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«دقيقة صمت» و«مسافة أمان» ...الدراما السورية تـواصل نهوضها
وسام كنعان
يوحي رمضان  2019بمالمح انفراجة على صعيد الدراما السورية .لكن
ّ
ال يمكن الجزم ما إذا كان املوسم يسير على خطى التعافي ،أم أن األمر
ّ
مجرد طفرة خــارج سياق الحالة املقفرة التي بلغتها الصنعة الشامية
ً
ّ
األبــرز منذ سنوات ،وصــوال إلى العام املاضي .هذه املــرة سنشاهد باقة
ّ
منوعة من األعمال ،ستلعب غالبًا وحدها على الساحة العربية من دون
ُ َ
منافس حقيقي ،وسط غياب شبه تام للمنتج املصري ،وابتعاد الدراما
اللبنانية عن الحرفية في صناعة مــادة متماسكة ،مع احتساب ّ
حصة

يسيرة من الدراما املشتركة لصالح «عاصمة األمويني».
تحتدم املنافسة انطالقًا من بوابة الدراما االجتماعية املعاصرة بثالثة
أع ـم ــال س ــوري ــة خــالـصــة وم ـب ـش ـ ّـرة ،ه ــي« :دق ـي ـقــة ص ـمــت» (ك ـتــابــة ســامــر
رض ــوان ،وإخ ــراج شــوقــي املــاجــري ـ ـ بـطــولــة :عــابــد فـهــد ،وف ــادي صبيح،
وستيفاني صليبا ،وخالد القيش ،ورنا ّ
شميس ـ «الجديد» ،و«أبو ظبي»،
و«عـ ّـمــان» ،و )artالــذي يجمع املقدرات اإلنتاجية لشركة «إيبال الدولية»
ّ
ّ
الصباح) في التوزيع
«صباح إخــوان» (صــادق
(هــال أرن ــاؤوط) بطاقة
ّ
على أن يكون حاضرًا على محطات مهمة ،و«مسافة أمان» (كتابة إيمان
السعيد ،وإخ ــراج الليث حجو ،وإنـتــاج «إيـمــار الـشــام» ـ بطولة :كاريس

ّ
ب ــشــار ،وســافــة مـعـمــار ،وق ـيــس الـشـيــخ نـجـيــب ،وع ـبــد املـنـعــم عـمــايــري،
ّ
وندين تحسني بيك ـ «لـنــا» ،و ،lbciو ،ldcو«دجـلــة» ،ومنصة Ten Time
اإللكترونية) ،و«عندما تشيخ الذئاب» (عن رواية جمال ناجي ،سيناريو
ّ
حازم سليمان ،وإخراج عامر فهد ـ بطولة :سلوم حداد ،عابد فهد ،سمر
سامي ،محمد حداقي ،ميسون أبو أسعد ،مريم علي ـ قنوات «أبو ظبي»).
تهرول الــدرامــا السورية بني مضامير أخــرى عـ ّـدة ،بعضها يمشي على
ّ
سكة االجتماعي ـ املعاصر الذي يشتبك مع الواقع وظروفه الراهنة ،ثم
ّ
تنتقل إلى ميدان الكوميديا بأكثر من مسلسل ،من دون أن تفوت لعبة
ّ
ّ
املتصوفة،
العودة إلى الوراء لفتح سجلت التاريخ ،خصوصًا في حقبة

