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مسلسل

باب الحارة « :5العكيد» أبو شهاب راجع
املسلسل الشامي الشهير،
سيعرض جزءه األخير في
نهاية
رمضان املقبل ،ليضع ّ
ألسئلة كثيرة بقيت معلقة
من الجزء الرابع .وسيشهد
املوسم الجديد دخول بعض
املمثلني الجدد ،وظهور
شخصيات من األجزاء السابقة
باسم الحكيم
ال ي ��زال «ب ��اب ال �ح��ارة» م�غ�ل�ق��ًا .ويصعب
على أهل الصحافة واإلع�لام فتحه ــــ ولو
ج��زئ�ي��ًا ـ�ـ�ـ�ـ ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات عن
املخرج
الجزء ّ
الخامس واألخير .علمًا بأن ّ
ّ
بسام املال أبقى نهاية الجزء الرابع معلقة
�ن اح �ت �م��ال ،كأنه
وم�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى أك � ًث��ر م� ً
ينهي حلقة ال فصال كامال.
إذًا ،م�م�ن��وع دخ ��ول ال�ص�ح��اف��ة إل��ى قلب
الحارة وممنوع على املمثلني التصريح
أو ال�ت�ح��دث ع��ن أدواره� ��م ،ك��ي ال يفسدوا
الجزء
ع �ل��ى امل �ش��اه��د م �ت �ع��ة م ��ا ي�ح�م�ل��ه
ّ
الخامس من مفاجآت .وقد اعتبر املال أن
ه��ذه امل�ف��اج��آت سترتبط ب�ص��ورة خاصة
بالعقيد أبو شهاب وبأم جوزف.
ّ
ألصحاب
السرية ،تعطي
هذه الهالة من
ً
ال�ع�م��ل امل�س�ت�م��ر ب�ن�ج��اح س��اح��ق ،سلطة
في تقديم املعلومات «بالقطارة» من أجل
مزيد من التشويق واإلث ��ارة .وال�لاف��ت أن
�ذي ي �ت��ول��ى اإلش� � ��راف على
ب �س��ام امل�ل�ا ال� � ّ
سلم إخ��راج الجزء األخير
العمل ،بعدما ّ
ّ
ألخيه مؤمن املال ،ال يتحدث عن تفاصيل
ّاألح � ��داث إال ق �ل��ة ق�ل�ي�ل��ة م��ن امل �م �ث �ل�ين .إذ
إن ك��ل ممثل يسلم دوره ف�ق��ط ،م��ن دون
االطالع على باقي األدوار واألحداث.
ُ
وقد ك ِشف أخيرًا عن دخول قصي خولي
ف��ي ش�خ�ص�ي��ة أب ��و دي � ��اب ،ف��ي دور زبال
منافق ومحتال سيخلق الشغب ويثير
البلبلة في الحارة على طريقة اإلدعشري
(بسام كوسا) ،وأبو غالب (نزار أبو حجر)
وأب ��و ص�ط�ي��ف (م �ع��ن ع�ب��د ال� �ح ��ق) ...كما
ستنضم إل��ى ال�ج��زء األخ�ي��ر ناهد حلبي
ً
ب��دال من صباح بركات في دور أم حاتم،
ّ
الخمري في شخصية هدى ابنة
ونجالء
ً
أبو بشير بدال من رشا التقي ،إضافة إلى
ّ
الشخصيات
عنود خربطلي ،إلى جانب
األس��اس� ّ�ي��ة وأب��رزه��ا وفيق الزعيم ووائل

تسميته .ويبدي إعجابه بالطريقة التي
اس�ت� ًط��اع فيها أن يجعل م��ن أب��و شهاب
ب �ط�لا ل�ل�ج��زء ال��راب��ع م��ن دون أن يظهره
ف��ي ّأي م�ش�ه��د م��ن ال �ج��زء ال ��راب ��ع ،وال أن
ي �ت �ك��ل��ف ع�ل�ي��ه ف�ل�س��ًا واح � � �دًا .ك �م��ا يدافع
ع��ن أس �ل��وب اخ�ت�ت��ام ال�ع�م��ل م�ع�ل�ق��ًا« ،ألن
ال��درام��ا ال�ع��امل� ّ�ي��ة تتبع ال�ط��ري�ق��ة نفسها،
إبداع املخرج»
ولعبة األجزاء تعتمد على ً
وي�ض�ي��ف« :ال �ح��دث ك��ان م�خ�ب��أ ع�ل��ى أهل
ال �ح ��ارة ،إذ أراد امل �خ��رج ك�ش��ف األحداث
ل�ل� ُ�م�ش��اه��د وإب �ق��اء ه��ا م�ج�ه��ول��ة بالنسبة
ّ
الشخصيات».
إلى
هكذا ،اكتشف ينّالنمس (مصطفى الخاني)
ً
مثال ،ورقة تب حقيقة مأمون بك (فايز
قزق) ،ولم يكشفها أمام أهل الحارة ،ولم
ُيعرف مصير أبو شهاب (سامر املصري)،
وال معتز (وائل شرف) الذي كانت حياته
رمضان).
م�ه��ددة م��ن أب��و ج��ودت (زه�ي��ر
ّ
وك ��ي ال ًي�ف�ق��د ال �ع �م��ل ن �ج��وم��ه ،ف ��إن املال
ً
أحياء من
وجد حال لينبعث أركان العمل

