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ريموت كونترول

طارق حبيب »مع بروين« 

»دبي«       > 21:00

»نلتقي  ب��رن��ام��ج  م��ن  الليلة  ف��ي حلقة 
ب��روي��ن حبيب  ب��روي��ن«، تستقبل  م��ع 
ط�������ارق حبيب  امل����ص����ري  اإلع�����ام�����ي 
الحوار مواضيع  ويتناول  )الصورة(. 
»التلفزيون  ب� ع��اق��ت��ه  ب��ي��ن��ه��ا  ع�����دة، 
البرامج  ب��م��س��ت��وى  امل���ص���ري«، ورأي����ه 
الحوارية العربية وتوجهات الشاشات 

العربية في حقل الثقافة والفنون.

عات ليلى عبد اللطيف
ّ
توق

22:00 <        lbc

وشانتال  روم�������ي  ف���ي���ن���ي  ي��س��ت��ق��ب��ل 
سرور في حلقة هذا املساء من »عن 
لتتحدث عن  اللطيف  ليلى عبد  ج��د«، 
توقعاتها ألهل السياسة والفن في عام 
تقارير  الحلقة  تتضمن  كما   ،2011
إلى  إض��اف��ة  وري��ب��ورت��اج��ات مختلفة، 
م��ش��اه��د م��ن ك��وال��ي��س ال��ف��ي��دي��و كليب 

الجديد لنجوى كرم. 

شهادات »للنشر«

»الجديد«       > 20:45

الليلة، يفتح طوني خليفة في برنامج 
ع�����دة. ويضيء  م���واض���ي���ع  »ل��ل��ن��ش��ر« 
مختلفة،  وم����ش����اك����ل  ح��������االت  ع���ل���ى 
يعيش  لبناني  م��واط��ن  قصة  أب��رزه��ا 
ب��ن ال��ن��ف��اي��ات، وإن��ج��از أح���د األطفال 
ال��خ��اص��ة، إضافة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
الفنية  امل����واض����ي����ع  م����ن  غ���ي���ره���ا  إل�����ى 

واالجتماعية.

»ويكيليكس« أيضًا وأيضًا

»أخبار املستقبل«       > 21:00 

ال��دي��ن ف��ي حلقة  تتناول نجاة ش��رف 
األح��د م��ن »ت��ران��زي��ت« م��وض��وع نشر 
الشهيرة.  »وي���ك���ي���ل���ي���ك���س«  وث�����ائ�����ق 
أهدافها وتداعياتها على  وتسأل عن 
وانعكاسها  وم��ف��ه��وم��ه��ا  ال��ص��ح��اف��ة 
الخارجية  ال��س��ي��اس��ة  ت��ع��اط��ي  ع��ل��ى 
ن  الصحافيَّ يها 

َ
ضيف مع  األميركية، 

نيكوالس نو، وفادي توفيق.

اإلسالموفوبيا تجتاح الغرب

»الجزيرة«       > 21:05

أوروبا  ف��ي  تنتشر  اإلس��ام��وف��وب��ي��ا 
وإعاميًا،  وس����ي����اس����ي����ًا،  ث����ق����اف����ي����ًا، 
انتشار  ع�����ن  ي���ت���ص���اع���د  وال����ح����دي����ث 
يفتح  واملتطرفة.  العنصرية  التيارات 
غ��س��ان ب��ن ج��دو ف��ي حلقة الليلة من 
»حوار مفتوح« هذا املوضوع، مسلطًا 
ال��ض��وء على أس��ب��اب م��ع��اداة اإلسام 

في الغرب، ونتائجه.

