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على الشاشة

زافين يقرأ مستقبل الـ«ويب دراما»
بعد «شنكبوت» و«بيروت
آي لوف يو» ...تتناول حلقة
الليلة من «سيرة وانفتحت»
موضوع املسلسالت التي
تعرض على شبكة اإلنترنت،
انطالقًا من تجربة «بحكي؟»
التي عرضت في رمضان األخير

يطل في الحلقة
ّ
فريق عمل مسلسل
«من القلب From
»Inside

باسم الحكيم
هل يهجر الجمهور الشاشة الصغيرة،
ّ
ويتجه إلى متابعة البرامج واملسلسالت
على اإلنترنت؟ وكيف يتعامل املشاهد
العربي اليوم مع اإلنتاجات التي تعرض
ً
على الشبكة العنكبوتية؟ وهل فعال بدأ
دور ال �ت �ل �ف��زي��ون ب��االن �ح �س��ار ملصلحة
اإلن �ت��رن��ت؟ ي �ن��اق��ش زاف�ي��ن ق�ي��وم�ج�ي��ان
في حلقة الليلة من «سيرة وانفتحت»
شكل املنافسة الجديدة بني التلفزيون
واإلنترنت .ويستقبل في حلقة بعنوان
«مسلسالت أونالين» ،أصحاب تجربة
«ب�ح�ك��ي؟» ،وه��م مجموعة م��ن الشباب
الجامعيني اللبنانيني ،الذين اعتمدوا
ّ
الشخصية وم��وارده��م
على م�ه��ارات�ه��م
ال� �خ ��اص ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ث �ل�اث �ي�ن ح �ل �ق��ة م��ن
مسلسل رم�ض��ان��ي ذي ط��اب��ع إس�لام��ي
ُع ��رض ح�ص� ّ
�ري��ًا ع�ل��ى ال �ن��ت .وق��د ح��اول
ه� ��ؤالء ف ��ي ع�م�ل�ه��م االف �ت ��راض ��ي ت�ق��دي��م
ص� ��ورة م�خ�ت�ل�ف��ة ع��ن اإلس �ل��ام ف��ي زم��ن
ّ
التكهنات بشأن دور الحركات
تكثر فيه
ّ
اإلس�ل�ام � ّ�ي ��ة ال ��رادي� �ك ��ال ��ي ��ة ف ��ي امل �ش �ه��د
ال �س �ي��اس��ي ال �ع��رب��ي ب �ع��د االن �ت �ف��اض��ات
الشعبية.
في حديثه مع «األخ�ب��ار» ،يشرح زافني
أن « 12ش ��اب ��ًا وش ��اب ��ة م ��ن «ال �ج��ام �ع��ة

اﻟﺜﻼﺛﺎء

21:30

مشهد من Beirut i love you

ّ
األميركية في بيروت» شاركوا في هذا
العمل .وأرادوا من خالله تقديم صورة
جديدة ومغايرة عن الدين اإلسالمي».
وي �ش �ي ��ر اإلع�ل��ام� ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي إل � ��ى أن
مقتطفات م��ن ه��ذا املسلسل ستعرض
ضمن حلقة الليلة .وسيشهد البرنامج
ك ��ذل ��ك ن �ق ��اش ��ًا ف� ��ي ط ��ري �ق ��ة ال �ت �خ �ط �ي��ط
ل �ل �ع �م��ل وك �ي �ف �ي��ة ت� �ص ��وي ��ره .وي �ت��وق��ف
عند الصعوبات التي واجهت الشباب،
ً
س��ائ�لا ع��ن م��دى ت�ج��اوب الجمهور مع
املسلسل .ونكتشف في الحلقة إن كانوا
ّ
ي �خ��ط �ط��ون ل �ت �ص��وي��ر ج� ��زء ج ��دي ��د م��ن
العمل نفسه ،ليسأل زاف�ين « :هل يكون
رمضان  ،2012موسم دراما اإلنترنت؟».

وي�ش�ي��ر م �ق� ّ�دم «س �ي��رة وان�ف�ت�ح��ت» ّإل��ى
أن «ال �ح �ل �ق��ة س�ت�س�ت�ق�ب��ل أي �ض��ًا ص��ن��اع
م �س �ل �س��ل آخ� � ��ر ب � �ع � �ن� ��وان «م� � ��ن ال �ق �ل��ب
 »From Insideال � ��ذي أن �ت �ج��ه ف �ن��ان��ون
ه ��واة ش��ارك�ه��م ف��ي تنفيذه متطوعون
وم �م �ث �ل ��ون م �ح �ت ��رف ��ون ب �ي �ن �ه��م وس� ��ام
ص� � ّ�ب� ��اغ ،وب��ات��ري �س �ي��ا ن � ّ�م ��ور وع �ص��ام
األش � �ق� ��ر» ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن «ال � �ه ��دف م�ن��ه
إنساني بحت؛ إذ يسعى إلى التشجيع
على التبرع بالدم من دون مقابل».
وف ��ي ه ��ذه ال�ح�ل�ق��ة ال �ت��ي أع��ده��ا محمد
ب��رك��ات ،يختتم زاف�ي�ن ،سلسلة «درام ��ا
رم� �ض ��ان» ال �ت��ي ب ��دأه ��ا ق �ب��ل أس�ب��وع�ين
م��ع امل�ن�ت��ج ص ��ادق ال �ص� ّ�ب��اح .ث� ّ�م ناقش

