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ثقافة وناس

تلفزيون

رمضان 2017
السورية واضحة هذا الموسم .على المائدة كالعادة ،األعمال الشامية التي ما زالت تتناسل بدون توقف ،فيما يشهد
بشكل شبه نهائي ،صارت خارطة الدراما ً
الموسم حضورًا قويًا للكوميديا ،وخجوال للحرب وأهوالها

الدراما السورية تسبح في بحر الحب!
دمشق -وسام كنعان
ف ــي ل ـي ـلــة م ـق ـمــرة م ــن ص ـيــف ،1916
ح ــن ك ــان ــت ن ـي ــران ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األولـ ـ ــى تـلـّتـهــم األخـ ـض ــر وال ـي ــاب ــس،
وقـ ــف ال ـف ــن ــان ال ــروم ــان ــي تــريـسـتــان
زارا وسـ ـ ــط «مـ ـلـ ـه ــى ف ــولـ ـتـ ـي ــر» فــي
زيوريخ ،وقــال« :لقد فقدنا الثقة في
ثـقــافـتـنــا ،ك ــل ش ــيء ي ـجــب أن ي ـهــدم،
سـ ـنـ ـب ــدأ مـ ــن جـ ــديـ ــد بـ ـع ــد مـ ـح ــو كــل
ش ــيء .فــي «مـلـهــى فــولـتـيــر» ،سيبدأ
صــدام املنطق ،الــرأي العام ،التعليم،
املؤسسات ،املتاحف ،الــذوق الجيد.
باختصار كــل شــيء قــائــم ،فالقضية
األول ـ ــى ه ــي م ـحــاربــة الـ ـح ــرب» .تلك
الـكـلـمــات كــانــت مانيفستو الـحــركــة
الــدادائـيــة الفنية التي تركت آثارها
عـ ـل ــى األدب والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ال ـب ـص ــري ــة
ّ
لعل ذلك ّقلما ّ
يهم املعنيني
واإلبداع.
َ
فــي صـنــاعــة ال ــدرام ــا ال ـســوريــة .فمن
يــراقــب الـصـنــا ّعــة ا ّلـســوريــة مـنــذ بــدء
ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـت ـيــقــن أنـ ـه ــا وصـ ـل ــت إل ــى
حافة االنهيار على مستوى القيمة
الفنية .وربـمــا لــن يـكــون مفاجئًا لو
متهاو
طالعنا موسم ســوري جديد
ٍ
نسبيًا .بشكل شـبــه نـهــائــي ،صــارت
خارطة الدراما الرمضانية واضحة
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم .وكـ ـم ــا ج ـ ــرت الـ ـع ــادة،
ّ
يحب
سيكون «صـحــن ال ـفــول» (كـمــا
أن يسميه بـ ّـســام امل ــا) حــاضـرًا على
املــائــدة الرمضانية ،وسنتابع جــزءًا
جــديـدًا مــن «ب ــاب ال ـحــارة» (سليمان
عبد الـعــزيــز ونــاجــي طعمي وبـ ّـســام
ّ
املل ،إنتاج «ميسلون» ـ يعرض على
 mbcو lbciوفضائيات أخ ــرى) .في
الجزء التاسع من السلسلة الشامية،
س ـي ـت ــاب ــع املـ ـش ــاه ــد مل ـ ـسـ ــات ال ـن ـجــم
ع ـ ّـب ــاس الـ ـن ــوري ف ــي ص ـيــاغــة الـخــط
الدرامي لشخصيته على األقــل .لكن
ّ
ال ي ـتــوقــع م ــن املـسـلـســل الـشـهـيــر إال
تحقيق املزيد من الخيبات بالنسبة
إلى عشاقه الكثر .على صعيد مواز،
سيتابع املـشــاهــد مسلسل «قناديل
ّ
الـ ـع ــش ــاق» (ت ــأل ـي ــف خـ ـل ــدون ق ـتــان،
وإخ ـ ـ ـ ــراج س ـي ــف الـ ــديـ ــن ال ـس ـب ـي ـعــي،
إنـتــاج «سـمــا ال ـفــن» ،بـطــولــة سيرين
عـبــد ال ـنــور ،ومـحـمــود نـصــر ورفـيــق
علي أحمد وفايز قزق )...لكن من دون
أن نتابع حـضــورًا لــرجــال الــديــن في
املجتمع الدمشقي .سيحكي املسلسل
ّ
قصة عتال يلتقي مصادفة بمغنية
ي ـهــوديــة رائ ـع ــة ال ـج ـمــال ه ــارب ــة من
جبل لبنان .تولد بينهما قصة حب
عاصفة تتكئ بحيثياتها املتخيلة
ع ـلــى ال ـس ـي ــاق ال ـت ــاري ـخ ــي لـلـمــرحـلــة
امل ـل ـت ـه ـبــة م ــن ت ـ ّـاري ــخ الـ ـش ــام .كــذلــك،
ّ
تصر شركة «قبنض» على إنجازها
ال ـس ـنــوي ،فـتـقـ ّـدم لـلـعــام ال ــراب ــع على
التوالي مسلسلها «طــوق البنات»4
(للكاتب أحمد حامد واملخرج محمد
زهـيــر رج ــب ،بطولة رشـيــد عـ ّـســاف).
هـ ـن ــا ،ي ـن ـت ـظــرنــا امل ــزي ــد م ــن امل ـكــائــد
التي تحاك حــول الزعيم أبــو طالب.
وف ــي إط ــار ال ــدرام ــا الـشــامـيــة أيـضــا،
سيعرض على  mtvومحطات أخرى،
جــزء ثــان من «خــاتــون» (كتابة طالل
م ــارديـ ـن ــي ،م ـعــال ـجــة درامـ ـي ــة سيف
رضـ ــا ح ــام ــد ،إخـ ـ ــراج ت ــام ــر اس ـحــق،
إنـتــاج «غــولــدن الي ــن» ،بطولة سلوم
حداد ،وكندة حنا ،وسالفة ومعمار،
وك ــاري ــس بـ ـش ــار) .ي ـع ـيــش امل ـشــاهــد
ً
اسـتـكـمــاال ألحـ ــداث ال ـجــزء األول من
دون تغيير في شخصيات العمل أو
ّ
الجزءين أنجزا
سياقه ،باعتبار أن
ً
م ـن ــذ الـ ـع ــام امل ــاض ــي دفـ ـع ــة واح ـ ــدة،
فـيـمــا سـيـكــون ره ــان ال ـشــركــة ذاتـهــا
ع ـلــى مـسـلـسـلـهــا «وردة وج ـ ّ
ـوري ــة»
(تأليف سليمان عبد العزيز ،إخراج
تامر إسـحــاق ،بطولة سالفة معمار

