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ّ
ّ
ستة أعمال مصرية تعول على التشويق :إنه زمــن األكشن!

بعد الشعبية التي حظيت
بها خالل السنوات القليلة
الماضية ،صارت األعمال
الدرامية الدائرة في
فلك التشويق واإلثارة
جزءًا أساسيًا من السباق
الرمضاني .سيتمكن
الجمهور هذه السنة من
مشاهدة ستة أعمال
مصرية دفعة واحدة

يطل أحمد السقا في
شخصية «عيسى جبل» في
«ولد الغالبة»

فيصل العربي
لسنوات طويلة ،لــم يكن مستساغًا
لدى مديري القنوات املصرية تقديم
مـسـلـســات تحفل بـمـشــاهــد العنف
وامل ـ ـطـ ــاردات والـ ـع ــراك امل ـت ـبــادل بني
البطل وأعــدائــه على مــدار الحلقات.
كـ ــانـ ــت األن ـ ـ ـمـ ـ ــاط األكـ ـ ـث ـ ــر انـ ـتـ ـش ــارًا
تنحصر باملسلسالت االجتماعية
والكوميدية وأحيانًا بالسير ،قبل أن
تدخل أعمال اإلثارة والتشويق على
الـخــط ،ال ّ
سيما تلك التي تــدور في
فلك جرائم غامضة تترك املتفرجني
في حيرة حتى موعد الحلقة التالية
لكن مع أقل قدر من العنف.
لـكــن فــي الـسـنــوات ال ـثــاث األخ ـيــرة،
ّ
تغير الوضع كثيرًا ،بعد نجاح أكثر
م ــن ن ـج ــم ف ــي ج ـ ــذب ال ـج ـم ـه ــور مــن
خــال هــذه النوعية من املسلسالت،
فيما ظل النجم أحمد السقا وحده
ال ـ ـحـ ــريـ ــص عـ ـلـ ــى تـ ـقـ ــديـ ــم م ـش ــاه ــد
حـ ــركـ ــة ف ـ ــي أف ـ ــام ـ ــه وم ـس ـل ـس ــات ــه.
ج ــاء رم ـضــان  2019ل ـيــواجــه السقا
منافسة خماسية حيث وصــل عدد
م ـس ـل ـســات األكـ ـش ــن إل ـ ــى س ـت ــة مــن
أصل  22تعرضها القنوات املصرية
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم .س ــاع ــد ه ـ ــذا االتـ ـج ــاه
فــي جــذب عــدد كبير مــن املشاهدين
الشباب وإن كان معظمهم يتابعون
الحلقات عبر «يــوتـيــوب» هــربــا من
ال ـفــواصــل اإلعــان ـيــة ال ـتــي ال تــرحــم
رغـبــة املتفرج فــي متابعة األح ــداث.
ومـ ــن دون الـ ـخ ــوض ف ــي تـحـلـيــات
عـمـيـقــة ،يـمـكــن اإلشـ ـ ــارة إل ــى ظـهــور
مــا يمكن أن نسميه «تــرنــد الجيم»
أو صـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ــري ــاض ـي ــة

الـتــي أث ــرت عـلــى الشخصيات التي
ّ
يتحمس لها عدد كبير من النجوم،
ّ
ّ
ب ــل إن مــدرب ـي ـهــم ف ــي تـلــك ال ـصــاالت
باتوا من املشاهير ويظهرون كثيرًا
ّ
في وسائل اإلعالم ،حتى أن بعضهم
يـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ك ـم ـم ـث ـل ــن إل ـ ـ ــى ج ـ ــوار
األب ـطــال .كما بــات الجمهور ينتظر
صورة النجوم عبر إنستغرام خالل
حـ ـص ــص ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ب ـش ـغ ــف رب ـم ــا
يفوق الحرص على معرفة تفاصيل
املسلسل نفسه.
يضاف إلى ما سبق ،حرص صناع
األع ـ ـمـ ــال ال ـس ـت ــة ه ـ ــذا امل ــوس ــم عـلــى
اخـ ـتـ ـي ــار أس ـ ـمـ ــاء ت ـع ـك ــس امل ـح ـت ــوى

ال ـع ـن ـي ــف ل ـل ـم ـس ـل ـس ــات .ن ـ ـبـ ــدأ مــع
«ملس أكتاف» (كتابة هاني سرحان
وإخـ ـ ــراج حـســن امل ـن ـبــاوي ـ ـ بطولة

ّ
يقدم أمير كرارة شخصية ضابط
الشرطة الباحث عن الحق في الجزء
الثالث من «كلبش»
فتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي
وحـ ـن ــان مـ ـط ــاوع ون ـج ــم امل ـص ــارع ــة
الرومانية كرم جابر ـ حصريًا على

