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الدراما المصرية :موسم شحيح وكوكتيل من «الفحول»!
القاهرة ـ عصام زكريا
لم يكن ليخطر في بال أحد أن يحدث للدراما التلفزيونية الرمضانية
في مصر ما جرى هذا العام من حيث انخفاض عدد األعمال ،وتمركز
معظم اإلنـتــاج في يد شركة واحــدة وشخص واحــد تقريبًا .لكن يبدو
أن هــذا هــو النتاج الطبيعي للعشوائية الـتــي كــانــت تحكم الصناعة،
والتنافس غير املحسوب بني املنتجني والفضائيات ،إلى درجة أضرت
بالجميع ،قبل أن تعصف بهم مجموعة من القوانني تهدف إلى تقييد
السوق واحتكار معظمه .واآلن يمكنك سماع أصوات الشكوى من قبل

الجميع تقريبًا ،إال القلة املحظوظة التي ال تــزال تعمل وفقًا للشروط
الـجــديــدة .مــن هــذه ال ـشــروط خفض أج ــور املمثلني ووض ــع حــد أقصى
ألسـعــار الـنـجــوم ،ومنها الضغط على الـقـنــوات ل ـشــراء ،أو عــدم شــراء،
مسلسالت بعينها ،وبالتالي ال يستطيع أي منتج أن يعرض أعماله إال
إذا كان مرضيًا عنه وعن هذه األعمال.
م ــن ن ــاح ـي ــة ث ــان ـي ــة ،أدى الـ ـت ــزاح ــم ال ــرم ـض ــان ــي واملـ ـ ـ ــزاج ال ـس ــائ ــد ل ــدى
املشاهدين وكمية اإلعــانــات الهائلة وغـيــر اإلنسانية الـتــي تصاحب
عرض املسلسالت إلى هيمنة األنــواع «التجارية» ،وبالتحديد األكشن
وال ـكــوم ـيــديــا ع ـلــى م ـض ـمــون األعـ ـم ــال ،خ ــاص ــة أن ـه ـمــا ي ـع ـت ـمــدان على

ّ
انتهت أيام الحصرية ...وانكفأ الكبار

املشاهد املتقطعة الجذابة أكثر من السياق الشامل للموضوع والقصة
والشخصيات .من مسلسالت األكشن هذا العام «زلزال» ملحمد رمضان،
و«مل ــس أك ـت ــاف» لـيــاســر ج ــال و«كـلـبــش  »3ألم ـيــر ك ـ ــرارة ،و«ه ــوج ــان»
ملحمد عــادل إمــام ،و«ولــد الغالبة» ألحمد السقا ،و«قمر هــادي» لهاني
سالمة ،و«أبو جبل» ملصطفى شعبان ،و«عالمة استفهام» ملحمد رجب،
و«قابيل» ملحمد فراج .ويضاف إلى «كوكتيل» الفحول هؤالء مسلسل
«آخ ــر نـفــس» ال ــذي تلعب فيه ياسمني عبد الـعــزيــز دور أرمـلــة ضابط
شرطة تدخل عاملًا من املغامرات واألكشن ،ومسلسل «زي الشمس» الذي
ينتمي للنوع البوليسي التشويقي.