وشكران مرتجى) في مقترح حكائي
يستمد جــوهــره مــن شخصيتي ريا
وس ـك ـي ـنــة ال ـش ـهــري ـتــن ،ل ـكــن بـعــدمــا
وضـ ـعـ ـت ــا فـ ــي سـ ـي ــاق ش ــام ــي بـغـيــة
تحقيق التسويق الجيد.
وباالنتقال إلــى الــدرامــا االجتماعية
التي سبق أن بــرع فيها السوريون،
فإن املوسم سيكون عامرًا بأكثر من
مسلسل مـعــاصــر ،يـسـبــك تفاصيله
مــن الـكــوالـيــس الـحـيــاتـيــة للعائالت
الـ ـس ــوري ــة ،ب ــأس ـل ــوب واقـ ـع ــي بـحــت.
البداية مع «شبابيك» (ورشــة كتاب
بإشراف بشار عباس ،إخــراج سامر

الـ ـ ـب ـ ــرق ـ ــاوي ،إنـ ـ ـت ـ ــاج «س ـ ـمـ ــا ال ـ ـفـ ــن»،
بطولة سالفة معمار ،بسام كوسا،
عـبــد املـنـعــم ع ـمــايــري ،مـنــى واص ــف،
نسرين طافش ،محمد خير الجراح،
كاريس بشار وديمة قندلفت)ّ .
يقدم
ً
العمل (متصل منفصل) حكاية في
ّ
كل حلقة ،وهــو مرتبط بخط درامــي
م ـش ـتــرك ،يـسـيــر ب ـم ـحــاذاة الـعــاقــات
ال ــزوج ـي ــة ،ض ـمــن املـجـتـمــع املـحـكــوم
بظروف وعادات ومعتقدات خاصة.
ورسا املخرج محمد عبد العزيز على
تـحــويــل فيلمه «تــرجـمــان األش ــواق»
إلى مسلسل تلفزيوني ،تولى كتابته
ب ـش ــار ع ـب ــاس ،وت ـن ـت ـجــه «املــؤس ـســة
العامة لإلنتاج التلفزيوني» ويؤدي
ب ـط ــول ـت ــه كـ ــل م ـ ــن :عـ ـب ــاس ال ـ ـنـ ــوري،
وغسان مسعود ،وفايز قــزق ،وثناء
دبسي وميسون أبو أسعد ...يالحق
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـصـ ــائـ ــر ث ـ ــاث ـ ــة أص ـ ــدق ـ ــاء
م ــاركـ ـسـ ـي ــن خ ـ ــرج ـ ــوا م ـ ــن ال ـس ـج ــن
وفرقتهم الحياة ردحًا من الزمن ،ثم
عادوا ليلتقوا في دمشق بعد رجوع
بطل الحكاية املطلق إلى الشام ،إثر
هاتف في املشهد االفتتاحي يخبره