ل��ف مقتلها ب�ع��ض ال�غ�م��وض ف��ي نهاية
الجزء املاضي ،سيتبني أنها تختبئ في
أح ��د م �ن��ازل ال� �ح ��ارة ،وس� ُ�ي�ك�ش��ف مصير
ال�ع�ق�ي��د أب ��و ش �ه��اب ف��ي ال �ج��زء ّ الجديد.
تصريحات امل�لا املبهمة
وه��ذا ما تظهره
ّ
ب �ع��ض ال� �ش ��يء ،وم ��ا أك � ��ده أخ �ي �رًا املمثل
حسن دك��اك (أب��و بشير) لبعض املواقع

ُك ِشف أخيرًا
عن دخول قصي
خولي في شخصية
أبو دياب

ج��دي��د ،ف��أم ج��وزي��ف (منى واص��ف) التي

ّ
ّ
اإللكترونية .إذ قال إن «أم جوزف لم تقتل
ب��ل ه��ي مختبئة عند أب��و بشير الفران».
األح� ��داث «ح�ق�ي�ق��ة مأمون
ك�م��ا
ستكشف ّ
ينّ
بك ،الذي يتب أنه عنصر فرنسي يرتدي
مالبس ّ
عربية وتعلق مشنقته في الساحة

أم��ام الجامع» .وينقل عن دك��اك أيضًا أن
أب��و عصام (عباس ال�ن��وري) موجود في
ال �ح��ارة .علمًا ب��أن ال �ن��وري ل��ن ي�ع��ود إلى
العمل رغ��م املصالحة بينه وب�ين املخرج
ّ
امل �ل�ا أم� ��ام ال �ج �م �ه��ور ف��ي ب��رن��ام��ج «كالم
نواعم» على «أم بي سي».
ّ
رئيسية
وي�ش�ه��د «ب ��اب ال �ح��ارة» أح��داث��ًا
تتعلق بعائلة أبو حاتم (وفيق الزعيم)،
الذي يعتقل في ّ سياق األحداث ،مع ابنته
ش��ري�ف��ة ال�ت��ي ي��ت�س��ع دوره ��ا .ك�م��ا يتزوج
م ��أم ��ون ب ��ك ب �ف��ري��ال (وف� � ��اء موصللي).
وي � �ع� ��ود رج � � ��ال ال� � �ح � ��ارة إل� �ي� �ه ��ا بعدما
اض�ط��روا إل��ى ال�ه��روب منها تحت ضغط
الفرنسيني .ولن تظهر حارات جديدة ،بل
تتركز معظم األح��داث في ح��ارة الضبع،
إض ��اف ��ة إل� ��ى ع�ل�اق ��ة ود وم �ح� ّ�ب��ة وزواج

تنشأ بني حارة الضبع وحارة أبو النار.
كما يتوسع دور النمس وي��أخ��ذ منحى
ّ
تصاعديًا ،ويظل عصام (ميالد يوسف)
ّ
متربعًا على ع��رش ال��زوج��ي��ة ،وق��د يكون
مرشحًا لزواج جديد.
وت�ب�ق��ى ت �س��اؤالت ك�ث�ي��رة ف��ي ب��ال عشاق
«باب الحارة» الذي كتب أجزاءه الخمسة
ك �م ��ال م � ��رة ،وأب� � ��رز ه� ��ذه األس� �ئ� �ل ��ة :متى
ستكون عودة أبو شهاب ونهايته؟ وحني
ي �ت �ك �ل��م امل� �خ ��رج ع ��ن ن �ه��اي��ة أب� ��و شهاب،
فهل ًيقصد أن��ه سيظهر حيًا أم سيعود
مقتوال؟ وماذا سيحمل قصي خولي معه
ف��ي ش�خ�ص� ّ�ي��ة أب ��و دي� ��اب ،ه��و ال ��ذي كان

مرشحًا لدخول ال� ًح��ارة سابقًا وقيل إنه
ك��ان سيحل ب��دي�لا ملعتز أو للعقيد أبو
شهاب ،قبل أن تصحح ال�ص��ورة بالقول
إن � ��ه س �ي ��د ّخ ��ل ف� ��ي ش �خ �ص� ّ�ي��ة مختلفة.
ويواصل امل�لا متابعة أح��داث الحارة في
األسابيع القليلة املقبلة ويستعد للبدء
بتصوير عمله املقبل مع «أم بي سي» قبل
حلول املوسم الرمضاني.

