2

2019

السبت  4أيار  2019العدد 3749

2019

السبت  4أيار  2019العدد 3749

3

اإلنتاجات المشتركة :رهان يتواصل في حمى الكاريزما الســورية
كما جرت العادة خالل األعوام السابقة ،تضع بعض
شركات اإلنتاج ثقلها في مسلسالت لبنانية ـ سورية مشتركة
ّ
تطعم أحيانًا بأسماء مصرية .تستند هذه اإلنتاجات إلى
جاذبية النجوم السوريين ،فيما تنحصر المنافسة بين تيم
حسن ،وباسل ّ
خياط ،وقصي خولي ،ومكسيم خليل،
ومعتصم النهار
وسام كنعان

انضمت سيرين
عبد النور إلى
تيم حسن
في «الهيبة...
الحصاد»

أفيشات مسروقة
لم يعد الحديث عن نسخ أو سرقة أفيشات مستغربًا
في الدراما العربية عمومًا ،ال ّ
سيما في رمضان .هذه
السنة ،لم يكن الوضع مختلفًا عن األعوام املاضية.
ّ
هذا الفخ
إذ وقع عدد من صناع األعمال الدرامية في ّ
قبل أن يفضحهم الجمهور وأهل اإلعالم .لعل أبرز
الحاالت ّ
سجلها املوسم الثالث من مسلسل «الهيبة»
الذي يحمل اسم «الهيبة… الحصاد» (كتابة باسم
ّ
«صباح
السلكا ،وإخ ــراج سامر الـبــرقــاوي ،وإنـتــاج
إخ ــوان» ـ ـ  ،mtvو ،mbc4و«رؤي ــا» ،و«الـســومــريــة»).
البوستر ّ
األول الذي جمع معظم األبطال ،بدا شبيهًا
إلى حد بعيد بأفيش املسلسل البريطاني الشهير
 Peaky Blindersال ـ ــذي ي ـجـ ّـســد ب ـطــول ـتــه الـنـجــم
االيرلندي كيليان مورفي إلــى جانب مجموعة من
األسماء الالمعة .تدور األحداث في فلك عصابات الـ
 peaky blindersفي مدينة بيرمنغهام اإلنكليزية
في فترة ما بعد الحرب العاملية األولــى ،وهو مؤلف
من أربعة أجزاء فيما ُينتظر عرض الخامس خالل
العام الحالي عبر قنوات «هيئة اإلذاعة البريطانية».
املوقف نفسه واجهه املسلسل املصري «حكايتي»
(كتابة محمد عبد املعطي ،وإخ ــراج أحـمــد سمير،
وإنتاج «سينرجي» ـ  ،ONو ،cbcو ،dmcو،mbc4

و )artللنجمة الشابة ياسمني صبري .فقد ظهرت
املـمـثـلــة الـبــالـغــة  32عــامــا عـلــى الـبــوسـتــر ّ الــرسـمــي
مــرتــديــة فـسـتــان سـهــرة أحـمــر فيما تـحــلــق حولها
ث ــاث ــة أش ـخ ــاص ي ـشــرفــون ع ـلــى إطــال ـت ـهــا ضمن
خلفية باألبيض واألس ــود .اللقطة تحيل فــورًا إلى
بوستر وثــائـقــي  Dior and Iال ـصــادر عــام 2014
للمخرج الفرنسي فريديريك تشينغ .وفــي صورة
أخرى ترويجية للمسلسل ،ظهرت ياسمني جالسة
ّ
خـلــف ماكينة خـيــاطــة ،مـمــا ذك ــر كثيرين بـصــورة
النجمة األسترالية كيت وينسليت في فيلمها The
( Dressmakerإخراج جوسلني مورهاوس ـ .)2015
فــي الـسـيــاق نفسه ،سخر منتج املسلسل التركي
«حـلـقــة» ،يــوســف سـيـنـكــال ،مــن الـبــوسـتــر الــدعــائــي
للمسلسل الــرمـضــانــي الـكــويـتــي «أم ـن ـيــات بـعـيــدة»
(ك ـتــابــة مـنــى ال ـش ـمــري ،وإخ ـ ــراج مـحـمــد الـقـفــاص،
وإن ـتــاج «إيـغــل فيلمز» ـ ـ  )atv Kuwaitال ــذي تقوم
ببطولته هــدى حسني .عبر السوشال ميديا ،نشر
املـنـ ِـتــج ص ــورة الـبــوسـتــر الـعــربــي وس ــأل« :أال يشبه
ً
ً
ق ـل ـيــا مـسـلـســا آخ ـ ــر؟» ف ــي إش ـ ــارة واض ـح ــة إلــى
بوستر مسلسله «حلقة» الذي انطلق في بداية العام
الحالي.