بقصد إنجاز ضربات إسقاطية تخص االعتدال والتطرف في اإلســام...
وإن ك ــان ه ــذا الـجــانــب يــأتــي بـمـعـ ّـيــة املـنـتــج الـخـلـيـجــي ال ــذي ي ـعــود هــذا
العام فاتحًا ذراعيه ،تزامنًا مع فك األقفال عن أبواب سفاراته في دمشق
بمسلسالت عــدة مــن بينها «مـقــامــات العشق» (كتابة محمد البطوش،
وإخراج أحمد إبراهيم أحمد ـ بطولة :مصطفى الخاني ،ويوسف الخال،
ّ
ونـســريــن طــافــش ،ولـجــن اسـمــاعـيــل ـ ـ ق ـنــوات «أب ــو ظ ـبــي») ،و«ال ـح ــاج»
(كتابة أحمد املغربي وإخــراج علي علي ـ بطولة غسان مسعود ،ومنذر
رياحنة ،ومنى واصف ـ ّ
تقرر تأجيله في الساعات األخيرة).
عـلــى الـضـفــة املـقــابـلــة ،تحضر أع ـمــال البيئة الـشــامـيــة كــوجـبــة رئيسة

على مــائــدة متابع اعـتــاد مشاهدتها على سبيل التسلية على الرغم
ّ
ّ
الرجعية التي ّ
تكرسها .هكذا ،سيتصارع كل من «حرملك»
من الحالة
(كتابة سليمان عبد العزيز ،وإخــراج تامر اسحق ،وإنتاج «كالكيت» ـ
بطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسالفة معمار وهبة نور ورنا
األبيض ـ  ،lbciو«لـنــا» ،و ،ldcو ،)mbcو«ســاســل دهــب» (كتابة سيف
رضا حامد ،وإخــراج إياد ّ
نحاس ،إنتاج «غولدن الين» ـ بطولة ّ
بسام
كــوســا ،وكــاريــس بـشــار ،وعـبــد ال ـهــادي الـصـبــاغ ،وديـمــة بياعة ـ ـ ،lbci
و«ل ـن ــا» ،و«س ـم ــا») .إل ــى جــانــب حـضــور نسخة «تــايــوان ـيــة» مــن «بــاب
ال ـح ــارة» (ك ـتــابــة مـ ــروان ق ـ ــاووق ،وإخ ـ ــراج مـحـمــد زه ـيــر رج ــب ،إنـتــاج
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ّ
«قبنض» ـ بطولة :نجاح سفكوني ،وفاتح سلمان ،وقاسم ملحو ،ومرح
ّ
جـبــر ،وعـلــي كــريــم ـ ـ  ،lbciو«ســوريــا درام ــا») وأعـمــال إضافية مــن هذا
النوع...
ّ
ّ
وإن كــانــت هـنــاك حـ ّـصــة ملـجـمــوعــة دخ ــاء تـســلـلــوا كـمــا ك ــل ع ــام بذريعة
ّ
املنتج الذي يبحث عن الوفرة ولو ّقدم بضاعة رديئة ،إال أن ذلك يبقى ّفي
منطق ضرورة ظهور الغث ّ
لتلمس السمني ...باختصار ،يمكن القول إنه
ّ
كما بدت مالمح التعافي على وجه «عاصمة الياسمني» هذا العام ،فإن
دراماها وضعت قدمها على عتبة العودة إلى الطريق املستقيم وحصاد
املوسم سيشهد!