أمل عرفة
وفادي
صبيح في
مشهد من
«سايكو»

عن اختطاف ابنته الوحيدة .كذلك،
س ـي ـع ــرض «ش ـ ـ ــوق» (ت ــأل ـي ــف ح ــازم
سـلـيـمــان ،وإخ ـ ــراج رش ــا شــربـتـجــي،
إن ـتــاح «إي ـمــار ال ـشــام» بـطــولــة باسم
ي ـ ــاخ ـ ــور ،ن ـس ــري ــن طـ ــافـ ــش ،سـ ـ ــوزان
نجم الــديــن) على القنوات املفتوحة
األول قبل رمـضــان على
بعد عرضه ّ
ق ـنــاة  osnامل ـش ــف ــرة .ف ــي ه ــذا الـعـمــل،
يـتــابــع امل ـشــاهــد قـصــة ح ــب جــديــدة،
على خلفية الحرب السورية ،تتعلق
ّ
بـ ـسـ ـب ــاي ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،لـ ـيـ ـش ــك ــل ال ـح ــب
والحرب تيمتي العمل.
وق ــد ي ـتــاح ملـسـلـســل «ل ـســت جــاريــة»

(كـ ـت ــاب ــة فـ ـت ــح ال ـ ـلـ ــه ع ـ ـمـ ــر ،وإخـ ـ ـ ــراج
ن ــاج ــي ط ـع ـم ــي ،وإن ـ ـتـ ــاج امل ــؤس ـس ــة
العامة لإلنتاج التلفزيوني ،بطولة
كندة حنا ،عبد املنعم عمايري ،رنا
ش ـمـ ّـيــس ،رش ــا بـ ــال) ف ــرص ــة عــرض
بعدما أنجز في العام املاضي مواكبًا

«أوركيديا» معادل
لمسلسل الفانتازيا األميركي
الشهير «لعبة العروش»
قصة تنطوي على حـ ٍّـب كبير يتكلل
ّ
ّ
يتحول
بالزواج .إال أن هذا االرتباط
إل ـ ــى مـ ــأسـ ــاة ،ح ــن ي ـك ـت ـشــف ال ـ ــزوج
ّ
ليلة الزفاف أن عروسه تخفي سرًا،
مـ ــا ي ـج ـع ــل ح ـي ــات ـه ــا م ـع ــه ج ـح ـي ـمــا،
بـعــد رضــوخـهــا لـشــرطــه تـحــت وطــأة
شـ ـع ــوره ــا ب ــا ًل ــذن ــب وال ـ ـب ـ ـقـ ــاء م ــدى
ال ـع ـمــر ج ــاري ــة لـ ــه .وفـ ــي خ ــط يـنــأى
بـنـفـســه ع ــن هـ ــول األزمـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة،
س ـي ـعــرض «ال ـغ ــري ــب» (ت ــأل ـي ــف عبد
املـجـيــد ح ـيــدر ،إخـ ــراج مـحـمــد زهير

َ
رجب ،إنتاج «قبنض» ،بطولة رشيد
ّ
عساف) الذي يحكي حكاية رجل ذي
م ـب ــادئ وق ـي ــم ،ي ـت ـعــرض لـظـلــم ذوي
الـقــربــى ،فتهدر س ـنـ ٌ
ـوات مــن حياته،
وي ـص ـي ــر ب ـع ــده ــا غ ــري ـب ــا ع ــن ع ــامل ــه.
منطق الثالثيات ،يقدم املخرج
ووفق ّ
الهوى» (تأليف
«حكم
ـاف
ـ
وق
محمد
ّ
ريــم عـثـمــان ،إنـتــاج «قـبــنــض») .وفي
ت ـجــربــة شـبــابـيــة ع ـب ــارة ع ــن «سـيــت
كوم» متصل منفصل قوامه  30حلقة
(مـ ّـدة كل حلقة  30دقيقة) ،سيشاهد
ج ـم ـهــور الـ ــدرامـ ــا ال ـس ــوري ــة تـجــربــة
«سـ ـن ــة أولـ ـ ــى زواج» (كـ ـت ــاب ــة نـعـيــم