اضحك كثيرًا في رمضان 2019

فيصل العربي
كل املعطيات تنبئ بموسم مختلف
ع ـل ــى كـ ــل األص ـ ـع ـ ــدة .هـ ـك ــذا ي ـتــرقــب
املهتمون بصناعة الــدرامــا املصرية
س ـب ــاق رم ـض ــان  ،2019ك ــون ــه ّ
األول
ُ
الذي تحكم فيه الدولة سيطرتها على
سوق اإلنتاج وشاشات العرض في
آن .سيطرة بدأت تدريجًا في العامني
ٍ
امل ــاضـ ـي ــن ،س ـ ـ ــواء ب ــامـ ـت ــاك بـعــض
الـ ـقـ ـن ــوات وال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى أخـ ــرى،
أو بـمـحــاولــة وض ــع سـقــف لتكاليف
إنتاج املسلسالت واالتفاق على عدم
املـ ـض ــارب ــة ف ــي األس ـ ـعـ ــار م ــن جــانــب
الـقـنــوات عند مـفــاوضــات الـشــراء من
ِق ـبــل املـنـتـجــن .الح ـقــا ،لــم يـعــد لتلك
الضوابط حاجة ،بعدما استحوذت
مجموعة «إعالم املصريني» اململوكة
م ــن الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــات األرب ـ ــع
الــرئ ـي ـس ـيــة ،إم ــا ب ــال ـش ــراء ك ـمــا حــدث
مع شبكة قنوات «أون» ثم «الحياة»
ف ـ «س ــي .ب ــي .س ــي» ،أو بـكــون شبكة
«دي إم س ــي» مـنــذ ال ـبــدايــة مملوكة
م ــن الـ ــدولـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى سـحــب
عناصر القوة من الشبكات والقنوات
التي ال تزال تحت سيطرة أصحابها
مـثــل «دري ـ ــم» و«ال ـن ـه ــار» و«ال ـقــاهــرة
والناس» و«املحور».
في الوقت نفسه ،نجحت «سينرجي»
ـ ـ إحــدى شــركــات «إع ــام املصريني» ـ
فـ ــي أن تـ ـك ــون هـ ــي املـ ـ ـ ــورد ال ــوح ـي ــد
ملسلسالت رمـضــان  .2019وبالفعل،
ً
وفـ ـ ــرت ل ـت ـلــك الـ ـقـ ـن ــوات 15م ـس ـل ـســا
دفعة واحــدة بكلفة إنتاج تــوازي ما
ً
ك ــان ُي ـص ــرف ع ـلــى  30مـسـلـســا في
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة بـحـســب مقربني

األع ـمــال الـكــومـيــديــة زادت ه ــذا ال ـعــام أيـضــا بـعــد دخ ــول أكـثــر مــن نجم
كوميدي جديد إلى الساحة خالل السنوات املاضية ،وانتقالهم من لعب
األدوار الثانوية إلى البطولة.
مــن هـ ــؤالء ح ـمــادة ه ــال (اب ــن األص ـ ــول) ،وع ـلــي رب ـيــع (ف ـكــرة بمليون
جنيه) ،وكريم محمود عبد العزيز وأيــن عامر (شقة فيصل) وأحمد
فهمي (ال ــواد سيد الـشـحــات) ،وحسن ال ــرداد (الــزوجــة  ،)18ومصطفى
خاطر الــذي ينفرد بالبطولة للمرة األولــى في «طلقة حــظ» ،باإلضافة
إلــى بطولتني نسائيتني ملي عز الدين في «البرنسيسة بيسة» وايمي
سمير غانم في «سوبر ميرو».

م ــا الـ ـ ــذي ت ـب ـقــى لـ ــأنـ ــواع واملـ ــوضـ ــوعـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة
والرومانتيكية وغـيــرهــا؟ يبقى «بــركــة» مــن بطولة عـمــرو سعد الــذي
يؤدي فيه دور صعيدي ينزح للقاهرة ليصعد من الفقر والضعف إلى
الثراء والسلطة .ويبقى «حكايتي» أول بطولة مطلقة لياسمني صبري
الـتــي يــراهــن منتجو الـعـمــل عـلــى جمالها «ال ـط ــازج» وه ــي ت ــؤدي دور
صعيدية تنزح للقاهرة تصعد من الفقر والضعف إلى الثراء والسلطة.
ويبقى «حدوتة مرة» بطولة غادة عبد الرازق التي يراهن منتجوه على
جمالها «املـعـتــق» وهــي تــؤدي دور فالحة تنزح للقاهرة وتصعد من
الفقر والضعف إلى الثراء والسلطة! ويبقى «الضاهر» املتعثر واملؤجل

يعد عادل إمام أبرز الغائبين
هذا الموسم

غياب العرب
شهد رمـضــان  2018مـشــاركــة  33فنانًا عربيًا فــي درام ــا املـحــروســةّ ،
تنوعت
أعمالهم بني البطولة واألدوار الثانية والثالثة .وكانت حصة األسد يومها لتونس
ودرة ّ
مع أسماء من بينها ظافر العابدين ّ
زروق ،يليها لبنان مع كارمن بصيبص
وهيفا وهبي ونور ،ثم األردن مع ركني سعيد ومي سليم وصبا مبارك...
يسجل رمضان  2019غيابًا ملحوظًا لنجوم الصف ّ
ّ
األول عن أدوار
في املقابل،
ّ
البطولة ،على رأسهم هند صبري وظافر العابدين وباسل خياط وإياد نصار ....مع
تسجيل استثناء للسوري جمال سليمان الذي يطل في مسلسل «زي الشمس»
ّ
(كتابة مريم نعوم ،إخراج كاملة أبو ذكري) مع دينا الشربيني .مع العلم بأنه ال
يلعب دور بطولة ،فيما تأتي هذه العودة بعد غياب سنتني عن مصر بعد الجزء
ّ
األول من «أفراح إبليس» (تأليف محمد صفار عامر ،وإخراج سامي محمد علي)
عام  .2016علمًا ّ
بأن الجزء الثاني من العمل انتهى عرضه قبل أيام.
هذا الواقع ّولد تساؤالت ّ
عدة حول األسباب التي أفضت إليه ،وما إذا كان األمر
ّ
يتعلق بقرار سياسي ،أو بتقليص امليزانيات كون األسماء غير املصرية تطلب
ً
عادة أجورًا أعلى.