عودة «أبو ظبي» إلى الشام
مع« ...الحالج» و«ابن عربي»
عانت الدراما السورية خالل سنوات الحرب من قطيعة واضحة
قادتها قـنــوات الخليج صاحبة رأس املــال األكـثــر وفــرة عربيًا.
ّ
وانسجامًا مــع بعض التسريبات الصحافية الـتــي أك ــدت بقاء
أبــو ظبي على تنسيق دائ ــم مــع ســوريــا ،نـفــذت بعض األعـمــال
على شاشاتها أثـنــاء األزم ـُـة ،إال أن الـعــام املــاضــي شهد تطورًا
الفتًا بإنتاجها مسلسل «امل ْهلب بن أبي صفرة» (تأليف محمد
ال ـب ـطــوش ،وإخـ ـ ــراج مـحـمــد لـطـفــي) ف ــي س ــوري ــا .أح ــد األحـ ــداث
البارزة في هذا املوسم هو عودة قنوات «أبو ظبي» لالستثمار
فنيًا فــي ســوريــا بــالـتــزامــن مــع افـتـتــاح سـفــارة اإلم ــارة فــي قلب
دم ـشــق .يـتــرجــم ه ــذا االسـتـثـمــار مــن خ ــال عـمــل اجـتـمــاعــي هو
«ع ـنــدمــا تـشـيــخ ال ــذئ ــاب» (ع ــن روايـ ــة ج ـمــال ن ــاج ــي ،سـيـنــاريــو
حازم سليمان وإخراج عامر فهد ـ قنوات
َ
«أب ــو ظ ـب ــي») ،بــاإلضــافــة إل ــى مسلسل ْي
ّ
تــاري ـخـ َـيـ ْـنّ .
األول هــو «الـ ـح ــاج» (كـتــابــة
أح ـم ــد امل ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ إنـ ـت ــاج ت ـل ـف ــزي ــون «أب ــو
ظبي» ـ واملنتج املنفذ شركة I See Media
للمنتجني يــاســر فهمي وإي ــاد ال ـخــزوز).
العمل ال ــذي تـقـ ّـرر فــي اللحظات األخـيــرة
تأجيله بسبب صعوبة اللحاق بالسباق
ال ــرم ـض ــان ــي ،ت ـب ــدأ قـ ّـص ـتــه ف ــي س ـنــة 265
هجرية ،أي فــي عصر الخالفة العباسية
الثانية ،وتواكب ما شهدته تلك الفترة من
ّ
اض ـطــراب فــي ت ــداول الـسـلـطــة .بمعنى أن
ّ
املتصوف
املسلسل يلتقط كواليس حياة
ّ
ال ـك ـب ـي ــر ال ـح ـس ــن بـ ــن م ـن ـص ــور الـ ـح ــاج
(يؤدي دوره النجم غسان مسعود) خالل
هلهلة الــدولــة العباسية وصــراعــات الـعــروش فيها ،إلــى جانب
االنفتاح على ســوق النخاسة بصياغة مغايرة عما شاهدناه
ّ
شخصيتني« :النطل»
في األعمال التاريخية تحديدًا من خالل
البارع في كسب ّ
ود امللوك والسالطني والوصول إلى ما يريده
بحنكة وذكاء ،و«شغب» إحدى جواري الخليفة املعتضد بالله
ّ
مجرد امرأة عبرت سرير
وأم ولده جعفر ،التي ترفض أن تكون
الخليفة ،بل تقدر بدهائها وجمالها وإجادتها لعبة السياسة،
على خوض معارك طاحنة لتمكني ابنها من الحكم! هكذا ،عاش
صــاحــب «ال ـط ــواس ــن» فــي تـلــك الـفـتــرة املـصـنــوعــة عـلــى صفيح