بـعــد ظـهــر ي ــوم نـيــويــوركــي مشمس
س ـنــة  ،1955ك ــان ــت م ــارل ــن مــونــرو
تـ ـسـ ـي ــر ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه مـ ـحـ ـط ــة «غ ـ ــران ـ ــد
سـ ـنـ ـت ــرال» ب ــرف ـق ــة م ـ ـصـ ـ ّـور وم ـح ــرر
ّ
إحـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـجـ ـ ــات ال ـ ـف ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة .ب ـس ـبــب
االزدحـ ــام ،لــم يلحظ أحــد مــن املــارة
أيـ ـق ــون ــة ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـع ــاملـ ـي ــة وه ــي
تتمشى بينهم ،رغــم الـتـقــاط بعض
الصور العلنية لها .حتى أنها ركبت
في إحدى العربات من دون أن ينتبه
ّ
ل ـهــا أحـ ــد .ك ــان ــت ت ــري ــد أن ت ـق ــول إن
ّ
األمــر يتعلق بـقــرارهــا :إمــا أن تكون
م ــارل ــن ال ـغ ــاوي ــة صــاح ـبــة ال ـش ـهــرة
الصاخبة ،أو تعود نورما جني بيكر
امل ــواط ـن ــة الـ ـع ــادي ــة! ب ـع ــده ــا ،نـظــرت
فــي عـيـنــي امل ـ ّـص ــور وســألـتــه إن كــان
يــريــد أن ي ــرى نـجـمــة الـسـيـنـمــا ،ولــم
يـحـتــج األم ــر س ــوى وم ـضــة لتوقف
ال ــزم ــن وه ــي تـنـثــر ش ـعــرهــا ،وتـقــوم
بحركة استعراضية استقطبت فيها
جــاذبـ ّـيـتـهــا وهــالــة الـسـحــر الخاصة
بها ،فإذا بجحافل من املارة تتجمهر
ّ
حولها ،حتى تطلب األمــر مساعدة
ّ
امل ـ ّـص ــور واملـ ـح ــرر ل ـكــي ت ـتــم ـكــن من
الـهــرب مــن املعجبني! هــذا مــا تشير
إليه املدربة التنفيذية أوليفيا فوكس
كـ ــابـ ــان ص ــاح ـب ــة كـ ـت ــاب «أس ـ ـطـ ــورة
ال ـكــاريــزمــا» .الـكـتــاب مـحــاولــة شــرح
تـفـنـيــديــة ملـعـنــى ال ـكــاريــزمــا ،كونها
لـيـســت م ـجــرد مــوهـبــة فـطــريــة ،إنما
ّ
تكنيك يتمكن املمثل من استخدامه
ّ
طــاملــا أن ه ـنــاك أش ـخــاصــا بعيدين
ّ
ع ــن ال ـف ــن يـمـلـكــون كــاريــزمــا خــاصــة
مثل ستيف جوبز الذي كان مكروهًا
من ِقبل موظفيه .لكن األمر مختلف
تـمــامــا عـنــد نـجــوم ســوريــا أي البلد
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن ن ــاح ـي ــة
األصول املخترع األميركي الشهير.
ّ
ّ
سيشع نجم السوريني
كما كل عام،
بــذري ـعــة م ــا يـمـلـكــونــه م ــن كــاريــزمــا
ع ــرف ــوا ك ـي ــف ي ـط ـ ّـوع ــون ـه ــا ب ـمــرونــة
لصالح املــوهـبــة .امل ـبــارزة هــذه املـ ّـرة
على أشـ ّـدهــا بــن أربـعــة أقـطــاب هم:
تـيــم حـســن ،وبــاســل خـ ّـيــاط ،وقصي

