
ثقافة وناس  •  ميديا18

ريموت كونترول

منافسة حامية بني »املشاهير« 

20:45 <       lbc

في الحلقة ما قبل األخيرة من برنامج 
»دي������و امل���ش���اه���ي���ر«، ي��غ��ن��ي امل��ش��اه��ي��ر 
الثالثة أمير كرارة، وكريستينا صوايا، 
املصرية  املغنية  م��ع  ال��راس��ي  ون��ادي��ن 
أن����غ����ام )ال������ص������ورة( وال���ل���ب���ن���ان���ي زي���ن 
نهايتها  ف��ي  يستبعد  أن  على  العمر، 
الفائز األكبر في  أم��ا  أح��د املشتركني. 

البرنامج فنعرفه األسبوع املقبل. 

»رادار« مهند بني »ويكيليكس« وفلسطني

»أخبار املستقبل«        > 21:00

ي���ط���رح م��ه��ن��د ال��خ��ط��ي��ب ف���ي ب��رن��ام��ج 
آخ����ر  امل������س������اء،  ه�������ذا   »360 »رادار 
ال��ت��ط��ورات ف��ي ش��أن ال��وث��ائ��ق السرّية 
ال��ت��ي ي��ن��ش��ره��ا م��وق��ع »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« 
شمام  محمود  السياسي  املحلل  م��ع 
ومأمون فندي، ويفتح الخطيب كذلك 
ملف »م��ف��اوض��ات ال��س��الم« م��ع نبيل 

شعث )الصورة(.

هكذا خططوا لغزو العراق

»الجزيرة«       > 21:05

يسأل سامي كليب في برنامج »امللف«: 
كيف خطط ج��ورج بوش وطوني بلير 
الج��ت��ي��اح ال���ع���راق وإط���اح���ة ن��ظ��ام��ه؟ ما 
ص��ح��ة س��ع��ي��ه��م��ا إل����ى إس���ق���اط ب��ش��ار 
األس��د والقضاء على »ح��زب ال��ل��ه«؟ أي 
دور أدياه في تطويق غزة لخنق حركة 
»حماس«؟ أي أيديولوجية فكرية ودينية 

وتبشيرية قادتهما لشن الحروب؟

الرواية األخرى للجريمة

»املنار«       > 22:30 

م����ا ح��ق��ي��ق��ة ال�����رواي�����ة ال���ت���ي ت���ؤك���د أن 
الجو استهدف موكب  ص��اروخ��ًا من 
الرئيس رفيق الحريري؟ إلى أي مدى 
ي��ت��ق��اط��ع ه����ذا ال��س��ي��ن��اري��و م���ع ق��رائ��ن 
»ح���زب ال��ل��ه«؟ ه��ذه األس��ئ��ل��ة يطرحها 
ع���م���اد م���رم���ل ف����ي ح��ل��ق��ة ال��ل��ي��ل��ة م��ن 
برنامج »حديث الساعة« على الكاتب 

الفرنسي تييري ميسان.

جاد شويري يفتح قلبه

20:45 <       mtv

ي��س��ت��ق��ب��ل وس�����ام ب���ري���دي ف���ي حلقة 
الليلة م��ن »م��ش غ��ل��ط« ج��اد شويري 
)ال���ص���ورة(، وي��ق��وم م��ع��ه ب��ج��ول��ة على 
التي  البدايات واالنتقادات  أعماله منذ 
يتمتع بخامة  ك��م��غ��نٍّ ال  إل��ي��ه  وج��ه��ت 
الصوت املطلوبة. كذلك تتناول الحلقة 
عمله ف��ي اإلخ�����راج م��ع م��ج��م��وع��ة من 

املغنني. 

