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تلفزيون

ثقافة وناس

رمضان 2016

«لست جارية» ناجي طعمة يعيد النظر بمفهوم «الشرف»
دمشق ـــ محمد األزن
ي ـب ــدو ال ـط ــري ــق ش ــاه ـق ــا إلـ ــى إح ــدى
ّ
ّ
السكنية املطلة على ضاحية
الجزر
الشام الجديدة ،حيث زارت «األخبار»
أخـ ـيـ ـرًا ك ــوال ـي ــس ت ـص ــوي ــر مـسـلـســل
«لست جــاريــة» .يغالب فريق العمل
ب ــرودة الـطـقــس ،ومــوجــة اإلنـفـلــونــزا
التي ضربت موقع التصوير ،باذلني
جـهــودهــم إلت ـمــام عملهم فــي الــوقــت
املـحــدد (سـتــون يــومــا ،ب ــدأت يــوم 10
كانون ّ
األول /ديسمبر الفائت).
اخـ ـ ـت ـ ــار املـ ـ ـخ ـ ــرج نـ ــاجـ ــي ط ـع ـم ــي أن
تــوحــي ً إضـ ــاءة الـلــوكـيـشــن بــالـكــآبــة،
عــاكـســة ص ــراع الـبـطـلــن ّعـبــد املنعم
عمايري (غالب) ،وكندا حنا (ميس)،
والتناقض بني السواد الطاغي الذي
ي ـش ـي ـعــه سـ ـل ــوك الـ ـ ـ ـ ــزوج ،وم ـس ــاح ــة
بياض تسعى الــزوجــة إلــى فرضها،
والتمسك بها حفاظًا على أسرتها.
الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا «كـ ــانـ ــت ت ـن ـطــوي
عـلــى ح ـ ٍّـب كـبـيــر ،تـكـلــل ب ــال ــزواج ،إال
ّ
أن ه ــذا الـ ــزواج يـتـحـ ّـول إل ــى مــأســاة،
ّ
حني يكتشف الــزوج ليلة الــزفــاف أن
عروسه تخفي سرًا كبيرًا ،ما يجعل
حياتها معه جحيمًا ،بعد رضوخها
شعورها بالذنب
لشرطه تحت وطأة
ً
ً
ـا
ـ
م
أ
ـه،
ـ
ل
ـة
ـ
ي
ـار
ـ
ج
العمر
والـبـقــاء مــدى
ً
منها في استعادة ّ
حبه لها ،سالكة
كــل الـسـبــل املــؤديــة لــذلــك ،حـتــى على
حساب كرامتها وأنوثتها».
ـرح قـلـيــل ،ابـتـســامـ ٌ
فـ ٌ
ـات شـبــه ن ــادرة،
ٌ
ٌ
ودم ــوع كثيرة تذرفها كندا مشهدًا
ت ـ ـلـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أمـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــري ،فــي
ً
دوري ـ ـ ــن ي ـت ـط ـل ـبــان اشـ ـتـ ـغ ــاال ك ـب ـي ـرًا
ّ
على املستوى النفسي .لكن املمثلة
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ال ـت ــي أجـ ـ ــادت أداء أدوار
ّ
ّ
بشكل
الفتيات القويات ،واملتمردات
ٍ
أو بـ ــآخـ ــر ،ال ت ـع ـت ـبــر فـ ــي حــدي ـث ـهــا
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «مـ ـي ــس ضـعـيـفــة،
ب ــل تـتـجـســد ف ـي ـهــا قـ ــوة املـ ـ ــرأة الـتــي
يمنحها إيــاهــا الـحــب للحفاظ على
وجـ ــودهـ ــا ،وع ــائ ـل ـت ـه ــا ،وشــري ـك ـهــا،
وتـ ـتـ ـحـ ـم ــل ألجـ ـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك اإله ـ ـ ــان ـ ـ ــات،
والقسوة ،واالستفزازات املتكررة من
حبيب أصبح زوجها ،اقتناعًا منها
ّ ٍ
ها املسؤولة ّ
عما يحدث ،وليس
بأن
ه ـ ــو» .م ــن ج ـه ـتــه ،يـ ــرى ع ـبــد املـنـعــم

