 18ثقافة وناس • تلفزيون

الثالثاء  26تشرين الثاني  2013العدد 2160

رمضان 2014

الشام تدفن الفتنة ...وتحلم بـ«طوق البنات»
محمد األزن
سيحمل موسم درام��ا  2014مسلسالت
ّ
ُت ��د ُ
رج� �ه ��ا ش ��رك ��ات اإلن� �ت ��اج وامل �ح��ط��ات
ِ
ّ
الشامية»
العارضة ضمن بند «األعمال
ّ
رغم ه��روب بعض كتابها أو مخرجيها
من هذا التصنيف الذي بات يعني صورة
نمطية انطبعت في ذهن املتلقي إزاء هذا
ال �ن��وع م��ن امل �س �ل �س�لات خ�ل�ال ال �س �ن��وات
امل��اض �ي��ة .وأخ� �ي� �رًا ،ب� ��دأت ال�ت�ح�ض�ي��رات
ّ
الجدية ألربعة منها سينطلق تصويرها
ب� � ��دءًا م ��ن ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل وه� � ��ي« :ط ��وق
البنات»« ،بواب الريح»« ،باب الحارة ،»6
و«غربال الشام».
أول ه� ��ذه امل �س �ل �س�لات «ط � ��وق ال �ب �ن��ات»
(ت��أل �ي��ف أح �م ��د ح ��ام ��د ،وإن � �ت� ��اج ش��رك��ة
«قبنض») الذي بدأ القائمون عليه ببناء
ال��دي �ك��ورات تمهيدًا الن�ط�لاق��ة التصوير
في دمشق .العمل مؤجل منذ موسمني
وك� � ��ان م ��رش �ح ��ًا إلخ� ��راج� ��ه ع �ل��اء ال ��دي ��ن
ك ��وك ��ش ،إال أن ��ه ص ��ار أخ �ي �رًا ف ��ي ع�ه��دة
م�ح�م��د زه �ي��ر رج ��ب .ت ��دور األح � ��داث في
دم�ش��ق خ�لال ال�ف�ت��رة امل�م�ت��دة ب�ين أواخ��ر
عشرينيات القرن املاضي ،ومرحلة نيل
س ��وري ��ا ل�لاس �ت �ق�لال س �ن��ة  ،1946راوي ��ًا
ح �ك��اي��ة اف �ت��راض �ي��ة ع ��ن م ��ري ��م (ت�ج�س��د
شخصيتها املمثلة تاج حيدر) ،ووالدها
أب ��و ط��ال��ب (رش �ي��د ع� ّ�س��اف) أح ��د أع�ي��ان
ح ��ي «ال � �ق � �ن ��وات» ال��دم �ش �ق��ي .وي �ق ��ع ف��ي
ّ
حب الفتاة «الكولونيل فرانس» (مهيار
خ � �ض� ��ور) وه� � ��و ض ��اب ��ط ف ��رن� �س ��ي ج ��اء
إل��ى دم �ش��ق ل�ق�م��ع امل �ق��اوم��ة ض��د املحتل
ّ
الفرنسي .لكن الحب «يقلبه رأس��ًا على
ع�ق��ب» .وص� ّ�رح الكاتب أح�م��د ح��ام��د لنا
ّ
بأن مسلسله «يطرح العالقة مع املحتل
م��ن وج�ه��ة نظر ال �ص��راع ال�ح�ض��اري .كل
ال �ح��روب م�ه�م��ا ب�ل��غ ع ��دد ض�ح��اي��اه��ا ال
ّ
تحل إال بالحوار».
ّ
ك �م��ا ت �ع��د ش��رك��ة «س �م��ا ال �ف��ن» ملسلسل
«بواب الريح» للمخرج املثنى صبح ،عن
ّ
املرجح
نص للكاتب خلدون قتالن ،ومن
أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الحالي
في دمشق .يرصد العمل أح��داث الفتنة
ال�ت��ي ب ��دأت م��ن ج�ب��ل ل�ب�ن��ان س�ن��ة ،1860
وام� �ت ��دت إل ��ى ال� �ش ��ام .وي� �ح ��اول خ �ل��دون
ق �ت�ل�ان أن ي �ك �ش��ف م ��ن خ�ل�ال ��ه «ال �ن��واي��ا
الحقيقية وراء فتنةٍ افتعلها العثمانيون
ُ
إفقاد
وتغاضى عنها الفرنسيون ،وهي
دم �ش��ق مل��رك��زه��ا ال� ��ري� ��ادي ف ��ي ص�ن��اع��ة
الحرير في تلك الفترة» .يرفض قتالن في
مسلسله ضمن
حديثه لـ«األخبار» إدراج
ّ
يستند
ه
أن
ًا
د
مؤك
أعمال البيئة الشامية،
ّ
إل��ى وق��ائ��ع تاريخية حقيقية ،لكنه «ال
ي��أخ��ذ ال �ط��اب��ع ال�ت��وث�ي�ق��ي ،ب��ل اق�ت� ِ�ب� َ�س��ت
أحداثه عن تلك الوقائع» .وستظهر فيه
ش�خ�ص�ي��ات ح�ق�ي�ق�ي��ة ك��ان��ت ذات ت��أث�ي��ر