»سالم يا« زعيم 

»ميلودي أفالم«       > 00:00

ع��ادل إم��ام )ال��ص��ورة(، وسعيد صالح، 
وسوسن بدر يجتمعون معًا في بطولة 
فيلم »سالم يا صاحبي« )1986( من 
إخراج نادر جالل. ويطرح قصة شابني 
يتقابالن مصادفة وتجمعهما صداقة 
م��ت��ي��ن��ة، ف��ي��خ��ط��ط��ان ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع 
تجاري، لكن حيتان السوق يعترضون 

طريقهما، محاولني تحطيمهما. 
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تلفزيون

باسم الحكيم

لن تتأخر كارمن لّبس عن عّشاقها. تضرب 
لهم م��وع��دًا ف��ي السينما وال��ت��ل��ف��زي��ون، ال 
كممثلة فحسب، بل كمقدمة برامج أيضًا. 
ت���واص���ل ت��ص��وي��ر ال����درام����ا االج��ت��م��اع��ّي��ة 
»ه��������روب« ل��ل��ك��ات��ب��ة ك���ل���ودي���ا م��رش��ل��ي��ان، 
ب����إدارة امل��خ��رج م��ي��اد أب���ي رع���د، وتعطي 
»شو  االجتماعي  لبرنامجها  كافيًا  وقتًا 
س��ّرك« )راج��ع ال��ك��ادر( للمخرج إيلي أبي 
عاد وإنتاج Ideas tv )يملكها عبد الفتاح 

املصري(. 
السرية،  املشروع بطوق من  لّبس  تحيط 
ال��ع��روض  lbc. وتنتظر  ب���ق���رارات  ال��ت��زام��ًا 
ال��ت��ج��ارّي��ة لفيلم »ش��ت��ي ي��ا دن���ي« لبهيج 
حجيج. ليس في جدول أعمالها مسلسل 
م��ص��ري ج��دي��د، ب��ل م��ش��ارك��ة ف��ي مسلسل 
»الشحرورة« من تأليف فداء الشندويلي 
الذي يبدأ املخرج أحمد شفيق تصويره 
بني القاهرة وبيروت في غضون أسابيع. 
ف���ي ه���ذا ال��ع��م��ل، ت��ج��س��د ل��ّب��س شخصّية 
آسيا داغر )صاحبة شركة »لوتس فيلم«( 
صباح  اكتشفت  التي  اللبنانّية  املنتجة 
له  »ال��ق��ل��ب  فيلم  ف��ي  وقدمتها  سينمائيًا 

واحد« )1945(. 
إلى جانب كارول سماحة، اختير لبطولة 
العمل حتى اآلن كل من أنطوان كرباج في 
ال��رع��ّي��ة(،  )خ����وري  ل��وي��س  األب  شخصّية 

وعّمار شلق وميشال أبو سليمان.
ت����ح����رص ل����ّب����س ع���ل���ى اخ����ت����ي����ار أدواره��������ا 
ب���ع���ن���اي���ة. ل���ك���ن األم������ر م��خ��ت��ل��ف ف����ي م��ص��ر 
وال��خ��ل��ي��ج ح��ي��ث ت���رض���ى ب�������أدوار ع��ادي��ة 
وأق���ل أح��ي��ان��ًا. ل���دى س��ؤال��ه��ا ع��ن مسلسل 
»بابا نور«، تجيب سريعًا: »توقعت عمًا 
اتخذت مسارًا آخر.  مختلفًا، لكن أحداثه 
وما دفعني للموافقة على العمل هو كونه 
والطبقّية«،  املصري  الشارع  عن  يتحدث 
»بابا نور«  »أنني وافقت على  إل��ى  الفتة 

كارمن لبس كاشفة 
»أسرار« المشاهير

هي صحافية وناقدة في »هروب«، وأم املقاومني في 
»سماء الجنوب«. وسط أشغالها الدرامية والسينمائية، 