عبد
المنعم
عمايري
وكندا
ّ
حنا في
مشهد
من العمل

ّ
ّ
ضحية ملجموعة
عمايري أن «غالب
ّ
تقاليد وأع ــراف اجتماعية شرقية،
ويعاني من عقد بسبب تلك األعراف
التي ال يستطيع تجاوزها كغالبية
ّ
الشباب العربي .لذلك لم يتمكن من
تـقـ ّـبــل واق ــع اص ـطــدم بــه ليلة زفــافــه،
بـعــد اكـتـشــافــه س ـرًا أخـفـتــه حبيبته
عنه ،فيقابلها بسلوك عدائي ،يعززه
اسـ ـتـ ـع ــداده ال ـن ـف ـســي ل ـه ــذا ال ـس ـلــوك
ـون
ن ـت ـي ـجــة ن ـش ــأت ــه فـ ــي جـ ــو م ـش ـح ـ ٍ
بــالـعـنــف الـ ــذي طــاملــا م ــارس ــه وال ــده
ت ـجــاه وال ــدت ــه ،ف ـت ـحـ ّـول ف ــي الـنـهــايــة

«بمناقشة قضية ان ـقــاب الـقـيــم في
م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـع ــاص ــرة،
وانـ ـحـ ـس ــار م ـف ـه ــوم الـ ـش ــرف بـحـيــث
لــم يعد يشمل إال مــا يتعلق بــاملــرأة،
بينما غالبًا ما ينظر إلى االنحرافات
األخالقية األخرى كالغش والرشوة،

يخوض المسلسل في
عوالم الفساد ،والصراع الطبقي
ومفهوم «الشرف»

إلى شخص مريض نفسيًا» .ويشير
الـنـجــم ال ـس ــوري مـخـتـتـمــا حــديـثــه لـ
«األخـبــار» إلــى كــون العمل «يتناول
أزمــات نفسية ،واجتماعية ،وأسرية
ع ـ ـ ــدة تـ ـع ــان ــي مـ ـنـ ـه ــا م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا
ّ
ومهدت ملا وصلنا إليه».
العربية،
يـتـخــذ مـسـلـســل «ل ـســت ج ــاري ــة» من
ّ
املتشعبة
مــأســاة مـيــس وعــاقــاتـهــا
ب ـمــن ح ــول ـه ــا؛ إطـ ـ ــارًا ع ـ ّ
ـام ــا لـحـكــايــة
ي ـل ـخـ ّـص ـهــا الـ ـك ــات ــب ف ـت ــح الـ ـل ــه عـمــر

ّ
واسـتـغــال الـنـفــوذ ،على أنـهــا دالئــل
شـ ـ ـط ـ ــارة ،مـ ــا ج ـع ــل نـ ـس ــاء ك ـث ـي ــرات
ي ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـردن ،وي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزن ال ـك ـث ـي ــر مــن
األع ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــد» .ويـ ـخ ــوض
املسلسل في عوالم الفساد ،والصراع
ال ـط ـب ـق ــي عـ ـب ــر ش ـخ ـص ـي ـتــي والـ ـ ــدي
ٍّ
البطلني ،وعالقة كل منهما بأسرته؛
راس ـم ــا صـ ــورة ع ــن مـجـتـمـ ٍـع مـخـتــل،
ينخر السوس في خليته األساسية

ً
أي األسـ ـ ــرة .م ـث ــا ،أب ــو نـ ــورس وال ــد
ّ
مـيــس (عـبــد ال ـهــادي ال ـصــبــاغ) رجــل
ظ ــال ــم ،ال ي ـت ــرك ث ـ ــأرًا ل ــه م ـه ـمــا طــال
الزمن ،ويتجاوز كل الخطوط الحمر
لتحقيق مـصــالـحــه ،وإل ـح ــاق األذى
بمن يقف في وجهه ،من دون مراعاة
ـرص على
أي اعـتـبــار أخ ــاق ــي ،وي ـحـ ً
أن يكون أوالده الــذكــور نسخة عنه.
أم ــا رج ــل األع ـم ــال فـ ــؤاد والـ ــد غــالــب
(زهـ ـي ــر رمـ ـ ـض ـ ــان) ،ف ـه ــو ان ـت ـه ــازي،
جـشــع ،اسـتــولــى عـلــى أم ــوال زوجـتــه
الـ ـس ــابـ ـق ــة حـ ـن ــان الـ ـت ــي ذاق ـ ـ ــت عـلــى
يـ ــده األمـ ـ ّـريـ ــن ،وان ـع ـك ــس ظـلـمــه لها
ع ـلــى اب ـن ـهــا واب ـن ـت ـه ــا ،ف ـت ـحــوال إلــى
شخصني مأزومني .كما يسعى األب
ّ
تخليه عــن أســرتــه ،إلــى تحقيق
بعد
مصالحه ،عبر العديد من العالقات
النسائية القائمة على االستغالل.
تـ ــؤدي دور ح ـن ــان أم غ ــال ــب املـمـثـلــة
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ض ـح ــى الـ ــدبـ ــس ،وت ــؤك ــد
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» س ـع ـي ـه ــا ألداء ه ــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ب ـع ـي ـدًا عـ ــن «ال ـ ـصـ ــورة

