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رادار

«الوالدة من الخاصرة» خارج رمضان؟
وسام كنعان
ال � �ح� ��ظ ال � �ع� ��اث� ��ر ي�ل��اح� ��ق «ال� � � � � � ��والدة م��ن
ال�خ��اص��رة ( »3منبر امل��وت��ى) ،رغ��م اتفاق
ج�م�ي��ع ن �ج��وم ال�ع�م��ل ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة فيه
بعد تردد ومفاوضات طويلة مع الشركة
ً
امل�ن�ت�ج��ة (ك�ل�اك �ي��ت) ال �ت��ي ب�ح�ث��ت ط��وي�لا
ع ��ن ال �خ �ي��ار األف� �ض ��ل ل �ت �ص��وي��ر ال �ع �م��ل،
ً
ف ��اخ� �ت ��ارت ت� �ص ��وي ��ره ك ��ام �ل�ا ف ��ي ل �ب �ن��ان
ب�س�ب��ب ال �ت �ش��اب��ه ال �ج �غ��راف��ي ب�ي�ن��ه وب�ين
س��وري��ا ،وق��د َب��ذل مهندسو ال��دي�ك��ور كل
الجهود لتظهر األماكن كأنها في األرياف
ال �س ��وري ��ة .ه �ك ��ذا ،ات �ف �ق��ت «ك�ل�اك �ي��ت» مع
غالبية ن�ج��وم ال�ج��زء ي��ن السابقني (منى
واص��ف ،عابد فهد ،باسم ي��اخ��ور ،قصي
خ��ول��ي ،ص�ف��اء س�ل�ط��ان ،ش�ك��ران مرتجى،
محمد حداقي وفاد صبيح) .كذلك ،حلت
النجمة سمر س��ام��ي ضيفة على «منبر
امل��وت��ى» ،ع�ل��ى أن ت ��دور ك��ام�ي��را املخرجة
رش��ا شربتجي ف��ي م�ن��اط��ق مختلفة من
شمال لبنان ،بعدما شارف السيناريست
س��ام��ر رض� ��وان ع�ل��ى االن �ت �ه��اء م��ن كتابة
ح �ل �ق��ات��ه ال� �ث�ل�اث�ي�ن .وب ��ال� �ف� �ع ��ل ،ب ��اش ��رت
ص��اح�ب��ة «زم ��ن ال �ع��ار» ت�ص��وي��ر مشاهد
ّ
العمل في منطقة البترون ،وتمكن فريقها
م��ن اخ�ت�ي��ار م��واق��ع ت�ص��وي��ر م��وف�ق��ة .لكن
أث� ّن��اء زي ��ارة «األخ �ب��ار» مل��وق��ع التصوير،
ف ��ض� �ل ��ت ش ��رب� �ت� �ج ��ي ع � � ��دم اإلدالء ب ��أي
تصريح «من باب الحرص على سالمتها
الشخصية وسالمة فريقها الفني» على
ح� ّ�د تعبيرها .ورب�م��ا كانت ه��ذه الحركة
ت�ج�ن�ب��ًا ل �ح��دوث أي إش �ك��ال ش�ب�ي��ه ب��ذاك
ال� ��ذي ح �ص��ل م ��ع ال �ك��وم �ي��دي��ان ال �س��وري
دري��د ل�ح��ام ف��ي ق��ري��ة القلمون اللبنانية
أث �ن��اء ت �ص��وي��ر م�س�ل�س�ل��ه «س �ن �ع��ود بعد
ق �ل �ي��ل» (األخ � �ب� ��ار  .)2012/2/18ورغ ��م
تصوير النجوم عابد فهد وباسم ياخور
وقصي خولي جزءًا كبيرًا من مشاهدهم
في املسلسل الذي كان يفترض أن يعرض
على تلفزيون «أبو ظبي» في رمضان ،إال
أن سلسلة م��ن اإلش�ك��ال�ي��ات ت�لاح��ق ه��ذا
العمل ّوتقف عقبة في طريق إنجازه ،إلى
درجة أنه قد ال يبصر النور هذا املوسم.
القصة بدأت حني ّ
سربت مصادر موثوقة
ل �ـ«األخ �ب��ار» خ�ب�رًا ع��ن ن�ي��ة ج�ه��ات أمنية
س ��وري ��ة اع �ت �ق��ال ك��ات��ب امل �س �ل �س��ل س��ام��ر
رض � � ��وان ،ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة خ �ل�اف شخصي
حاد مع ممثل سوري شاب اسمه محمد
ّ
عمر .فيما انتشرت شائعات اعتبرت أن
ن �ي��ة اع �ت �ق��ال رض � ��وان ج� ��اءت ب �ع��د ق ��راءة
س��ري �ع��ة ل� �ن � ّ�ص «م �ن �ب��ر امل � ��وت � ��ى» ،ح�ي��ث
ّ
ويحمله املسؤولية كاملة
يهاجم النظام
ّ
عما يجري من أح��داث دامية في سوريا.
ل �ك��ن ع �ل��ى أي ح � ��ال ،ك ��ي ي �ت �م �ك��ن ال�ع�م��ل
م��ن ال�ظ�ه��ور ع�ل��ى ال �ق �ن��وات ال �س��وري��ة ،أو
ال �ت �ص��وي��ر داخ� ��ل األراض � ��ي ال �س��وري��ة ،ال

