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«حرملك» مشغول بـ«سالسل دهب» و«الحارة» انتقلت إلى الصالحية
على الرغم من كل االنتقادات التي طاولتها خالل السنوات الماضية ،ال
تزال أعمال البيئة الشامية قادرة على حجز ّ
حصة لنفسها على المائدة
ً
الرمضانية امتثاال لرغبة المحطات العربية ،ومزاج الجمهور الراغب
في محتوى ترفيهي

وسام كنعان
ّ
ذات م ـ ـ ّـرة ،اسـتـعـطــف بـعــض صــنــاع
«ب ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارة» أح ـ ـ ـ ــد امل ـ ــؤرخ ـ ــن
ً
الــدم ـش ـق ـيــن لـيـكـتــب مـ ـق ــاال ينصف
ف ـيــه ال ـس ـل ـس ـلــة املـ ـع ــروف ــة ،وي ـخــالــف
انتقاداته السابقة التي اعتبر فيها
ّ
أن املـسـلـســل بـمـثــابــة تــزويــر محض
ل ـ ـتـ ــاريـ ــخ أق ـ ـ ـ ــدم ع ــاصـ ـم ــة م ــأه ــول ــة!
وبالفعل ،نسف الرجل موقفه بمقال
ً
نـشــرتــه الـصـحــافــة ال ـســوريــة ،مهلال
للعمل ،ومعتبرًا إياه حالة افتراضية
النظر عن التناقض الصارخ
بغض َ
بني موقف ْيه!
طبعًا على صعيد فني ،لم يؤخذ رأي
امل ـ ـ ّ
ـؤرخ عـلــى مـحـمــل ال ـج ـ ّـد ،فــالــرجــل

سالفة معمار وهي تدير
نشاهد ّ
ُ«خان الدكة» ،وهو أشبه بماخور
تنسج في كواليسه مؤامرات
السلطة

ّ
تجسد
ديمة بياعة
شخصية
«زكية» في
«سالسل
دهب»

يكاد ال يفقه شيئًا في البناء الدرامي،
ّ
إذ إن امل ـس ـل ـســل ي ـس ـت ـخــدم م ـف ــردات
وي ـظ ـه ــر أعـ ــامـ ــا ويـ ــأتـ ــي ع ـل ــى ذك ــر
املستعمر الفرنسي وبعض األحداث
التاريخية ،بطريقة ال تعفيه من أن
ي ـك ــون مـ ـج ـ ّـرد خـ ـي ــال .ف ـع ـل ـيــا ،عــاثــت
«ح ـ ـ ــارة ال ـض ـب ــع» وش ـب ـي ـهــات ـهــا مــن
األح ـيــاء والشخصيات الـتــي ظهرت
في هذا النوع التلفزيوني خرابًا في
ّ
تــاريــخ ال ـشــام ،ولـعــل بعض األعـمــال
األخـ ـ ــرى م ـثــل «ال ـح ـص ــرم ال ـشــامــي»
(كتابة فــؤاد حميرة ،وإخ ــراج سيف
الــديــن الـسـبـيـعــي) و«ط ــال ــع الـفـضــة»
(كتابة عنود خالد وعباس النوري،

وإخــراج سيف السبيعي) و«حرائر»
(كـتــابــة عـنــود خــالــد ،وإخ ــراج باسل
ال ـخ ـط ـيــب) ق ــد ع ـ ّـدل ــت امل ـ ــزاج نسبيًا
بـ ـج ــرع ــات مـ ــن ال ـت ــوث ـي ــق امل ـم ــزوج ــة
بمنطق التسلية والترفيه.
ّ
كما كل سنة ،سيكون العمل الشامي
َ
فــي  2019طبقًا حــاضـرًا على مائدة
رمضان عبر خمسة مسلسالت على
ً
أقــل تعديل ،امتثاال لرغبة املحطات
بالنسبة
العربية ومطلب السوق .أما
ّ
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـم ـ ـهـ ـ ّـور ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،فـ ــإنـ ــه
يستسهل تـلــقــي مـثــل ه ــذه املـ ــادة أو
ربما ّيتعاطى مع الشاشة الصغيرة
على أنها فقط حالة ترفيهية ال يمكن
تحميلها أي مضامني أو قيم فنية
في مطرح ما.
البداية كانت مع الصراع الذي احتدم
ح ــول ملكية السلسلة التلفزيونية
ً
األك ـث ــر ش ـهــرة (ورداءة) ف ــي تــاريــخ
الــدرامــا السورية ،أي «بــاب الحارة».
ّ
محمد
سريعًا ،أحكم املنتج السوري
ّ
قـبــنــض الـخـنــاق عـلــى خصمه بـ ّـســام
املال (شركة «ميسلون») ،وهذه املرة
بقرار محكمة صدر بتاريخ  2تشرين
ّ
األول (أكتوبر)  2018قضى بتثبيت
ملكية ال ـجـ ّـزء الـعــاشــر مــن املسلسل
ّ
لـ«شركة قبنض» .لذا ،عجز املل عن
إنجاز جزء جديد ،رغم تكليفه فؤاد
شربجي بكتابة ّ
نص الجزء العاشر،
وإسناد مهمة اإلخــراج ألخيه مؤمن
امل ــا وتــوزيــع األدوار الــرئـيـســة على
مجموعة ممثلني ج ــدد؛ مــن بينهم:
ّ
سلوم حداد وصفاء سلطان ،تزامنًا
م ــع إع ـ ـ ــادة نـ ـ ــزار أب ـ ــو ح ـج ــر ب ـعــدمــا
استبعد عـ ّـبــاس ال ـنــوري ومصطفى
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،م ـ ـ ــع اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاظ صـ ـب ــاح
الـجــزائــري ومـيــاد يــوســف وشـكــران
مـ ــرت ـ ـجـ ــى وم ـ ـح ـ ـمـ ــد خ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـراح
ّ
«الحجي»
وغيرهم بأدوارهم .وأوعز

