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تباشير الموسم

الدراما المصرية في رمضان  :2017هذا أول الغيث!

ّ
صحيح أن العدد المشارك
في الماراتون الرمضاني
جاء أقل من المعتاد،
ّ
إال أن الشكوك تحوم
حول قدرة القنوات
على استيعاب كل هذا
ّ
الكم من األعمال ،إلى
جانب قدرة أصحاب هذه
المشاريع على إنهائها في
الوقت المناسب
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن

ّ
ً
 28مـسـلـســا تـقــريـبــا أع ـلــن صــنــاعـهــا
اس ـت ـعــدادهــا ل ــدخ ــول س ـبــاق رمـضــان
 .2017الـعــدد جــاء أقــل مــن مسلسالت
سباق رمضان املاضي ،لكن كواليس
الـ ــدرامـ ــا امل ـص ــري ــة ت ـش ـهــد «ش ـك ــوك ــا»
ف ــي ات ـج ــاه ــن :األول ق ـ ــدرة أص ـحــاب
كل املشاريع على إنهائها في الوقت
املـنــاســب قبل رم ـضــان ،ومعظمها لم
ي ـبــدأ الـتـصــويــر ب ـعــد ،وال ـثــانــي ق ــدرة
الـقـنــوات املـصــريــة على استيعاب كل
هذا ّ
الكم من املسلسالت.
ّ
صحيح أن سباق الدراما املصرية في
رمضان  2017سيشهد مساحة أوسع
ف ــي امل ـن ــاف ـس ــة ب ـع ــد دخـ ـ ــول شـبـكـتــن
ّ
ج ــدي ــدت ــن ،ل ـك ــن ال ـش ـكــوك ك ـب ـيــرة في
مدى قدرة سوق الفضائيات املصرية
ُعـلــى اسـتـيـعــاب كــل املـسـلـســات التي
أع ـل ـنــت مـشــاركـتـهــا ف ــي س ـبــاق ال ـعــام
املـ ـقـ ـب ــل .االسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب هـ ـن ــا ال يـعـنــي
ف ـق ــط ع ــرض ـه ــا ك ـل ـهــا ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ب ـ ــل أي ـض ــا
إعـطــاء هــا الـفــرصــة الـكــامـلــة للوصول
إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاهـ ــد .عـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،
ق ـ ـ ّـدم ـ ــت ق ـ ـنـ ــاة  on tvال ـ ـتـ ــي ات ـج ـه ــت
إل ــى ت ـقــديــم امل ـس ـل ـســات ف ــي رم ـضــان
املاضي ،خمسة أعمال حصرية ،واحد
م ـن ـهــا ف ـق ــط ن ـج ــح ف ــي إثـ ـ ــارة ال ـج ــدل
وانتظر الجمهور عرضه الثاني هو
«القيصر» ليوسف الشريف .مسلسل
آخـ ـ ــر هـ ــو «شـ ـ ـه ـ ــادة م ـ ـيـ ــاد» لـ ـط ــارق
ّ
لـطـفــي ،ن ــال إع ـج ــاب م ـشــاهــديــه ،لـكــن
ظ ــروف الـعــرض حــالــت دون انتشاره
ّ ّ
جماهيريًا ،مــا أك ــد أن الـعـبــرة ليست
في قدرة القناة على شراء حقوق عدد
كبير مــن املـسـلـســات ،بــل فــي الـقــدرة
على جذب الجمهور إلى تلك األعمال،
وفي قدرة تلك املسلسالت نفسها على
املنافسة .كان ذلك في بداية تحول on
 tvإلــى قناة ترفيهية ،ومــن الطبيعي
أن يكون املوسم األول مجرد اختبار،
ل ـك ــن بــال ـتــأك ـي ــد م ـت ـغ ـي ــرات إي ـجــاب ـيــة
ستشهدها القناة فــي املــوســم املقبل،
خـصــوصــا بـعــد ال ـق ــوة ال ـتــي أضــافـهــا
إلـ ـ ــى الـ ـش ــاش ــة اإلع ـ ــام ـ ــي امل ـخ ـض ــرم
ع ـمــرو أديـ ــب ،بـنـحــو جـعــل الـجـمـهــور
ّ
ويغير تصنيفها
يضبط تردد القناة
من إخبارية كما اعتاد لسنوات ،إلى
تــرفـيـهـيــة .أم ــر سـيـسـ ّـهــل مـهـمــة جــذب
ال ـج ـم ـهــور ف ــي رمـ ـض ــان امل ـق ـب ــل .على
ـواز ،ي ـتــرقــب ك ـث ـيــرون ان ـطــاق
خ ــط مـ ـ ـ ٍ
قناة  dmcالعامة وقناة « dmcدرامــا»
ضمن شبكة  dmcالتي انطلقت منها
شــاشــة واحـ ــدة حـتــى اآلن ه ــي «dmc
سبورت» .بالتأكيد ،ستسعى الشبكة
ال ـجــديــدة إل ــى ال ـح ـصــول عـلــى بعض
املـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ـحـ ـص ــري ــة وال ـ ــوق ـ ــوف
بندية أمام الالعبني األربعة الكبار في
السوق املصري« :أم .بي .سي .مصر»،
«النهار»« ،سي .بي .سي» ،و«الحياة»،
إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ــاعـ ــب ال ـ ــذي ن ـ ــزل إل ــى
السوق بالفعل ،أي  .on tvكل ما سبق
ّ
يؤكد أن الطلب سيكون متوافرًا على
األع ـمــال الــدرام ـيــة ال ـجــديــدة .لـكــن هل
سينجز الـنـجــوم األع ـم ــال فــي الــوقــت
املـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب؟ واألهـ ـ ـ ـ ـ ــم :ه ـ ــل ي ـس ـت ـط ـيــع
أص ـح ــاب ال ـق ـنــوات دف ــع ق ــراب ــة مـلـيــار
جـنـيــه (ن ـحــو  100مـلـيــون دوالر) من
أجل شراء هذه األعمال ،في ظل تراجع

