعد 

تمامًا حسبما قال. 
 من 

ّ
لكن رغم فشل الجزء األخير، ال بد

نجاحًا  الق��ى  العمل  ه��ذا  ب��أن  التذكير 
كبيرًا في أج��زائ��ه األول���ى. وهنا تجدر 
اإلش�����ارة إل���ى ف��ض��ل ع���دد م��ن الفنانني 
النجاح،  ه������ذا  ف�����ي  س����اه����م����وا  ال�����ذي�����ن 
أب���رزه���م: ال��ل��ي��ث ح��ج��و، ب��اس��م ياخور 

وأيمن رضا... 
اب، منهم: 

ّ
إضافة إلى مجموعة من الكت

ممدوح حمادة، فؤاد حميرة وكوليت 
ب�����ذل�����وا ج�����ه�����ودًا كبيرة  ال�����ذي�����ن  ب���ه���ن���ا 
صنعت حضورًا خاصًا لهذا املسلسل. 
ول��ك��ن س��رع��ان م��ا ب��دأ مستوى »بقعة 
ضوء« يتراجع، وبدا التفاوت واضحًا 

رغم فشل جزئه األخير، 
يعود املسلسل الكوميدي 
السوري تحت إدارة املخرج 

عامر فهد. لكن املوسم 
الجديد سيشهد غياب 
اب والنجوم الذين 

ّ
الكت

صنعوا شهرة العمل

بني الحلقات، إلى أن وصل إلى طريق 
مسدود مع اعتذار الليث حجو عن عدم 
إكماله، وانسحاب املمثل باسم ياخور 
م���ن ج��زئ��ه األخ���ي���ر. وه����و ال���ج���زء الذي 
وق���ع ف���ي م��ط��ّب ال���ت���ك���رار، وال��ع��ج��ز عن 
تقديم أّي جديد. كل ذلك في ظل غياب 
اعه األساسيني الذين ساهموا في 

ّ
صن

نجاحه.
الدولية«  »س�����وري�����ا  ت���س���ت���ع���د  ال�����ي�����وم 
ال��ع��م��ل نفسه،  لتقديم ج���زء ج��دي��د م��ن 

م����ع����ّول����ة رب����م����ا ع���ل���ى م����ش����ارك����ة باسم 
للفنان  م���وض���وع���ي  ك���م���ع���ادل  ي���اخ���ور 
م��ن هذا  نهائيًا  املنسحب  أي��م��ن رض���ا 

الجزء. 
السورية  ال���ش���رك���ة  وّج���ه���ت  وب��ال��ف��ع��ل 
دع������وة ل��ل��ن��ج��م ال����س����وري ل��ل��ع��م��ل أمام 
كاميرا عامر فهد الذي سيتولى إخراج 
الثامن. لكن ياخور كان قد بدأ  الجزء 
بتجسيد دوره مع املخرج سيف الدين 
السبيعي في مسلسل »تعب املشوار« 
الذي كتب نصه الكاتب السوري فادي 

قوشقجي. 
ف���ي مسلسل  ي���ش���ارك  ي���اخ���ور  أن  ك��م��ا 
)كاتب(  ال����دروب����ي  مل���اه���ر  »امل���ن���ع���ط���ف« 
ط )م�����خ�����رج(. وهو 

ّ
وع���ب���د ال���غ���ن���ي ب������ال

العامة  »املؤسسة  تنتجه  ال��ذي  العمل 
و»دائرة  ال����ت����ل����ف����زي����ون����ي«،  ل����إلن����ت����اج 
التلفزيون  ف���ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي  اإلن���ت���اج 
ال�����س�����وري« ف����ي آخ�����ر ت���ج���رب���ة ل���ه���ا في 
إن���ت���اج ال���درام���ا ب��ع��دم��ا ص���در مرسوم 
 مكانها »املؤسسة 