خـ ــولـ ــي ،وم ـك ـس ـي ــم خ ـل ـي ــل .يـلـتـحــق
بـهــم ب ــدرج ــة ثــانـيــة ه ــذه امل ـ ـ ّـرة نجم
الوسامة الشاب معتصم النهار.
الـ ـب ــداي ــة م ــع «الـ ـهـ ـيـ ـب ــة ...ال ـح ـص ــاد»
(كتابة باسم السلكا ،وإخراج سامر
ال ـبــرقــاوي ،إن ـتــاج «ص ـ ّـب ــاح إخ ــوان»
ـ ـ بـطــولــة تـيــم ح ـســن ،وسـيــريــن عبد
ال ـن ــور ـ ـ ـ  ،mbc4و ،mtvو«الـ ــرؤيـ ــا»،
و«ال ـس ــوم ــري ــة») ،الـ ــذي ب ــات يعتبر
ً
م ـ ـ ـعـ ـ ــادال عـ ـص ــري ــا ل ـس ـل ـس ـل ــة «ب ـ ــاب
ّ
الحارة» .هو بيضة القبان بالنسبة
إل ـ ـ ــى ص ــانـ ـعـ ـي ــه ومـ ـنـ ـتـ ـج ــه صـ ـ ــادق
ّ
ّ
ّ
الصباح ،وسيظل يطل في كل سنة
طاملا أنــه يحقق ريعًا كبيرًا وينجز
ص ـف ـقــات إع ــام ـي ــة م ـث ـم ــرة .بمعنى
أنــه استثمار تجاري بحت يتراجع
فيه الفني إلــى ح ــدوده القصوى .ال
مشكلة فـ ّـي ذل ــك طــاملــا أن آل ــة الــزمــن
ب ـي ــد ص ــن ــاع ــه وي ـم ـك ـن ـهــم تـقــديـمـهــا
وترجيعها كيفما تقتضيه الحاجة.
وعـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـع ـت ـب ــرون مــا
ينجزونه من عشوائية واعتباطية،
ب ـم ـثــابــة ت ـمــايــز وع ــام ــة ف ــارق ــة .بل
سـبــق أن جــاهــر مـخــرج الـعـمــل زورًا
ب ــأن ــه الـ ـس ـ ّـب ــاق ف ــي ال ـع ــال ــم ل ـل ـعــودة
فـ ــي الـ ــزمـ ــن إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء فـ ــي ال ـج ــزء
ُ
ّ
الثاني ،علمًا بــأن التكنيك استخدم
ب ـب ــراع ــة ف ــي أعـ ـم ــال ع ــامل ـي ــة أح ــده ــا
«سبارتاكوس».
س ـن ـش ــاه ــد أيـ ـض ــا م ـن ـج ـزًا أج ـن ـب ـيــا
مـعـ ّـربــا عــن أع ـمــال إنـك ّـلـيــزيــة يحمل
توقيع املخرج رامي حنا في محاكاة
لتجربة الـعــام املــاضــي فــي املسلسل
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي الـ ـ ـ ــذي ُصـ ـنـ ـع ــت نـسـخــة
ع ــرب ـي ــة م ـن ــه ت ـح ــت اس ـ ــم «ت ــان ـغ ــو».
ّ
يـطــل ه ــذا ال ـعــام بـطــا الـعـمــل نفسه
ّ
واللبنانية
أي السوري باسل خياط
ّ
دانييال رحمة تحت إدارة حنا ،لكن
ب ـفــارق ال ــرؤي ــة واملـعــالـجــة الــدرامـ ّيــة
ال ـت ــي صـنـعـتـهــا شـقـيـقـتــه ري ــم حــنــا
ص ــاح ـب ــة ال ـح ـض ــور امل ـخ ـت ـلــف عـلــى
م ـس ـتــوى الـ ــدرامـ ــا الـ ـس ــوري ــة .ت ــدور
قصة «الكاتب» (إنتاج «إيغل فيلمز
ـ ـ ـ  ،lbciو ،ldcون ـت ـف ـل ـي ـك ــس) ح ــول
الـ ــروائـ ــي «ي ــون ــس جـ ـب ــران» (بــاســل
خ ـ ّـي ــاط) الـ ــذي يــرت ـكــب جــري ـمــة قتل