غادة عبد الرازق تكشف التحوالت في المجتمع المصري في مسلسلها «أرض جو» (تصوير خالد فضة)

مستمر لـلـمــدخــول اإلع ــان ــي وتـ ّ
ـوجــه
م ـع ـظــم امل ـع ـل ـنــن حــال ـيــا إلـ ــى وســائــل
التواصل االجتماعي للترويج .وإلى
أن ي ـح ــن م ــوع ــد اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ه ــذه
األس ـئ ـلــة ،نـسـتـعــرض قــائـمــة األع ـمــال
املــرش ـحــة لــدخــول س ـبــاق ال ــدرام ــا في
املحروسة لعام  .2017تنقسم األعمال
إلـ ــى ق ـس ـمــن :األول أع ـم ــال اتـضـحــت
معاملها إلى حد بعيد ،والثاني نجوم
تعاقدوا مع منتجني ،لكن التفاصيل
األولية ال تزال غائبة.
فــي مـقــدمــة األع ـمــال الـتــي سيترقبها
الجمهور في رمضان  ،2017مسلسل
«الـجـمــاعــة  »2لـلـمــؤلــف وح ـيــد حامد
وامل ـخــرج شــريــف ال ـب ـنــداري .قــد يكون
الـعـمــل الــوح ـيــد ال ــذي ال يـعـتـمــد على
أسـ ـ ـم ـ ــاء األبـ ـ ـط ـ ــال ،ب ـ ــل عـ ـل ــى ال ـق ـصــة
نفسها .يستكمل حامد روايته لتاريخ
جماعة اإلخ ــوان املسلمني ال ــذي بــدأه
في الجزء األول املـعــروض عــام .2010
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ــة امل ـس ـل ـس ــل مــن
األسـ ـم ــاء املـعـلـنــة ح ـتــى اآلن ،ك ــل مــن:
صابرين ،عبد العزيز مخيون ،ووليد
فــواز .وعن األحياء الشعبية وما طرأ
ع ـل ـي ـهــا م ــن م ـت ـغ ـي ــرات ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،يدور مسلسل «الحالل» الذي
تعود مــن خالله سمية الخشاب إلى
الدراما منذ آخر مسلسالتها مع فيفي
عـبــده «يــا أنــا يــا إنـتــي» ( )2015الــذي
لم يحقق أي نجاح .وتشارك سوسن
بدر أيضًا في بطولة «الحالل» (كتابة
سماح الحريري ،إخراج أحمد شفيق
خــورش ـيــد ،إن ـت ــاج صـ ــادق ال ـص ـبــاح).