الشام
أيضًا وأيضًا

ّ
ّ
املال مخرج مبدع
ال شك في أن بسام ّ
وصاحب رؤي��ة ،بما أن��ه استطاع
ّ
صنع «ملحمة» درامية أخذها من
حارات الشام القديمة وبنى عليها
خمسة أجزاء متتالية ،تولع بها
الجمهور .وهذه األج��زاء مرشحة
ُ
ألن تبنى عليها أج��زاء أخرى لكن
يكتب وفيق
بصيغة مختلفة .إذ
ً
ّ
الزعيم (ال��ص��ورة) ،عمال شاميًا
سيعرض حصريًا على  mbcفي
رمضان  ،2011وسيحمل شخصيات
م��ن ب���اب ال���ح���ارة .ب��ع��ض هذه
الشخصيات انتهى دورها في الجزء
ّ
الخامس .وتتوقع مصادر مقربة من
املال أن يحقق املسلسل الجديد
ّ
شعبية أكبر.

شرف وميالد يوسف وصباح الجزائري
وأناهيد ّ
فياض...
وهي
وي� �غ ��ازل أح ��د ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ،mbc
ّ
القناة التي تعرض املسلسل ،بسام املال
أو «اآلغ ��ا» ك�م��ا يحلو ل��ه ول�ف��ري��ق العمل
مشهد من
«باب الحارة »5

ريموت كونترول

دعوا األطفال يأتون إلى مالك

حكاية أكبر مستشفيات جدة

< 20:00

21:30 < lbc

«اآلن»

ب � َ�م ي�ح�ل��م األط� �ف ��ال؟ م ��ا ه ��ي أمنيات
األوالد ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي؟ وم��ا الذي
ي �ح��ول دون ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا؟ ي �ط��رح مالك
مكتبي ه��ذه األسئلة ف��ي حلقة الليلة
من برنامج «أحمر بالخط العريض»
ع �ل��ى ش ��اش ��ة «امل ��ؤس� �س ��ة اللبنانية
لإلرسال» ،مع مجموعة من الضيوف
داخل االستديو.

يستقبل ب��رن��ام��ج «وج� ��وه وقصص»
الليلة املدير العام لـ«مستشفى سليمان
ال �ف �ق �ي��ه» ،ال �ط �ب �ي��ب م � ��ازن ف �ق �ي��ه الذي
يتحدث عن جوانب عديدة من حياته،
كما ي��روي قصة تأسيس املستشفى
وت�ح��ول��ه إل��ى أك�ب��ر م��رف��ق طبي خاص
في جدة ،وكيف نجح في تحقيق طفرة
نوعية في الخدمات الصحية.

عبد املنعم العامري عند سامية

«سما دبي»

< 21:00

حلقة ج��دي��دة م��ن ب��رن��ام��ج «نسايم»
ت �ش��اه��دون �ه��ا ال �ل �ي �ل��ة .وتستضيف
فيها سامية م��راد ،الفنان اإلماراتي
ع�ب��د امل�ن�ع��م ال�ع��ام��ري (ال �ص��ورة) في
ح��وار فني يتحدث فيه عن مشوراه
وأه � � ��م امل� �ح� �ط ��ات ال� �ف� �ن� �ي ��ة ،وألبومه
ال�غ�ن��ائ��ي ال�ج��دي��د ال��ذي يحمل عنوان
«األسطورة».

انتخابات ...وقمح فاسد

nbn

< 21:00

ّ
ي �ط��ل ك ��ل م ��ن وزي � ��ر ال ��زراع ��ة حسني
الحاج حسن (الصورة) ،والنائب تمام
سالم ،مع سعيد ّ
غريب في حلقة الليلة
من برنامج «مختصر مفيد» .وتناقش
الحلقة التطورات االنتخابية ،إلى جانب
قراءة في نتائج انتخابات جبل لبنان.
ّ
يتحدث ُالحاج حسن عن األغذية
كما
الفاسدة التي كشف عنها أخيرًا.

ً
أريد طفال

«السومرية»

إضحك ولو مع ميراي

< 18:30

ً
ّ
يمثل إنجاب األوالد عامال مهمًا في
الحياة ال��زوج�ي��ة ،ف�م��اذا يحصل ل��و لم
يتمكن الزوجان من اإلنجاب؟ موضوع
ضعف الخصوبة هو محور حلقة هذا
املساء من برنامج «صحتك بالدنيا»
ع�ل��ى ق �ن��اة «ال �س��وم��ري��ة» ،م��ع سندس
سالم .وتستضيف االختصاصي في
الجراحة النسائية هيثم طعمة.

20:40 < MTV
ض�ي��وف م �ي��راي م��زرع��ان��ي ف��ي حلقة
الليلة من برنامج «أهضم ش��ي» على
 MTVه��م ط��ون��ي ش �م �ع��ون وميريم
ع�ط��ا ال �ل��ه ،و َغ �ن��وى ووس� ��ام ح �ن��ا .إلى
َ
الدائمني في البرنامج
جانب الضيفني
عساف.
ونبيل
(الصورة)
ليالن نمري
َ
وس �ي �ن �ق �س��م ال �ض �ي��وف إل� ��ى فريقني
يتبارون في إلقاء النكات.

