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دراما

باسل الخطيب :ليسقط الحصار (الفضائي) عن القدس
انطلق املخرج الفلسطيني
في تحقيق حلمه األثير وبدأ
امللحمي«ً .أنا
عمله
ً
تصوير ِّ
القدس» ًيقدم صورة حية
وحقيقية لـ«زهرة املدائن»
بدءًا من عام  1917حتى زمن
النكسة واالنكسارات
الكبرى
وسام كنعان

ّ
ل ��م ي �ت��وق��ف ط �ي��ف األق �ص ��ى ع ��ن مالحقة
ّ
باسل الخطيب .على م��دى ً س�ن��وات ،قدم
امل�خ��رج الفلسطيني أع �م��اال ع��ن القضية
الفلسطينية م�ن�ه��ا مسلسل «ع��ائ��د إلى
حيفا» و«يحيى ع�ي��اش» ،وفيلم «قيامة
م � ��دي� � �ن � ��ة» ...ل� �ك ��ن ال� � �ي � ��وم ،ب � ��دأ الخطيب
ب�ت�ح�ق�ي��ق أح� ��د أح�ل�ام ��ه األث � �ي ��رة بعدما
انطلق ف��ي تصوير عمل ملحمي يحكي
مأساة القدس .عن روايته «أحالم الغرس
املقدس» التي كتبها الخطيب عام ،1990
ّ
أع � � ��د امل � �خ� ��رج م� ��ع ش �ق �ي �ق��ه ت �ل �ي��د النص
ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ل�ي�ح�م��ل اس ��م «أن ��ا القدس»
سنوات.
بعدما استمر العمل عليه ثالث
ّ
وق ��د ع ��ادت ورش ��ة ال�س�ي�ن��اري��و املصغرة
إلى مصادر عدة بينها كتاب «فلسطني»
ل��روج �ي��ه غ � � ��ارودي ،و«ال � �ق� ��دس» لسامي
ال�ح�ك�ي��م ،و«امل��ذك��رة الفلسطينية» لوالد
املخرج الشاعر يوسف الخطيب.
وقد انطلق التصوير منذ أيام في أحياء
دمشق القديمة بسبب تقاربها العمراني
مع ال�ق��دس .وس�ي��ؤرخ املسلسل لـ«مدينة
ال � � �س �ل ��ام» م � ��رك� � �زًا ع � �ل ��ى خ� �م� �س�ي�ن سنة
مصيرية من تاريخها بدءًا من عام 1917
ثم مرحلة االنتداب البريطاني حتى عام
 1967وسقوط القدس وفلسطني بأكملها
ت �ح��ت االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي �ل��ي .ستمضي
أح � ��داث امل�س�ل�س��ل ف��ي خ �ط�ين يتقاطعان
ح �ي �ن��ًا وي �ف �ت ��رق ً��ان أ ًح� �ي ��ان ��ًا ،ل �ي � ًق��دم��ا في
ال�ن�ه��اي��ة ص� ��ورة ح �ي��ة وح�ق�ي�ق�ي��ة للقدس
ومأساتها الكبرى .هذه الصورة ال تعتمد
ف�ق��ط ع�ل��ى ال�ك�ت��ب األك��ادي�م�ي��ة والروايات
الرسمية وتضاريس األحداث السياسية،
بل عبر شهادات واعترافات أهلها العرب
الذين عايشوا أحداثًا استثنائية في زمن
استثنائي.
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال�ب�ن�ي��ة ،ي�ح�ق��ق املسلسل
عملية «التوثيق» بكل ما تتطلبه من فن
«ال �ت �ش��وي��ق» .وي�ت�ض� ّ�م��ن ال �خ��ط الدرامي
األساسي للعمل حكاية عائلة فلسطينية
ت�س�ك��ن ال �ق��دس ،ث��م ي �م��وت ع�م�ي��ده��ا بعد
أن يشهد س�ق��وط املدينة ف��ي ي��د الجيش