ك ــذل ــك ،ت ـس ـت ـعـ ّـد امل ـخ ــرج ــة كــام ـلــة أبــو
ذك ـ ـ ـ ــرى لـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ــل «واح ـ ـ ــة
ال ـغ ــروب» املـقـتـبــس عــن روايـ ــة (نــالــت
ج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» الـعــربـيــة ع ــام )2008
ب ــاالس ــم نـفـســه ل ــأدي ــب ب ـه ــاء طــاهــر.
العمل الذي ّ
تأجل منذ العام املاضي،
ت ـ ــؤدي ب ـطــول ـتــه م ـنــة ش ـل ـبــي ،وخــالــد
النبوي (إنتاج «العدل غروب») وتدور
أحداثه بالكامل في واحة سيوة (غرب
مـصــر) الـقــريـبــة مــن ال ـحــدود الليبية.
وم ـ ــع الـ ـنـ ـج ــاح املـ ـت ــوس ــط ملـسـلـسـلـهــا
األخير «الخانكة» ،تواصل غادة عبد
ال ـ ـ ــرازق ال ـت ـع ــاون م ــع املـ ـخ ــرج محمد
جـمـعــة ل ـل ـعــام ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي.

يقارب «الحالل» األحياء الشعبية وما
طرأ عليها من تغييرات
وع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ـتــابــة ،ل ـجــأت إلــى
مـحـمــد عـبــد املـعـطــي مــؤلــف مسلسل
«األس ـط ــورة» ال ــذي كتب لعبد ال ــرازق
مـسـلـســل «أرض جـ ــو» (إنـ ـت ــاج تــامــر
م ــرس ــي ـ ـ ـ ش ــرك ــة «س ـي ـن ــرج ــي») .وفــق
ّ
تـصــريـحــات املــؤلــف ،ف ــإن عـبــد ال ــرازق
ل ــن ت ـج ـســد ش ـخ ـص ـيــة أرس ـت ـقــراط ـيــة
وال ش ـع ـب ـيــة ،ب ــل س ـي ــدة تـنـتـمــي إلــى
الطبقة الــوسـطــى ،تـخــوض صــراعــات
تكشف حجم املـتـغـيــرات فــي املجتمع
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري .أمـ ـ ـ ــا امل ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـك ــومـ ـي ــدي
الـكـبـيــر مـحـمــد ه ـن ـيــدي ،ف ـي ـعــود إلــى
السباق الــدرامــي بعد غياب منذ آخر

