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بانشي ) (Bansheeبرنامج تلفزيوني أمريكي ﺩراما يعرض على قناة سينيماكس األمريكية

بانشي

قام بكتابته جوناثن ترﻭبر ﻭ ﺩيفيد شيكلر .أحداث اﻟمسلسل تقع في قرية صغيرة في ﻭالية
بنسيلفانيا ﻭ في ﺩﻭر اﻟبطوﻟة محتاﻝ ﻭضع نفسه مكاﻥ قائد اﻟشرطة اﻟمقتوﻝ في اﻟقرية ﻭ بھذا
يفرض شكل جديد من اﻟعدﻝ في ھذه اﻟقرية ﻭ ﺫﻟك باإلضافة إﻟى تجھيز خطط ﻟمصاﻟحه
اإلجرامية ].[1
ﻟقد تمت إﺫاعة اﻟحلقة األﻭﻟى على قناة سينيماكس يوم  11يناير  ،2013ﻭ ھذا اﻟمسلسل من
ضمن خطة ﻟلقناة ﻟتطوير مسلسالتھا األصلية .ﻟقد تم تجديد اﻟمسلسل ﻟموسم آخر ،ﻟيتم إﺫاعة

النوع

آكشن ،ﺩراما

بطولة

أنتوني ستار
إيفانا ميليسيفيتش
أﻭﻟريتش تومسوﻥ
اﻟواليات اﻟمتحدة

الدﻭلة

العرض

اﻟموسم اﻟثاني عام ].2014[2


تقع أحداث اﻟمسلسل في قرية خياﻟية صغيرة تسمى بانشي في ﻭالية بنسيلفانيا .بعد مكوثه 15

عرض على

سينيماكس

العرض األﻭل

 11يناير 2013

عدﺩ الحلقات

10

مدة الحلقة

 45ﻟـ 50ﺩقيقة

سنة في اﻟسجن ﻟسرقة األﻟماﺱ من رجل عصابات أﻭكراني ،يذھب بطل اﻟمسلسل إﻟى اﻟقرية
ﻟيبحث عن شريكته في اﻟجريمة ﻭ عشيقته اﻟسابقة أنستاﺯيا .عندما يجدھا ،يعلم اﻟبطل إنھا
أصبحت إمرأة متزﻭجة ﻭ ﻭاﻟدة ﻟطفلين تحت شخصية مبتكرة ﻭ اسمھا اﻟجديد ھو "كاري
ھوبويل" .ﻭالحقا ً عندما يُقتل قائد اﻟشرطة اﻟجديد ،ينتحل اﻟبطل شخصية اﻟشرطي "ﻟوكاﺱ
ھوﺩ" ﻭ يصبح قائد اﻟشرطة اﻟجديد ﻟلقرية .اﻟموسم األﻭﻝ من اﻟمسلسل يشھد صراع اﻟبطل

ﻭصالت خاﺭجية
الموقع الرسمي www.cinemax.com/banshee
تعديل )https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8
%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A_(%D9%85%D8
(%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&section=0

ﻟلتأقلم مع حياته اﻟجديدة ﻭ اﻟشخصية اﻟمنتحلة ﻭ يحاﻭﻝ اﻟتعامل مع اﻟقائد اإلجرامي في اﻟقرية ﻭ
يحاﻭﻝ أيضا ً اﻟبقاء ھاربا ً من من رجل اﻟعصابات األﻭكراني].[3

 
/http://www.deadline.com/2011/08/cinemax-prepping-amish-country-series-executive-produced-by-alan-ball ^ .1
http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/banshee-renewed-second-season-at-416373 ^ .2
http://www.metacritic.com/tv/banshee/critic-reviews ^ .3
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