قبنض بتصوير «ب ــاب ال ـحــارة »10
(كتابة مروان قاووق ،وإخراج محمد
زهير رجب ـ ـ بطولة :نجاح سفكوني،
قاسم ملحو ،زهير عبد الكريم ،مرح
جبر ،فاتح سلمان ،ناظلي الـ ّ
ـرواس،
ج ــوان خـضــر ،وع ــادل علي ـ ـ  ،lbciو
 ،ldcو«السومرية» ،و«الكويت»).
تـعـتـمــد ال ـح ـكــايــة االف ـت ــراض ـي ــة على
فـ ـك ــرة ت ـ ـعـ ـ ّـرض الـ ـ ـح ـ ــارة األس ــاس ـي ــة
للقصف ،ون ــزوح أهلها نحو أحياء
جـ ـ ـ ـ ّـديـ ـ ـ ــدة .ت ـ ـحـ ــط ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ب ـح ـس ــب
ص ــن ــاعـ ـه ــا فـ ــي «حـ ـ ــي ال ـص ــال ـح ـي ــة»
وتـ ــرصـ ــد ش ـخ ـص ـيــات ـهــا األس ــاس ـي ــة
وتلك التي نزحت من «حارة الضبع»،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ت ـخ ـل ـيــص ال ـع ـم ــل مــن
إشكالية غياب نجومه األساسيني،
ومكانه األصلي ،مع ترجيح غالبية
ً
املراقبني ألن تكون النتيجة مسلسال
م ـخ ـت ـل ـف ــا ال ي ـح ـم ــل م ـ ــن ال ـس ـل ـس ـلــة
الشامية الشهيرة إال اسمها!
ّ
تجتر الشركة نفسها
مواز،
على خط
ٍ
أحـ ـ ــداثـ ـ ــا مـ ـض ــاف ــة ل ـس ـل ـس ـل ــة «ع ـط ــر
الـشــام» فــي جــزء رابــع (تأليف أحمد
حــامــد وإخ ــراج محمد زهـيــر رجــب)،
ب ـي ـن ـم ــا ت ــدخ ــل «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ــإنـ ـت ــاج اإلذاع ـ ـ ـ ــي وال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي»
على خط الــدرامــا الشامية من خالل
«ش ـ ـ ــوارع الـ ـش ــام ال ـع ـت ـي ـقــة» (تــألـيــف
عالء ّ
عساف ،وإخراج غزوان قهوجي
ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـط ــول ــة :رشـ ـي ــد عـ ـ ّـسـ ــاف ،ص ـبــاح
الـجــزائــري ،مــرح جبر ،عاصم حـ ّـواط
وجــانـيــار حـســن) ،وال جديد يضاف
على راكــورات البيئة التي حفظناها
ظهر قلب!
عن ّ
أمـ ـ ــا ك ــف ــة املـ ـ ـي ـ ــزان فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـن ــوع،
فـسـتــرجــح ه ــذا ال ـعــام لـعـمـلــن ،هما:
«حـ ــرم ـ ـلـ ــك» (كـ ـت ــاب ــة س ـل ـي ـم ــان عـبــد
العزيز ،وإخراج تامر اسحق ،وإنتاج
«ك ــاك ـي ــت» ـ ـ ـ ـ « ،lbciلـ ـن ــا» ،و،)mbc