ّ
بوقف عملها، لتحل

العامة«.
وسيكون ي��اخ��ور ف��ور إن��ه��اء مشاهده 
للسفر  اس��ت��ع��داد  على  »املنعطف«  ف��ي 
إل���ى م��ص��ر ل��ك��ي ي��ح��س��م أم���ر تجسيده 
مسلسل  ف������ي  إم��������ا  ال����ب����ط����ول����ة  ل����������دور 
»امل���راف���ع���ة« ال�����ذي ي��ح��ك��ي س���ي���رة رجل 
األعمال املصري الشهير هشام طلعت 
مصطفى، أو في مسلسل يروي سيرة 
النجم امل��ص��ري ال��راح��ل رش��دي أباظة. 
وق���د ن��ف��ى ال��ن��ج��م ال��س��وري ف��ي اتصال 
وافق  ق�����د  ي����ك����ون  أن  »األخ�������ب�������ار«  م�����ع 
ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ج��زء ال��ج��دي��د من 
ال��س��ل��س��ل��ة ال��ك��وم��ي��دي��ة »ب��ق��ع��ة ضوء«. 
وق������ال: »ه�����ذا امل��س��ل��س��ل ب��ال��ن��س��ب��ة إلّي 
حالة غير مكتملة لناحية الشكل، ولن 

أشارك فيه«.
إذًا، رغم تعثره املتكرر، سيعود »بقعة 
ض�������وء« إل������ى ال���ظ���ه���ور م����ج����ددًا بجزء 
ثامن على الشاشات العربية، ولنا أن 
ع 

ّ
نتخيل مستوى هذا الجزء، وهو يود

ع في 
ّ
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ني ب��ع��دم��ا ود ��اع��ه 

ّ
ص��ن

ال��ذي��ن ساهموا  ��اب 
ّ
ال��ك��ت أج���زاء سابقة 

في نجاحه، وجعلوه من أبرز األعمال 
الساحة  ع���ل���ى  امل���ن���اف���س���ة  ال���ك���وم���ي���دي���ة 

السورية.
وسام ...

اإلعالمّيني  م����ن  م���ج���م���وع���ة  ◄ دعت 
بشور،  معن  بينهم  اب، 

ّ
والكت واملثقفني 

وم��ن��ح ال��ص��ل��ح... إل��ى ل��ق��اء تضامني مع 
صحيفة »األخبار« عند الثانية عشرة 
من ظهر اليوم في »دار الندوة« )الحمرا ����� 
بيروت(. ويأتي اللقاء بعد تعّرض موقع 

الصحيفة للقرصنة األسبوع املاضي.

)الصورة(  املنور  أسماء  توّجهت   ◄
إل����ى ال���ق���اه���رة ل��ت��ص��وي��ر ف��ي��دي��و كليب 
فة 

ّ
جديد. وبدأت عقد جلسات عمل مكث

مع املخرج محمد جمعة، بهدف اختيار 
األغنية التي ستصّورها. ويحمل ألبوم 

ويحتوي   ،»2010 »روح  ع��ن��وان  امل��ن��ور 
على 15 أغنية، كتبت كلماتها مجموعة 
ال���خ���ل���ي���ج، م���ن���ه���م سعود  م�����ن ش�����ع�����راء 
ب���ن م��ح��م��د، ال�����ذي ك��ت��ب »وي�������ل«، و»كل 
م��امل��ح��ت��ك«، و»ال���ع���ف���و«، ول��ّح��ن��ه��ا امللحن 

سهم.

◄ أصدر صحافيو جريدة »الدستور«، 
في  الصحافيني  نقابة  في  املعتصمون 
القاهرة، بيانًا شديد اللهجة ضد النقيب 
م��ك��رم محمد أح��م��د. وك���ان ه��ذا األخير 
قد اعترض على زيارة محمد البرادعي 
للنقابة تضامنًا مع الصحافيني، وطلب 
ي��ت��ق��ّدم بطلب رسمي  ال��ب��رادع��ي أن  م��ن 
له  يسمح  فلن  وإال   ،

ً
أوال النقابة  ل��زي��ارة 

بدخولها! 

الناطقة  »ال���ع���رب���ي«،  ج���ري���دة  ت��ق��ف   ◄
أبواب  ال��ن��اص��ري«، على  »ال��ح��زب  باسم 
غ���ل���ق���ت أبواب 

ُ
أ أزم�����ة ع���اص���ف���ة، ب��ع��دم��ا 

ال��ص��ح��ي��ف��ة ف���ي وج���ه ال��ص��ح��اف��ي��ني أول 
م���ن أم����س االث����ن����ني. وح���ص���ل ذل����ك بعد 
إعالن رئيس التحرير عبد الله السناوي 
وازداد  رسميًا.  منصبه  م��ن  استقالته 
السناوي  خليفة  ب��ش��أن  أخ��ي��رًا  ال��ج��دل 
في إطار االنشقاق الذي يشهده الحزب، 
إدارة  املكلف  بني جبهة سامح عاشور 
الدين  زعيمه ضياء  م��ن جانب  ال��ح��زب 
داوود، وجبهة األمني العام أحمد حسن، 
من  بمنعهم  الصحافيون  يتهمه  ال���ذي 

دخول الجريدة.