تستعد املمثلة اللبنانية أيضًا لبرنامجها االجتماعي الثاني

الملل دفعها إلى أحضان القاهرة والخليج

zoom

»شو  برنامج  في  مذيعة  لّبس  كارمن 
س�����ّرك؟« ع��ل��ى ش��اش��ة lbc وال��ف��ض��ائ��ّي��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة ف���ي م��ط��ل��ع ال���ع���ام ال��ج��دي��د، 
وه�������ي ث����ان����ي����ة ت����ج����ارب����ه����ا ف�����ي ت���ق���دي���م 
ال���ب���رام���ج االج���ت���م���اع���ّي���ة ب���ع���د »ح��ك��اي��ا 
ال�����ن�����اس« ال������ذي ق���دم���ت���ه ق���ب���ل س���ن���وات 
ع��ل��ى »امل��س��ت��ق��ب��ل«. ه��ن��ا، أض����اءت على 
ال��ع��ادي��ني ومعاناتهم  ال��ن��اس  ت��ج��ارب 
حّلها.  أج��ل  م��ن  للمصاعب  وتحديهم 
قليلة هي املعلومات املسموح بها عن 
البرنامج الجديد قبل أّيام من إطاقه 
ع���ل���ى ال������ه������واء. ت���ش���ت���رط ك�����ارم�����ن م��ن��ذ 
التطرق  ع��دم  م��ح��اوره��ا  على  اللحظة 
ك��ل شيء  البرنامج؛ ألن  تفاصيل  إل��ى 
سيكون م��ت��واف��رًا اب��ت��داًء م��ن األس��ب��وع 

املقبل. 
ل���ك���ن ف���ك���رة ال���ب���رن���ام���ج ال���ج���دي���د ال����ذي 
ر ف���ي اس���ت���ودي���وات امل��ح��ط��ة في  ُي���ص���وَّ
أدما، تبدو مختلفة قليًا عن البرنامج 
السابق ال��ذي ص��ّور ف��ي ال��ش��ارع وبني 
ال���ن���اس. وت���رى ك��ارم��ن أن ك��ل ال��ب��رام��ج 
االج��ت��م��اع��ّي��ة م��ت��ش��اب��ه��ة ح��ني ت��ذك��ره��ا 

ب���أن���ه���ا ق����ّدم����ت م������رًة ف���ك���رة ت��ج��م��ع ب��ني 
ال��وث��ائ��ق��ي وال���درام���ا ع��ن ج��رائ��م كانت 
ضحيتها نساء. وتقول إن هذه الفكرة 
ستجد طريقها إلى النور قريبًا، لكنها 
ل��ن ت��ك��ون ص��اح��ب��ة ال��ب��رن��ام��ج. وتشير 
إلى أن »شو سّرك؟« الذي صورت منه 
حتى اليوم ست حلقات، يختلف تمامًا، 
»ف��ه��و ال ي��ت��ح��دث ع���ن ح�����االت، ب���ل عن 
أشخاص ومشاهير نتحاور في قضايا 
أبي  إيلي  معّينة«، وسيتولى إخراجه 
ع��اد. وعلمت »األخ��ب��ار« ب��أن الحلقات 
ستطرق إلى موضوعات أثارت ضّجة 

في الوسطني الفني واإلعامي. وماذا 
ع��ن ال��ف��ق��رة األخ��ي��رة ال��ت��ي ت��ب��دو كأنها 
م���س���ت���وح���اة م�����ن ال����ب����رن����ام����ج ال���ع���امل���ي 
Moment Of Truth الذي عرضته قناة 
mbc 4 ع��رب��ّي��ًا، وت��ن��وي ال��ي��وم تحويله 
إل���ى ب��رن��ام��ج م���ع���ّرب ب��ع��ن��وان »لحظة 
ال��س��وري عباس  امل��م��ث��ل  م��ع  الحقيقة« 
 م��ن��ت��ج ب��رن��ام��ج 