ّ
من هذا السوق .ما سبق ال يعني أن
إجـمــالــي إنـتــاج الــدرامــا املـصــريــة في
رم ـضــان  2019هــو مــا تـقــدمــه شركة
«سينرجي» ،إذ ال تزال شبكة «أم .بي.
س ــي» ت ـش ـتــري مـسـلـســات مـصــريــة.
وب ــال ـف ـع ــل س ـت ـع ــرض ح ـص ــري ــا عـلــى
قـنــوات «أم .بــي .ســي .مـصــر» خمسة
مسلسالت ،من منتجني آخرين ،فيما
تعرض بالتزامن على قنوات «أم .بي.
سي »1 .و«أم .بي .سي  »4مسلسالت
من إنتاج «سينرجي» ،ليصل العدد
ً
اإلجـ ـم ــال ــي إل ـ ــى  20م ـس ـل ـس ــا ،إل ــى
جانب أعمال أخرى ال تزال تبحث عن
شاشات ،وسط توقعات بأن ال يزيد
عــدد العناوين املشاركة فــي السباق

عــن  ،25مـقــارنــة ب ـ  31عــرضــت الـعــام
املاضي.
ّعـلــى مـسـتــوى ال ـع ــدد ،ي ــرى كـثـيــرون
ّ
أنـ ــه م ـنــاســب ب ـمــا أن ال ـج ـم ـهــور كــان

امتناع عن كتابة مشاهد العنف
والغزل وتعاطي المخدرات
والمشاكل الزوجية
«يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــي» مـ ـ ــن ك ـ ـثـ ــرة امل ـس ـل ـس ــات
واسـتـحــواذ كــل قـنــاة على خمسة أو
سـتــة أع ـمــال ح ـصــريــا ،وع ــدم ال ـقــدرة
ع ـلــى مـتــابـعــة األعـ ـم ــال نـفـسـهــا على

ش ــاش ــات أخ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــو أم ـ ــر ت ــراج ــع
ب ـعــض الـ ـش ــيء هـ ــذا امل ــوس ــم .فـهـنــاك
ثالثة مسلسالت ستعرض بالتزامن
عـلــى الـقـنــوات املـصــريــة ،ه ــي« :طلقة
حظ» (تأليف إيهاب بليبل ،وإخــراج
أحـمــد خــالــد أم ــن) ملصطفى خــاطــر،
و«حـ ـك ــايـ ـت ــي» (كـ ـت ــاب ــة م ـح ـم ــد عـبــد
املعطي ،وإخراج أحمد سمير ـ  ،ONو
 ،cbcو ،dmcو ،mbc4و« artحكايات»)
لياسمني صبري و«عالمة استفهام»
(تأليف إسالم حافظ ،وإخراج سميح
النقاش) ملحمد رجب .كما سيعرض
«زل ـ ــزال» (تــألـيــف عـبــدالــرحـيــم كـمــال،
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم فـ ـ ـخ ـ ــر) مل ـح ـمــد
رمضان أيضًا على «أم .بي .سي»1 .

إلى جانب عرضه على «دي .أم .سي»،
ومسلسل «كـلـبــش ( »3تــألـيــف باهر
دويـ ــدار ،وإخـ ــراج بيتر مـيـمــي) على
في».
«أم بي سي  »4و«أون تي
ّ
على مستوى املـحـتــوى ،الـتــرقــب هو
سيد املوقف ،فاملوسم هو األول الذي
يغيب عنه الكبار كليًا ،ســواء نجوم
في مستوى عادل إمام ويسرا وليلى
ع ـلــوي أو مــن األج ـي ــال الـتــالـيــة التي
نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية
مثل غــادة عبد ال ــرازق ونيللي كريم
وهند صبري.
يضاف إلى ما سبق ما ّ
تردد عن كون
امل ــوس ــم ه ــو ّ
األول الـ ــذي يـطـلــب فيه
مسبقًا من املؤلفني التحفظ في كتابة