البريطاني تاركًا عائلته تواجه املستقبل
امل �ظ �ل��م وال� �غ ��ام ��ض .ون �ت��اب��ع ح �ي��اة ابنه
ال��وح�ي��د ال ��ذي ي��رح��ل ب�ع��د اح �ت�لال كامل
املدينة بعد خمسني عامًا من الصراعات
وال� �ث ��ورات وال� �ح ��روب .وم ��ن خ�ل�ال أبناء
عميد العائلة وأحفاده ،يضيء املسلسل
على األحداث الكبيرة التي تواجه القدس
من خالل ثالثة أجيال متعاقبة .يستشهد
بعضهم دف��اع��ًا ع��ن ال�ب�لاد ،بينما يغادر
بعضهم اآلخ��ر إل��ى دول عربية مجاورة
ط� �ل� �ب ��ًا ل� �ل� �ع� �ل ��م ،وي � �ن � �خ� ��رط آخ � � � � ��رون في
املقاومة بأشكالها املختلفة ،السياسية
والعسكرية والفكرية.
«ب � � � ��دأت ال� �ف� �ك ��رة ل �ل �م �س �ل �س��ل م� �ن ��ذ عشر
سنوات وتبلورت لتتحول الرغبة بإنجاز
فيلم سينمائي إل��ى مسلسل تلفزيوني»
ـ«األخبار»
ي � �ق� ��ول ب� ��اس� ��ل ال� �خ� �ط� �ي ��ب ل
ّ
ش��ارح��ًا ال �خ �ط��وات ال �ت��ي ات�ب�ع�ه��ا صناع
ّ
مطب الحصار الفضائي
العمل ملواجهة

والفلسطينية تحديدًا ،ملا لهذه القضية
م��ن ح�س��اس�ي��ة وت �ع �ق �ي��دات ش ��دي ��دة .لكن
اآلن ،ب � � � ��دأت ب � �ع� ��ض امل � �ح � �ط� ��ات تبدي
�رض ه��ذا املسلسل .وبرأيي،
اهتمامًا ل�ع� ً
ّ
ف ��إن م�س�ل�س�لا م��ن ه��ذا ال �ن��وع ي �ش� ِّ�رف أي
فضائية ستعرضه».
ل � �ك� ��ن م � � � � ��اذا ع � � ��ن م � �س � �ت� ��وى املسلسل،

سيسهل تسويق العمل
بسبب اعتماده على
مجموعة من النجوم
أبرزهم فاروق الفيشاوي

إزاء م�س�ل�س�لات م �م��اث �ل��ة .ي �ق��ول« :تبدي
الفضائيات بعض التحفظ في ما يتعلق
ب��امل �س �ل �س�لات ذات امل ��واض �ي ��ع الوطنية

ً
ّ
�اال ق��دم��ت عن
وخ �ص��وص��ًا أن ه �ن��اك أع �م� ّ
القضية الفلسطينية فقيل إن�ه��ا أساءت
لها بسبب مستواها امل�ت��واض��ع؟ يجيب
الخطيب« :ب�ع��د ع�ق��ود طويلة م��رت على
ال � �ك� ��ارث� ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ع� �ج ��ز اإلعالم
والفضائيات العربية واملعنيون بالثقافة
الكبير،
ع��ن تقديم أع�م��ال تليق ب��ال�ج��رح
ً
ب��ل ص ��ارت القضية الفلسطينية موجة
ي��رك�ب�ه��ا ك �ث �ي��رون .أج ��ل ،ه �ن��اك َم ��ن أساء
ّ
إل��ى القضية بسبب م��ا ق��دم��ه م��ن أعمال
ردي �ئ��ة فيما ل��م ت�ت�ج��اوز األع �م��ال الهامة
أصابع اليد ال��واح��دة .ويبقى للموضوع
الفلسطيني خصوصيته .ل ��ذا ،يفترض
بمن يطرح هذه القضية ضمن عمل فني
أن يكون على دراية كاملة باملوضوع».
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ن�س� ّب��ت ب�ع��ض الصحف
إل��ى الخطيب ق��ول��ه إن مسلسل «صرخة
ح �ج��ر» ال �ت��رك��ي ف�ت��ح ش�ه�ي�ت��ه الستكمال
مشروع مسلسل «أنا القدس» .هناّ ،ينفي
ال �خ �ط �ي��ب ذل� ��ك ب� �ش ��دة .إذ ي�ع�ت�ب��ر أن � ��ه ال
يحتاج إلى ِّ
محرضات خارجية كي يقدم
ً
ع �م�ل�ا ع ��ن ق �ض �ي �ت��ه ،م �ض �ي �ف��ًا« :أستغرب

