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ثقافة وناس

تلفزيون

ّ
ّ
ّ
قيد التصوير
المتردي الذي يحيط بنا ،يعتزم صناع الدراما السورية إنجاز أعمال تركز على الحب للموسم المقبل،
في ظل الواقع
ُ
أبرزها مسلسل من إخراج صفوان نعمو سيطرح على شكل ثالثيات ،إضافة إلى آخر يحمل توقيع شركة «سامة لإلنتاج الفني»

الدراما السورية أعلنت علينا الحب
وسام كنعان
قبل سنتني ،أمطرنا «الحاج» محمد
ّ
قبن ّض بــوابــل مــن األخـبــار املتالحقة
ع ــن مل ــه ش ـمــل ن ـجــوم ال ـغ ـنــاء الـعــربــي
ومـ ـش ــاهـ ـي ــر الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فّــي
مـسـلـســل واحـ ـ ــد .وأك ـ ــد لـلـجـمـيــع أن ــه
سيستقدم  15مغنيًا عربيًا ليكونوا
نـ ـج ــوم م ـس ـل ـســل ي ـع ـت ـبــر «م ـخ ــاط ــرة
كبيرة» ،كــان اسمه «مدرسة الحب».
وهــو مــن تأليف رازي وردة وإخ ــراج
صفوان نعمو  .طبعًاّ ،
صدق الجمهور
ّ
يومها أن نجم الغناء العراقي كاظم
الـســاهــر سـيـقــف أم ــام كــامـيــرا مخرج
«صايعني ضايعني» الذي يعتبر من
خيبات الكوميديا السورية (األخبار
ّ
 .)2011/9/6ث ــم جــزم ـنــا ب ـ ــأن األم ــر
غالبًا سيحصل عندما قطع املطرب
امل ـصــري هــانــي شــاكــرّ الـشــك باليقني
وصـ ّـرح لنا حينها بأنه لم يكن يفكر

انطلق تصوير «مدرسة الحب»
في دمشق ،قبل االنتقال إلى
مجموعة من العواصم العربية
ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـم ـث ـيــل مـ ـج ـ ّـددًا،
لـكــن «س ـي ـنــاريــو املـسـلـســل وعــاقـتــي
قراءتي للنص
باملخرج كانا سببًا في ّ
في زمــن قياسي ،ألجــد أنــه عمل فني
متكامل» (األخبار .)2013/8/28
صاحب
وكان من املفترض أن نشاهد
ّ
أغـ ـنـ ـي ــة «ك ـت ـب ـت ـل ــي الـ ـسـ ـن ــن» ي ـغــنــي
بــال ـل ـه ـجــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي امل ـس ـل ـســل
ّ
املــوعــود .غير أن َكــل ذلــك تـبـ ّـدد بلمح
ال ـب ـّص ــر ،ول ــم ي ـب ــق إال الـتـصــريـحــات
الرنانة.
غ ــاب آل نـعـمــو ملـ ـ ّـدة س ـن ـتــن ،ق ـبــل أن
يعودوا من خالل شركة اسمها «بالك
ت ــو أم ـيــر مـصـطـفــى ن ـع ـمــو» ،وليعلن
املخرج صفوان مصطفى نعمو البدء
بتصوير مسلسله «مــدرســة الـحــب»
ّ
ّ
لـكــن بـحــلــة جــديــدة ألـفـتـهــا مجموعة
ك ـ ـتـ ــاب ،عـ ـل ــى ّ أن تـ ـط ــرح عـ ـل ــى شـكــل
ّ
ثــاث ـيــات ،تـمــثــل ك ــل منها قـصــة حب
مستقلة .لم ينتظر نعمو حتى ّ
يميز
الجمهور الخيط األسود من األبيض
بل سرعان ما
بالنسبة لعمله املرتقبّ ،
جزم بشكل قاطع وأعلن أنه «بحسب
اعـتـقــادي سـيـكــون امل ـشــروع األضـخــم
بالنسبة لي وللمشاهد العربي».
هـكــذا ،ووفــق البيان الصحافي الــذي
ّ
وزعته أسرة العمل ،انطلقت عمليات