م ـش ــاه ــد ال ـع ـن ــف وال ـ ـغـ ــزل وت ـعــاطــي
املخدرات واملشاكل الزوجية ،لتنقسم
اآلراء ح ـ ــول إذا مـ ــا ك ــان ــت الـ ــدرامـ ــا
م ـن ــزوع ــة الــواق ـع ـيــة س ـت ـنــال إع ـجــاب
فئات أكبر من الجمهور كانت تشكو
من مشاهد الدم واأللفاظ «الصادمة»
في أعمال عدة خالل املواسم املاضية،
ّ
أم أن فئات أخرى ستجد فيها دراما
غير مشوقة وتبدأ رحلة البحث عن
ال ـبــدائــل عـبــر مـنـصــات أخـ ــرى س ــواء
عــرب ـيــة أو عــامل ـيــة م ـثــل «نـتـفـلـيـكــس»
ّ
وأخـ ــوات ـ ـهـ ــا .ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ش ـب ـك ــات ال ـ ـ
«ستريمينغ» ب ــدأت تــدخــل املنافسة
الرمضانية تدريجًا.
بــاخـتـصــار ،يـعـ ّـد ه ــذا املــوســم نقطة

ّ
تحول في مستقبل الدراما املصرية.
ّإما أن ينجح احتكار الدولة لإلنتاج
ولشاشات العرض في جذب املاليني
من املصريني وكذلك محبي الدراما
املـ ـص ــري ــة مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور ال ـع ــرب ــي،
وتـتـكـ ّـرر الـتـجــربــة الـنــاجـحــة لقطاع
اإلن ـت ــاج ف ــي «الـتـلـفــزيــون امل ـصــري»
فـ ـ ــي ثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات وت ـس ـع ـي ـن ـي ــات
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،أو ت ـخــرج معظم
املسلسالت دون املستوى .وفي هذه
الحالة لن ينتظر الجمهور مراجعة
األخطاء وسيبحث مقدمًا عن بدائل
قـ ـب ــل ظ ـ ـهـ ــور هـ ـ ــال شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
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خالفات ومشاكل تفخخ كواليس الموسم
ال ك ــوالـ ـي ــس بـ ـ ــدون أزم ـ ـ ـ ــات .وف ـ ــي ظــل
ضغط الوقت ومعضلة التسويق ،كان
متوقعًا أن يشهد تصوير مسلسالت
رمـضــان  2019الـعــديــد مــن املشكالت،
ً
سـ ً
قضاء
ـواء تلك التي يمكن اعتبارها
وقــدرًا ،أو تلك التي تسبب فيها صناع
األعـ ـم ــال أن ـف ـس ـهــم .ن ـب ــدأ م ــن األخ ـي ــرة،
حيث كانت األزمة األضخم في كواليس
مسلسل «زي الـشـمــس» (كـتــابــة مريم
نـعــوم ،وإخ ــراج كاملة أبــو ذك ــرى ـ قناة
« mbcمصر») ،البطولة املطلقة الثانية
لــدي ـنــا ال ـشــرب ـي ـنــي .بـ ــدأ امل ـس ـل ـســل فــي
عهدة املخرجة كاملة أبو ذكرى ،قبل أن
ُيـطــاح بها فـجــأة ويـحــل محلها املخرج
ســامــح عـبــد ال ـعــزيــز ف ــي ّأول ظ ـهــور له
ع ـلــى ال ـب ــات ــوه ــات ع ـقــب خ ــروج ــه من
ال ـس ـج ــن ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي (ي ـن ــاي ــر)
املــاضــي بعد عفو رئــاســي إثــر قضائه
فـتــرة عـقــوبــة بتهمة تـعــاطــي امل ـخــدرات.
لكن القضية ليست في البديل ،إذ يعد
س ــام ــح م ــن امل ـخ ــرج ــن ال ـب ــارزي ــن على
املستوى الـتـجــاري .املسألة تتعلق بـ ّ
ـأن
االس ــم الكبير ال ــذي تتمتع بــه كاملة لم