ب��د ل��ه م��ن أخ��ذ موافقة ال��رق��اب��ة .لكن ّ
نص
«م �ن �ب��ر امل� ��وت� ��ى» ل ��م ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ه��ذه
املوافقة .ورغم محاوالت الشركة املتكررة
للحصول عليها ،ولو اضطرت إلى تقديم
ن��ص مختلف ع� ّ�م��ا ي �ج��ري ت �ص��وي��ره ،إال
ّ
أن هذه املوافقة لم تعط بأي شكل .هكذا،
صار الفنيون الذين يسافرون من سوريا
ّ
�ان
إل��ى
لبنان ي��دع��ون تصوير مسلسل ث� ٍ
ّ
ك ��ي ي �ت �م��ك �ن��وا م ��ن ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ال �ع��دد
الكبير من الحواجز األمنية والعسكرية
ال�ت��ي تنصب ف��ي عاصمة األم��وي�ين .لكن
م �ن��ذ ن �ح��و ي ��وم�ي�ن ،ق� ��رر م��دي��ر اإلض � ��اءة
وال �ت �ص��وي��ر أح �م��د ال �ح �م��وي م��ع ال�ط��اق��م
ال�ف�ن��ي ل�ل�ع�م��ل امل�ق�ي��م ف��ي س��وري��ا إي�ق��اف
ت �ص��وي��ر امل �س �ل �س��ل ،وال� �ع ��ودة إل ��ى ب �ل��ده.
وه��ذا م��ا فعلته املخرجة رش��ا شربتجي

التي تقيم ف��ي محافظة ط��رط��وس ،وذل��ك
اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ت �ص��وي��ر ع �م��ل ل��م ي��أخ��ذ
املوافقة الرسمية من السلطات السورية
التي ال ُيستبعد عنها اعتقال كل من عمل
ف��ي ه��ذا امل�س�ل�س��ل ف��ي ح��ال ع��رض��ه ،على