تعود أمل عرفة للتمثيل مجددًا أمام زوجها عبد المنعم عمايري
ت ـصــويــر امل ـش ــاه ــد ف ــي دمـ ـش ــق ،ليتم
االنـتـقــال بـعــد ذل ــك إل ــى مجموعة من
ال ـع ــواص ــم ال ـعــرب ـيــة ،فـيـمــا سـيـشــارك
ف ــي ال ـع ـم ــل عـ ــدد م ــن نـ ـج ــوم س ــوري ــا
ول ـب ـن ــان وم ـص ــر وال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي.
ّ
لكن الالفت أن الئحة النجوم ال تضم
األسماء التي سمعنا بها سابقًا من
عالم الغناء .األكيد هو حضور نجوم
التمثيل بــاســم يــاخــور ،وعـبــد املنعم
عمايري ،وورد ويوسف الخال ،ومنى
واصـ ـ ــف ،وأم ـ ــل ع ــرف ــة .هـ ــذه األخ ـي ــرة

ّ
أكدت أنه «سأستمتع كثيرًا في أدائي
كممثلة وذلــك لشدة شوقي للحديث
عن الحب في زمن ضاقت فيه املساحة
املوضوع».
حتى للتفكير بهذا
ّ
ّ
وأش ـ ـ ـ ــارت ع ــرف ــة إل ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ت ـ ــرى أن
امل ـج ـت ـمــع بـ ــات ب ــأم ـ ّـس ال ـح ــاج ــة إل ــى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــب ،األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي دف ـ ـع ـ ـهـ ــا إلـ ــى
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى «م ـ ــدرسـ ـ ـت ـ ــه» ،عـلــى
ح ــد تـعـبـيــرهــا .ووص ـف ــت ا ّمل ـش ــروع بـ
«اللطيف جدًا» ،خصوصًا أنه يقع في
ثالثيات.

في السياق نفسهّ ،
عبر باسم ياخور
عن سعادته بإنتاج مسلسل مثل هذا
ّ
يطغى
ال ـع ـمــل ،مــوض ـحــا أن «ال ـح ــب
ّ
على كل ما في الــدرامــا» .وأضــاف أنه
ّ
ـاك لـلـقـلــوب،
ض ـمــن شـخـصــيـتــه ك ـم ـحـ ٍ
س ـي ـن ـجــح هـ ــذا امل ـس ـل ـســل ف ــي ت ــوري ــد
ّ
أفـكــار تتطلبها املــرحـلــة الحالية من
الحياة.
ّ
أمـ ــا ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـم ــاي ــري ،ف ـق ــال إن
ّ
«الـعـمــل الــرومــانـســي يتعلق بــأقــدس
مـ ــا فـ ــي الـ ــوجـ ــود وه ـ ــو الـ ـح ــب الـ ــذي