األسبوع املاضي دراما السيرة كظاهرة
في العالم العربي ،من خ�لال مسلسلي
«ال �ش �ح��رورة» ،و«ف��ي ح�ض��رة ال�غ�ي��اب».
ويكشف زافني أنه يبدأ حلقة الليلة من
حيث أنهى الحلقة املاضية؛ «إذ أتابع
ع ��رض ص ��ور ورس��ائ��ل ل�ك��وك��ب ال�ش��رق
أم كلثوم ،تكشف عن املرحلة الضائعة
تاريخيًا من حياتها املراهقة ،ويحتفظ
بها املهاجر امل�ص��ري املقيم ف��ي أميركا
أكرم ريحان».
وم ��ع ع ��رض ح�ل�ق��ة «س �ي��رة وان�ف�ت�ح��ت»
الليلة ،ال ب��د م��ن اإلش ��ارة إل��ى أن درام��ا
اإلن�ت��رن��ت أو ال �ـ«وي��ب درام� ��ا»ّ ،
تحولت
إل ��ى ظ��اه��رة تستحق ال�ت��وق��ف ع�ن��ده��ا.
وك ��ان ��ت ال �ب��داي��ة م ��ع «ش �ن �ك �ب��وت» ،ث� ّ�م
ً
ً
ق � ّ�دم ��ت  lbcم �س �ل �س�لا م �م��اث�ل�ا ب �ع�ن��وان
( Beirut I Love Youأي لوف يو نوت).
ّ
شهية  mbcتفتح على تقديم
وه��ا ه��ي
مسلسل «كالسيفايد» املؤلف من خمس
حلقات ،على موقعها اإللكتروني mbc.
 .net/classifiedوت� ��دور أح� ��داث العمل
الذي أخرجه علي مصطفى ،حول رحلة
يخوضها أربعة أصدقاء مليئة بأجواء
التشويق واملغامرة.
«سيرة وانفتحت» الليلة 21:30
على «املستقبل»

◄ ي��واص��ل أحمد السقا تصوير دوره في
فيلم «المصلحة» ،نهاية الشهر ال�ح��ال��ي ،في
شرم الشيخ وبيروت .الفيلم من تأليف وإنتاج
وائ ��ل ع�ب��د ال �ل��ه ،وم��ن إخ ��راج س��ان��درا ن�ش��أت.
ّ
وي �ش��ارك ال�س�ق��ا ال�ب�ط��ول��ة ك��ل م��ن أح �م��د ع��ز،
وحنان ترك ،وزينة ،وصالح عبد الله ،وأحمد
منير ،وكنده علوش ،وعمرو يوسف ،وأحمد
السعدني ،ونهال عنبر.
◄ أع�ل��ن خ��ال��د ال �ص��اوي أن��ه ال ي�ق��در على
ّ
ال�ع�م��ل م��ع ف��ن��ان��ي «ال �ق��ائ �م��ة ال� �س ��وداء» ال��ذي��ن
ّ
وقفوا ضد «ث��ورة  25يناير» .ورأى أن تولي
«اإلس�ل�ام �ي �ي��ن» ل�ل�ح�ك��م ف ��ي م �ص��ر س�ي�ك��ون
ً
خطوة إل��ى ال ��وراء ،نافيا ّأي طموح شخصي
للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية.
◄ نفى طلعت زكريا ما ت� ّ
�ردد عن هجرته
ً
إل ��ى ال �ك��وي��ت ،ق��ائ�ل�ا «س��أع �ي��ش وأم� ��وت على
أرض م�ص��ر» .وأوض ��ح الممثل ال�م�ص��ري أنه
ً
بالفعل سيسافر غ��دا األرب �ع��اء إل��ى الكويت،
ل �ك��ن ل �ت �ص��وي��ر ب��رن��ام��ج «ط �ب �خ��ة وض �ح �ك��ة»
الذي ينتجه «تلفزيون الكويت» ويعرض على
الشاشة الرسمية.
ً
ً
◄ هل يصبح قصي خولي نجما عالميا؟
ً
يبدو السؤال مشروعا بعدما ج��اء في موقع
ً
ّ
سيصور فيلما
«النشرة» أن النجم السوري
م��ع الممثلة ناعومي وات��س .وأض ��اف خولي
ً
أنه يدرس حاليا اللغة اإلنكليزية في الواليات
ال�م�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة م��ن أج��ل ال�م�ش��ارك��ة في
بطولة الفيلم.
◄ قال سعيد الماروق إن عودته الى إخراج
الكليبات ال تعني ابتعاده عن عالم السينما.
وأض��اف المخرج اللبناني أن��ه يفتقد «إخ��راج
الكليبات التي لها طعم خاص».
ي ��ذك ��ر أن ال � �م ��اروق أخ� ��رج ف�ي�ل��م « 365ي��وم
س �ع��ادة» م��ن ب�ط��ول��ة أح�م��د ع��ز ودن �ي��ا سمير
غ��ان��م وص �ل�اح ع �ب��د ال �ل��ه وم ��ي ك �س��اب ،وم��ن
تأليف يوسف معاطي.