الـحـمـصــي ،وإخـ ــراج يـمــان إبــراهـيــم،
إن ـت ــاج «النـ ــد م ـ ـ ــارك») .أم ــا مسلسل
«الرابوص» (كتابة سعيد الحناوي،
وإخراج إياد ّ
النحاس ،إنتاج «زوى»
و«ال ـ ـنـ ـ ّـحـ ــاس») ال ـ ــذي عــرض ـتــه «أب ــو
ظ ـبــي» وي ـع ــاد عــرضــه ف ــي رم ـضــان،
فـيـتـفـ ّـرد ف ــي تـقــديــم عـمــل اجـتـمــاعــي
كناية عن دراما الرعب.
ّ
عـ ـل ــى ضـ ـف ــة مـ ـق ــابـ ـل ــة ،رب ـ ـمـ ــا ي ـبــشــر
امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي بـ ـع ــودة األل ـ ــق إل ــى
األعـمــال الكوميدية مــن خــال حشد
مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـس ــات أول ـ ـهـ ــا «س ــايـ ـك ــو»
(كتابة أمل عرفة وزهير أحمد قنوع،
إخ ـ ـ ـ ــراج كـ ـن ــان ص ـ ـيـ ــدنـ ــاوي ،إنـ ـت ــاج
«زوى» و«األمــل» ،بطولة عرفة ،أيمن
رض ــا ،ف ــادي صـبـيــح) .فــي املسلسل،
ّ
ستتقمص عرفة خمس شخصيات
أولـ ـه ــا ص ـحــاف ـيــة ي ـقــع ف ــي ي ــده ــا cd
يفضح مــافـيــات خـطـيــرة ،فتالحقها
من خــال مفارقات مضحكة .ويقدم
امل ـ ـ ـخـ ـ ــرج واملـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل مـ ـهـ ـن ــد ق ـط ـيــش
تجربة «هواجس عابرة» (كوميديا
كتبها قـطـيــش بــالـشــراكــة مــع حسن
مصطفى ،إن ـتــاج «ال ـحــاتــم» ،بطولة

