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رمضان 2012

الكوميديا السورية موسم النأي (بالنفس) إلى دبي
دمشق ــ وسام كنعان
ال �ج��رح ال �س ��وري ل��م ي�ت��وق��ف ع��ن ال�ن��زف
منذ أكثر من ع��ام ،وأه��ل الشام ّ
يشيعون
م��وت��اه��م ي��وم� ّ�ي��ًا وس ��ط ان �ف�ل�ات ال��وض��ع
األمني .في ظل ه��ذه الظروف العصيبة،
ب��ات رس��م االبتسامة على وج��ه املشاهد
ال � �س � ��وري ص �ع �ب ��ًا .م� ��ع ذل � � ��ك ،ه� �ن ��اك م��ن
ق� ��رر ص �ن��اع��ة ك��وم �ي��دي��ا ت �ت �ح��دى امل ��وت
ال �ي��وم��ي وش �ب ��ح امل �ق��اط �ع��ة ال � ��ذي ي �ه� ّ�دد
ال � ��درام � ��ا ال � �س� � ّ
�وري� ��ة .ف ��ي ج� � ��ردة ح �س��اب
ّ
ن �ه��ائ �ي��ة مل ��ا أن �ت �ج �ت��ه ال� ��درام� ��ا ال �س��وري��ة
نّ ّ
تبي أن الكوميديا في
للموسم الحالي،
أح�س��ن ح��االت�ه��ا .ه�ك��ذا ،أنتجت «س��وري��ا
الدولية» مسلسل «س��ت ك��از» من تأليف
وإخ� � ��راج زه �ي��ر ق �ن ��وع ،ع ��ن ف �ك��رة ألي�م��ن
رض ��ا ،وش��ارك��ه ال�ك�ت��اب��ة ممثلون شباب
ج� ّ�س��دوا أدوارًا ف��ي ال�ع�م��ل ال ��ذي يعتمد
ع�ل��ى ال�ش�خ�ص� ّ�ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا رض ��ا في
ال �ج��زء األول م��ن «أب ��و ج��ان �ت��ي» .يحكي
العمل قصة شقيق أبو ليلى التوأم الذي
يعمل مدير محطة وقود على طريق سفر
وي �ض ��يء ع �ل��ى امل �ف ��ارق ��ات ال �ت��ي تحصل
م �ع��ه ،وع �ل��ى ع�لاق�ت��ه ب�ف�ت��اة ب� ّ
�دوي��ة تقيم
بالقرب من املحطة.
وي�ك�م��ل ف��ري��ق «ص �ب��اي��ا» ت�ص��وي��ر ال�ج��زء
ال ��راب ��ع م ��ن ع �م �ل��ه ال �ك��وم �ي��دي م ��ع دي�م��ا
ب� �ي ��اع ��ة ،وك � �ن� ��دة ح � �ن ��ا ،وج� �ي� �ن ��ي أس �ب��ر
إضافة إلى نجم «ستار أكاديمي» فادي
أن � � � � ��دراوس وامل �م� �ث� �ل ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة رؤى
الصبان .وتنتقل «الصبايا» في الحلقات
الجديدة إلى دبي حيث يبدأن البحث عن
فرصة عمل .من هنا ،تبدأ أحداث القصة
التي كتبتها نور الشيشكلي ويخرجها
س�ي��ف ال�ش�ي��خ ن�ج�ي��ب وت�ن�ت�ج�ه��ا «ب��ان��ة»
ّ
خليجية» ،وستختصر
وق�ن��اة «روت��ان��ا
م��دة ال�ح�ل�ق��ة إل��ى  25دق�ي�ق��ة ت�م��اش�ي��ًا مع
األس �ل��وب ال�ج��دي��د للمحطة الخليجية.
وض �م��ن ال �ش��رط ن �ف �س��ه ،أن �ت �ج��ت «ب��ان��ة»
م�س�ل�س��ل «روم��ان �ت �ي �ك��ا» ل �ش��ادي دوي �ع��ر

باسم ياخور خالل تصوير الجزء التاسع من «بقعة ضوء»
وم�ه�ن��د ق�ط�ي��ش ال ��ذي ي�ح�ك��ي ق�ص��ة حب
تنشأ بني فريق يعمل في أحد املنتجعات
ال�س�ي��اح� ّ�ي��ة ،رغ��م أن دوي �ع��ر ي �ق��دم نفسه
ك��ات�ب��ًا ك��وم�ي� ّ
�دي��ًا ف��ي ل��وح��ات «أن ��ت هنا»
للمخرج علي دي��وب ،حيث يجسد أيضًا
شخصية حلوم الرئيسية في العمل.
ويعرض في املوسم الجديد أيضًا ،عمل
آخر ّ
يقدم لوحات كوميدية هو «حصان
طروادة» للمخرج أسامة الحمد من كتابة
ورشة كتاب شباب .كذلك تطل رنا أبيض
وزه �ي ��ر رم �ض ��ان وآخ� � ��رون ف ��ي مسلسل
«ح ��ارة ال�ط�ن��اب��ر» ال�ك��وم�ي��دي ال��ذي ي��دور
ّ
الشامية ،كتبه م��روان
ف��ي أج��واء البيئة
قاووق ويخرجه املونتير فادي سليم في
أولى تجاربه اإلخراجية (إنتاج «غولدن
الي� ��ن») .أم��ا ال�س�ي�ن��اري�س��ت ال �ش��اب ط�لال