مناظراته مع القاضي أبو بكر محمد بن
ساخن وخــاض أولــى ّ
تنقل طويلة ،كونه أحد الرحالة الكبار في
داود ،إلى جانب رحلة ّ
تاريخ الفكر الصوفي ،لكنه في املرحلة األخيرة من حياته استقر
ّ
في بغداد .يلعب البطولة إلى جانب مسعود كل من منى واصف
ومـحـمــد قـنــوع وم ـنــذر ريــاحـنــة وعــاكــف نـجــم وك ــرم الـشـعــرانــي
وأنس ّ
طيارة ورشا بالل وخلود عيسى...
ً
كذلك ،سنشاهد مسلسال شبيهًا هو «مقامات العشق» (كتابة
محمد البطوش ،وإخــراج ّ أحمد إبراهيم أحمد ،وإنتاج Media
( 7 Revolutionم ـف ـيــد ال ــرف ــاع ــي) ـ ـ ـ ب ـطــولــة مـصـطـفــى ال ـخــانــي،
ويوسف الخال ،ونسرين طافش ،ولجني اسماعيل ـ «أبو ظبي»ـ
و«اإلمارات») .يتناول العمل فكر محي الدين بن عربي من خالل
الجوانب
مرحلة نشوئه ،إضافة إلى بعض ُ
واملراحل في حيوات الشخصيات املحيطة
به ،وكانت فاعلة ومؤثرة في بيئته ،بدءًا
من والــده الشيخ املعروف علي بن عربي.
الشخصية التي ّ
يؤديها اللبناني يوسف
ّ
وث ـق ـت ـهــا أق ـ ــام املـ ـ ّ
ـؤرخـ ــن بسبب
الـ ـخ ــال
أهـمـيـتـهــا ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ن ـش ــأة اب ــن عــربــي
ومـ ــا وصـ ــل إل ـي ــه الحـ ـق ــا ،وهـ ــي م ــوج ــودة
حتى نصف العمل تقريبًا إلــى أن تنتقل
مجريات الحكاية والـصــراع من علي إلى
محي الــديــن .لهذا السبب ،حمل املسلسل
ع ـ ـنـ ــوان «مـ ـق ــام ــات الـ ـعـ ـش ــق» ال «ال ـش ـي ــخ
األكبر» ،ناهيك عن مجموعة قصص على
ّ
املتطرف «حامد»
رأسها ما يمثلها الشيخ
(م ـص ـط ـف ــى الـ ـخ ــان ــي) و«س ـ ـ ــت ال ـح ـس ــن»
(نسرين طافش) وما تنسجه هاتان الشخصيتان وغيرهما من
حكايات تدور على خلفية الصراعات التي شهدتها تلك املرحلة
بــن تـيــار الـتـطــرف والتكفير مــن جـهــة وب ــن اإلس ــام الحقيقي
املعتدل من جهة ثانية ،وهو جوهر الخالف القائم حتى أيامنا
ّ
ه ــذه .عـلــى أن ي ـكــون ال ـهــدف مــن الـشـغــل كــلــه مــامـســة الـعــوامــل
سائدة
الفكرية والروحية واالجتماعية واإلنسانية التي كانت
ّ
في ذلك الوقت ،من دون الطموح لبلوغ سمو ابن عربي ،وإنما
مجرد تقديم جرعة من فكره ومالمسة عوامله بطريقة فنية.
و .ك.

تزامن استئناف «أبو ظبي»
االستثمار الفني في سوريا
مع افتتاح سفارة اإلمارة
في دمشق

سالفة معمار في مشهد
من «مسافة أمان»

يلعب عابد فهد دور «أمير
ناصر» في «دقيقة صمت»

أعمال صادمة تقتحم حصون السلطة

ّ
إنه العام األول الذي
تبيح فيه «لجنة صناعة
السينما» في سوريا
للحد
نصوصًا جريئة ّ
األقصى ،بعضها ربما
يقترب من محظورات
ويشتبك مع كواليس
كانت معتمة! السباق
الدرامي في ،2019
سيحفل بثالثة أعمال
اجتماعية معاصرة
تتنافس على نار حامية:
«دقيقة صمت»
و«عندما تشيخ الذئاب»
و«مسافة أمان»