يمنع مــن اإلطــاحــة بـهــا بحجة «بطئها
الشديد» في التنفيذ ،و«التدقيق الشديد
واإلعادة» حتى الوصول إلى أفضل أداء
ممكن .مع العلم ّ
بأن هذين العاملني هما
س ـبــب ن ـج ــاح ك ــل مـسـلـســاتـهــا خــال
السنوات العشر األخيرة .لكن يبدو ّأن
ذلــك لــم يعجب الشربيني ومــن خلفها
النجم الكبير عمرو ديــاب الــذي ّ
يتردد
ّ
ّ
بـقــوة أن ــه أدار الـعـمــل فنيًا وتــدخــل في
كــل التفاصيل .مــن هنا ،انطلقت طبعًا
ّ
حملة تضامن مع أبــو ذكــرى ،لكنها لم
تمنع صـنــاع املسلسل مــن االسـتـمــرار
فــي طريقهم الـجــديــد وإل ـقــاء ال ـكــرة في
ملعب الجمهور الــذي سيقارن بالطبع
بني املشاهد التي صورتها كاملة وتلك
التي أنجزها عبد العزيز.
أزمـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ل ـك ــن م ـك ـت ــوم ــة تـعــانـيـهــا
النجمة غ ــادة عـبــد الـ ــرازق الـتــي أطلقت
بـ ـ «خ ـف ــر» وم ــن دون دع ــاي ــة مسلسل
«حكاية ُمرة» (تأليف عمرو عبد الحليم،
وإخراج ياسمني أحمد) الذي سيعرض
ع ـب ــر «ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» .ت ـع ـ ّـرض ــت
ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرازق ل ـح ـص ــار غ ـي ــر م ـس ـبــوق

ّ
تعرضت عبد الرازق لحصار غير مسبوق بعد مهاجمة سياسة اإلنتاج الدرامي في مصر

ه ــذا املــوســم ،وبــاتــت شـبــه ممنوعة في
ال ـص ـحــف واملـ ــواقـ ــع اإلخـ ـب ــاري ــة بـعــدمــا
هاجمت عبر إنستغرام سياسة اإلنتاج
الدرامي في مصر ،ما اضطرها الحقًا
لحذف املنشور ،وإنتاج املسلسل على
نفقتها الخاصة لكن تحت اسم شركة
ّ
املـنـتــج ط ــارق ص ـيــام .عـلـمــا بــأنــه حتى
األم ـ ــس ال ـق ــري ــب ،ل ــم ت ـكــن ق ــد حصلت

منذ سنوات من بطولة محمد فــؤاد وإنـتــاج وتأليف تامر عبد املنعم.
ً
ويبدو أن النحس سيظل يالحقه طــويــا ،إذ أزيــل من خارطة العرض
على الفضائيات املصرية في رمضان ،ولن يعرض سوى على فضائية
إماراتية وحيدة!
هذا عن الحاضرين في رمضان .أما الغائبون فهم كثيرون ،لكن أبرزهم
ع ــادل إم ــام ،ال ــذي تعثر تصوير مسلسله «فالنتينو» بسبب مرضه،
ليغيب عن شاشة رمضان للمرة األولــى منذ ثماني سنوات ،ويوسف
ً
ـدم أع ـمــاال نــاجـحــة آخــرهــا «كـفــر دل ـهــاب» مـنــذ عــامــن،
الـشــريــف ال ـ
ـذي ق ـ ّ
وغالبًا ما ّ
يردد بأنه ال يزال يبحث عن عمل جديد بالجودة نفسها.

على التصاريح الــازمــة لعرض العمل،
ّ
كـمــا تـ ــردد أن ـه ــا فـشـلــت ف ــي الـتـصــويــر
الخارجي بسبب عدم استحواذها على
التصاريح املطلوبة.
ب ـ ــدوره ،واج ــه مـسـلـســل «ول ــد الـغــابــة»
(تأليف أيمن ســامــة ،وإنـتــاج «سيدرز
آرت بــرودك ـشــن») ألحـمــد الـسـقــا أزمــة
عـ ــابـ ــرة ،إذ تـ ـ ـ ـ ّ
ـردد وجـ ـ ــود خ ـ ــاف بــن