»العقاب« مستمّر 

»املنار«       > 18:30

تواصل قناة »املنار« عرض مسلسل 
عن  الليلة  حلقة  وت��ك��ش��ف  »ال��ع��ق��اب« 
ومنصور  طفيل،  بن  الحكيم  مصير 
بن عمار بعد واقعة كرباء. املسلسل 
وإخراج  حمزة  الغني  عبد  كتابة  م��ن 
وب�����ط�����ول�����ة سهيل  ك������وك������ش،  رش���������اد 
)الصورة(،  ك��ن��ع��ان  وأن�����س  ج��ب��اع��ي، 

وروال ذبيان...
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يحمله  ال��ذي  الجديد  أن  املخرجة  وتعلن 
يه 

ّ
ه����و تخط ال����خ����اص����رة«  م����ن  »ال����������والدة 

الخطوط الحمر من خالل بعض الحاالت 
الفردية التي لم يجِر التطرق إليها سابقًا. 
العمل شخصية  يقدم  املثال،  على سبيل 
ض��اب��ط اس��ت��خ��ب��ارات س���وري )ع��اب��د فهد( 

يمر في ظروف نفسية عصيبة.

قيد التصوير

وسام كنعان

التلفزيونية  ال����درام����ا  ���اع 
ّ
ص���ن أن  ي���ب���دو 

السورية تنّبهوا إلى التكرار الذي وقعت 
املاضيني.  ال��ع��ام��ني  ف��ي  مسلسالتهم  فيه 
���اب االب���ت���ع���اد عن 

ّ
ل���ذل���ك، ق����رر ب��ع��ض ال���ك���ت

السائد وط��رح أف��ك��ار ج��دي��دة ال ينقصها 
���ي امل���ح���ظ���ور. ف����ي هذا 

ّ
ال����ج����رأة وال ت���خ���ط

اإلط���ار، كتب سامر رض���وان نصًا جديدًا 
ه��و »ال����والدة م��ن ال��خ��اص��رة« بعدما لفت 
األول  التلفزيوني  بنّصه  سابقًا  األن��ظ��ار 

»لعنة الطني«. 
وق��د ب���دأت امل��خ��رج��ة رش��ا شربتجي منذ 
أي����ام ت��ص��وي��ر م��ش��اه��د امل��س��ل��س��ل الجديد 
أكثر أحيائها  ق��اع دمشق، وربما في  في 
فقرًا. على أن يكون العمل جاهزًا للعرض 
ع��ل��ى ال��ف��ض��ائ��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة ف���ي رمضان 
ترصد  اجتماعية  درام��ا  املسلسل  املقبل. 
ف���ي ث��الث��ني ح��ل��ق��ة ال��ت��ف��اوت ال��ط��ب��ق��ي بني 
ح���ي���اة ال���ف���ق���راء واألغ���ن���ي���اء. ه���ك���ذا، يلعب 
النص على مجموعة تناقضات تعيشها 
تتمتع  التي  النافذة  الشخصيات  بعض 
ب��ال��س��ل��ط��ة وامل������ال ف���ي س���وري���ا، ويغوص 
ف���ي ع���وامل���ه���ا ال���داخ���ل���ي���ة وال��ن��ف��س��ي��ة. كما  
يتطّرق إلى مشكلة العاملني في املجتمع 
ال��ت��ي تالحقهم ونظرة  امل��دن��ي واألزم�����ات 
م��ج��ت��م��ع��ات��ه��م إل��ي��ه��م، ه���ي ال���ت���ي ال تفهم 
على  املسلسل  ويمر  ومطالبهم.  أفكارهم 
خصّية 

ّ
الش ف����ي  ال����خ����وف  ���ل 

ّ
ت���م���ث ع����وام����ل 

اإلنسانّية.
»األخبار«:  تقول املخرجة رشا شربتجي ل�
الخوف  مشاعر  تشّرح  تجربة  »املسلسل 
بكل أبعاده، سواء كان خوفًا من املستقبل 
أو من الفقر، أو خوفًا على السلطة واملال 
وت��أث��ي��ره ف���ي ال��ن��ف��س ال��ب��ش��ري��ة«. وتكمل 
العمل »يسلط الضوء   