و«سالسل دهب» (تأليف سيف رضا
حامد ،وإخراج إياد نحاس ـ ـ بطولة:
ّ
الصباغ،
ســا ،عبد الـهــادي
بـســام كــو ّ
كــاري ــس ب ــش ــار ،دي ـمــة بـ ّـيــاعــة ومـهــى
املصري…  ،lbciو ،ldcو«دبــي») .كان
اسم ّ
األول ّ
«أيام التوت» قبل أن يقرر
ّ
نـ ّـجــار تـغـيـيــره ،علمًا ب ــأن نـصــا آخــر
لخلدون قـتــان يحمل االس ــم نفسه،
وتملكه الشركة نفسها ،وقد شارفت
م ـ ـ ــرارًا ع ـل ــى بـ ــدء ت ـص ــوي ــره وعـ ــادت
ل ـت ـل ـغ ـيــه فـ ــي ال ـل ـح ـظ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ثــم
وصلت األمور إلى املحاكم القضائية
بـيـنـهــا وب ــن كــات ـبــه! ع ـلــى أي ح ــال،
ارتـ ـ ـ ــأت الـ ـش ــرك ــة ت ـط ــوي ــر نـ ــص عـبــد
العزيز ومــا تملكه وقــد دفعت ثمنه
م ــن ق ـبــل لـيـصـبــح  90ح ـل ـقــة ،وي ـقـ ّـدم
على ثالثة أجزاء بدءًا من هذا املوسم،
فيما تؤدي بطولته مجموعة كبيرة
م ــن ال ـن ـج ــوم ،هـ ــم :ج ـم ــال سـلـيـمــان،
ّ
الصباغ ،باسم ياخور،
عبد الهادي
ص ـ ـفـ ــاء س ـ ـل ـ ـطـ ــان ،سـ ــامـ ــر امل ـ ـصـ ــري،
س ــاف ــة م ـع ـم ــار ،وه ـب ــة نـ ـ ــور ،أح ـمــد
األح ـمــد ،جيني إسـبــر ودي ـمــة حايك
مــن ســوريــا ،واملـصــري أحـمــد فهمي،
وال ـتــون ـس ـيــة ّ
درة زروق الـتــونـسـيــة.
ينطلق الـعـمــل مــن مــرحـلــة تاريخية
غنية وهي الفترة التي بدأت تتفكك
فيها اإلمبراطورية العثمانية ،وراح
الـغــرب يتدخل فــي تفاصيل الحياة
السورية ،وانتشرت حينها طقوس
مثل «لـيــالــي األن ــس» ونشطت حالة
الجاسوسية! هنا ،تالحق الحكاية
ّ
«الـكـيـخـيــا» ،الـشـخــص ال ــذي يـتــولــى
ق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــش واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن .ي ـق ـتــل
ص ــاح ــب امل ـن ـصــب فـيـخـلـفــه شخص
جديد (جـمــال سليمان) يضطر إلى
الـتـحـقـيــق ف ــي ال ـجــري ـمــة .وم ــن هـنــا،
يبدأ بكشف جانب مــن حياة بعض
الشخصيات املهمة ،وبالتالي ّ
يقدم
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أيمن رضا في
كواليس «بقعة
ضوء »14

مـلـمـحــا م ــن ال ـكــوال ـيــس االجـتـمــاعـيــة
الدمشقية في تلك الفترة الحساسة،
ف ـي ـمــا ن ـشــاهــد س ــاف ــة م ـع ـمــار وهــي
ّ
ت ــدي ــر «خ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدك ـ ـ ــة» ،وهـ ـ ــو أش ـب ــه
بماخور تدور في كواليسه ترتيبات
ومؤامرات السلطة ،عندما يسهر فيه
ّ
علية القوم ويقعون في حب بائعات
الـهــوى! املعطيات واملرحلة الزمنية
س ـبــق تـقــديـمـهــا ف ــي أع ـم ــال ســوريــة
عـ ـ ـ ّـدة ،أه ـ ّـم ـه ــا «ال ـح ـص ــرم ال ـشــامــي»
(فؤاد حميرة وسيف الشيخ نجيب)
وق ــد منعت الـشــركــة املنتجة أي ــا من
م ـم ـث ـل ـي ـهــا مـ ــن الـ ـتـ ـص ــري ــح أو نـشــر
ص ــوره ــم أث ـن ــاء ال ـع ـمــل .وحـ ــده «أب ــو
ص ــال ــح» (دور ج ـم ــال س ـل ـي ـمــان فــي
«ال ـت ـغ ــري ـب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» لــول ـيــد
سيف وحاتم علي) تجاوز تعليمات
اإلنـتــاج وصـ ّـرح عن دوره للصحافة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة .ال ــاف ــت أن مـنــافـســة
شــرســة كــانــت تـجــري فــي الكواليس
بــن منتج «حرملك» وغــولــدن اليــن»
(ديـ ــاال ون ــاي ــف األح ـم ــر) ال ـتــي تنتج
ً
عمال مــن الـنــوع نفسه هــو «سالسل
دهـ ــب» (تــأل ـيــف س ـيــف رض ــا حــامــد،
وإخــراج إيــاد نحاس ـ ـ بطولة :بسام
ّ
الصباغ ،كاريس
كوسا ،عبد الهادي
ّ
بشار ،ديمة ّ
بياعة ومهى املصري…
 ،lbciو ،ldcو«دب ــي») .فقد اشترطت
الشركتان على العاملني معهما أال
يـكــون أي منهم مــوجــودًا فــي العمل
ّ
الصباغ
املنافس .وحده عبد الهادي
كسر الـقــاعــدة ولعب فــي املسلسلني!
ال ـق ـصــة ف ــي «س ــاس ــل ده ـ ــب» ت ــدور
حول صائغ محتال اسمه «مهيوب»
(بـ ّـســام كــوســا) يحيك خيوطه حول
م ـج ـم ــوع ــة نـ ـس ــاء ي ـق ـعــن فـ ــي غ ــرام ــه
ّ
وي ـت ــزوج ك ــل واح ـ ــدة لـغــايــة معينة،
ومن بينهن« :دهب» (كاريس بشار)
وزكية (ديمة ّ
بياعة)!