الثنائيات تدوم وتدوم
الثنائيات حاضرة ّ
بقوة أيضًا في رمضان ،2019
فـهــي مــن دون شــك عـنـصــر ج ــاذب للمشاهدين.
للسنة الثانية على التوالي ،يجتمع النجم السوري
باسل خياط واللبنانية دانييال رحمة أمام كاميرا
ّ
املخرج السوري رامــي حنا في مسلسل «الكاتب»
(كتابة ريــم حـنــا ،وإنـتــاج «إيـغــل فيلمز» ـ ـ  ،lbciو
 ،mbcونـتـفـلـيـكــس) .وف ــي «ال ـه ـي ـبــة… ال ـح ـصــاد»
(كـتــابــة بــاســم الـسـلـكــا ،وإخـ ــراج ســامــر الـبــرقــاوي،
ّ
«صباح إخوان» ـ بطولة تيم حسن ،وسيرين
إنتاج
عبد النور ـ  ،mtvو ،mbc4و«رؤيا» ،و«السومرية»)،
ّ
قصة حب مع
سيعيش النجم السوري تيم حسن ّ
اللبنانية سيرين عبد الـنــور ،بعدما أطــل في العام
املاضي مع ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو
شقرا في الجزء الثاني من العمل ،ومع نادين نسيب
نجيم في رمضان  .2017وبدا الفتًا تركيز القائمني
على املسلسل الــذي أحــدث جــزؤه ّ
األول ّ
حمى في
ّ
الـعــالــم الـعــربــي رغــم املــاحـظــات الــدرامـيــة املسجلة
عـلـيــه ،عـلــى الـجــانــب الــرومــانـســي مــن قـصــة الحب
ّ
ستطعم أجــواء املافيات والعصابات.
الجديدة التي
ومـ ــن إن ـت ــاج «ص ـ ّـب ــاح إخ ـ ـ ــوان» أي ـض ــا ،سـيـشــاهــد
ً
ال ـج ـم ـهــور مـسـلـســا مـشـتــركــا ب ـع ـنــوان «خـمـســة

ونص» (كتابة إيمان السعيد ،وإخراج فيليب أسمر
و ،mbc4و«السومرية») يضم ثالثية
ـ  mtvو«رؤيا»
ّ
مثيرة لالهتمام مؤلفة من السوريني قصي خولي
ومعتصم النهار واللبنانية نادين نسيب نجيم.
وه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ،ت ـخ ــوض امل ـم ـث ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة مــاغــي
بــوغـصــن الـسـبــاق ال ــدرام ــي الــرمـضــانــي مــن خــال
مسلسل «بــروفــا» (تأليف ريــم مشهدي ،وإخــراج
رش ــا شــربـتـجــي ،وإن ـت ــاح «إي ـغ ــل فـيـلـمــز» ـ ـ )lbci
عـلــى أن يـشــاركـهــا الـبـطــولــة الـنـجــم امل ـصــري أحمد
فهمي.
وف ــي «دق ـي ـقــة ص ـمــت» (ك ـتــابــة ســامــر إسـمــاعـيــل،
ّ
و«صباح
وإخــراج شوقي املاجري ،وإنتاج «إيبال»
ّ
و«عمان» ،و،)art
إخــوان» ـ «الجديد» ،و«أبــو ظبي»،
تلعب اللبنانية ستيفاني صليبا دور زوجة «أمير
ناصر» الذي ّ
يجسده النجم السوري عابد فهد.
مصريًا ،يتشارك املمثالن املصريان أحمد فهمي
وه ـنــا زاهـ ــد ال ـب ـطــولــة ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى ف ــي مسلسل
«الـ ـ ــواد س ـ ّـي ــد ال ـش ـح ــات» (ورش ـ ــة ك ـت ــاب ،وإخـ ــراج
أحمد الجندي ،وإنـتــاج «سيرنجي» ـ ـ  ،dmcو«art
حكايات» ،و«دبي») .ويأتي هذا التعاون بعد أشهر
قليلة من خطوبتهما.