مسلسالته «مسيو رمـضــان مبروك»
( ،)2011إذ يستعد لتقديم مسلسل
«آبيه فتحي» (تأليف يوسف معاطي،
وإخـ ــراج إس ــام خ ـيــري ،إن ـتــاج شركة
«كينغ تــوت») ،فيما يعود نجم دراما
الحركة يوسف الشريف للتعاون مع
ال ـس ـي ـنــاري ـســت ع ـم ــرو سـمـيــر عــاطــف
بعد انقطاع دام عامًا واحدًا من خالل
مـسـلـســل «ك ـف ــر دلـ ـه ــاب» م ــع امل ـخــرج
أح ـمــد نـ ــادر جـ ــال .وي ــواص ــل املــؤلــف
حــال ـيــا ك ـتــابــة ح ـل ـقــات ال ـع ـمــل بـعــدمــا
ّ
سلم الحلقات الخمس األولى بالفعل.
وم ــن املـنـتـظــر أن تـ ــدور األحـ ـ ــداث في
النطاق املحبب للشريف ،وجمهوره
ح ـي ــث امل ـ ـ ـطـ ـ ــاردات ال ـع ـن ـي ـفــة وال ـع ـق ــد
الدرامية التي تفاجئ الجمهور حلقة
تلو أخ ــرى .ورغــم تأجيله مــرات عــدة،
م ــا زال ال ـف ـن ــان خ ــال ــد ال ـن ـب ــوي يعلن
العالم
نيته دخول السباق بشخصية
ِ
مصطفى محمود ( 1921ـ ـ  )2009من
خ ــال مسلسل ي ــروي سـيــرة الطبيب
واملـ ـفـ ـك ــر امل ـ ـصـ ــري ال ـ ــراح ـ ــل ص ــاح ــب
حلقات «العلم واإليمان» التي تعد من
كــاسـيـكـيــات الـتـلـفــزيــون امل ـصــري في
الـقــرن العشرين ،وال تــزال شخصيته
مثيرة للجدل حتى اآلن ،رغــم رحيله
ق ـبــل سـ ـن ــوات .وت ـح ــت ع ـن ــوان «طــاقــة
القدر» في إحالة إلى التعبير املصري
الـ ــذي ي ـقــال ع ــن ال ـش ـخــص الـ ــذي نــالــه
رزق واســع بــأن «طاقة القدر اتفتحت
ل ــه» ،يـعــود حـمــادة هــال إلــى السباق
ال ــدرام ــي مـنــذ آخ ــر مسلسالته ،وكــان
«ولي العهد» في رمضان  .2015يدور