املمثل املصري واملـخــرج محمد سامي
بعد إطــاق البرومو ّ
األول بسبب كثرة
ظـهــور زوج ــة املـخــرج املمثلة مــي عمر،
ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــت ف ــي أزمـ ـ ــة م ـمــاث ـلــة قـبــل
ث ــاث س ـن ــوات ف ــي ك ــوال ـي ــس مسلسل
«األس ـط ــورة» .وقيل ّإن السقا اعترض
ّ
ّ
ألن عمر تظهر كــأنـهــا بطلة مــوازيــة له
فــي الحلقات خــافــا للحقيقة ،غير ّأن
مــي نزعت الفتيل ونـشــرت صــورًا عـ ّـدة
تجمعها بالسقا عبر إنستغرام.
ع ـلــى املـ ـن ــوال ن ـف ـســه ،س ــارع ــت املـمـثـلــة
أم ـي ـن ــة خ ـل ـيــل ل ـن ـفــي ش ــائ ـع ــة تـسـبـبـهــا
فــي تــوقــف تـصــويــر مسلسل «قــابـيــل»
(تأليف مصطفى صقر ،وإخــراج كريم
الشناوي) الذي سيعرض حصريًا على
« mbcم ـصــر» بـسـبــب م ــرض والــدتـهــا
إث ــر وفـ ــاة جــدت ـهــا ،م ــؤك ــدة ّأن والــدتـهــا
ّ
بـخـيــر وال ـت ـصــويــر ل ــم ي ـتــأثــر وأنـ ـه ــا لم
تـعـطــل الـكــامـيــرا ول ــو ل ـيــوم واحـ ــد .غير
ّأن حـ ــاالت ال ــوف ــاة عـطـلــت مـسـلـســات
أخــرى هــذا املــوســم أليــام ع ـ ّـدة ،بــدءًا من
تــوقــف تـصــويــر مسلسل «طـلـقــة حــظ»
(تــأل ـيــف إي ـه ــاب بـلـيـبــل ،وإخ ـ ــراج أحـمــد

خــالــد أمــن ـ ـ «الـحـيــاة» ،و ،onو،cbc
و )dmcملصطفى خــاطــر أسـبــوعــا
ً
كامال بسبب وفاة والدته في نهاية
ً
شـبــاط (ف ـبــرايــر) املــاضــي ،وص ــوال
إل ـ ــى «حـ ـك ــايـ ـت ــي» (ت ــألـ ـي ــف مـحـمــد
عـبــداملـعـطــي ،وإخـ ــراج أحـمــد سمير
فــرج ـ ـ  ،mbc4و ،dmcو ،onو«cbc
درامــا») و«آلخر نفس» (كتابة أمني
ج ـم ــال وع ـب ــد ال ـل ــه ح ـس ــن وطـ ــارق
الـ ـك ــاش ــف ،وإخـ ـ ـ ــراج ح ـس ــام ع ـلــي،
وإنـ ـت ــاج «س ـي ـنــرجــي» ـ ـ ـ «ال ـح ـي ــاة»)
الـ ـل ــذي ــن ت ــوق ــف ت ـص ــوي ــره ـم ــا بـعــد
وفــاة والــدة املمثل والعــب كرة القدم
املـ ـعـ ـت ــزل أح ـ ـمـ ــد صـ ـ ــاح ح ـس ـنــي.
علمًا بــأن الــراحـلــة هــي أيـضــا حماة
الـنـجــم أم ـيــر كـ ــرارة بـطــل مسلسل
«كـلـبــش ( »3تــألـيــف بــاهــر دويـ ــدار،
وإخــراج بيتر ميمي ـ  ،mbc4و«on
درام ـ ــا») .فــي غ ـضــون ذل ــك ،تــوقــف
ت ـص ــوي ــر «ال ـ ـ ـ ــواد س ـي ــد ال ـش ـح ــات»
(تأليف ورشة كتاب ،وإخراج أحمد
الجندي ـ  )dmcألحمد فهمي أيامًا
ّ
عدة بعد وفاة املمثل الكبير محمود

الجندي والــد مخرج الحلقات أحمد
الـ ـجـ ـن ــدي .امل ـس ـل ـســل ن ـف ـســه شـهــد
تــوق ـفــا آخـ ــر ب ـس ـبــب إص ــاب ــة بطله
بخلع فــي الـكـتــف أث ـنــاء تنفيذ أحــد
املشاهد ،بينما تعرض «فالنتينو»
(تأليف أيمن بهجت قمر ،وإخــراج
رامي إمام) لعادل إمام ألزمة حالت
دون استكمال تصويره .ووفــق ما
يـتـ ّ
ـردد في الكواليس ،فـ ّ
َ
املنتجني
ـإن
هـشــام تحسني ورام ــي ع ــادل إمــام
طالبا مجموعة «إع ــام املصريني»
ب ـبــاقــي مـسـتـحـقــاتـهــم ع ــن املــوســم
املــاضــي ال ــذي قــدمــا فـيــه مسلسلي
«عــوالــم خفية» و«طــايــع» قبل تنفيذ
«فــال ـن ـت ـي ـنــو» ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـعــرضــه هــذا
املوسم .وبعد وعــود عــدة ،تأكد لهم
ص ـعــوبــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـتـمــويــل
الالزم ،فكان قرار التوقف أفضل من
االستمرار وتراكم الديون للموسم
ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،لـيـغـيــب بــذلــك
«الــزع ـيــم» عــن الـسـبــاق الــرمـضــانــي
ّ
للمرة األولى منذ ست سنوات.