أمل عرفة في
مشهد من
«كونتاك»

المؤسسة العامة لإلنتاج« :خبز الحياة» كفاف يومنا

ضمن مشروعها الدرامي الجديدّ ،
تقدم «المؤسسة العامة لإلنتاج
اإلذاعي والتلفزيوني» مجموعة من المسلسالت التي تنحو باتجاه
االجتماعي المعاصر ،هي« :أثر الفراشة» ،و«غفوى القلوب» ،و«ناس
من ورق» ،و«عن الهوى والجوى» ،و«شوارع الشام العتيقة»

م ـنــذ أن ت ـسـ ّـلــم زي ـ ــاد ال ـ ّ
ـري ــس إدارة
«املــؤسـســة الـعــامــة لــإنـتــاج اإلذاع ــي
والـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون ـ ــي» وه ـ ـ ـ ــو مـ ـسـ ـك ــون
ب ـ ـهـ ــاجـ ــس م ـ ـ ـشـ ـ ــروع اسـ ـ ـم ـ ــه «خـ ـب ــز
ّ
الـ ـحـ ـي ــاة» ،إلـ ــى درج ـ ــة أن املــؤس ـســة
وقـعــت فــي أخـطــاء مضحكة ،عندما
ّ
محرك
وضعت عنوان املشروع على
الـبـحــث «غ ــوغ ــل» ،وص ـ ـ ّـورت مــايــن
حـ ــاالت ال ـب ـحــث ،مـعـتـبــرة أن ك ــل من
بـ ـح ــث عـ ــن ك ـل ـم ــة خـ ـب ــز أو ال ـح ـي ــاة
فــي الـعــالــم قـصــد مـشــروعـهــا .أرادت
الجهة الرسمية أن تتباهى بحشد
ّ
تتعرض
مهيب من املتابعني ،قبل أن
لتعليقات ساخرة ،ما جعلها تحذف
الـ ـ ـص ـ ــور ع ـ ــن الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ال ــرس ـم ـي ــة
للمؤسسة إثر ذلك!
عمومًا كان ينقص هذا املشروع عني
عارفة ،وصيغة إعالمية متحررة من
ثقل وأعباء وغبار املنطق الرسمي،

يبدو الفتًا دخول المؤسسة على
خط الدراما الشامية عبر عمل من
تأليف عالء ّ
عساف وإخراج غزوان
قهوجي

نورا ّرحال في
«أثر الفراشة»

حتى يتم توضيح وجهة نظره التي
تستحق الوقوف عندها ،وتفترض
أن أعمال املؤسسة لم تكن ترى النور
على محطات عربية ،إال في ما ندر!
ّ
بأن ّ
املرات التي تحقق لها ذلك،
علمًا
كــانــت مــن خــال بيع بعض األعـمــال
ع ــن طــريــق س ـمــاســرة يـبـتـلـعــون من
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن حـ ـ ّـصـ ــة ال ـج ـه ــة
الحكومية .هـكــذا ،ارت ــأى الـ ّ
ـريــس أن
ي ـخ ـف ــض املـ ـي ــزانـ ـي ــات وي ـب ـت ـع ــد عــن
ّ
يقتصون
النجوم «الحيتان» الذين
بـ ــأجـ ــرهـ ــم نـ ـص ــف امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ،ع ـلــى