ّ
فرغم مالمح
النمطية للمرأة املعنفة،
ّ
ّ
ـأم
االنـكـســار فــي عينيها ،إال أن ـهــا كـ ً
تتنزع لحظات القوة كي تبقى واقفة
إلى جانب ولديها ،وتوجههما ،رغم
إمـ ـع ــان أف ـعــا ّل ـه ـمــا ف ــي تـحـطـيـمـهــا».
ّ
وت ــوض ــح بـ ـ ــأن ال ـع ـم ــل «يـ ــركـ ــز عـلــى
ّ
نقطةٍ في غاية األهمية هي أن العنف
ّ
يتحول إلى ّ
دوامة تنتقل من جيل إلى
ٌ
جـيــل ،مــا لــم يكن هـنــاك وع ــي لــذلــك».
هكذا تتحول ابنتها منى «إلى عقدة
ّ
نـفـسـيــة م ـت ـحــركــة» ع ـلــى ح ــد وصــف
امل ـم ـث ـل ــة رنـ ـ ــا ش ـم ـي ــس لـلـشـخـصـيــة
ال ـتــي تـجـســد ّهــا فــي مسلسل «لست
ج ــاري ــة» ،لـكــنـهــا «ط ـي ـبــة ّ ،وب ـق ــدر ما
تبدو أفعالها قاسية ،إال أنها خارجة
عـ ــن إرادت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وم ـ ـ ـبـ ـ ــررات ق ـســوت ـهــا
واضحة للمشاهدين ،حيث تسيطر
عليها امل ـخ ــاوف مــن خ ــوض تجربة
الحياة الــزوجـيــة ،بسبب فشل زواج
ّأمها».
في املقابل ،تظهر عائلة بشير مهران
(أح ـمــد راف ــع) كـمــن ت ـقــاوم الـطــوفــان،
ح ـيــث يـتـعــن ع ـلــى ال ــرج ــل مــواجـهــة
عــدوانـيــة أب ــو ن ــورس ،بــال ـتــوازي مع
ـات كثيرة تعترض جـهــوده في
عـقـبـ ٍ
تنشئة أســرة صالحة ،أهمها تحكم
«ق ــان ــون الـ ـش ــارع بـتــربـيــة أوالدنـ ـ ــا».
ضمن هذا اإلطار ،سيتطرق املسلسل
إلــى تجربة صعبة عاشها حــن قام
أحد أبنائه رائد ( ّيــؤدي دوره املمثل
ال ـ ـشـ ــاب مـ ـج ــد حـ ــنـ ــا) بـ ــرشـ ــوة أح ــد
مــوظـفــي االم ـت ـحــانــات ف ــي الـجــامـعــة
ل ـت ـس ـه ـيــل ن ـج ــاح ــه .ك ـم ــا ي ـق ــع االب ــن
ضحية موقف حبيبته منى العدائي
املسبق من الرجال.
«ل ـس ــت ج ــاري ــة» تـنـتـجــه «املــؤس ـســة
ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـامـ ـ ــة ل ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي
واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ملـ ــوسـ ــم درامـ ـ ـ ـ ــا ،2016
بــال ـش ــراك ــة م ــع مــؤس ـســة «الـ ـف ــارس»
السينمائي الـتــي يملكها ويديرها
ناجي طعمي .ويضم العمل «املقتبس
عن ّ
قصة حقيقية» على قائمة أبطاله
أيـ ـض ــا :س ــوس ــن م ـي ـخــائ ـيــل ،إم ـ ــارات
رزق ،يزن خليل ،تولني البكري ،رشا
ب ــال ،مــديـحــة كـنـيـفــاتــي ،عـهــد ديــب،
يــامــن سليمانّ ،يــوســف عـ ّـســاف ،مي
م ــره ــج ،وفـ ــاء ب ــش ــور ،ري ــم م ـع ــروف،
وممثلني كثرًا آخرين.