فيصل...

رغـ ــم غ ـي ــاب أسـ ـم ــاء ب ـح ـجــم أح ـم ــد م ـكــي وأكـ ـ ــرم ح ـس ـنــي وظ ـهــور
ياسمني عبد العزيز بعيدًا عن الكوميديا هــذا املوسم بمسلسل
«آلخر نفس» (كتابة أمني جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف،
وإخراج حسام علي ،وإنتاج «سينرجي» ـ «الحياة») خالفًا ملا جرت
ّ
عليه الـعــادة ،إال أن حجم الضحك في رمضان  2019يعتبر أكبر
مقارنة بعدد املسلسالت الكوميدية في املوسم املاضي .تشارك في
السباق املرتقب ثمانية مسلسالت يمكن تصنفيها كوميدية ،وإن
كان بعضها ّ
يقدم إلى جانب الضحك أنماطًا درامية أخرى.
ّ
نبدأ باملسلسالت التي تقدم الضحك الخالص .للعام الثاني على
الـتــوالــي وبـعــد تجربة «ســك على إخــواتــك» (تــألـيــف كــريــم فهمي،
وإخراج وائل إحسان) ،يظهر علي ربيع ـ أحد نجوم فرقة «مسرح
م ـصــر» ـ ـ م ــن خ ــال مـسـلـســل «ف ـك ــرة بـمـلـيــون ج ـن ـيــه» (مـجـمــوعــة
ّ
كــتــاب ،وإخـ ــراج وائ ــل إح ـســان ـ ـ « mbcم ـصــر») .يـجـ ّـســد ربـيــع في
العمل شخصية «صالح الدين املصباح» ،أما والدته فهي الفنانة
صابرين ،ووالده الفنان صالح عبد الله ،فيما تدور األحداث حول
ً
لكثير مــن املشكالت التي
شــاب يؤمن بفكرة مــا ويــرى فيها حــا
ّ
ّ
يتعرض ملفارقات
يـمـ ّـر بها مجتمعه ،فيحاول تنفيذها ،إال أن ــه
ّ
كوميدية .ورغم أن بعضهم يعتبر كوميديا علي ربيع عشوائية
تعتمد أكثر على االرتجال ،ال ينفي ذلك امتالكه قاعدة جماهيرية
ك ـب ـيــرة ،خ ـصــوصــا ف ــي أوس ـ ــاط ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ارت ـب ــط ب ـهــم عبر
«مسرح مصر».
النجمة دنيا سمير غانم تعود ّ
بقوة هذا املوسم ،من خالل مغامرة
ّ
ّ
ّ
تتجسد في تقديم ثالثة مسلسالت في مسلسل واحد ،يتألف كل
ّ
ّ
منها من عشر حلقات .االسم األول للعمل كان «من أول نظرة» ،لكن
ّ
تغير أخيرًا ليصبح «بدل الحدوتة تالتة» (تأليف شريف نجيب
وأيمن وتار ،وإخراج خالد الحلفاوي ،وإنتاج «سينرجي» وهشام
ّ
تتنوع الشخصيات التي تقدمها دنيا في الحكايات
جمال ـ .)cbc
ّ
ال ـث ــاث ،كـمــا يـتـغــيــر األب ـط ــال مــع االح ـت ـفــاظ ب ــوال ــدة دنـيــا املمثلة
القديرة دالل عبد العزيز .ومن املؤكد بالطبع ظهور والدها سمير
غانم ولو كضيف شرف ،كونه ظهر في كل مسلسالتها حتى اآلن.
أما إيمي سمير غانمّ ،
فتقدم في رمضان ّ 2019أول بطولة مطلقة
لها بعيدًا عن زوجها حسن الرداد وشقيقتها دنيا ،عبر مسلسل
«ســوبــر م ـيــرو» (كـتــابــة محمد مـحـمــدي وأح ـمــد مـحـيــي ،وإخ ــراج
وليد الحلفاوي ـ ـ حصريًا على  .)TeNتظهر إيمي فــي شخصية
الصحافية «أم ـيــرة» الـتــي تمتلك ق ــدرات خــارقــة .ت ــدور مــن خالل
هــذه الفرضية مواقف كوميدية عـ ّـدة ،في الوقت الــذي يشارك في
البطولة ّحمدي امليرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وغيرهم.
بدوره ،فضل حسن ّ
الرداد الظهور منفردًا هذا املوسم في «الزوجة
( »18كتابة أمــن جـمــال ،وإخ ــراج مصطفي فكري ـ ـ «الـنـهــار») مع
كــوكــي وشـيـمــاء سـيــف ونــاهــد الـسـبــاعــي .تـتـمـحــور الـقـصــة حــول
شخصية حـمــزة الـجـبــالــي ال ــذي يـخــوض ت ـجــارب زواج متتالية
ألسباب مختلفة ،مما يوقعه في مشاكل ال حصر لها .من الواضح
ّ
أن اسم العمل مستوحى من الفيلم الشهير «الزوجة  1962( »13ـ
إخراج فطني عبدالوهاب) لرشدي أباظة وشادية.
على املنوال نفسه ،جاء مسلسل «الواد ّ
سيد الشحات» مستوحى
ّ
م ــن اس ــم مـســرحـيــة عـ ــادل إمـ ــام ال ـش ـه ـيــرة «الـ ـ ــواد ســيــد ال ـش ـغــال»
(تأليف ورشة كتاب ،وإخراج أحمد الجندي ـ  )dmcلكن االقتباس
هنا مرتبط باالسم فقط ،ويجسد املمثل الكوميدي أحمد فهمي
شخصية ّ
«سيد» الذي يعاني من الفقر .ويتشارك فهمي البطولة
ّ
للمرة األولى مع خطيبته في الحقيقة املمثلة هنا الزاهد ،بمشاركة
محمد عبد الرحمن وإب ــرام سمير ومجموعة كبيرة من ضيوف