كــاريــس بـشــار ،ف ــادي صبيح ،أحمد
ّ
يضم العمل
األحمد ومحمد حداقي).
قـصـصــا مـنـفـصـلــة ت ــام ــس بـطــريـقــة
ســاخــرة معطيات حـيــاة سـكــان بناء
واحــد هو املسرح الرئيسي للحدث.
أما في «أزمة عائلية» (تأليف شادي
ك ـ ـيـ ــوان ،إخـ ـ ـ ــراج هـ ـش ــام شــرب ـت ـجــي،
إنـ ـت ــاج «امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإن ـتــاج
التلفزيوني» ،بطولة رشيد ّ
عساف،
رن ـ ـ ــا ش ـ ـمـ ـ ّـيـ ــس ،أم ـ ــان ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ــرم
الشعراني) ،فسنكون على موعد مع
«سيت كــوم» يحاول مالمسة األزمــة
السورية واليوميات الجديدة التي
ّ
ّ
التردي
خلفتها الحرب ،إضافة إلــى
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي والـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة
امل ـ ـن ـ ـهـ ــارة ضـ ـم ــن أس ـ ـلـ ــوب «اليـ ـ ـ ــت»،
يقترب من الكوميديا بطريقة ذكية.
كـ ــذلـ ــك ،س ـي ـح ـض ــر الـ ـعـ ـم ــل ال ـش ـه ـيــر
«بـقـعــة ض ــوء» بـجــزئــه ال ـثــالــث عشر
(مجموعة كتاب ،إخراج فادي سليم،
إن ـتــاج «سـمــا ال ـف ــن») .إل ــى جــانــب ما
سبق ،قد نشاهد محاوالت كوميدية
ف ــي أك ـثــر م ــن مـسـلـســل مـنـهــا «طلقة
حب» (كتابة وإخــراج وإنتاج مظهر
الـحـكـيــم) ،و«ج ـن ــان ن ـس ــوان» (ف ــادي
غـ ـ ـ ـ ــازي) و«كـ ـ ـع ـ ــب ع ـ ــال ـ ــي» (ت ــألـ ـي ــف
ّ
م ـج ـم ــوع ــة ك ـ ــت ـ ــاب ،إخـ ـ ـ ــراج مـيـشـيــل
مـ ـلـ ـيـ ـكـ ـي ــان ،إنـ ـ ـت ـ ــاج «ك ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــل آرت
هاوس»).
ويـ ـبـ ـق ــى ال ـ ــره ـ ــان األك ـ ـبـ ــر بــال ـن ـس ـبــة
إلــى الــدرامــا الـســوريــة على مسلسل
ّ
متخيل ،كتابة
«أوركيديا» (تاريخي
عــدنــان الـعــودة ،وإخ ــراج حاتم علي،
وإن ـ ـتـ ــاج «إيـ ـب ــا الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ،بـطــولــة
جمال سليمان ،سلوم حــداد ،سالفة
م ـع ـم ــار ،ب ــاس ــل خـ ـي ــاط ،ع ــاب ــد فـهــد،
قيس الشيخ نجيب) الذي هو معادل
للمسلسل الشهير «لعبة العروش»
بخبرات سورية خالصة تروي قصة
صراع املمالك حول العرش.
ولن تغيب األعمال العربية املشتركة
ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم م ـ ــع ع ـم ـل ــن ّأولـ ـهـ ـم ــا
«الهيبة» (سيناريو وحــوار هــوزان
عـ ـك ــو ،وإخ ـ ـ ـ ــراج س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي،
وإن ـ ـتـ ــاج «ال ـ ـصـ ـ ّـبـ ــاح» ،ب ـط ــول ــة تـيــم
حـســن ونــاديــن نسيب نـجـيــم) الــذي
تـعــرضــه  mbcفــي تــوجــه يبتعد عن
تـ ـع ــري ــب األف ـ ـ ـ ــام الـ ـع ــاملـ ـي ــة .يـحـكــي
املـسـلـســل ق ـصــة س ـيــدة تــدعــى عليا
(نادين نجيم) تعود لتدفن زوجها
فــي ضيعته «الهيبة» الــواقـعــة على
الحدود السورية اللبنانية ،ومعها
ابـنـهــا الـصـغـيــر .ف ــي الـضـيـعــة الـتــي
يسيطر عليها شقيق زوجها «جبل»
أو «شـ ـي ــخ الـ ـجـ ـب ــل» (تـ ـي ــم ح ـس ــن)،
ّ
ت ـســود شــريـعــة ال ـق ــوي ،بـخــاصــة أن
املنطقة تعتمد في رزقها على أعمال
ال ـت ـهــريــب .ه ـن ــاك ،سـتـص ـطــدم عليا
ب ـع ــادات وتـقــالـيــد امل ـك ــان .سـتـحــاول
الح ـق ــا بـ ــذل ج ـهــدهــا ل ـل ـه ــروب مـنــه.
لكن عالقة حب ستجمعها بـ «جبل»
ذي الـشـخـصـيــة الـثــابـتــة والـصـلـبــة.
أمــا املسلسل املـشـتــرك الـثــانــي ،فهو
«م ــذك ــرات عشيقة ســابـقــة» (تــألـيــف
نـ ـ ـ ــور شـ ـيـ ـشـ ـكـ ـل ــي ،إخـ ـ ـ ـ ـ ــراج هـ ـش ــام
ش ــربـ ـتـ ـج ــي ،إنـ ـ ـت ـ ــاج Mars Media
 ،Productionإشــراف فني مــازن طه،
بطولة نيكول سابا ،باسم ياخور،
كــاريــس بـشــار ،وسـعــد مينه) .تــدور
الحكاية حول نجمة تمثيل شهيرة،
تتعاطى بمنطق خيري مع الحياة
املـ ــرب ـ ـكـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـس ـ ـ ّـور م ـن ـط ـق ـت ـنــا.
تـ ـت ـ ّ
ـزوج م ــن دون ق ـصــد أحـ ــد أمـ ــراء
ال ـح ــرب ،فـتـجــد نـفـسـهــا وق ــد دخـلــت
ف ــي ك ــاب ــوس ،وقـ ــد ارت ـب ـط ــت بـقــاتــل
مـحـتــرف ،يحمل عـلــى كــاهـلــه أرواح
املئات من األطفال واألبــريــاء! هكذا،
تـ ـب ــدأ ب ـك ـت ــاب ــة م ــذك ــرات ـه ــا لـتـنـطـلــق
القصة من هنا.