ريموت كونترول

املنطقة إلى أين؟

«امليادين»

< 20:30

تـشـهــد املـنـطـقــة تـ ـط ـ ّـورات سـيــاسـيــة
وعـسـكــريــة مـتـســارعــة ،وخصوصًا
لـجـهــة ت ـق ـ ّـدم الـجـيــش ال ـس ــوري على
األرض ف ــي م ـن ــاط ــق عـ ـ ـ ّـدة ودخ ـ ــول
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــراقـ ــي إلـ ـ ــى ال ـ ــرم ـ ــادي،
ً
فضال عن تـ ّ
العالقات بني إيــران
ـأزم
ّ
والسعودية .انعكاسات كل هذا على
واقــع الشرق األوســط يطرحها اليوم
سامي كليب على طاولة البحث في
بــرنــامــج «لـعـبــة األم ـ ــم» .أم ــا ضـيــوف
الحلقة فهم :وزير املصالحة السوري
علي حيدر (ال ـصــورة) ،والصحافي
فــي جــريــدة «الـسـفـيــر» والـخـبـيــر في
ال ـح ــرك ــات ال ـج ـه ــادي ــة ع ـبــدال ـلــه علي
سيلمان ،إضافة إلى مدير املجموعة
الـعــربـيــة ل ـلــدراســات االسـتــراتـيـجـيــة،
واثق الهاشمي ،في بغداد.

لبنان في لهيب املنطقة

mtv
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ت ــداع ـي ــات إع ـ ــدام ال ـش ـيــخ ن ـمــر الـنـمــر
ستحضر أيضًا فــي «بموضوعية»
ع ـلــى «قـ ـن ــاة امل ـ ـ ـ ّـر» .ك ـيــف سـيـتـطـ ّـور
الـ ـص ــراع ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ اإلي ــران ــي في
املنطقة من اليمن إلى العراق وسوريا
ولبنان؟ وهــل تكون مبادرة ترشيح
ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة الضحية
األولـ ــى؟ وبـعــد هـجــوم الـسـيــد حسن
نصرالله على السعودية ،كيف سيرد
ح ــزب ال ـلــه وأيـ ــن؟ وع ـلــى أي أس ــاس
يستمر حواره مع ّ
«تيار املستقبل»؟
هــذه األسئلة وغيرها يطرحها وليد
ع ـبــود الـلـيـلــة عـلــى الــرئ ـيــس الـســابــق
للحزب السوري القومي االجتماعي
جـ ـ ـ ـب ـ ـ ــران ع ـ ــريـ ـ ـج ـ ــي (ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة)،
والـصـحــافــي محمد س ــام ،والكاتب
السعودي خالد الدخيل.

ما ال تعرفونه عن الحشد الشعبي

«املنار»

< 21:30

قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،ع ــرض ــت «قـ ـن ــاة
امل ـق ــاوم ــة» ّأول ج ــزء م ــن بــرنــامــج
«على تماس» (إعداد وإخراج أيمن
زغ ـ ـيـ ــب) ال ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاول م ــوض ــوع
الحشد الشعبي في العراق .الليلة،
يستمكل الـبــرنــامــج هــذا املــوضــوع،
وتـعــرض املحطة الـجــزء الثاني من
الــوثــائ ـقــي ال ــذي يـتـضـ ّـمــن مـشــاهــد
خــاصــة عــن ال ـعــراق ُت ـعــرض ّ
للمرة
األولى.
ّ
ت ـش ــكــل ال ـح ـل ـقــة ع ــام ــة ف ــارق ــة ملــا
ّ
تتضمنه من معلومات دسمة .ما
ه ــو ع ـمــل ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي؟ ومــا
هي أهدافه التي يسعى إليها؟ وما
هي الصعوبات التي تواجه الحشد
ومـ ـ ــن أيـ ـ ــن ي ـت ـل ـق ــى الـ ــدعـ ــم املـ ـ ــادي
والقتالي؟ األجوبة في حلقة الليلة.