ّ
أن  

ً
حديثها معلنة

ع��ل��ى ش��خ��ص��ي��ات م��ت��ن��ّوع��ة ت��ن��ت��م��ي إلى 
طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة تحمل 
لحظة  ف��ي  تنفجر  نفسية،  مشاكل  ب���ذور 
معينة، فيكتشف املشاهد التراكمات التي 

رشا شربتجي تشّرح الخوف... وتواصل »التجريب«
بعد التكرار الذي وقعت فيه 

خالل العامني املاضيني، ها 
هي الدراما السورية تقارب 

مواضيع جديدة. »الوالدة من 
الخاصرة« الذي كتبه سامر 

رضوان، يحكي صراع السلطة 
 

ّ
واملال والخوف الذي يشل

اإلنسان، بمشاركة مجموعة 
من النجوم، أبرزهم: قصّي 

خولي ووفاء سلطان
يقّدم المسلسل 

شخصّية ضابط 
استخبارات يمّر في 

ظروف نفسّية صعبة

داخلها«.  ف��ي  الشخصيات  ه��ذه  تحملها 
شخصيات  أن  إل�����ى  ش��رب��ت��ج��ي  وت���ش���ي���ر 
���ب���ة وم��ت��ش��ّع��ب��ة »وه������و ما 

ّ
امل��س��ل��س��ل م���رك

ع���ل���ى املستوى  ن���ظ���ري وح���ّرض���ن���ي  ل���ف���ت 
اإلخراجي«.

ل����ك����ن، ه�����ل ي���ح���ت���م���ل ن������ّص »ال������������والدة من 
ال����خ����اص����رة« ال���ت���ج���ري���ب، وخ���ص���وص���ًا أن 
ه��ن��اك م���ن ان��ت��ق��د ت��ج��ري��ب ش��رب��ت��ج��ي في 
واعتبره مجرد  ش��رق��ي«،  »تخت  مسلسل 
اس���ت���ع���راض وم���راه���ق���ة ب���ص���ري���ة؟ تجيب 
»ه���وي���ت���ي كمخرجة  ال���س���وري���ة  امل���خ���رج���ة 
، ثم التركيز 

ً
تتعلق باهتمامي باملمثل أوال

أفكر  التفاصيل الصغيرة، وآخ��ر ما  على 
ف��ي��ه ه���و امل��س��ائ��ل ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي يهّيئها 
النص. وما يثير اهتمام املشاهد تفاصيل 
بعيدة كل البعد عن املسائل التقنية التي 
امل��راح��ل األخ��ي��رة قبل  يقررها املخرج في 
ب��دء التصوير. أن��ا أعمل على ه��ذا النص 
على  ال��ل��ع��ب  م��ع  ج���دًا  بطريقة كالسيكية 
م��س��ت��وي��ات ارت���ف���اع ال��ك��ام��ي��را، ألن بعض 
ال��ل��ق��ط��ات ت��ح��ت��اج إل����ى ذل����ك وه����و ال يهم 
أخرى«.  تفاصيل  تهمه  ما  بقدر  املشاهد 

السوري  ال���ن���ج���م  ي�����ص�����ّرح  ج���ه���ت���ه،  م�����ن   
»الدراما   :

ً
قائال »األخبار«  ل� خولي  قصّي 

ال���س���وري���ة وق���ع���ت ف����ي ف����خ ال���ت���ك���رار على 
م��س��ت��وى األف���ك���ار، ل��ك��ن ن��ص »ال�����والدة من 
ال��خ��اص��رة« يتجاوز ه��ذا امل��ط��ّب، ويجمع 
ث����الث����ة خ����ط����وط ف����ي ع���م���ل واح��������د: أولها 
م���ي���ل���ودرام���ي م���ن خ����الل ش��خ��ص��ي��ة جابر 
ألعبها، والثاني سياسي من خالل  التي 
خط  ثم  االستخبارات،  ضابط  شخصية 
والتقاليد،  بالعادات  عالقة  له  اجتماعي 