بارز في تلك املرحلة كاألمير عبد القادر
ال�ج��زائ��ري ،وشمدين آغ��ا ،واألب يوسف
ّ
الحداد.
وهناك أيضًا «غربال الشام» الذي يعكف
سيف رضا حامد على كتابته خالل هذه
املرحلة لصالح شركة «غولدن الين» .تبدأ
األح� ��داث ف��ي أواس ��ط عشرينيات ال�ق��رن
امل��اض��ي ُب�ع� ّ�ي� َ�د ال �ث��ورة ال�س��وري��ة الكبرى
ضد االحتالل الفرنسي ،وترصد بدايات
الحراك السياسي لنيل االستقالل .يسلط
املسلسل ال�ض��وء على م�ح��اوالت فرنسا
ت �ف �ت �ي��ت امل �ج �ت �م��ع ال��دم �ش �ق��ي ،واف �ت �ع��ال
الفتنة وال �ت��روي��ج ل��وج��وده��ا ف��ي ال�ب�لاد
ب �ح� ّ�ج��ة ح �م��اي��ة امل �س �ي �ح �ي�ين ،وي �ت �ط��رق
إل��ى ال�ح��ادث��ة التاريخية الشهيرة التي
وقف فيها فارس بك الخوري على منبر
ّ
ال�ج��ام��ع األم ��وي مخاطبًا امل�ص��ل�ين« :إذا
ك��ان��ت ف��رن �س��ا ت � ّ�دع ��ي أن �ه��ا ج � ��اءت إل��ى
بالدنا لحماية األقليات ،فمن على هذا

امل �ن �ب��ر أق � ��ول :أش �ه��د أن ال إل ��ه إال ال �ل��ه».
ّ
يقول سيف رض��ا حامد ل�ـ«األخ�ب��ار» إن
املسلسل «يمزج بني الحكاية الشعبية،
وامل��رج �ع �ي��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�ح�ك��اي��ة ،مع
بروز الجانب ّ
األول بشكل أكبر».
وال ش��ك ف��ي أن وج ��ود ج��زء س ��ادس من
«ب � ��اب ال � �ح� ��ارة» ع �ل��ى ق��ائ �م��ة إن �ت��اج��ات