م��اردي�ن��ي ،فقد اس�ت�ج��اب ل��دع��وة «ميديا
ل�ل�إن �ت��اج ال �ف �ن��ي» وك �ت��ب ال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي
م ��ن م �س �ل �س��ل «أي � � ��ام ال � ��دراس � ��ة» ،ب�ع��دم��ا
حقق ال�ج��زء األول نجاحًا الف�ت��ًا .ويتابع

لن تتخذ لوحات
«بقعة ضوء  »9موقفًا
من أي طرف في األزمة
الداخلية

ال �ج ��زء ال �ج��دي��د ،ح �ي��اة ط�ل�اب ال�ث��ان��وي��ة
إث� ��ر دخ ��ول �ه ��م ال �ج��ام �ع��ة ث ��م ت �خ��رج �ه��م،
ودخ��ول �ه��م م�ع�ت��رك ال �ح �ي��اة ض�م��ن ق��ال��ب
ساخر وكوميدي.
ح �ت��ى اآلن ،ت �ن��أى ال �ك��وم �ي��دي��ا ال �س��وري��ة
بنفسها ّ
عما ي��دور ّحولها من عواصف.
واخ � �ت � ��ار ب �ع ��ض ص ��ن ��اع �ه ��ا ال �س �ف ��ر إل ��ى
م�ح��اف�ظ��ات ه��ادئ��ة أو إل��ى ب �ل��دان ع��رب� ّ�ي��ة.
وه ��ذا ك ��ان خ �ي��ار ال�ن�ج��م س��ام��ر امل �ص��ري،
�ان من
حني قصد اإلم��ارات إلنجاز جزء ث� ٍ
مسلسله «أب ��و ج��ان�ت��ي ـ �ـ م�ل��ك التاكسي»
�ان السفر إلى
للمخرج عمار ر ًَض��وان .وك� ّ
اإلم � � ��ارات أي� �ض ��ا خ �ي��ار ص ��ن ��اع مسلسل
«ص �ب��اي��ا» .ورغ ��م أن «أب ��و ج��ان �ت��ي» وق��ع
ف��ي م�ط��ب ال�ت�ه��ري��ج واالب� �ت ��ذال وم�ح��اب��اة
ال �س �ل �ط��ة وامل �ن �ت��ج ال �خ �ل �ي �ج��ي ف ��ي ج��زئ��ه
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األول ،أش��ار الزميل ح��ازم سليمان كاتب
ّ
الجزء الثاني لـ«األخبار» إلى أن «األخير
ي� �م � ّ�ر ع �ل ��ى األزم� � � ��ة ال� � �س � � ّ
�وري � ��ة» ،م �ش ��ددًا
ع�ل��ى «االخ �ت�ل�اف ال �ج��ذري ب�ين ال�ج��زء ي��ن
ً
ش�ك�لا وم�ض�م��ون��ًا ،م��ا تفرضهما طبيعة
املكان وش��روط الحياة في دب��ي ،لكن مع
االحتفاظ بخصوصية السائق السوري».
وسيمنح التنوع املوجود في دبي فرصة
ل �ب �ط��ل ال �ع �م ��ل أن ي �ل �ت �ق��ي ب �ش�خ �ص �ي��ات
م��ن مختلف ال�ج�ن�س� ّ�ي��ات ،ب��ال�ت��ال��ي منح
مساحة أكبر للحكايات التي يعيشها أبو
ج��ان�ت��ي .م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،ينفي سليمان
وق ��وع ن�ص��ه ف��ي ف��خ امل �ح��اب��اة أو ت��ورط��ه
ف��ي ح��ال��ة م��ن ال �ت �ه��ري��ج ،وي �ج��زم اب�ت�ع��اد
النص عن ذلك« ،غير أنني ال أعلم ما إذا
كان األمر قد يحصل عن طريق االرتجال
ّ
في مواقع التصوير» .ويضيف« :رغم أن
ّ
تصور في دبي،
نسبة كبيرة من العمل
ّ
إال أن��ه ع��ال��ق ف��ي س��وري��ا .ال �ه��م ال�س��وري
م��وج��ود ف��ي م�ف��اص��ل ك�ث�ي��رة م��ن قصص
العمل ،وف��ي حياة أم أب��و جانتي وأخته
ف��ي دم �ش��ق» .وي ��رى ال�ك��ات��ب ال �س��وري أن
ان�ت�ق��ال أب ��و ج��ان�ت��ي إل ��ى دب ��ي ،ش�ك��ل من
أش� �ك ��ال األزم� � ��ة ال � �س ��وري ��ة ...وي� �ب ��وح في
ختام حديثه «وقعنا ف��ي إرب��اك حقيقي
بعد وفاة الفنان خالد تاجا الذي كان له
مساحة كبيرة في العمل» .باإلضافة إلى
«أب ��و ج��ان�ت��ي» ،ك�ت��ب سليمان مجموعة
من لوحات «بقعة ضوء  »9الذي يخرجه
عامر فهد .وال�س��ؤال :هل سيدخل العمل
الساخر في ثنايا األزم��ة؟ يؤكد سليمان
ح��رص��ه ع�ل��ى ارت �ب��اط امل�س�ل�س��ل ب��ال�ش��أن
السوري الداخلي ،مع األخذ في االعتبار
لاّ
أ تميل ال�ل��وح��ات إل��ى ف�ئ��ة ض��د أخ��رى.
ّ
ويضيف أن «العمل ال يتعامل مع الثورة
في شكلها املباشر ،بل مع نتائج الحدث
السياسي على حياة الناس» ،إضافة إلى
بحث لوحات كثيرة في الوضع الراهن،
والصراع النفسي الذي يعيشه السوري
بني رغبته في التغيير وخوفه منه.
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