وما تحمله من تعقيدات حياتية«.
 أج�����واء األيام 

ّ
ال���س���وري أن ال��ن��ج��م  وي����رى 

األول������ى م���ن ال��ت��ص��وي��ر ك���ان���ت م���م���ي���زة. إذ 
أجبر الحي الفقير الذي تدور فيه كاميرا 
التماهي  شربتجي، نجوم املسلسل على 
ا أن 

ّ
مع شوارعه وسكانه »إلى درجة ظنن

أهل الحي الذي نصّور فيه هم مجموعة 
أشخاص من ضمن الحكاية«... وعن إمكان 
أن ي���واج���ه ال��ع��م��ل م��ش��اك��ل رق���اب���ي���ة، يرى 
خ��ول��ي أن القصة ص��ادم��ة، لكن ال ب��د من 
التذاكي على الرقيب ثم االرتقاء بمستوى 

األحداث بشكل ال يؤذي املشاهد وعينه.

الفلسطينية   ������������� ال���س���وري���ة  امل��م��ث��ل��ة  أم�����ا 
امرأة  شخصية  فتجّسد  س��ل��ط��ان  ص��ف��اء 
فلسطينية هي زوجة قصّي خولي. وتبدو 
سلطان في غاية السعادة للعمل مع النجم 
السوري، وللدور الذي تؤديه »ألعب دور 
ام�����رأة م��س��امل��ة ت��ع��ش��ق زوج���ه���ا وتتحمل 
الحب«.  لعيون  ك��رم��ى  الحياة  صعوبات 
وتشير إل��ى أن ه��ذه الشخصية ستسمح 
م بلهجتها الفلسطينية للمرة 

ّ
لها بالتكل

األولى من خالل الدراما السورية.
هكذا سيكون املشاهد في رمضان املقبل 
على موعد مع عدد كبير من نجوم الدراما 
ال����س����وري����ة ف����ي م��س��ل��س��ل ت��ن��ت��ج��ه شركة 
بأموال سورية  الفني«  »كالكيت لإلنتاج 
أي فضائية  م���ع  م��س��ب��ق  ات���ف���اق  م���ن دون 
ال��ره��ان ف��ي التسويق  ل��ك��ن يبقى  ع��رب��ي��ة. 
ال��ج��ي��د ع��ل��ى ال���ع���دد ال��ك��ب��ي��ر م���ن النجوم 
السوريني الذين استقطبتهم الشركة في 
ه���ذا ال��ع��م��ل، وم��ن��ه��م: س��ل��وم ح����داد، عابد 
فواخرجي،  س���الف  خ��ل��ي��ل،  مكسيم  ف��ه��د، 
سليم صبري، أيمن رض��ا، سالفة معمار 

وشكران مرتجى...

خالل أشهر قليلة، تنهي املخرجة الشابة 
مسلسلها  إنجاز  )الصورة(  شربتجي  رشا 
 

ّ
االجتماعي »الوالدة من الخاصرة« لتستعد

للدخول في عمل جديد مع شركة  بعدها 
املفترض  ومن  الفني«.  لإلنتاج  »كالكيت 
رمضان  في  أيضًا  الثاني  العمل  يعرض  أن 
وبني  بينها  تعاون  ثالث  ليكون  املقبل، 
املرة  ه��ذه  لكن  ال��س��وري��ة.  ال��ش��رك��ة 
إلى  املخرجة  لتعود  التجربة  ستختلف 
الدراما الخفيفة التي تقترب من الكوميديا 
كتب  »شوكوال«  اسم  يحمل  مسلسل  في 
الشيشكلي،  نور  وزوجته  طه  مازن  نصه 
من  الثاني  الجزء  كتب  الثنائي   

ّ
بأن علمًا 

املوسم  في  عرض  الذي  »صبايا«  مسلسل 
الرمضاني األخير، لكنه تعّرض النتقادات 

الذعة.

قريبًا
»شوكوال« 

قصي خولي وفادي صبيح خالل 
تصوير املسلسل