ًَ
فعال تحفظ الفضائيات إزاء عرض بعض
األع� �م ��ال ال �ع��رب �ي��ة ف�ي�م��ا ت �ش � ِّ�رع أبوابها
لألعمال التركية».
إذًا ،سيدخل الخطيب السباق الرمضاني
بعمل ح� ّ�س��اس م��ن إن�ت��اج شركته (جوى
«شركة
ل�ل�إن� �ت ��اج ال� �ف� �ن ��ي) وب� �م� �ش ��ارك ��ة
ّ
�وزي» امل�ًص��ري��ة .وسيمثل
أف�ل�ام محمد ف � ً
امل �س �ل �س��ل ع � � ��ودة ق ��وي ��ة ل ��ه إل� ��ى الدراما
ال �س��وري��ة ب �ع��د غ �ي��اب س �ن �ت�ين .والرهان
سيكون هذه املرة ــــ حسب الخطيب ــــ على
ّ
ّ
ت�ق��دي��م ت��اري��خ وواق ��ع متشعب ل��م تقدمه
الدراما سابقًا .إضافة إلى تحقيق متعة
املشاهدة ،سيبرز املسلسل نضال أهالي
ال�ق��دس ض��د االح�ت�لال البريطاني سابقًا
وال �ص �ه �ي��ون��ي الح� �ق ��ًا .ورب� �م ��ا سيسهل
تسويق العمل هذه امل��رة بسبب اعتماده
على مجموعة كبيرة م��ن ن�ج��وم الدراما
ال� �س ��وري ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة وم� �ن� �ه ��م :كاريس
بشار ،وعابد فهد ،ونضال نجم ،وصباح
ال �ج��زائ��ري ،وص�ب��ا م �ب��ارك ،وت ��اج حيدر،
وتيسير إدري��س ،ومنذر رياحنة إضافة
إلى النجم املصري فاروق الفيشاوي.

فلسطين الحياة
إضافة إل��ى مسلسل «أن��ا القدس»
ال��ذي يجري تصويره في دمشق،
يستعد باسل الخطيب إلنجاز فيلم
يحكي عن القدس أيضًا .وعن هذه
التجربة ،يقول« :الفيلم مقتبس
ع��ن أح���داث حقيقية ج��رت في
فلسطني أواخ��ر عام  1947ومطلع
عام  1948ويتحدث عن مصير فتاة
مقدسية كانت تعيش في املدينة
التي كانت آنذاك محورًا لصراعات
كبيرة» .ويضيف الخطيب عن
الخط الدرامي الذي يطرحه الفيلم:
«يرصد الشريط مصير هذه الفتاة
التي تدعى «حياة» وي��روي كيف
يمكن إنسانة بسيطة أن تتحول في
هذه الظروف من ضحية إلى بطلة».
ُ
ويتوقع أن يباشر الخطيب في
تصوير فيلمه الحياة بعد االنتهاء
من تصوير «أنا القدس» مباشرة.