ق ـب ــل قـ ــرابـ ــة ق ـ ــرن مـ ــن الـ ــزمـ ــن ،جـلــس
الــرئـيــس األم ـيــركــي وودرو ويلسون
ّ
قـ ـب ــال ــة شـ ــاشـ ــة سـ ـيـ ـنـ ـم ــا ،ف ـت ـمــل ـك ـتــه
ال ــدهـ ـش ــة وه ـ ــو يـ ـش ــاه ــد ّأول فـيـلــم
ُي ـ ـعـ ــرض فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض وه ــو
( The Birth of a Nationوالدة ّأم ــة ـ
 )1915لـلـمـخــرج ديـفـيــد غــريـفـيــث ثم
قال عنه« :إنه التاريخ مكتوب بضوء
ال ـ ـبـ ــرق»! رغـ ــم م ــا اتـ ـه ــم ب ــه ال ـشــريــط
مـ ــن تـ ــرويـ ــج لـ ــإعـ ــدام خ ـ ـ ــارج س ـيــاق
الـقــانــون ،وعنصرية ضــد ال ـســود ّ ،إال
ّ
ّ
اد
أن ويلسون ملح فيه ما ًكرسه النق ً
الحقًا عن تأسيسه مرحلة سينمائية
جديدة ما زالت معتمدة ضمنيًا حتى
اليوم في هوليوود .وإن كان يصعب
ـى ال ـفــن فعليًا أن يـكـتــب ال ـتــاريــخ،
عـلـ ّ
إال أن ـ ــه يـسـتـطـيــع أن ي ـك ــون ش ــاه ـدًا
عليه ،على األقل في عاملنا العربي .إذ
يمكن لذكاء وبراعة الصنعة بذريعة
امل ــوهـ ـب ــة االح ـ ـت ـ ـيـ ــال عـ ـل ــى ال ــرقـ ـي ــب،
وف ـض ــح امل ـس ـت ــور م ــن دك ـت ــات ــوري ــات
ّ
ال ـس ـل ـطــة وع ـقــل ـي ـت ـهــا امل ـ ــأزوم ـ ــة ،وم ــا
أرسـ ـ ـت ـ ــه م ـ ــن ق ـ ــوان ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ــزارع ال ـت ــي
تتناهشها عصابات ومافيات ال أحد
يجرب وضع ّ
ّ
حد لها ال في السلم وال
في الحرب.
عـ ـل ــى ّ
أي حـ ـ ـ ــال ،امل ـ ـيـ ــزة ّفـ ــي امل ــوس ــم
ّ
الــرم ـض ــان ــي ال ـ ـسـ ــوري ،أن ـ ــه أول عــام
ّ
ي ـت ـســلــم ف ـيــه م ـن ـصــب م ــدي ــر الــرقــابــة
ال ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــة ّ ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص شـ ــاب
أكــاديـمــي مل ــاح اسـمــه ســومــر إبراهيم
(أق ـي ــل خـ ــال ك ـتــابــة هـ ــذه ال ـس ـط ــور).
قــرأ ما أحيل إليه من «لجنة صناعة

ّ
بتمعنّ ،
ودون مالحظاته
السينما»
ب ـ ّـدق ــة ،وأب ـ ــاح ن ـصــوصــا جــري ـئــة إلــى
الحد األقـصــى ،بعضها ّ
ربـمــا يقترب
من محظورات ويشتبك مع كواليس
كانت معتمة .هذا العام ،يحفل شهر
ال ـ ـصـ ــوم ب ـث ــاث ــة أع ـ ـمـ ــال اج ـت ـمــاع ـيــة
م ـع ــاص ــرة س ـت ـكــون امل ـنــاف ـســة بينها
عـلــى ن ــار حــامـيــة ،يـتـصـ ّـدرهــا عـنــوان
عــريــض هــو «دق ـي ـقــة ص ـمــت» (كـتــابــة
سـ ــامـ ــر رضـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ــراج ش ــوق ــي
امل ــاج ــري ،إن ـتــاج «إي ـبــا» و«الـصـ ّـبــاح
إخـ ــوان» ـ ـ «ال ـجــديــد» ،و«أب ــو ظـبــي»).
ي ـن ـط ـل ــق امل ـس ـل ـس ــل مـ ــن شـخـصـيـتــي
«أم ـي ــر ن ــاص ــر» (ع ــاب ــد ف ـهــد) و«أده ــم