غوينيث  األميركية  املمثلة  م��ت  ��رِّ
ُ
ك  ◄

ب���ن���ج���م���ة على  )ال��������ص��������ورة(  ب����ال����ت����رو 
رص��ي��ف ال��ش��ه��رة ف���ي »ه���ول���ي���وود« أول 
م��ن أم��س االث��ن��ني. وج���اء ف��ي م��وق��ع »إي 

أونالين« األميركي أن نجمة بالترو )38 
ال���رق���م 2427 على  ال��ن��ج��م��ة  ع���ام���ًا( ه���ي 
ال��ش��ه��رة، وق��د حصلت عليها  رص��ي��ف 
السينمائية.  مهنتها  على  لها  تكريمًا 
جولة  مع  النجمة  عن  الكشف  ويتزامن 
»بلد  الجديد  لفيلمها  الترويجية  بالترو 
ق��وي«، الذي تتشارك بطولته مع املمثل 

األميركي تيم ماكغرو. 

كليب

نانسي الدلوعة... فقدت براءتها
ربيع فران

ب����دأت تتمّرد  ع��ج��رم  ن��ان��س��ي   
ّ

أن ي��ب��دو 
التي كثيرًا  البريئة  الطفلة  على ص��ورة 
ما ألصقها بها املخرجون في كليباتها 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة. ه����ذا أول م���ا ت���خ���رج ب���ه من 
اللبنانية  النجمة  أقامته  ال��ذي  العشاء 
»فينيسا«  فندق  في  »أراب��ي��ك��ا«  وشركة 
ف��ي ب��ي��روت أول م��ن أم���س. ع��ج��رم التي 
ظ����ه����رت ع���ل���ي���ه���ا ب���������وادر ال���ح���م���ل أطلت 
ال���ع���ش���اء لتوزيع  ع��ل��ى اإلع���الم���ي���ني ف���ي 
رافقها   ،»7 »ن��ان��س��ي  األخ���ي���ر  أل��ب��وم��ه��ا 
مدير أعمالها جيجي الم��ارا، وصاحب 

»أرابيكا« محمد ياسني. 
ال��الف��ت ف��ي اللقاء ه��و ال��ع��رض الخاص 
هما 

ّ
الذي أقيم لكليَبي النجمة، علمًا بأن

الشاشات  ع���ل���ى  ق���ري���ب���ًا  س���ي���ع���رض���ان 
اللبنانية. األول هو كليب أغنية »شيخ 
ليلى كنعان،  أخ��رج��ت��ه  ال���ذي  ال��ش��ب��اب« 
ف���ي ت��ع��اون��ه��ا ال���ث���ان���ي م���ع ع���ج���رم بعد 
كليب »م��اش��ي ح���دي«. وه��ن��ا، ك��ان الفتًا 
خروج نانسي عجرم من عباءة الطفلة 
البريئة إلى الفتاة الباحثة عن متعتها 
م��ن خ���الل أرب��ع��ة ش��ب��اب ي�����زورون قرية 
���دت خ��ص��ي��ص��ًا ل��ل��ك��ل��ي��ب ف���ي جنوب  ���يِّ

ُ
ش

لبنان. في اللقطة األولى، تظهر نانسي 
التقليديني،  وهي تهرب من قمع أهلها 
أغنية »شك  وت��روح تهز خصرها على 
شاك شو« الشهيرة. ثم تهرب للتلّصص 
على الشباب في النهر وتقوم بحركات 
مثيرة ال يغيب عنها التلميح الجنسي. 

وهم  ال��ش��ب��ان  بمشهد  الكليب  وُيختتم 
يخلعون سراويلهم للسباحة في النهر. 
مبتكرة  بطريقة  كنعان  ابتعدت  ه��ك��ذا، 
البريئة،  ال��ط��ف��ل��ة  ن���ان���س���ي  ص������ورة  ع����ن 
ورسمت شخصية خاصة لبنت القرية 
ال��ه��ارب��ة م��ن ق��م��ع األه����ل، وال��ج��ري��ئ��ة في 
الوقت نفسه. فيما يسّجل أداء تمثيلي 
الكليبات،  ع��ل��ى ص��ع��ي��د  ل��ن��ان��س��ي  ج��ي��د 
وهي تؤدي بحرفية خاصة دور الفتاة 
ال��ت��واق��ة إل��ى ال��ح��ب واالن��ع��ت��اق، وترسم 
ال��ت��ّواق إلى  ص��ورة عن الشباب العابث 

اللهو وامللذات.