ً
اعتبار ّأن أسماءهم لم ّ
تقدم قبال أي
ّ
شيء على مستوى التسويق .ثم قرر
أن ينجز أكبر قــدر مــن األعـمــال ولو
بيعت إلى املحطات السورية فقط ،إذ
أفضل من املراحل
سيكون مردودها ّ
السابقة ،على أن تشغل تلك األعمال
ّ
املهمشني
أكـبــر ق ــدر مــن الـشـبــاب أو
ّواملـتـقــاعــديــن لـ ّيــس بمنطق خـيــري،
إنما بذريعة تبني الجهة الحكومية
ّ
ً
لكل من فقد فرصًا يستحقها فعال.
هكذا ،سنشاهد منجز «خبز الحياة»
ّ
ف ــي م ـج ـمــوعــة أعـ ـم ــال ك ــل ـه ــا تـنـحــو
ّ
باتجاه االجتماعي املعاصر ،أولها
«أث ــر الـفــراشــة» (كـتــابــة محمود عبد
الكريم ،وإخراج زهير قنوع ـ بطولة:
ّ
الصباغ،
سمر سامي ،وعبد الهادي
وبيار داغر ،ولني ّ
غرة ،وياسر البحر،
وروبـ ــن عـيـســى ،ووائـ ــل أب ــو غــزالــة،
وعــاء القاسم… القنوات السورية).
يـ ـق ـ ّـدم امل ـس ـل ـس ــل ق ـص ــة ح ــب م ــرك ــزة
ت ـ ــدور ف ــي فـلـكـهــا م ـج ـمــوعــة حـكــايــا
غ ــرام إضــافـيــة تــريــد تــدعـيــم مقولته
التي تحتفي بالحب في زمن الحرب.
ال ــزم ــن ّ
األول ي ـب ــدأ م ــن ثـمــانـيـنـيــات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،فـيـمــا تـحـيــك القصة
بقية خيوطها فــي زمننا الحاضر.
ل ــم ي ـكــن ك ــات ــب ال ـن ــص ي ـن ــوي صــوغ
حكايته عن الدمار الــذي يحيط بنا.
ّ
ّ
ربـمــا هــي رغبة ذاتـيــة برفض كــل ما
وصلنا إليه .لــذا ،كــان ال بد من قول
كلمة حب في بحر املياه اآلسنة التي
نعيش فيها .هكذا ،اختار االستعارة
مــن رائ ـعــة غــابــريــل غــارسـيــا ماركيز
«الحب في زمن الكوليرا» واالنطالق
إلنـ ـج ــاز ع ـمــل س ـ ــوري ق ــوام ــه الـحــب
لـيــروي سيرة سيدة عاشت عشقها
العاصف ،ثم انتهت بالشتات الذي
ي ـش ـب ــه ي ــومـ ـي ــاتـ ـن ــا ،وتـ ـ ــزوجـ ـ ــت مــن
رجــل آخــر ،لتعيش حالة احـتــرام مع
عائلتها .لكن قلبها لــم يـنـ َـس الحب

الـ ــذي عــاش ـتــه ي ــوم ــا ،فـتـجــد نفسها
ّ
منصاعة بكل جوارحها نحو الرجل
الــذي عشقته من دون أن تتمكن من
إدارة ظهرها لزوجها وعائلتها ...من
ناحية ثانية ،أعاد املخرج االشتغال
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدث ب ــأس ـل ــوب ـي ــة ال ــورش ــة
محاولة
بــالـشــراكــة مــع ممثليه ،فــي
ّ
لتكثيف قصص حــب إضافية تمت
جــوهــر الـقـصــة األســاس ـيــة ،وتساعد
ف ــي إي ـص ــال رس ــال ــة ال ـع ـمــل ،ع ـلــى أن
يـكــون بمثابة هــديــة منه للجمهور،
وتحية لكل الـعـشــاق ،خصوصًا كل
أنثى ّ
تجرعت الظلم.
«غ ـ ـف ـ ــوة الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــوب» (ك ـ ـتـ ــابـ ــة ه ــدي ــل
اس ـم ــاع ـي ــل ،وإخ ـ ـ ــراج رش ـ ــاد كــوكــش
ـ ـ ـ ـ ب ـ ـطـ ــولـ ــة :أح ـ ـمـ ــد األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وم ـ ــرح
جـبــر ،وفــاتــح سـلـمــان ،وأن ــس طيارة
وغ ـيــرهــم ـ ـ ـ ال ـق ـن ــوات ال ـس ــوري ــة) هو
مسلسل س ــوري ّ آخ ــر سنتابعه في
شـهــر ال ـص ــوم .إن ــه الـتـجــربــة األول ــى
ل ـكــات ـب ـتــه ،ي ـح ــاول مـنــاقـشــة م ـحــاور
رئ ـي ـســة وف ــرع ـي ــة تـتـمـتــع بــاألهـمـيــة
نفسها من بينها األسرة وعالقاتها
الـ ـق ــريـ ـب ــة وال ـ ـب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ال ـخ ــوض ف ــي قـصــص ح ــب أبـطــالـهــا
فــي مــراحــل عـمــريــة وأوضـ ــاع مــاديــة
م ـخ ـت ـل ـفــة .ك ــذل ــك ،ت ـنــاقــش الـحـكــايــة
بـ ـط ــريـ ـق ــة س ـل ـس ــة أضـ ـ ـ ـ ــرار وفـ ــوائـ ــد
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وفي
س ـ ـيـ ــاق مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،يـ ـ ـج ـ ـ ّـرب إيـ ـص ــال
رس ــال ــة ت ـن ـحــو دائـ ـم ــا إلـ ــى ال ـت ـمــاس
األع ـ ـ ـ ـ ــذار لـ ــآخـ ــريـ ــن ،ل ـي ـف ـض ــي إل ــى
ُ
ّ
نـتـيـجــة ذه ـب ـيــة ت ـخ ـت ـصــر ب ـ ــأن ال ــدم
ّ
الـ ـس ــوري ع ـلــى الـ ـس ــوري حـ ـ ــرام! كــل
ذل ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال يـ ــوم ـ ـيـ ــات ش ــرط ــي
ـرور فـقـيــر ،يـقــع عـلــى ق ــرص مدمج
مـ ّ
يوثق جريمة قتل .يبدأ أهــل املجرم
بــال ـت ـفــاوض م ـعــه وي ـعــرضــون عليه
دفع مبلغ مالي كبير لقاء الحصول
ع ـل ــى ال ــدلـ ـي ــل ،ف ـي ـق ــع الـ ـش ــرط ــي فــي