مثلث الدين والسياسة والجنس
في «عندما تشيخ الذئاب»
مـنـصــور» (ف ــادي أب ــي س ـمــرا) اللذين
تـفـتــح ال ــرواي ــة سـتــارتـهــا عـنــدمــا يتم
الـحـكــم عليهما ب ــاإلع ــدام ،ويــودعــان
ال ـس ـجــن ف ــي ان ـت ـظ ــار ال ـت ـن ـف ـيــذ .وفــي
ساعات الفجر األولــى من أحد األيام،
يحضر مــديــر الـسـجــن ف ـجــأة ،ويـقـ ّـدم
ّ
لضباطه ق ــرارًا سريعًا بتنفيذ حكم
اإلعـ ــدام بالسجينني امل ـشــار إليهما.
يبدأ الجميع اإلجــراءات َّ الالزمة لهذا
القرار الذي ينبغي أن ينفذ في أقل من
ّ
ساعتني حسب تعليمات القيادة .لكن
أحــداثــا غريبة تـبــدأ بالظهور ،أولها
ّ
أن مهجعًا لـلـمـســاجــن يـتــم إحــراقــه،

ّ
وثــانـيـهـمــا أن قـ ــرارًا ســريـعــا بتعيني
مـ ــديـ ــر جـ ــديـ ــد ل ـل ـس ـج ــن يـ ـص ــل ب ـعــد
ربــع ســاعــة مــن وص ــول املــديــر القديم
ل ـت ـن ـف ـيــذ اإلعـ ـ ـ ـ ــدام .بـ ـع ــده ــا ،نـكـتـشــف
ّ
أن ه ــذه األح ـ ــداث م ــا ه ــي إال توطئة
لتهريب املحكومني إلى خارج السجن
ال حبًا بهما أو ألنهما معنيان باألمر،
بل إلعدام سجينني سياسيني آخرين.
وفي غضون ذلك ،يداري مدير السجن
ما قام به بتدوين السجينني ّ
الفارين
في سجل األموات ،ليجابه الحقًا أهل
ق ــري ــة «أم ـ ـيـ ــر» .ي ـج ـ ّـرب األه ــال ــي منع
دفــن «أمـيــر» بذريعة خالفات قديمة،
ف ـت ـت ـص ــدى ل ـه ــم أخـ ـت ــه «ربـ ـ ـ ــى» (رنـ ــا
ش ـم ـ ّـي ــس) وت ـج ــري م ــراس ــم ال ـج ـنــازة
الوهمية ليظهر الــرجــل الحـقــا عاريًا
ّ
ف ــي ق ــري ـت ــه وي ـخ ــل ــف إح ـس ــاس ــا ل ــدى
ّ
ب ـعــض الـجـهـلــة وال ـ ّـس ــذج بـ ــأن روح ــه
مباركة وقد ُبعث من جديد .هنا ،تبدأ
سلسلة من األحداث ّ الساخنة لضابط
فعلته لصالح
يــديــر مافيا ويستغل
ّ
تصفيات مهيبة ،لــدرجــة أن ــه يقتحم
مـكــاتــب وزراء وشـخـصـيــات مرموقة
في الدولة ويعتقلهم بدعم من رموز
كبيرة تقف خلفه!
يـتـنــافــس ه ــذا ال ـع ـمــل م ــع ّ آخ ــر ي ـقـ ّـدم
خـلـطــة تـعـتـبــر بـمـثــابــة مــثـلــث خطير
ي ـّقــارب الــديــن والـسـيــاســة والـجـنــس.
إنه «عندما تشيخ الذئاب» (عن رواية
ب ــاالس ــم نـفـســه لـلـكــاتــب الفلسطيني
ال ــراح ــل إب ــراه ـي ــم ن ــاج ــي ،سـيـنــاريــو
وحوار حازم سليمان ،وإخــراج عامر
ف ـه ــد ،قـ ـن ــوات «أب ـ ــو ظـ ـب ــي») .تــاحــق