يقارب «غربال الشام»
محاوالت فرنسا لتبرير
احتاللها بحجة حماية
المسيحيين

ّ
 2014سيشعل املنافسة بني صناع هذه
األعمال ،باعتبارها باتت مطلبًا رئيسيًا
ع� �ل ��ى ج� � � ��دول ال � � �ع� � ��روض ال ��رم �ض ��ان �ي ��ة
ّ
ملعظم املحطات العربية خالل السنوات
األخ� �ي ��رة .وك �ع��ادت��ه ،ي�ح�ي��ط ب� ّ�س��ام امل�لا
املشروع بتكتم شديد .ول��ن تكون هناك
م�ع�ل��وم��ات م��ؤك��دة ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد قبل
ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل ف ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م��واق��ع
ال � �ت � �ص� ��وي� ��ر ،أو م � ��وع � ��د ب� � ��دئ� � ��ه .وه� �ن ��ا
ت �ب��دو إج� ��ازة ال �ن��ص م��ن ج��ان��ب ال��رق��اب��ة
ً
ال �س��وري��ة ع��ام�لا ح��اس�م��ًا ف��ي امل��وض��وع.
ّ
ّ
ل �ك��ن م �ص��ادر م �ق��رب��ة م��ن ال�ق��ائ�م�ين على
ّ
العمل كشفت لنا أن «ت�ص��وي��ر املشاهد
الداخلية سيكون ف��ي ب�ي��وت ف��ي دمشق
ال �ق��دي �م��ة ت ��م اس �ت �ط�لاع �ه��ا أخ � �ي � �رًا» .أم��ا
م�ش��اه��د االس �ت��ودي��و ،ف�ل��م ُي�ح� َ�س��م ال�ق��رار
ّ
«األول
بشأنها ،ويتأرجح بني خيارين:
ّ
شامية في مدينة
بناء استوديو لحارة
العني اإلماراتية مشابهة ملوقع «القرية

ال �ش��ام� ّ�ي��ة» ال ��ذي ص� � ّ
�ورت ف�ي�ه��ا األج ��زاء
�لاذ
ال�س��اب�ق��ة ،وال�ث��ان��ي ه��و البحث ع��ن م ٍ
آم��ن نسبيًا ف��ي محيط دم�ش��ق ي�ت��م فيه
ب�ن��اء دي �ك��ورات «ال �ح��ارة» .وه��ذا الخيار
ق��د ي �ك��ون م �ت��واف �رًا ف��ي م��دي�ن��ة «ال �ف��ارس
ال� ��ذه � �ب� ��ي» ح� �ي ��ث ت � ��م ت� �ص ��وي ��ر أع� �م ��ال
مشابهة فيها خالل األزمة» .ال معلومات
عن «الكاستينغ» باستثناء ترجيحات
ح��ول اس�ت�م��رار معظم شخصيات «ب��اب
الحارة  »5وع��ودة «أب��و عصام» ّ
(عباس
ال � �ن� ��وري) ،وان �ض �م��ام أي �م��ن زي � ��دان إل��ى
قائمة أب�ط��ال��ه ال �ج��دد .وه�ن��اك أن�ب��اء عن
غ�ي��اب «أب ��و بشير ال �ف� ّ�ران» بسبب وف��اة
ال �ف �ن��ان ح �س��ن دك� � ��اك ،واس �ت �ب �ع��اد «أب ��و
قصي
ك��اع��ود» (الشخصية ال�ت��ي ّأداه ��ا
ّ
خ��ول��ي ف��ي ال�ج��زء ال�خ��ام��س) .األك�ي��د أن��ه
في «باب الحارة ( »6تأليف عثمان جحا،
ّ
وسليمان عبد ال�ع��زي��ز) ،سيتعاون امل�لا
ّ
مع املخرج عزام فوق العادة.

ما يريده الخليجيون
ً
ّ
املحطات
نزوال عند رغبة
الخليجية ،تتهافت شركات
إنتاج سورية مغمورة على تفصيل
أعمال «خفيفة» وفقًا ملقاس تلك
ّ
ّ
املحطات وقد باتت تصنف بالـ
«بيئي ــ كوميدي» كمسلسل ّ
«الجرة»
ّ
الذي يحضر له فادي غازي خالل هذه
املرحلة .كما بدأ سالم سويد بتصوير
مسلسل «خان الدراويش» (بيئي ــ
شامي) من تأليف مروان قاووق ،وإنتاج
شركة «الفنيقية» .حلقات العمل
من النوع املنفصل /املتصل وكل
حلقة ذات موضوع «يمكن إسقاطه
على حياتنا املعاصرة ،وتنحو
أحداثه باتجاه الطرافة» كما جاء في
تعريفه .ويؤدي بطولة العمل أندريه
سكاف (الصورة) ،جمال العلي ،غادة
بشور ،طالل مارديني ،صفوح ميماس،
سوسن أبو عفار ،أكرم تالوي،
وسمير الشماط .كما يستضيف
ّ
فنانني آخرين.