مسلسل «طاقة الـقــدر» (تأليف أحمد
م ـح ـم ــود أب ـ ــو زيـ ـ ــد ،وإخ ـ ـ ـ ــراج مـحـمــد
مـصـطـفــى ،وإن ـت ــاج ص ــادق الـصـبــاح)
ح ــول قـصــة صـعــود ش ــاب مــن منطقة
بسيطة ،لكن من دون اللجوء إلــى أي
تجارة محرمة عكس املعتاد عليه في
هذه القصص الدرامية.
ولـ ــن ي ـق ــف م ـح ـمــد ه ـن ـي ــدي ب ـم ـفــرده
ف ــي ط ــاب ــور املـسـلـســات الـكــومـيــديــة،
إذ اس ـت ـقــر ال ـن ـجــم أح ـم ــد م ـكــي على
«آدم وحـ ــواء» لـيـكــون اس ــم مسلسله
الجديد الذي ُي ّ
عده حاليًا مع املخرج
ه ـشــام ف ـت ـحــي .وي ـع ــود ب ــه م ـكــي إلــى
ال ــدرام ــا ب ـعــد غ ـي ــاب ال ـع ــام امل ــاض ــي،
فيتعاون للمرة األول ــى مــع الفنانني
ه ـشــام مــاجــد وشـيـكــو ال ـلــذيــن وقـعــا
عـ ـ ـق ـ ــود انـ ـضـ ـم ــامـ ـهـ ـم ــا إلـ ـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
رس ـم ـيــا .وج ـم ـعــت ال ـثــاثــي جـلـســات
لالستقرار على تفاصيل
عمل أخيرًا
ِّ
األدوار ،كذلك ُرشحت املمثلة شيري
ع ــادل ل ــدور الـبـطــولــة الـنـســائـيــة .أمــا
املمثل الكوميدي أحمد فهمي الــذي
ان ـف ـصــل ع ــن صــديـقـيــه ه ـش ــام مــاجــد
وشـيـكــو ،فيستعد لبطولة مسلسل
بـعـنــوان «ه ــو وه ــي وه ــو» بمشاركة
أكــرم حسني (تأليف تامر إبراهيم)،
ف ـي ـم ــا يـ ـج ــري االتـ ـ ـف ـ ــاق ح ــال ـي ــا عـلــى
بــاقــي فــريــق الـعـمــل وفــق تصريحات
املنتج طــارق الجنايني .يضاف إلى
م ــا س ـبــق مـسـلـســل ب ـع ـن ــوان «ه ـجــرة
الـ ـصـ ـع ــاي ــدة» ال ـ ــذي ي ــرص ــد ظ ــاه ــرة
نـ ـ ــزوح أه ـ ــل ال ـص ـع ـيــد إل ـ ــى ال ـق ــاه ــرة
مـ ـن ــذ س ـب ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
وكـ ـي ــف ت ـ ــأث ـ ــروا بـ ـه ــا وأثـ ـ ـ ـ ــروا فـيـهــا
سلبًا وإيجابًا .العمل هو من توقيع
الـسـيـنــاريـســت نــاصــر عـبــد ا ّلــرحـمــن،
واملخرج عادل أديب الذي رشح آسر
ياسني لبطولة املسلسل ،فيما أعلن
املطرب محمد فؤاد عودة الــروح إلى
مشروع مسلسل «الضاهر» (تأليف
تامر عبد املنعم وإخراج ياسر زايد)
الــذي يحمل اســم منطقة شهيرة في
وس ــط ال ـقــاهــرة .وبـعــد خــروجـهــا من
طــاقــم عـمــل امل ــوس ــم ال ـثــانــي ملسلسل
«ح ـك ــاي ــات بـ ـن ــات» ،تـسـتـعــد املـمـثـلــة
حورية فرغلي لثاني بطولة مطلقة
لها على شاشة التلفزيون من خالل
مسلسل «برمودا» (إنتاج شركة نيو
سينشري ،وإخ ــراج حسني شوكت)،
ف ـي ـم ــا ك ــان ــت أول ـ ـ ــى ب ـط ــوالت ـه ــا عـبــر
مـسـلـســل «س ــاح ــرة ال ـج ـن ــوب» ال ــذي
ح ـق ــق ن ـس ـبــة م ـش ــاه ــدة ع ــال ـي ــة عـلــى
شــاشــة «أم .ب ــي .س ــي .م ـصــر» .هناك
أيـ ـض ــا م ـس ـل ـســل «مـ ـص ــر الـ ـج ــدي ــدة»
(تأليف محمد عبد العزيز ومارينا
هــانــي ،وإخ ــراج إس ــام خـيــري) الــذي
ي ــدور فــي إط ــار اجـتـمــاعــي ويتحدث
عن حـ ّـي مصر الجديدة الــذي ما زال
يـحـتـفــظ ب ـط ـبــاعــه ال ـخ ــاص ــة ،ويــركــز
ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــورة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ل ـل ـم ـكــان
ومميزاته املختلطة حيث الكنائس
والـ ـج ــوام ــع ووالء ال ـس ـك ــان وحـبـهــم
لـ ــه .ل ـكــن ل ـيــس م ـع ــروف ــا ب ـعــد م ــا إذا
ك ـ ــان مـ ـعـ ـدًا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـس ـبــاق
ال ــرمـ ـض ــان ــي أو ملـ ــوسـ ــم آخـ ـ ـ ــر .آخ ــر
امل ـس ـل ـســات املـعـلـنــة تـفـّـاصـيـلـهــا هو
«الـنــانــي مـجـنـنــانــي» .إن ــه ع ـبــارة عن
حلقات منفصلة متصلة حيث يؤدي
فنان مختلف بطولة كل حلقة .ويعد
املسلسل التجربة التلفزيونية األولى
لشركة «شادوز» التي تعاقدت مع كل
من النجمة منى زكي ،وأحمد حلمي،
وشريف سالمة ،شيماء سيف ،كندة
عـلــوش ،خــالــد عليش .كــذلــك رشحت
الشركة دنيا سمير غانم ،إيمي سمير
غ ــان ــم ،ع ـم ــرو ي ــوس ــف ،زي ـن ــة ،نيللي
ك ــري ــم ،ســوســن ب ــدر ،كــريـمــة مـخـتــار،
للحلقات األخرى .إلى جانب ما سبق،
ت ــأك ــدت م ـشــاركــة األسـ ـم ــاء امل ــذك ــورة
الحقًا في سباق رمضان املقبل ،لكن
من دون إعالن التفاصيل ،وهم :عادل
إمام ،يسرا ،محمد رمضان ،ياسمني
عبد الـعــزيــز ،شيريهان ،دنيا سمير
غانم ،طارق لطفي ،كريم عبد العزيز،
هند صبري ،محمد عــادل إمــام ،إياد
نصار ،واملمثل الكوميدي أحمد أمني.