احتجاج أسرة
المسلسل وعدم
النص موافقة
حيازة ّ
الرقابة

اعتبار أنه لم يأخذ املوافقة الرسميةَ .
ومن
يدري؟ قد تحاكمهم وفق قانون اإلرهاب
أو التحريض على التمرد املسلح! علمًا
ّ
أن ب�ع��ض ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل�س�ل�س��ل أك ��دوا
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ج� ��رأة ال �ن��ص ال �ك �ب �ي��رة ه��ذه
امل��رة .من جهة ثانية ،قوبلت محاوالتنا
امل � �ت � �ك� ��ررة ل �ل�ات� �ص ��ال ب �م �خ ��رج ��ة ال �ع �م��ل
وب �ع��ض ن �ج��وم��ه وم ��دي ��ر إن �ت��اج��ه ب�ع��دم
ّ
ال � ّ
�رد ،لكن املعلومات امل��ؤك��دة أن الشركة
امل�ن�ت�ج��ة ص��رف��ت ح �ت��ى اآلن ج� ��زءًا ك�ب�ي�رًا
من ميزانية العمل وتعاقدت مع محطات
ت �ن �ت �ظ��ر ع � � ��رض م �س �ل �س��ل ح� �ق ��ق ن �س �ب��ة
مشاهدة كبيرة جدًا .هذا األمر سيجعلها
تتشبث باستكمال املسلسل واستئناف
التصوير ،حتى لو اضطرت إلى استبدال
املخرجة بمخرج آخ��ر ج��دي��د ،واستبدال

ال �ف �ن �ي�ين ال ��ذي ��ن ل ��ن ي �غ ��ام ��روا ب��أن�ف�س�ه��م
م��ن أج��ل إن �ج��از ال�ع�م��ل .وم��ن امل�ت��وق��ع أن
تعود الكاميرا إل��ى ال��دوران بعد أي��ام مع
ّ
م�خ��رج ج��دي��د! ل�ك��ن ال�غ��ري��ب أن املسلسل
ال� � ��ذي ي � �ح ��اول ال �ب �ع��ض ن �س��ج أس��اط �ي��ر
ع� ّ�م��ا س�ي�ق��دم��ه ،وك �ي��ف س�ي�ح��اك��م ال�ن�ظ��ام
السوري ،يجسد إحدى شخصياته املغني
وامل �م �ث��ل ال� �س ��وري م �ح �س��ن غ� � ��ازي ،وه��و
نائب نقيب الفنانيني السوريني وعضو
في مجلس الشعب! من الطبيعي أن ّ
تمر
بعض األعمال ّبمخاضات عسيرة بسبب
الكارثة التي تلف سوريا ،لكن الغريب أن
تتخلى «ك�لاك�ي��ت» م��ن دون س��اب��ق إن��ذار
ع��ن ط��اق�ه�م��ا ال �ف �ن��ي وع ��ن امل �خ��رج��ة رش��ا
شربتجي ال�ت��ي ك��ان��ت ال�ع� ّ�راب��ة الحقيقية
لنجاحات هذه الشركة وشهرتها.

رؤوف الحشاش
ي���ؤدي امل��م��ث��ل ال��س��وري ع��اب��د فهد
(الصورة) دور البطولة األكثر تميزًا في
الجزء الثالث من الوالدة من الخاصرة،
وهو دور املقدم رؤوف ال��ذي يتعرض
لظروف قاسية ،وتطرأ على شخصيته
تحوالت خطيرة .فضابط األمن الفاسد
واملريض النفسي ،ينتقل بعد اندالع
األزم���ة ف��ي س��وري��ا للعمل امليداني،
ويشرف على عمليات نوعية لألمن،
لكنه ضمن الضغط العالي الذي يتعرض
له ،يلجأ إلى تعاطي «الحشيش» .كل ذلك
بعد تصاعد األحداث وحبكها بطريقة
مشوقة .على ضفة ثانية ،باشر النجم
السوري بتصوير مشاهده أمام كاميرا
املخرج السوري الليث حجو في مسلسل
لعبة املوت الذي كتبت نصه ريم حنا
معتمدة على فيلم (Sleeping With
 ،)The Enemyطبعًا بعد انتهائه من
تصوير دوره في مسلسل (سنعود بعد
قليل) لرافي وهبي واملخرج ذاته.