فاروق الباز «بصراحة»

«سكاي نيوز عربية»

توقعات صادمة

< 22:00

ت ـس ـت ـض ـي ــف اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـس ــوري ــة
زي ـنــة ي ــازج ــي ال ـي ــوم ف ــي بــرنــامـجـهــا
«بصراحة» عالم الجيولوجيا املصري
فـ ــاروق ال ـبــاز (الـ ـص ــورة) .ال ش ـ ّـك ّأن
مشوقًا ،وال ّ
الحوار سيكون ّ
سيما ّأن
ً
للباز تاريخًا حافال في هذا الحقل ،إذ
عمل في وكالة «ناسا» للمساعدة في
التخطيط لالستكشاف الجيولوجي
للقمر .ومــن بني املهمات التي شارك
فيها :اختيار مــواقــع الهبوط لبعثات
«أبــولــو» ،وتــدريــب ّرواد الفضاء على
انتقاء ّ
عينات مناسبة من تربة القمر،
وإح ـض ــاره ــا إل ــى األرض ل ـلــدراســة.
ش ـغ ــل الـ ـب ــاز م ـن ــاص ــب ع ـ ـ ـ ّـدة؛ مـنـهــا:
مــديــر «مــركــز تطبيقات االستشعار
ع ــن بـ ـع ــد» ف ــي «ج ــامـ ـع ــة بــوس ـطــن»
األميركية.

«الجديد»

< 21:30

ّ
أطل معظم ّ
البصارين في ليلة
بعدما
رأس الـسـنــة عـلــى مختلف الـقـنــوات
الـعــربـيــة والـلـبـنــانـيــة ،يستقبل تمام
بـلـيــق ف ــي بــرنــامـجــه «ب ــا تشفير»
الليلة ّ
بصارة لم َيكشف عن اسمها،
ّ
م ـك ـت ـف ـيــا بــال ـت ـعــريــف ع ـن ـهــا بــأن ـهــا
«م ـ ـفـ ــاجـ ــأة» .ت ـك ـشــف الـ ـع ـ ّـراف ــة عــن
تــوقـعــات ســوف تـصــدم املشاهدين
(كـمــا قـيــل فــي ال ـبــرومــو الـتــرويـجــي
للبرنامج) ،على غرار مقتل الرئيس
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،وه ـج ــرة
اللبنانيني من بلدهم .كما ستكشف
ال ـب ـ ّـص ــارة ع ــن أس ـم ــاء شخصيات
لبنانية ســوف يتم اغتيالها قريبًا،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أحـ ـ ـ ــداث سـيـشـهــدهــا
املجلس النيابي اللبناني .فمن هي
صاحبة تلك التوقعات؟

الليلة مع كوبوال!

Arte
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ت ـعــرض ال ـق ـنــاة الـفــرنـسـيــة األملــانـيــة
الـ ـلـ ـيـ ـل ــة أح ـ ـ ــد أف ـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
األميركي فرانسيس فــورد كوبوال.
فيلم «بيغي سو ّ
تزوجت» ()1986
درام ـ ـ ــا ك ــوم ـي ــدي ــة تـ ـ ــؤدي بـطــولـتـهــا
كاثلني تورنر التي تجسد شخصية
امـ ـ ــرأة ف ــي مـنـتـصــف ال ـع ـمــر وعـلــى
ّ
وش ــك ال ـط ــاق .إال أن ـهــا ف ـجــأة تجد
نفسها في عودة إلى األيام املاضية،
حني كانت ال تــزال في الجامعة في
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،م ــا ق ــد يـعـيــد تـشــريــع
االحـتـمــاالت واألف ــق أمــامـهــا لتغيير
مسار حياتها .لكن األمور ستتخذ
منحى أكثر تعقيدًا .العمل الذي كتبه
ال ـث ـنــائــي ج ـيــري لـيـشـتـلـيـنــغ وأرل ــن
ســارنــر ،يـشــارك فــي بطولته النجم
نيكوالس كيدج.