تعود نادين
نسيب نجيم
عبر مسلسل
«خمسة ونص»

أو هـ ـك ــذا ي ـت ــم اإليـ ـ ـح ـ ــاء ل ـل ـم ـشــاهــد
واملـحـيــط االجـتـمــاعــي ال ــذي يعيش
فيه ،إلى درجة يتم تصديق ّ
تورطه
فـ ــي ال ـج ــري ـم ــة مـ ــن ِقـ ـب ــل ال ـغــال ـب ـيــة،
بــاس ـت ـث ـنــاء امل ـح ــام ـيــة «م ـج ــدول ــن»
(دانـ ـيـ ـي ــا رح ـ ـمـ ــة) الـ ـت ــي تـ ـك ــون قــد
وق ـعــت فــي غــرامــه مــن خ ــال نتاجه
األدبي وراحت تالحقه من مكان إلى
آخ ــر ،ف ــإذا بها تتولى مهمة الــدفــاع
ع ـنــه بـنـفـسـهــا ب ـعــد س ـج ـنــه ،ورب ـ ّـم ــا
ّ
تتمكن من إثبات براءته في النهاية.
ّأمــا مكسيم خليل ،فسيلعب بطولة
«صانع األحالم» املقتبس عن رواية
الكاتب السعودي هاني نقشبندي
(سيناريو بشار اسماعيل ،وإخراج
مـحـمــد عـبــد الـعــزيــز ـ ـ بـطــولــة خليل
وطـ ــونـ ــي عـ ـيـ ـس ــى ،وأروى جـ ـ ــودة،
وجيسي عبدو ّ ،ورنا ريشة ـ ـ قنوات
«أب ــو ظ ـبــي») .إن ــه مــزيــج مــن الــواقــع
والخيال من خــال قصة دكتور في
مــادة الفيزياء يرث عن والــده قدرته
عـلــى تـفـسـيــر األح ـ ــام ،وي ـعــانــي من
اض ـ ـطـ ــراب ث ـن ــائ ــي الـ ـقـ ـط ــب .الح ـق ــا،
أبيه ،ليصل إلى
سيتفوق االبن على
ّ
ّ
سيتطور
صناعة األحالم ،حتى إنه
ليعيش مع أحالم اآلخرين.

ب ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـع ــود ق ـص ــي خ ــول ــي بـعــد
تباين اآلراء حــول شخصيته العام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي فـ ـ ــي «ه ـ ـ ـ ـ ـ ــارون الـ ــرش ـ ـيـ ــد»
(ك ـ ـتـ ــابـ ــة عـ ـثـ ـم ــان ج ـ ـحـ ــى ،وإخـ ـ ـ ــراج
عـبــد ال ـب ــاري أب ــو ال ـخ ـيــر) لـيـتـشــارك
ف ــي «خـمـســة ون ــص» (ك ـتــابــة إيـمــان
ال ـس ـع ـي ــد ،وإخ ـ ـ ـ ــراج ف ـي ـل ـيــب أس ـم ــر،
وإن ـت ــاج «ص ـب ــاح إخـ ـ ــوان» ـ ـ  ،mtvو
mbc4ـ و«رؤيـ ـ ـ ـ ــا» ،و«الـ ـس ــوم ــري ــة»)
البطولة مع اللبنانية نادين نسيب
نـجـيــم وال ـس ــوري معتصم الـنـهــار).
غــال ـبــا ،ل ــن يـضـيــف املـسـلـســل شيئًا
ع ـلــى فــرض ـيــة ع ــاق ــة ال ـح ــب األزل ـي ــة
التي لطاملا ّ
قدمت فتاتني جميلتني
ت ـت ـصــارعــان ع ـلــى ب ـط ــل ،وإن كــانــت
ال ـص ــورة مـعـكــوســة ه ــذه .بـعــد وفــاة
ّ
عملية
نجل الزعيم «غانم غانم» في
ّ
يضطر الــوالــد إلى
اغـتـيــال ضخمة،
«غ ـمــار» (قـصــي خــولــي)
إع ــادة ابـنــه ِ
ّ
املغيب عن بيت العائلة ،من سوريا
إلــى لبنان ،ليكون الــوريــث الشرعي
للزعامة .بعد وصــولــه إلــى بـيــروت،
«غـ ـم ــار» الـتــأقـلــم بصعوبة
ي ـح ــاول ِ
مع حزب والــده واملجتمع اللبناني.
ي ـت ـ ّـع ــرف ع ـلــى طـبـيـبــة وال ـ ـ ــده ،وهــي
«ب ـيــان نـجــم ال ــدي ــن» (ن ــادي ــن نسيب

تتشارك ماغي
بو غصن
وأحمد فهمي
بطولة «بروفا»