ّ
ّ
يرجح أن تتخلى الشركة
املنتجة عن رشا شربتجي

ريموت كونترول

ِعمرانة «الثورة» عند وليد

«»MTV

< 21:30

ي �س �ت �ض �ي��ف ول� �ي ��د ع� �ب ��ود ال �ل �ي �ل��ة ف��ي
ً
«ب �م��وض��وع �ي��ة» ك�ل��ا م ��ن ال �ن��ائ��ب عن
«تيار املستقبل» جمال الجراح ،والنائب
ال �س��اب��ق ح �س��ن ي �ع �ق��وب (ال � �ص� ��ورة)،
وال �ش �ي��خ ع�م��ر ب �ك��ري ،وال �ن��اط��ق باسم
«الجيش السوري الحر» فهد املصري.
ويدور النقاش حول جملة من التطورات
الداخلية واإلقليمية.

يحيا العدل؟

«الجزيرة»

والله زمان يا طوني

< 21:05

«ال �س �ل �ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي م �ص��ر» هو
ع �ن��وان حلقة الليلة م��ن «ف��ي ال�ع�م��ق».
يطرح علي الظفيري أسئلة ع��دة على
ض�ي��وف��ه ،أب��رزه��ا« :م��ا ال ��ذي استدعى
رف ��ع ش �ع��ار تطهير ال �ق �ض��اء؟» ،و«م��ا
موقف القضاء مما تشهده ال�ب�لاد؟»،
و«ما هو الدور الذي يؤديه القضاء في
هذه املرحلة؟».

«»LBCI

< 21:30

ف ��ي ال �ح �ل �ق��ة ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ال �ب��رن��ام��ج
ال�س��اخ��ر «ك��وم�ي�ك��از» ل��ري��ن سبيتي،
م� �ب ��اراة ج ��دي ��دة ب�ي�ن ف��ري��ق امل�م�ث�ل�ين
ال �ك��وم �ي��دي�ين امل �ح �ت��رف�ين وال �ج �م �ه��ور
ّ
ال �ع��ادي .وي�ح��ل املغني ط��ون��ي كيوان
(ال �ص��ورة) ض�ي�ف��ًا .ال�ع�م��ل م��ن كتابة
نبيل عساف وجيسكار لحود وإنتاج
شركة .KeyProduction

 Chi N Nيواصل «قفشاته»

«الجديد»

< 22:00

م� ��ع ت � �س� ��ارع األح� � � � ��داث ال �س �ي��اس �ي��ة
داخليًا وخارجيًا ،تتجه األنظار نحو
ق��راءة برنامج «ش��ي .أن .أن» املختلفة
ل�لأح��داث .ما رأي فريق العمل بآخر
ال � �ت � �ط� ��ورات ،وم � ��ن س �ي �ك��ون ض�ح�ي��ة
سخرية النشرة اإلخبارية األسبوعية
ال�س��اخ��رة؟ األج��وب��ة ف��ي حلقة ال�ي��وم،
فترقبوها.

ّ
شقة لوسام ّ
صباغ

«»OTV

< 20:30

يقضي وسام ّ
صباغ نهاره مع رجل
األع �م��ال ال�ل�ب�ن��ان��ي وامل �خ��رج ال�س��اب��ق
ج��اد صوايا (ال�ص��ورة) .ب��دأ املشوار
ب��زي��ارة أح��د املشاريع العقارية التي
يملكها صوايا قبل أن يأخذه ضيفه
في زيارة إلى قبرص .هذه التفاصيل
وغ�ي��ره��ا تتابعونها ف��ي حلقة اليوم
من «خدني معك».

وقرد لهاني رمزي

« MBCمصر»

< 00:00

ف� � ��ي س� � �ه � ��رة ت � �ج � �م ��ع ب �ي ��ن اإلع � �ل� ��ام
والسياسة والضحك ،يستقبل هاني
رم� ��زي ف��ي «ال �ل �ي �ل��ة م��ع ه��ان��ي» ال �ي��وم
امل��ذي��ع أس��ام��ة منير (ال �ص ��ورة) ال��ذي
ي �ه��دي��ه ق� � ��ردًا وي �ع �ط �ي��ه دروس � � ��ًا ف��ي
ال �ح� ّ�ب ،ق�ب��ل أن ي�ط��ل أح ��د امل��رش�ح�ين
لالنتخابات الرئاسية الشيخ سامي
في الفقرة الثانية.