ّ
تتجسد مغامرة
دنيا سمير غانم
في تقديم
ثالثة مسلسالت
في عمل واحد

مصطفى
خاطر في
«طلقة
حظ»

ال ـشــرف أب ــرزه ــم حميد ال ـشــاعــري وأك ــرم حسني وبـيــومــي ف ــؤاد.
من جانبه ،يواصل مصطفى خاطر ـ أحد نجوم «مسرح مصر» ـ
الوجود كبطل مطلق في رمضان للعام الثاني على التوالي بعد
نجاح مسلسله ّ
األول «ربع رومي» .إذ يطل في «طلقة حظ» (كتابة
إيهاب بليبل ،وإخــراج أحمد خالد أمــن ـ «الحياة» ،و ،ONو،cbc
و )dmcمـجـسـدًا شخصية «عـبــد الـصـبــور» ال ــذي يـقــع فــي أزم ــات
ومشاكل قانونية يخرج منها بأسلوب كوميدي .قائمة األبطال
تضم أيضًا :أينت عامر وخالد أنور...
رغــم نـجــاح مسلسلها الــدرامــي «رســايــل» السنة املــاضـيــة ،ارتــأت
مــي عــز الــديــن ال ـعــودة إلــى الكوميديا فــي مسلسل «البرنسيسة
بيسة» (كتابة مصطفي عمر وفــاروق هاشم ،وإخــراج أكــرم فريد
ـ ـ «ال ـح ـيــاة») .فــي ه ــذه الـتـجــربــة ،تـجـ ّـســد مــي شخصيتني :األول ــى
ف ـتــاة شعبية تـعـمــل فــي م ـجــال األفـ ــراح وت ــرث مــدرســة مــن ّ
عمها
ال ــذي يعيش فــي إيـطــالـيــا .أمــا الـثــانـيــة ،فـهــي الـجــدة الـتــي تعيش
مـعـهــا وت ـفــرض إتـ ــاوات عـلــى أه ــل املـنـطـقــة بـشـكــل كــومـيــدي فيما
ّ
تــدرس األس ــرة فـكــرة نقلها إلــى دار مسنني .صحيح أن البرومو
الخاص بمسلسل «هوجان» («الحياة») ّ
يغص بمشاهد العنف،
لكن جمهور محمد عادل إمام بالتأكيد لن يمرر الحلقات من دون
ضـحــك .ه ــذا مــا يـعــرفــه اب ــن «الــزع ـيــم» جـيـدًا ومـعــه املــؤلــف محمد
صــاح الـعــزب واملـخــرجــة شيرين ع ــادل .والــدلـيــل وج ــود بــاقــة من
األسماء الشهيرة في مجال الكوميديا ضمن الئحة األبطال ،نذكر
منهم صالح عبد الله ومحمد أسامة (أوس أوس).
ف .ع.