حيرة :إما املال وظلم شخص بريء،
أو الـبـقــاء فـقـيـرًا وإن ـق ــاذ ه ــذا املتهم
من حبل املشنقة .أما مسلسل «ناس
م ــن ورق» (ك ـت ــاب ــة أس ــام ــة ك ــوك ــش،
وإخ ـ ـ ـ ــراج وائ ـ ــل رم ـ ـضـ ــان ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة:
روع ــة ي ــاس ــن ،وف ــاي ــز ق ــزق ،وجـمــال
العلي ،وعاصم ّ
حواط ،ورنا العضم
ّ
ّ
ـ ـ ـ يـ ـح ــل نـ ـج ــوم مـ ـكـ ــرسـ ــون ض ـيــوفــا
ع ـل ــى ال ـح ـل ـق ــات ع ـل ــى رأسـ ـه ــم دري ــد
ل ـ ّـح ــام ،وسـ ــاف ف ــواخ ــرج ــي ،وديـمــة
قندلفت ،وسلمى املصري ـ القنوات
السورية) ،فيأخذ من اسمه نصيبًا
ليقتنص املكان ّ
ّ
املتفردة من
حصته
البطولة .فهو عمل متصل منفصل،
تندلع شرارة أحداثه من شقة ّ
تؤجر
ف ــي أحـ ـي ــاء دمـ ـش ــق امل ـت ــوس ـط ــة .فــي
هــذه الشقة ،سنشاهد فــي كــل حلقة
مـ ـجـ ـم ــوع ــة أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،ه ـ ــم س ـك ــان
جــدد ،ونالحق حكاية املستأجرين،
ّ
ف ـي ـمــا يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا س ــك ــان ال ـب ـنــاء
وهم ثالث عائالت وعائلة
الدائمون ّ
ال ـن ــاط ــور .إن ـه ــم ب ـم ـثــابــة أب ـط ــال كل
الحلقات فيما سيكون املستأجرون
عـ ـب ــارة ع ــن ض ـي ــوف ح ـل ـق ــات .تميل
ه ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــاي ــات مل ــاح ـق ــة م ـصــائــر
شخصيات عدة ،باالتكاء إلى ّ
تنوع
غ ـن ــي وب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى  28قـصــة
تطرح حاالت إنسانية صرفة ،وهي
الثيمة الرئيسة للعمل ،من دون أي
جـنــوح نحو البوليسي أو األكـشــن،
وإن وجـ ــدت ب ـعــض األح ـ ــداث ضمن
س ـيــاق ه ــذا ال ـن ــوع ،لـكــن معالجتها
ت ـتــم ب ـطــري ـقــة اج ـت ـمــاع ـيــة إنـســانـيــة
بـحـتــة .ه ـكــذا ،ي ـبــدو ال ـت ـنـ ّـوع واسـعــا
فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ،ل ـك ــن ال ـ ــراب ـ ــط ال ــوح ـي ــد
ّ
واألســاســي هو العالقة بني السكان
ال ــدائـ ـم ــن ل ـل ـب ـن ــاء ،وتـ ـل ــك ال ـط ــارئ ــة
الـتــي تنشأ مــع املستأجرين الـجــدد.
ك ــل واحـ ــد م ــن س ـك ــان ال ـب ـنــاء يـمـتــاز
ّ
الحريف أو
بطبيعة مختلفةّ ،أولهم