نـ ـجـ ـي ــم) ،ال ـ ـتـ ــي ي ـش ـ ّـج ـع ــه أقـ ــربـ ــاؤه
التقرب منها لتبدأ ّ
ّ
قصة ّ
حب
على
سـيـتــابــع تـفــاصـيـلـهــا الــدقـيـقــة كــاتــم
«غ ـمــار» ومــرافـقــه الشخصي
أس ــرار ِ
«ج ــاد» (معتصم الـنـهــار) ال ــذي أتى
معه من سوريا إلى لبنان.
في السياق نفسه ،انتظرت الكاتبة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ي ـ ــم مـ ـشـ ـه ــدي أي ج ـهــة
إن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة مـ ـحـ ـلـ ـي ــة تـ ـتـ ـبـ ـن ــى نـ ـ ّـص

مسلسلها «ب ــروف ــا» ( ،lbciو ،ldcو
 )TeNلكن من دون جدوى ،لذا لم يكن
أمــام ـهــا م ــع شــريـكـتـهــا ومــواطـنـتـهــا
املخرجة رشا شربتجي سوى شركة
«إيـ ـغ ــل ف ـي ـل ـمــز» م ــع إعـ ـ ــادة صـيــاغــة
امل ـس ـل ـســل ب ـطــري ـقّــة ل ـب ـنــان ـيــة .أط ــاح
املـنـتــج جـمــال ســنــان بـكــل العناصر
الـ ـس ــوري ــة فـ ــي الـ ـق ـ ّـص ــة ،خ ـصــوصــا
ش ـخ ـص ـي ــة رج ـ ـ ــل كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـس ــن

اإلقتباسات ال مهرب منها
قبل فترة وجيزة ،طرحت « mbcمصر» اإلعالن التشويقي ّ
األول ملسلسل «زي
الشمس» (كتابة مريم نعوم ،وإخراج كاملة أبو ذكري ـ بطولة دينا الشربيني،
وريـهــام عبد الـغـفــور ،وأحـمــد السعدني ،وســوســن بــدر) الــذي ُ
سيعرض عبر
شــاشـتـهــا ف ــي رم ـض ــان  .2019ت ــدور الـقـصــة ف ــي إط ــار تـشــويـقــي مـثـيــر ،إذ
ّ
تتعرض صبية (عبد الغفور) للقتل على يد مجهول ،فتبدأ شقيقتها املحامية
ّ
(الشربيني) في البحث عن الجاني ،فيما تشير أصابع االتهام لتورط العديد من
املقربني .املسلسل مقتبس عن عمل درامي إيطالي شهير بعنوان «الشقيقتان»،
وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير ،حيث يتم قتل ريهام عبد الغفور ،على
يد أحد األشخاص املجهولني ،وتبدأ شقيقتها دينا الشربيني في البحث عن
القاتل ،وتشير أصابع االتهام لتورط العديد من املقربني لها.
ّ
وي ـبــدو ّأن املسلسل امل ـصــري «حـكــايـتــي» لــم يكتف بـســرقــة األف ـيــش ،بــل إنــه
من املـ ّ
ـرجــح أن تكون القصة أو بعض مفاصلها مقتبسة من أعمال أجنبية.
فــي إحــدى اللقطات الترويجية للعمل ،ظهرت ياسمني جالسة خلف ماكينة
ّ
خـيــاطــة ،مــا يــذكــرنــا بـصــورة النجمة األسـتــرالـيــة كيت وينسليت فــي فيلمها
( The Dressmakerإخ ــراج جوسلني مــورهــاوس ـ  .)2015وبحسب الفكرة
العامة للعمل ،من الواضح ّأن ّ
قصته متقاطعة إلــى حـ ّـد بعيد مع حكاية The
ّ .Dressmaker
تجسد صبري دور الشابة «داليدا» التي تدرس تصميم األزياء
ّ
وتنحدر مــن أســرة كبيرة .تتعرض لـظــروف صعبة وقـســوة شــديــدة على يد
عائلتها ،ما يدفعها إلــى الهرب والـبــدء من الصفر .هكذا ،تعمل كخياطة في
ورشة صغيرة وكخادمة في دار أزياء كبيرة ،لتصبح الحقًا أهم مصممة أزياء
في الشرق األوسط.