يشارك رشيد عساف
في مسلسل «طوق
البنات»

ريموت كونترول

عني البيك على الرئاسة؟

lbci

< 21:30

ّ
يطل الليلة سليمان فرنجية (الصورة)
في برنامج «كالم الناس» الذي ّ
يقدمه
م��ارس�ي��ل غ��ان��م .ي�ط��رح األخ �ي��ر أسئلة
على ضيفه ومنهاَ :م��ن امل�س��ؤول عن
عرقنة لبنان؟ وهل ربح حلفاء سوريا
األرض وال� �س� �ل� �ط ��ة؟ م� ��ن ه� ��و رئ �ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة امل �ق �ب��ل؟ وه� ��ل س�ل�ي�م��ان
ّ
فرنجية بني املرشحني؟

أسطوانة نديم معلوكة!

otv

< 20:30

ب � �ع � ��د أس� � � �ب � � ��وع ع � �ل � ��ى ال� �ت� �ف� �ج� �ي ��ري ��ن
االن �ت �ح��اري�ين ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب�ئ��ر ح�س��ن،
م��اذا ت�ق��ول ال�ق��وى السياسية املعنية؟
من املسؤول عن الجريمة وماذا بعدها؟
ك��ل تلك األس�ئ�ل��ة يطرحها الليلة جان
عزيز في برنامجه «بال حصانة» على
ضيوفه :أنطوان نصرالله ،نديم قطيش
(الصورة) ،سالم زهران وشارل جبور.

الفساد «تحت طائلة املسؤولية»؟

«الجديد»

< 21:30

تتضمن حلقة الليلة من برنامج «تحت
ط��ائ�ل��ة امل �س��وؤل �ي��ة» خ�لاص��ة الحلقات
ال� �ت ��ي ع ��رض ��ت س ��اب �ق ��ًا ،وخ �ص��وص��ًا
ال�ح�ل�ق�ت�ين ال�ل�ت�ين كشفتا ال �ف �س��اد في
املعاينة امليكانيكية ،وشركات «الفاليه»،
ّ
وتتضمن الحلقة مشاهد ل��م تعرض
سابقًا ل�ح��وارات أجريت مع أشخاص
لهم عالقة بتلك القضايا.

التراث العراقي في رحاب «امليادين»

«امليادين»

< 20:30

املمثلة العراقية إقبال نعيم (الصورة)
ضيفة زاهي وهبي الليلة في برنامجه
«ب� �ي ��ت ال �ق �ص �ي ��د» .ت �ف �ت��ح ن �ع �ي��م م�ل��ف
�ن ،ومل� ��اذا
امل� �س ��رح وال � ��درام � ��ا ال �ع ��راق �ي�ي ّ
تعتبر التمثيل مقاومة لن تتخلى عنها
بسهولة؟ ف��ي الحلقة م�ش��ارك��ات لكل
من املمثل والكاتب واملخرج سامي عبد
الحميد ،واملخرج عزيز خيون.

صرلو زمان دوري ما بان

mtv

< 21:30

ي �س �ت �ض �ي��ف ال �ل �ي �ل��ة ع � � ��ادل ك � ��رم ف��ي
برنامجه الساخر «هيدا حكي» رئيس
حزب الوطنيني األحرار دوري شمعون
(الصورة) .كما يلقي كرم الضوء على
قضايا سياسية واجتماعية بأسلوبه
ال �ك��وم �ي��دي .ف�ه��ل ي�ن�ج��ح ش�م�ع��ون في
التخلص من أسئلة كرم الحرجة؟ وهل
تطغى على الحلقة اآلراء السياسية؟

«محبوبي» أبو علي

mbc1

< 20:30

ي �ح��اور خ��ري��ج ب��رن��ام��ج The Voice
مراد بوريكي الليلة املغني ملحم زين
(الصورة) في برنامج «محبوبي أنا».
ي�ت�ح� ّ�دث «أب ��و ع�ل��ي» ع��ن موهبته في
الطفولة ،مرورًا بمرحلة البدايات الفنية،
ً
ووصوال إلى آخر ألبوماته .كما يتطرق
إل ��ى ع�لاق��ة زي ��ن ب�ب�ع��ض امل �غ �ن�ين في
الساحة الفنية ،ومنهم كاظم الساهر.