الــروايــة مصائر شخصيات طحنها
الفقر فدعست على قيمها ،وفتحت
أف ــواهـ ـه ــا ع ـل ــى مـ ــزاريـ ــب ذهـ ـ ــب ،لـكــن
ب ـط ــرق غ ـيــر م ـش ــروع ــة .هـ ـك ــذا ،كــانــت
امل ـ ــادة م ـســاحــة خ ــام إلن ـج ــاز م ـعــادل
سوري يمتلك مفردات البيئة املحلية
وي ـ ـتـ ــواءم م ــع تــاري ـخ ـهــا ومـعـطـيــاتــه
السياسية ،ضمن حبكة تلفزيونية
تــدور أحداثها في تسعينيات القرن
املــاضــي .فــي إحــدى ال ـحــارات الفقيرة
التي نتعرف فيها إلى نماذج إنسانية
م ـن ـ ّـوع ــة ت ـ ــدور م ـصــائــرهــا ف ــي ح ــارة
شعبية تـبــدو للوهلة األول ــى عــاديــة،
نكتشف أن ه ــذا الـحــي ك ــان يــومــا ما
مسرحًا لعدد مــن األح ــداث واألس ــرار
ّ
املخفية التي حكمت مصير سكانها
وقادت كل واحد إلى خاتمة مختلفة.
ّ
من الشيخ عبد الجليل املنافق (سلوم
حـ ـ ّـداد) ال ــذي يــديــر جـمـعـيــات خيرية
ي ـس ـطــو ع ـل ــى أم ــوالـ ـه ــا وي ـب ـح ــث عــن
نـســاء أرام ــل ليصرف عليهن قبل أن
يشبع رغـبــاتــه املــريـضــة ،إل ــى جـبــران
ال ـي ـســاري (ع ــاب ــد ف ـهــد) الـ ــذي يجابه
الشيخ ويصطدم معه ،لكن في لحظة
مفصلية ّ
يتحول إلى صورة مشابهة
لــه عـنــدمــا يــرمــي تــاريـخــه الـنـضــالــي،
ّ
ويتحول إلى منشار حقيقي .وبينهما
يقع «عزمي وجيه» (أنس طيارة) ابن
الـجـلـيـلــة (س ـمــر س ــام ــي) ،ش ــاب ورث
عــن ّأم ــه سعة الثقافة وانـتـمــى إليها
ك ـم ــا ال ي ـف ـعــل م ــع شـ ــيء آخ ـ ــر .خـســر
وظـيـفـتــه ف ــي ال ـخــارج ـيــة ومستقلبه
الواعد في املحاماة بسبب قرابته من

«جـبــران» ،فــإذا به ّ
يطوع ذك ــاءه ،بعد
انـكـشــاف شـخـصـيــات ديـنـيــة وأخ ــرى
يـ ـس ــاري ــة أمـ ــامـ ــه ،لـ ـي ـ ّ
ـؤس ــس ج ـمــاعــة
إسالمية بذريعة مال وفير ورثــه عن
ّأم ــه ويـصـبــح داع ـيــة خـطـيـرًا أجبرته
السلطة ليكون عبئًا عليها!
ال ـح ـمــاســة سـتـبـلــغ مـنـتـهــاهــا ونـحــن
نشاهد «مسافة أمــان» (كتابة إيمان
السعيد ،وإخراج الليث حجو ،وإنتاج
«إيـمــار الـشــام» ـ ـ «لـنــا» ،و ،lbciو،)ldc
ّ
خصوصًا أن العمل شهد في ّكواليسه
م ـشــاكــل ك ـب ـيــرة داراه ـ ـ ــا ص ــن ــاع ــه عن
ع ـيــون اإلعـ ــام ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص الـنــص
الذي لم توافق ّكاتبته على تعديالت
م ـخ ــرج ــه .ك ـم ــا أنـ ـه ــا ب ـح ـســب بـعــض
املصادر تأخرت في تسليم الحلقات،
مــا اضـطــر حـجــو لــاسـتـعــانــة بكاتب
ّ
ش ــاب ليكمل لــه الـحـلـقــات .علمًا بــأن
ّ
ّ
مشوقة تصل
الحكاية تــولــف خلطة
إلى نهايات صادمة! تفتتح مشاهدها
ب ــرص ــد ال ـط ـب ـي ـب ــة «س ـ ـ ـ ــام» (س ــاف ــة
م ـع ـمــار) مــرتـبـكــة مـلـهــوفــة ّ ومـسـ ّـيـجــة
ً
بالقلق والرعب ،بعدما تلقت اتصاال
من جماعة إرهابية اختطفت زوجها
(مأمون الفرخ) ولم تطلب فدية مالية،
ّ
وإن ـم ــا أعـطـتـهــا أم ـ ـرًا بــوضــع حقيبة
م ـت ـف ـجـ ّـرات ف ــي مــركــز ط ـبــي .ســريـعــا،
تنتصر «سالم» لضميرها اإلنساني
وتضحي بزوجها مقابل أال ترتكب
ج ــريـ ـم ــة ب ـش ـع ــة يـ ــذهـ ــب ض ـحـ ّـي ـت ـهــا
العشرات من األبرياء .تقتل العصابة
ً
ّ
التشعب وصــوال
الرجل ،لتأخذ درب
ّ
إلــى «س ــراب» (كــاريــس بــشــار) ،سيدة