ضمن توليفة مـكـ ّـررة ومستوحاة طبعًا مــن قصص األبـطــال الـخــارقــن ،تطل
امل ـصــريــة آي ـم ــي سـمـيــر غ ــان ــم بـشـخـصـيــة «ط ــام ـي ــرة» ف ــي مـسـلـســل «ســوبــر
م ـي ــرو» (ك ـتــابــة أح ـمــد مـحـيــي وم ـح ـمــد امل ـح ـم ــدي ،وإخـ ـ ــراج ول ـيــد ال ـح ـل ـفــاوي،
ّ
وإن ـت ــاج مـحـمــد أح ـمــد الـسـبـكــي ـ ـ «ال ـن ـه ــار» و .)tenإن ـه ــا بـطـلــة خ ــارق ــة تعمل
صحافية في إحــدى املجالتّ .
تمر بالعديد من املواقف الكوميدية التي تغير
ّ
شخصيتها.
ّ
على الرغم من التكتم الشديد حول تفاصيل «الكاتب» (كتابة ريم حنا ،وإخراج
رامي حنا ،وإنتاج «إيغل فيلمز» ـ  ،lbciو ،mbcونتفليكس) الذي يجمع السوري
باسل خياط باللبنانية دانييال رحمة للسنة الثانية على التوالي ،تشير التوقعات
ّ
إل ــى أن ــه مقتبس عــن سلسلة إنـكـلـيــزيــة .سنشاهد ال ــروائ ــي «يــونــس جـبــران»
ّ
(خياط) الذي يرتكب جريمة قتل أو هكذا يظهر .يبدو الجميع مقتنعًا باألمر
باستثناء ّ املحامية «ماجدولني» (رحمة) الواقعة في غرامه عبر نتاجه األدبي،
والتي تتولى مهمة الدفاع عنه.
«الخوابي» هو مسلسل فلسطيني من كتابة وفاء بكر ،وإخراج محمد علوان،
وإنتاج «مؤسسة عصام حجاوي لإلنتاج والتوزيع الفني» .يلعب بطولته املمثل
األردن ــي إيــاد نصار مــع عبير عيسى ،ومحمد الـعـبــادي ،وسهير فهد ،وعبد
الكريم القواسمي ،ورفعت النجار ....القصة مقتبسة عن ثالث قصص عاملية،
هي« :تاجر البندقية» ،و«الحب في زمن الكوليرا» ،و«الجميلة والــوحــش» .يعد
ّ
صـنــاع العمل بــأنـهــا «تركيبة ممتعة وشيقة وفــريــدة وغــريـبــة ت ــدور أحداثها
في قرية متخيلة» حول قصص الريف الفلسطيني ،متناولة العديد من القيم
اإلنسانية والتاريخية التي مر بها اإلنسان العربي.