يحتاجه كــل إنـســان .العالم سيتفهم
ويـتـفــاعــل مــع مسلسل مـثــل «مــدرســة
الـحــب» كــونــه يــأتــي مـ ّعـ ّـبـرًا عــن الحب
والجمال» .ولفت إلى أنه «لي الشرف
ب ــال ـع ـم ــل مـ ــع م ـص ـط ـفــى ن ـع ـم ــو بـعــد
ت ّـجــربــة ســاب ـقــة ك ــان ــت ن ــاج ـح ــة ،كما
أنـ ـن ــي س ـع ـيــد ب ــال ــوق ــوف إلـ ــى جــانــب
زوج ـ ـتـ ــي أم ـ ــل ع ــرف ــة ب ـع ــد فـ ـت ــرة مــن
االنقطاع عن العمل املشترك سويًا».
شددت النجمة اللبنانية
من جانبها،
ّ
ورد الخال على أنــه «سأعيش الحب
مــن داخ ـلــي لـتـقــديــم ص ــورة العاشقة
التي شعرت بها من خــال متابعتي
ل ـل ـنــص .وه ـ ــذا ي ـخ ـلــق م ـج ـمــوعــة مــن
األحاسيس عبر مجموعة من األذواق
الـتــي ّأسـمـهــت فــي كـتــابــة ه ــذا العمل.
ك ـمــا أن ـن ــي س ـع ـيــدة جـ ـدًا بـعـمـلــي مع
قـ ــامـ ــات ل ـه ــا ب ـص ـم ـت ـهــا فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
وتاريخها الفني».
لـ ــن يـ ـك ــون «مـ ــدرسـ ــة ال ـ ـحـ ــب» ال ـع ـمــل
ال ــوحـ ـي ــد ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــذي سـيـفـتــح
سجالت الحب ويخوض في أعماقها،
إذ س ـت ـجـ ّـرب شــركــة «س ــام ــة لــإنـتــاج
ال ـف ـنــي» أن تـعـيــد ألـقـهــا امل ـف ـقــود بعد
الرحيل املفاجئ لصاحبها ّ
وعرابها
أديب خير ( .)2013/1/14هذه السنة،
ت ـح ــاول رب ــا ال ـخــش االس ـت ـم ــرار على
ّ
ستجرب إنـجــاز ما
طريقة أدي ــب ،لــذا
يشبه الجزء الجديد من مسلسل «أهل
الـ ـغ ــرام» الـ ــذي أنـتـجــت مـنــه «ســامــة»
جــزئــن حققا ح ـضــورًا الف ـتــا ،وقـ ّـدمــا
نجوم الدراما السورية بصورة تشبه
األف ــام التلفزيونية التي أوغـلــت في
حكايات العشق.
ه ــذا املــوســم ،أوك ـلــت مــديــرة «ســامــة»
م ـهـ ّـمــة ك ـتــابــة خ ـمــاس ـيــات ع ــن الـحــب
لـلـسـيـنــاريـســت نـجـيــب نـصـيــر وري ــم
حنا وغيرهما ،على أن يتولى إخراج
ّ
كــل خماسية مخرج ســوري مرموق،
ّ
ربما يكون بينهم حاتم علي والليث
حجو.
مواز ،تستمر «غولدن الين»
على خط
ٍ
ب ـس ـبــك خ ـم ــاس ـي ــات «ص ــرخ ــة روح»
الـتــي بــاتــت مختصة بالجنس فقط،
فيما نتوقع أن نشاهد حفنة أعمال
عربية مشتركة ال ّ
تقدم سوى مشاعر
طوباوية ّ وقصص حب مكرورة.
الغريب أننا لم نعد نلتقط في الحياة
ح ـ ــاالت ح ــب كــاس ـي ـك ـيــة أو عــاصـفــة
مثل تلك التي سبق وشاهدناها في
املسلسالت السورية ،لكن ربما يكون
عند أهــل الــدرامــا حـلــول أذك ــى وأكثر
ّ
ّ
املتردي
توهجًا من الواقع اإلنساني
الذي يحيط بنا!

جمال سليمان اشتاق إلى «وش السعد»
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
بــرغــم أن «مـ ـن ــدور أب ــو ال ــده ــب» كــان
ُيحتضر في نهاية مسلسل «حدائق
الشيطان» ( 2006ـ كتابة محمد صفاء
عامر ،وإخراج إسماعيل عبدالحافظ)
ّ
بسبب السرطان ،غير أن ذلك لم يمنع
ثان من العمل
ظهور ّفكرة إنتاج جزء ٍ
مهد الطريق أمام النجم السوري
الذي
جمال سليمان في املحروسة.
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر األخ ـ ـيـ ــرة،
ق ـ ّـدم سليمان ثمانية مسلسالت في
بالتوهات مصر ،لكن يظل عمله ّ
األول
«حدائق الشيطان» هو األكثر نجاحا
وج ـمــاه ـيــريــة .ف ـيــه ظ ـهــر بشخصية
«مندور أبو الدهب» ،تاجر املخدرات
والــديـكـتــاتــور ال ـقــادر عـلــى سـحــق أي
م ـع ــارض ل ــه .كــانــت ه ــذه الشخصية

«وش ال ـس ـعــد» ع ـل ـيــه ،لـيـتـبـعــه قـطــار
طــويــل مــن الـنـجــوم ال ـســوريــن الــذيــن
دخلوا تباعًا «هوليوود الشرق» عبر
أوسع أبوابها.
ً
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـ ــان م ـ ـش ـ ـغـ ــوال ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
بـمـسـلـســل «الـ ـع ـ ّـراب ـ ـ نـ ــادي ال ـشــرق»
وغ ـ ــاب ع ــن الـ ــدرامـ ــا امل ـص ــري ــة ،واف ــق
جـ ـم ــال س ـل ـي ـم ــان ع ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
«حــدائــق الشيطان» م ـجـ ّـد ّدًا ،لكن ّمن
خالل مسلسل «مندور» .فضل صناع
ال ـع ـمــل أال يـحـمــل امل ـس ـل ـســل الـجــديــد
ع ـن ــوان «ح ــدائ ــق ال ـش ـي ـطــان ،»2وذل ــك
لـكــي ال يــوقــع سليمان الـجـمـهــور في
حـيــرة درام ـيــة لـكــون الحلقة األخـيــرة
م ــن املـسـلـســل ّ
األول ان ـت ـهــت والـبـطــل
ُيحتضر ّبسبب إصابته بالسرطان،
ل ــدرج ــة أن ـ ــه ت ـصــالــح م ــع ك ــل أع ــدائ ــه
وحـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ــرجـ ـ ــوع ع ـ ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن

أخطائه وجرائمه.
فكيف ستظهر الشخصية في الجزء
الـثــانــي ،وهــل ُ
سيشفى ّ«م ـنــدور» من
ا ّملـ ـ ــرض ب ـم ـع ـج ــزة ،أم أنـ ـ ــه سـيـتـضــح
أنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ــري ـ ـضـ ــا أصـ ـ ـ ـ ــا؟ فــي
تـ ـ ّص ــري ــح م ـق ـت ـض ــب ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»،
فضل سليمان االنتظار ّقبل اإلجابة
ع ــن ه ــذه األس ـئ ـل ــة .ق ــال إنـ ــه سـيـكــون
ه ـن ــاك اح ـت ـفــال ف ــي ب ــداي ــة الـتـصــويــر
فــي «اس ـتــديــوات الـجــابــري» (الشركة
َ
املنتجة للمسلسل) ،ووقتها سيإعلن
الكثير من التفاصيل.
ّ
وبـ ـم ــا أن م ــؤل ــف ومـ ـخ ــرج «ح ــدائ ــق
ّ
ال ـش ـي ـطــان» تــوف ـيــا ،س ـي ـتــولــى مـهـ ّـمــة
اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ح ـ ـس ـ ـنـ ــي ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،ال ـ ـ ــذي
ب ـ ــرع خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
املـسـلـســات ذات ال ـطــابــع الـصـعـيــدي
م ـث ــل «الـ ــرحـ ــايـ ــا» م ــع ن ـ ــور ال ـشــريــف

و«شـ ـي ــخ الـ ـع ــرب هـ ـم ــام» م ــع يـحـيــي
الـفـخــرانــي ،فــي الــوقــت ال ــذي تقع فيه
مـســؤولـيــة الـكـتــابــة عـلــى نــاصــر عبد
ال ــرحـ ـم ــن ،ص ــاح ــب آخ ـ ــر مـسـلـســات
ال ـن ـجــم م ـح ـمــود ع ـبــد ال ـع ــزي ــز «جـبــل
الحالل».
ّ
ورشـ ــح حـسـنــي الـكـثـيــر مــن الـنـجــوم،
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وم ـع ـظ ـم ـه ــم لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي الـ ـج ــزء
ّ
األول ،مـثــل نـبـيــل ال ـح ـل ـفــاوي ،وعـبــد
ال ـع ــزي ــز م ـخ ـي ــون ،ورش ـ ـ ــوان تــوف ـيــق،
فـيـمــا اس ـت ـط ـلــع رأي ال ـج ـم ـهــور على
فايسبوك فــي اســم البطلة الرئيسية

طارحًا األسماء التالية :رانيا يوسف،
وص ــاب ــري ــن ،وري ـ ـهـ ــام ع ـب ــد ال ـغ ـف ــور،
ً ّ
وري ـهــام حـجــاج .مــا يعني ّأوال أن الـ
ّ
«كــاســت» لــم يكتمل بـعــد ،وثــانـيــا أن
بطلتي الـجــزء ّ
األول سمية الخشاب
وريـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارودي ق ـ ــد ت ـغ ـي ـب ــان عــن
«م ـ ـنـ ــدور» .م ــن ج ـه ـتــه ،ح ـجــز املـمـثــل
املخضرم رياض الخولي مكانه ،وهو
ّ
يجسد في  2006شخصية «أبو
كــان
الذهب» غريم مندور.
ُ
وينتظر انطالق التصوير بعد إجازة
عـيــد األض ـح ــى ،إذ يـسـعــى املنتجون
عمومًا إلى تفادي البدايات املتأخرة
والـلـحــاق مبكرًا بــرمـضــان  ،2016وال
ّ
ّ
سيما أن شهر رمضان املاضي شهد
اسـتـمــرار تصوير بعض املسلسالت
حـ ـت ــى مـ ــا قـ ـب ــل ظـ ـه ــور هـ ـ ــال ال ـع ـيــد
بثالثة أيام.