في األربعينيات تجد نفسها وحيدة
بعدما هجرها زوجـهــا الـثــري وتــرك
م ـس ــؤول ـي ــات م ـجــاب ـهــة الـ ـح ــرب عـلــى
كــاهـلـهــا .تـكـتـشــف أن ابـنـتـهــا ت ــدرس
الفن في الوقت الــذي كان يفترض أن
ت ــدرس الـحـقــوق .وفــي غـمــرة الحياة،
ّ
تنتقل امل ــرأة مــن الفيل الخاصة بها
ف ــي «ي ـع ـفــور» (ريـ ــف ال ـعــاص ـمــة) إلــى
دمشق لتقع في غــرام «حـســام» (عبد
امل ـن ـع ــم عـ ـم ــاي ــري) ،زوج صــديـقـتـهــا
الجديدة (نــاديــن تحسني بيك) وهي
فنانة تشكيلية تحمل جانبًا مضيئًا،
خـ ـص ــوص ــا ل ـن ــاح ـي ــة ص ــداقـ ـتـ ـه ــا مــع
الشخصية التي يلعبها قيس الشيخ
ن ـج ـي ــب ...ف ـي ـمــا ن ــاح ــق خـصــوصـيــة
الـعــاقــة بــن األب وابـنـتــه فــي ثنائية
ّ
يـ ـش ــك ــل قـ ــوام ـ ـهـ ــا م ــوسـ ـيـ ـق ــي ع ـت ـيــق
(ج ــرج ــس جـ ـب ــارة) وابـ ـن ــة ان ـت ـهــازيــة
(حال رجب) تطبع صدمة قاسية على
جـبــن وال ــده ــا ال ــذي رعــاهــا بــرمــوش
عينيه!
ّ
لعل االكتشاف األبــرز في هــذا العمل
سـيـكــون ف ــي شـخـصـيــة (ك ـن ــان) الـتــي
يـ ـ ّ
ـؤدي ـ ـهـ ــا ط ـف ــل س ـ ـ ــوري اسـ ـم ــه ب ــال
الـحـمــوي باحترافية فــي تجربة هي
األولى بالنسبة له ،وهو في الخامسة
ع ـشــر م ــن ع ـم ــره .يـعـيــش ف ــي س ـ ّـي ــارة
«فــان» وحيدًا بعد مقتل جميع أهله!
ّ
الحياة تدعوه
لكن
مسافة أمــانــه مــع ّ
ّ
إلق ـ ـنـ ــاع ك ـ ــل م ـح ـي ـطــه بـ ــأنـ ــه شـخــص
طبيعي يعيش يوميات اعتيادية مع
عائلته في بيت دافئ!
وسام...

مصطفى الخاني في دور الشيخ «حامد» في «مقامات العشق»