«الـحــربــوق» كما يقال لــه بالعامية،
ً
الذي يجترح حلوال ذكية وكوميدية،
ً
وصوال إلى املصاب برهاب الغرباء،
ّ
ً
وصـ ــوال إل ــى شـخــص عــلــق الـقــانــون
ك ـحــرز ف ــي عـنـقــه ي ـعــود إل ـيــه ف ــي كل
كبيرة وصغيرة ...مع تنكيه الحدث
ب ـق ـص ــة ح ـ ــب تـ ـ ـ ــدور رح ـ ــاه ـ ــا ض ـمــن
الـيــومـيــات املـتـبــايـنــة لـسـكــان الـبـنــاء
والوافدين الجدد إليه!
م ـس ـل ـس ــل «عـ ـ ــن ال ـ ـهـ ــوى وال ـ ـجـ ــوى»
(كتابة شادي كيوان ،وإخــراج فادي
سليم ـ القنوات السورية) عبارة عن
ً
ســت خماسيات تـطــرح س ــؤاال حول
نتائج الـحــب بطريقة غير تقليدية
مــن خ ــال قـصــص جــريـئــة وصــادمــة
خ ــارج الـسـيــاق املـعـتــاد .شــاركــت في
هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل م ـج ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
املمثلني عـلــى رأس ـهــم مـنــى واص ــف،
وغ ـ ّـس ــان مـسـعــود ،ومـحـ ّـمــد حــداقــي،
ومحمد األحمد ،وجالل ّ
شموط...
ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ه ـ ـ ــو دخ ـ ـ ــول
«املــؤسـســة الـعــامــة لــإنـتــاج اإلذاع ــي
وال ـت ـل ـفــزيــونــي» ب ـم ـشــروع ـهــا «خـبــز
ال ـح ـي ــاة» ن ـف ـســه ع ـلــى خ ــط ال ــدرام ــا
الـشــامـيــة مــن خ ــال «ش ـ ــوارع الـشــام
ال ـع ـت ـي ـق ــة» (ت ــألـ ـي ــف عـ ـ ــاء ع ـ ّـس ــاف،
وإخـ ـ ــراج غ ـ ــزوان ق ـهــوجــي ـ ـ ـ بـطــولــة:
رشـيــد عـ ّـســاف ،وص ـبــاح الـجــزائــري،
ومرح جبر ،وعاصم ّ
حواط ،وجانيار
حـســن) .هــذا الـنــوع مــن الــدرامــا التي
ّ
ّ
ّ
الرجعية والتخلف سبق
تكرس قيم
أن ات ـخــذت مـنـهــا الـجـهــة الحكومية
مــوق ـفــا أدب ـي ــا جـعـلـهــا ســاب ـقــا تنتج
ً
مسلسال بمثابة ّ
رد على هذا النوع
مــن األع ـمــال اسـمــه «حــرائــر» (كتابة
عـ ـ ـن ـ ــود الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل
ال ـخ ـط ـي ــب) ،فـ ـ ــإذا ب ـه ــا ه ـ ــذا امل ــوس ــم
ت ـت ـ ّ
ـورط ف ــي مـسـلـســل شــامــي يحمل
املنطق البائد نفسه!
وسام...

ّ
ولت «أحلى أيام» الكوميديا!
مرت على سوريا ،أفرزت حاالت ّ
النكبات التي ّ
فنية خالدة ،منذ
ً
ّأي ــام «مـســرح الـشــوك» وص ــوال إلــى «الكباريه السياسي» عقب
هزيمة عــام  1967وال ــذي قــاده الــراحــل محمد املــاغــوط بشراكة
الـكــومـيــديــان دري ــد لـ ّـحــام ،إل ــى جــانــب املـقـتــرحــات التلفزيونية
ل ـفــرجــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ق ــوام ـه ــا ح ـ ــارة شــام ـيــة س ـب ـكــت أحــداث ـهــا
ّ
ك ــارك ـت ـي ــرات صـنـعـهــا م ـعــلــم ال ـس ـي ـنــاريــو ال ــراح ــل ن ـه ــاد قـلـعــي،
وال ت ــزال نــابـضــة بــالـحـيــاة حـتــى ال ـيــوم رغ ــم رحـيــل غالبية من
جـ ّـســدوهــا .لكن خــافــا لــذلــك ،فــإن الـحــرب الـتــي سحقت سوريا
أخيرًا ،لم ُت َ
ترجم تلفزيونيًا بصيغة كوميدية ساخرة رغم فيض
األحداث ،وإمكانية واسعة لبناء مشاريع «الكوميديا السوداء».
ق ـ ّـدم ــت خ ــال س ـن ــوات األزمـ ــة الـكـثـيــر من
استثناءات قليلة
األعمال ،فيما لم تنج إال ّ
ّ
مطب التهريج والتصنع...
من
ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ال ت ــزي ــد ع ـل ــى ســاب ـقــات ـهــا
بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـخـ ـل ــل الـ ـ ــواضـ ـ ــح ف ـ ــي ه ــذا
ّ
الـحـقــل ،إلــى درج ــة أن املـشــاهــد تــابــع قبل
شهر الصوم على تلفزيون «لنا» لوحات
غالبيتها عادية حملت عنوان «ببساطة»
ّ
ّ
(عراباها باسم ياخور ـ ـ مجموعة كتاب،
وإخ ـ ــراج سـيــف ال ــدي ــن الـسـبـيـعــي) ،فيما
سيحظى بعملني ينتميان إلــى املــدرســة
نفسها ،ويبنيان باألسلوب عينه .األول
ّ
ه ــو «ك ــون ـت ــاك» (ورش ـ ــة ك ــت ــاب ب ــإش ــراف
ّ
الجبان ،وإخــراج حسام الرنتيسي،
رانيا
وإنـ ـت ــاج «إيـ ـم ــار الـ ـش ــام» ـ ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة :أمــل
عــرفــة ،محمد حــداقــي وحـســام تحسني بـيــك ...ـ ـ «لـنــا») العبارة
ع ــن ل ــوح ــات كــوم ـيــديــة مـتـصـلــة مـنـفـصـلــة تـعـتـمــد ع ـلــى سبعة
أنماط ثابتة مع تدوير مستمر للحكايا التي تنتقد الظواهر
االجتماعية السلبية التي أفرزتها الـحــرب .أمــا العمل الثاني،
فهو استمرار لسلسلة «بقعة ضوء» ،ويحمل هذه السنة الرقم
ّ
( 14مجموعة كــتــاب ،ومعالجة درامـيــة أحـمــد قـ ّـصــار ،وإخ ــراج
سيف الشيخ نجيب ـ ـ «سما»).
ربما أهــم مــا ّ
يميز هــذا الـجــزء مــا قاله لنا مخرجه عــن «مجموعة
ّ
كبيرة من األفالم التلفزيونية القصيرة ،الرشيقة واملكثفة واللماحة