باسل الخطيب (يمني) خالل تصوير
املسلسل في أحياء دمشق القديمة

ريموت كونترول

أربع سنوات على «مشارف»

«املغربية األولى»

< 01:45

ّ
حمى املسابقات الشعرية على التلفزيون،
م��ا سببها؟ ه��ل ي�ح��اول اإلع�ل�ام املرئي
العربي عقد نوع من املصالحة مع األدب
وال �ث �ق��اف��ة؟ ه ��ذان ال �س ��ؤاالن يطرحهما
الزميل ياسني عدنان في حلقة الليلة من
برنامج «مشارف» على الناقد املصري
ص �ل��اح ف� �ض ��ل ،ف ��ي ال� ��ذك� ��رى الرابعة
النطالق البرنامج.

الحاج حسن بني السكود واملحكمة

كل شيء عن بهية الحريري

لبنان ...في انتظار الزلزال؟

23:00 < 1 mbc

21:30 < lbc

OTV

يستضيف س�ع��ود ال��دوس��ري الليلة
ف��ي ب��رن��ام��ج «ن �ق �ط��ة ت� �ح � ّ�ول» النائبة
بهية ال�ح��ري��ري .وتستعيد الحريري
َذكرياتها مع سنوات الدراسة وبداية
ت� �ك � ّ�ون وع �ي �ه��ا ا ّل �س �ي��اس��ي ف ��ي كنف
العائلة ،ومدى تأثرها بشقيقها رفيق
الحريري .إلى جانب دخولها معترك
السياسة واستشهاد شقيقها.

« لبنان في قلب ال ��زالزل» هو عنوان
ح �ل �ق��ة ال �ل �ي �ل ��ة م� ��ن «أح � �م� ��ر بالخط
ال �ع��ري��ض» م��ع م��ال��ك م�ك�ت�ب��ي .م��ا هي
امل�ن��اط��ق األك �ث��ر ع��رض��ة ل �ل��زالزل؟ ما
م��دى ت��أث��ر ل�ب�ن��ان ب��ذل��ك؟ وه��ل الدولة
وامل ��واط ��ن م�س�ت�ع��دان ل �ه��ذا ال �ن��وع من
الكوارث؟ يناقش مكتبي هذه املحاور
مع عدد من الضيوف.

ت �ف �ت��ح م��اغ��ي ف� ��رح ف ��ي ح �ل �ق��ة الليلة
م��ن ب��رن��ام��ج «ال �ح��ق ي �ق��ال» موضوع
صواريخ الـ«سكود» واتهام إسرائيل
ل �س��وري��ا ب�ت�ه��ري�ب�ه��ا ل� �ـ«ح ��زب الله».
ك�م��ا ت �ت �ن��اول آخ ��ر ت �ط� ّ�ورات املحكمة
الدولية ،واالتفاقيات املوقعة بني لبنان
وس��وري��ا ،م��ع ضيفها وزي��ر الزراعة
حسني الحاج حسن (الصورة).

< 20:45

الطاقة الشمسية للعرب أيضًا

«الجزيرة»

< 22:05

ي�س�ت�ق�ب��ل أح �م��د م�ن�ص��ور ف��ي حلقة
الليلة من «بال حدود» مدير «برنامج
األم��م امل�ت�ح��دة للبيئة» أخ�ي��م شتاينر
(ال �ص��ورة) ليتحدث ع��ن دور ّ
التلوث
ف� ��ي ال� �ت� �غ � ّ�ي ��رات امل� �ن ��اخ� �ي ��ة ،وإمكان
اس �ت �ف��ادة ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي م��ن الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح كطاقة نظيفة
بديلة للنفط والفحم.

عني اصطناعية ...ونظر طبيعي

«السومرية»

< 18:30

ي �ع��ان��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ن��اس فقدانهم
بسبب إصابتهم بأمراض
أبصارهم اّ
إل أن التطور التكنولوجي
داخل العنيً ،
أع �ط��اه��م أم �ل��ا ب��ال �ش �ف��اء واستعادة
ال�ب�ص��ر ب�ف�ض��ل ال �ع�ين االصطناعية.
تناقش س�ن��دس س��ال��م ه��ذا املوضوع
ف ��ي ح �ل �ق��ة ه� ��ذا امل� �س ��اء م ��ن برنامج
«صحتك بالدنيا».