خشية أن تفتضح حكايته عنصرية
بعض اللبنانيني تـجــاه السوريني!
وق ــد أع ـ ــادت كــات ـبــة «ت ـخــت شــرقــي»
لـبـنـنــة ال ـع ـمــل لـ ـي ــدور حـ ــول أس ـتــاذ
مدرسة (املصري أحمد فهمي) يقع
فــي غ ــرام ُمـ ّ
ـدرســة مـســرح (مــاغــي بو
غصن) على أن يحيي العمل قصص
مراهقي املدرسة ،وعالقة السوشال
م ـيــديــا ب ــال ـح ـي ــاة ،وك ـي ــف ي ـم ـكــن أن
ّ
تشكل تلك املنابر فرصة للتعبير عن
ّ
اآلراء والتنظير املـجــانــي والـتــدخــل
في حياة اآلخرين .عمومًا وانطالقًا
ّ
مــن اسـمــه ،يــريــد العمل أن يـقــول إن
ّ
كل شيء يمكن أن يخضع لبروفات
وتدريبات ،إال الحياة وحدها تعاش
م ـ ّـرة واح ـ ــدة ،ل ــذا لـيــس عـلـيــك ســوى
أن تـحـتــال عـلـيـهــا وتـعـيـشـهــا دفـعــة
واحدة كما تريد!
وضمن األعـمــال السورية اللبنانية
املشتركةّ ،
تقدم شركة «غولدن الين»
م ـج ـم ــوع ــة قـ ـص ــص تـ ـ ـ ــدور فـ ــي فـلــك
الـحــب امل ـحـ ّـرم والـخـيــانــات الصادمة
امل ـن ـســوجــة ع ـلــى س ـن ــارة الـتـشــويــق،
ّ
ـف ذلــك ضــربــا متواليًا تحت
ولــو كــلـ ّ
الحزام .إنه الجزء الثاني من سلسلة
ّ
«الحب جنون» ،التي تتألف كل قصة
فيها من  5أو  7أو  10حلقات (تأليف
مجموعة كتاب بينهم ناديا األحمر،
وسيف رضا حامد ،وسالم كسيري،
وزك ــي مــاردي ـنــي ـ ـ إخـ ــراج مجموعة
مـخــرجــن أول ـهــم عـلــي محيي الــديــن
ّ
علي ومــروان بركات ـ بطولة :سلوم
حداد ،وكارمن ّلبس ،وباسم مغنية،
وطوني عيسى ،وســارة أبي كنعان،
ومـيــاد يــوســف ،ومـيــرفــا قــاضــي.)...
ب ـ ـ ــدأ ع ـ ـ ــرض الـ ـعـ ـم ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ـ ـ
الرومانسي حصريًا على «أبو ظبي»
وقد يحظى بعرض رمضاني أيضًا.
وبـعــد تــأجـيـلــه مــن املــوســم املــاضــي،
يعرض مسلسل «هوا أصفر» (كتابة
الزميل علي وجيه ويامن الحجلي،
وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أح ـ ـمـ ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم أحـ ـم ــد،
وإن ـ ـتـ ــاج « Cutل ــإنـ ـت ــاج اإلع ــام ــي
والفني») على قناة «سما» .املسلسل
درامـ ـ ــا اج ـت ـمــاع ـيــة م ـّع ــاص ــرة غـنـ ّـيــة
ّ
بالتطورات ،يعد صناعه بأن يكون
«مـخـتـلـفــا» ع ــن الـخـلـطــات الـســوريــة
ـ ـ ـ ال ـل ـب ـنــان ـيــة املـ ـعـ ـه ــودة ،و«ل ـص ـي ـقــا
بـ ــالـ ــواقـ ــع» .ت ـض ــم ق ــائ ـم ــة امل ـم ـث ـلــن
أس ـمــاء لبنانية وس ــوري ــة مـعــروفــة،
أبرزها :سالف فواخرجي ،ويوسف
ال ـ ـخ ـ ــال ،ويـ ــامـ ــن الـ ـحـ ـجـ ـل ــي ،وع ـب ــد

يمزج «صانع األحالم» بين الخيال
والواقع حيث يؤدي مكسيم خليل
دور دكتور فيزياء قادر على تفسير
األحالم
الهادي الصباغ ،وندين تحسني بك،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ح ــا ّرجـ ــب ،وف ــادي
إبــراه ـيــم ،وراش ـيــل نــخــول ،وحـســان
م ــراد ،وج ــوي خ ــوري ،وي ــزن خليل،
وجالل شموط ،ومجدي مشموشي،
ومهدي فخر الدين ،وزهير رمضان،
ومرح جبر....
ســاب ـقــة ه ــذا ال ـع ــام ه ــي قـ ــرار شــركــة
 advertising companyال ـجــزائــريــة
االستثمار فــي الـشــام ملحاولة خلق
ش ـع ـب ـي ــة لـ ـقـ ـص ــة م ـح ـل ـي ــة ب ــذريـ ـع ــة
م ـن ــاص ـف ـت ـه ــا الـ ـبـ ـط ــول ــة مـ ــع ن ـج ــوم
ســوريــن .فــي مسلسل «ورد أســود»
(ك ـت ــاب ــة جـ ـ ــورج ع ــرب ـج ــي ،وإخـ ـ ــراج
سمير حسني ـ بطولة :سلوم حداد،
ووائـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ــرف ،وجـ ــابـ ــر جـ ــوخـ ــدار،
وص ـب ــاح الـ ـج ــزائ ــري ،وتـ ــرف الـتـقــي
ـ ـ ـ الـ ـقـ ـن ــوات الـ ـج ــزائ ــري ــة ،و«س ــوري ــا
ّ
نفسية
درامـ ـ ـ ــا») ،ن ـحــن أمـ ــام درام ـ ــا
تنطلق من شخصيتي التوأم «ورد»
و«رواد» (يلعبهما جابر جوخدار).
ال ـث ـن ــائ ــي م ـت ـن ــاق ـض ــان مـ ــن نــاح ـيــة
الشخصية والروح ،بينما يتطابقان
في الشكل تمامًا.