ّ
ال�����ن�����وري؟ ع��ل��م��ًا ب������أن

ك��ارم��ن ه��و عبد الفتاح امل��ص��ري ال��ذي 
السعودّية  القناة  إنتاج في  كان مدير 
»حبّيًا«،  منها  استقالته  يقدم  أن  قبل 
 Ideas الجديد  ويتفّرغ ألعمال شركته 
Production. ال إجابات واضحة، حتى 
إن ك���ارم���ن ت��ت��م��ل��ص م���ن اإلج����اب����ة عن 
األسئلة بذكائها وحنكتها، وتستدرك 
قائلة: »لن توقعني في الفخ وتجعلني 
أت��ك��ل��م ع���ن���ه«. ل��ك��ن ي��ب��دو أن ال��ب��رن��ام��ج 
أهل  مشاهير  استضافة  على  يعتمد 
ال���ف���ن وال���ث���ق���اف���ة واإلع�������ام وال��س��ي��اس��ة 
وس�������واه�������م، وي�����ط�����رح م���ع���ه���م ق���ض���اي���ا 
تخصهم من دون أن يشترط أن تكون 

القضايا املطروقة »طازجة«.

دّقت »لحظة الحقيقة«

م����ن أج�����ل امل����خ����رج م��ح��م��د ع���ب���د ال���ع���زي���ز، 
رغ��م ع��دم ات��ف��اق��ي على األم���ور امل��ال��ي��ة مع 
اإلنتاج«. وتضيف: »قصدت مصر، ليس 
بحثًا عن البطولة بل لشعوري بامللل في 
ظل ظروف إنتاجية رديئة في لبنان، وال 
أريد أن أساوم وأتنازل في بلدي، لكّنني 
أواف������ق ع��ل��ى ذل����ك ف���ي ال����خ����ارج، ش����رط أن 

أحفظ مكانة اسمي«.
 كارمن 

ّ
ن��ع��ود إل��ى »ه���روب« ال���ذي قيل إن

اش���ت���رط���ت م���ي���اد أب����ي رع����د م��خ��رج��ًا ل��ه، 
وك���ان���ت ال��س��ب��ب ف���ي اس��ت��ب��ع��اد ك���ارول���ني 
بدبلوماسية:  ك��ارم��ن  تجيب  عنه.  ميان 
ال���دور ألنني كنت مرتبطة  »اع��ت��ذرت ع��ن 

بفيلم مع املخرج محمد خان. لكن الشركة 
املنتجة أرادت انتظاري، وصودف تأجيل 
الفيلم، فبدأت »هروب«. وحني سئلُت عن 
اس���م امل��خ��رج ال���ذي أف��ّض��ل ال��ت��ع��ام��ل معه، 
عًا مع  قلت مياد. لكن لو كان العقد موقَّ
مخرج آخ��ر، ملا اشترطت شيئًا«. وتردف 
ق��ائ��ل��ة: »ه����ذا امل��خ��رج ي��ب��ح��ث ع��ن املثالية 
ف��ي عمله وال ي��رض��ى ب��ال��ع��ادي«. وت���دور 
واألم  األب  القّصة ح��ول عائلة مؤلفة من 
واألوالد. وتؤدي كارمن دور سام االبنة 
األربعني  أع��ت��اب  على  باتت  التي  الكبرى 
وناقدة  صحافية  وتعمل  زواج،  دون  من 
ف���ي ج���ري���دة ي���وم���ّي���ة، وم��غ��رم��ة ب��م��س��ؤول 

ال���ص���ف���ح���ة ال���ث���ق���اف���ّي���ة وه������و م�����ن م��ث��ق��ف��ي 
بالحب  يقنعها  م��ت��ى(،  )ش��وق��ي  امل��ق��اه��ي 
الظروف  ال���زواج. وتشاء  قيود  بعيدًا عن 
أن ي��ط��ل��ب م��ن��ه��ا إج������راء ح�����وار م���ع ش��اب 
درس املسرح في أميركا )يوسف الخال(، 
وع�����اد إل����ى ل��ب��ن��ان م���ن أج����ل ورش�����ة ع��م��ل، 
فتنشأ بينهما عاقة إعجاب تتحول إلى 
الطريق حائرة  ح��ب، وتقف في منتصف 
ب��ني رج���ل أح��ب��ت��ه وي��ك��ب��ره��ا س��ّن��ًا، وش��اب 
إلى  ب��ه ويصغرها س��ّن��ًا، إض��اف��ة  أعجبت 
أخ��رى  وح��ك��اي��ات  العائلّية  مسؤولياتها 
ال��ع��م��ل يشبه  ك����ان  إذا  م���ت���داخ���ل���ة. وع���ّم���ا 
»زهرة الخريف« للكاتب شكري فاخوري 