التي تمنح لصانعها شرطًا ممتعًا للغاية ،لذا فإنني مطالب ببذل
ّ
جهد مـضـ ٍـن ،وخصوصًا أن الجمهور ينتظر هــذا العمل كــل عــام،
بـعــدمــا ص ــار ح ـضــوره فــولـكـلــوريــا ،كــونــه ع ـبــارة عــن سلسلة لها
قــالــب ،وشـكــل ،وهــويــة م ـحــددة ،مــن ناحية الـفــواصــل ،واملوسيقى
التصويرية ،والشارة» .وأضاف« :جميعها عناصر صارت بمثابة
مــاركــة مـسـجـلــة بــالـنـسـبــة ال ــى الـجـمـهــور ال يـمـكــن الـلـعــب ب ـهــا ،أو
يمس بسلك الشرطة نهائيًا ً
تعديلها» ،علمًا بأن هذا الجزء لن ّ
بناء
على طلب منتجه ،إال بلوحة واحدة يلعبها أيمن رضا.
ـواز ،كان يفترض ان نتابع مسلسل «أحلى األيــام»
على خط مـ ٍ
(جــزء ثالث مــن «أي ــام الــدراســة» ـ ـ إخ ــراج سيف الشيخ نجيب
وك ـتــابــة ط ــال م ــاردي ـن ــي الـ ــذي يـتـشــارك
ال ـب ـط ــول ــة م ــع م ـع ـت ـصــم الـ ـنـ ـه ــار ،وي ــام ــن
ح ـج ـل ــي ،وخ ــال ــد حـ ـي ــدر ،ووائـ ـ ــل زي ـ ــدان،
وم ــديـ ـح ــة ك ـن ـي ـف ــات ــي ،ومـ ـ ـ ــازن عـ ـ ّـبـ ــاس)،
الـ ـ ــذي خ ـ ــرج م ــن ال ـس ـب ــاق ق ـب ــل س ــاع ــات.
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن املـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ّت ـ ـقـ ــديـ ــم جـ ـ ـ ــزء ث ــال ــث
بــدقـيــق ال ـع ـبــارة ،وإن ـمــا مــاحـقــة مصائر
شخصياته الرئيسة فــي شــرط مختلف،
وبيئة جــديــدة ،بغض النظر عــن الحبكة
األســاسـيــة التي كانت تــدور فــي املدرسة
أو الجامعة .ماذا سيحل بهؤالء األبطال
ـارات؟
ب ـعــدمــا تــوج ـهــوا لـلـعـيــش ف ــي اإلمـ ـ ـ ّ
وك ـيــف سـتـكــون يــومـيــاتـهــم؟ بـمـعـنــى أنــه
ت ــم ت ـط ــوي ــر الـ ـط ــرح ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب لـيــس
فـقــط مــع الـتـقــدم الـعـمــري ال ــذي ط ــرأ على
ن ـجــوم املـسـلـســل .إض ــاف ــة إل ــى هــذيــن الـعـمـلــن ،أن ـجــز مسلسل
اليت بعنوان «حركات بنات» (كتابة سعيد الحناوي ،وإخراج
سليمان معروف ،وإنتاج شركة «شقرة» ـ ـ بطولة :رنا األبيض،
جيني إسـبــر ،دان ــا جـبــر وليليا األطـ ــرش) ،لكنه أرج ــئ أيـضــا.
املـسـلـســل «سـيــت ك ــوم» مـتـصــل منفصل عــن عــائـلــة مــؤلـفــة من
خالة وثــاث فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفــاة والديهن.
يتقدم أحــد الشبان األغنياء لطلب ال ــزواج من الخالة ،ليظهر
لهن الحقًا فقر حاله ،وتبدأ املشاحنات ضمن مواقف طريفة.
و .ك.

ال تختلف هذه
السنة عن سابقاتها
بخصوص الخلل الواضح
في هذا الحقل