ها س��رع��ان م��ا ت��رت��دي م��ج��ددًا ثوب 
ّ
لكن

ال���ب���راءة م��ع كليب األغ��ن��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة »يا 
ك���ث���ر«، ال����ذي أخ��رج��ت��ه ص��وف��ي��ا بطرس 
شقيقة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس. 
الحبيبة  دور  ن���ان���س���ي  ي 

ّ
ت���������ؤد ه����ن����ا، 

ال��ب��ري��ئ��ة إل���ى ج��ان��ب »ح��ب��ي��ب��ه��ا« النجم 
ال����س����وري ق���ص���ي ال���خ���ول���ي. ل���ك���ن حركة 
امل��م��ث��ل امل��ح��ت��رف ط��غ��ت ع��ل��ى تفاصيل 
ربما أخرى أرادتها عجرم ألنها هي من 
إل��ى جانب الخولي في  ال��وق��وف  طلبت 
صوفي  اعتمدت  فيما  الكليب.  تصوير 
اب يجعل املشاهد 

ّ
بطرس على إخراج جذ

ب لحظة نهاية »الحدوتة«.
ّ
يترق

 ي���ب���دأ امل��ش��ه��د ب��ق��ص��ي ال���خ���ول���ي عائدًا 
بعد غياب طويل يرافقه شقيق نانسي 
وتروح  ب��ه،  نانسي  تفاَجأ  الكليب.  ف��ي 
تستعيد ذكرياتهما الخوالي. ثم تعود 
كاميرا بطرس إلى اللقاءات الرومانسية 
بني هذين العاشقني قبل أن يفترقا. لقد 
ب���دا ق��ص��ي ال��خ��ول��ي واث��ق��ًا أم����ام مغنية 
وشعرت  ج��ان��ب��ه  إل����ى  ال����وق����وف  أرادت 
ب��م��ك��ان��ت��ه ع���ل���ى خ����ارط����ة ال�����درام�����ا. وقد 
كسبت ال��ره��ان م��ن خ���الل أدائ����ه العالي 

ملشاهد الحكاية.
سّجلت  الجديدين،  الكليبني  هذين  في 
نانسي هدفني، وخصوصًا مع دخولها 
الثالث من حملها، واضطرارها  الشهر 
ق��ري��ب��ًا إل���ى ال��غ��ي��اب ع��ن ال��س��اح��ة الفنية 
ل���ه���ذا السبب،  ب��س��ب��ب اإلن����ج����اب. وه����ي 
ص������ّورت »ش���ي���خ ال���ش���ب���اب« و»ي�����ا كثر« 
األول  كليبها  تشبه  ال  مبتكرة  بطريقة 
»ح���اج���ات«، ال����ذي ن��ف��ذت��ه ن��ادي��ن لبكي. 
ومع صدور ألبوم »نانسي 7«، تحصد 
األلبوم،  توزيع  مهمة  ت 

ّ
)تول »أرابيكا« 

ف��ي��م��ا اإلن���ت���اج ل��ج��ي��ج��ي الم������ارا( إعالنًا 
ملصلحتها،  ن��ق��ط��ة  وت���س���ّج���ل  م��ج��ان��ي��ًا 
كالسلحفاة  تسير  ش��رك��ة  ��ه��ا 

ّ
أن وتثبت 

أرض  على  ب��ق��وة  أق��دام��ه��ا  تثّبت  لكنها 
ب����ع����د خروج  ف���ن���ي���ة أص����ب����ح����ت ج����������رداء 
امل��ن��اف��س��ة، وهدوء  »روت���ان���ا« م��ن ملعب 
»م��ي��ل��ودي« و»ع��ال��م ال��ف��ن« وغ��ي��ره��ا من 
الشركات أمام غول اإلنترنت والقرصنة 

على كل تسجيل موسيقي.

لن يشارك 
النجم باسم ياخور 
في الجزء الجديد

نسرين طافش في »بقعة ضوء«

من كليب »شيخ الشباب«