ال���ذي أدت ب��ط��ول��ت��ه ق��ب��ل س���ن���وات، تجيب 
سريعًا: »هنا الشخصّية أوسع. ال يطرح 
العمل قّصة البطلة فقط، بل يضيء على 

حياة عائلتها«. 
ورغم شهرة »شتي يا دني«، تفّضل لّبس 
الفيلم  ق��ص��ة  إل���ى تفاصيل  ال��ت��ط��رق  ع���دم 
ال��ذي يحكي »ع��ن ع��ودة أح��د املخطوفني 
ف��ا يجد  ع��ام��ًا،  إل��ى عائلته بعد عشرين 
ح���ي���ات���ه وع����امل����ه ال���س���اب���ق���ني، ث����م م��س��ي��رة 
ان���ت���ظ���ار ام�������رأة ل���زوج���ه���ا امل��خ��ت��ط��ف ق��ب��ل 
ع���ش���ري���ن ع����ام����ًا«، ت����ق����ول: »س���أن���ت���ظ���ر ب���دء 
قريبًا«.  اللبنانّية  ال��ص��االت  ف��ي  ع��روض��ه 
ه���ن���ا، ت��ك��ت��ف��ي ب��ال��ت��ح��دث ع���ن دوره������ا في 
ال���ف���ي���ل���م ح���ي���ث ت�������ؤدي ش��خ��ص��ي��ة زي���ن���ب، 
»وه���ي ام����رأة اخ��ت��ط��ف زوج��ه��ا، وتتمسك 
ل��ذا تسجن  الحياة.  بقائه على قيد  بأمل 
نفسها ف��ي امل���ن���زل، وت��وق��ف ح��ي��ات��ه��ا مع 
اعتقاله«. وسينمائّيًا أيضًا، أنهت كارمن 
تصوير دورها في فيلم »جنوب السماء« 
للمخرج اإليراني جمال شورجه، وتشير 
إلى أّنها »عانت صعوبة في التعامل مع 
هذه البيئة« رغم أنها تفهم معنى البيئة 
أم ع��ب��اس  امل����ق����اوم����ة، غ���ي���ر أن ش��خ��ص��ّي��ة 
ت��ب��دو م��خ��ت��ل��ف��ة. وت��ض��ي��ف: »ك��ن��ت خائفة 
م��ن ام��ت��ح��ان ال��ل��ه��ج��ة ال��ج��ن��وب��ّي��ة، لكنني 
اط��م��أن��ن��ت ح���ني س��أل��ن��ي أح���ده���م ع��ن��دم��ا 
ك��ن��ت أت���ك���ل���م، إذا ك��ن��ت ج��ن��وب��ّي��ة، ب��ع��دم��ا 
ل��دّي اللكنة«. مع ذل��ك، تؤكد أنها   

ّ
رأى أن

وج��دت صعوبة في التواصل مع الفريق 
ل��غ��ة م��ش��ت��رك��ة ب��ي��ن��ن��ا،  اإلي����ران����ي، »ألن ال 
ولوال املترجمة زينب حمادة لتعطلت لغة 
التحدث  ف��ي  وت��غ��وص  تمامًا«.  التواصل 
عن »أم عباس« قائلًة: »هي األم الروحّية 
ل��ل��م��ق��اوم��ني، ب��ق��ي��ت ف��ي ال��ق��ري��ة وواج��ه��ت 
ال��ض��اب��ط اإلس��رائ��ي��ل��ي أف���ي )ب��ي��ار داغ���ر(، 
وت��رى أن الحجر أه��م من البشر، ألّن��ه إذا 
ت  مات الناس، يولد آخ��رون. أما إذا احُتلَّ

األرض، فلن تستعاد«.