 )cbcل ـي ــاس ــر ج ـ ــال الـ ـ ــذي قـ ـ ـ ّـدم فــي
املــوسـمــن السابقني «ظــل الرئيس»
و«رح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم» .ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل امل ــرتـ ـق ــب،
يظهر املمثل في شخصية املصارع
«أده ـ ـ ـ ــم» الـ ـ ــذي ي ـ ـتـ ـ ّ
ـورط فـ ــي أع ـم ــال
إجرامية ،وعندما يقرر التوبة رغبة
فــي عيش حـيــاة آمـنــة مستقرة ،تتم
مطاردته مــن ِقبل عصابات ورجــال
املافيا .وتعبير «ملس أكتاف» يطلق
في رياضة املصارعة عندما ينجح
الالعب في اإلطاحة بخصمه أرضًا.
يجسد محمد عــادل إمــام شخصية
«ه ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــان» ف ـ ـ ــي امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ال ـ ـ ــذي
يـحـمــل االسـ ــم نـفـســه (ك ـتــابــة محمد

صـ ـ ــاح الـ ـ ـع ـ ــزب ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج ش ـيــريــن
عـ ــادل ـ ـ ـ ب ـطــولــة ك ــري ــم م ـح ـمــود عبد
ال ـع ــزي ــز وع ـب ـي ــر ص ـب ــري ـ ـ ـ حـصــريــا
على «الـحـيــاة») ،وي ــدور حــول شاب
ُملقب مــن أهــل منطقته الشعبية بـ
«ه ــوج ــان» ،كــونــه مــن ذوي الـقــدرات
الخارقة ،حيث نراه يسحب سيارات
ب ـي ــده م ــن دون م ـســاعــدة أحـ ــد ،كما
يثني الـعـمــات املـعــدنـيــة بأصابعه
وفمه ويبرع في أكــل الــزجــاج .يذيع
ّ
ص ـيــت «هـ ــوجـ ــان» ،غ ـيــر أن تــورطــه
في جريمة قتل يقلب األحــداث رأسًا
ّ
ع ـلــى ع ـق ــب .ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
«هوجان» هو اسم مصارع أميركي

شهير حقق شعبية كبيرة في الدول
العربية خالل الثمانينات.
الـتــركـيــز عـلــى اخ ـت ـيــار االس ــم وصــل
إل ـ ــى م ـس ـل ـســل «أبـ ـ ــو جـ ـب ــل» (ك ـتــابــة
مـحـمــد سـيــد بـشـيــر ،وإخ ـ ــراج أحمد
صالح ـ بطولة محمد دياب ونجالء
بدر وعائشة بن أحمد ـ حصريًا على
 )onملـصـطـفــى شـعـبــان الـ ــذي انتقل
هذه السنة من حل األزمات بالصبر
إل ــى ال ـص ــراع وم ـشــاهــد ال ـحــركــة مع
مـنــافـسـيــه ف ــي س ــوق ال ـت ـجــارة الـتــي
ي ــرث ـه ــا عـ ــن والـ ـ ـ ــده ح ـس ــن ح ـس ـنــي.
للموسم الثالث على التواليّ ،
يقدم
أمير كرارة شخصية ضابط الشرطة

تشارك حياة
الفهد في
السباق من خالل
«حدود الشر»

الباحث عن الحق في الجزء الثالث
مــن «كلبش» (تأليف باهر دوي ــدار،
وإخ ــراج بيتر ميمي ـ ـ  ،mbc4و.)on
تـ ـب ــدأ األحـ ـ ـ ــداث م ــن ت ـق ــدي ــم «سـلـيــم
األنـ ـص ــاري» (ك ـ ــرارة) اسـتـقــالـتــه من
وزارة الداخلية ،لكن رئيسه املباشر
ي ـع ـتــرض ب ـش ــدة وفـ ــي ن ـهــايــة األم ــر
وب ـعــد إل ـح ــاح يــرضــخ لـطـلـبــه .هـنــا،
يتجه «سليم» لتأسيس شركة أمن،
بالشراكة مع «أكرم صفوان» (هشام
سليم) .لكن في ما بعد تظهر بعض
الـ ـخ ــاف ــات ب ـي ـن ـه ـمــا ،ل ـت ـت ـح ـ ّـول إل ــى
عداوة وصراعات.
وك ــالـ ـع ــادة ي ـخ ـتــار م ـح ـمــد رم ـضــان
اسـ ـ ــم ي ـص ـل ــح ألن ي ـص ـب ــح ل ـق ـب ــا لــه
طـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـع ـ ــام حـ ـت ــى يـ ـح ــن م ــوع ــد
تقديم عمل جديد .بعد «األسطورة»
و«ن ـس ــر ال ـص ـع ـيــد» ،ي ـع ــود رم ـضــان
ف ــي رمـ ـض ــان  2019ب ــاس ــم «زلـ ـ ــزال»
(كتابة عبد الرحيم كـمــال ،وإخ ــراج
إبــراه ـيــم فـخــر ـ ـ  ،)dmcوه ــو اللقب
ال ـ ــذي سـيـحـمـلــه ف ــي امل ـس ـل ـســل .أمــا
اسم الشخصية فهو «يحيى كرامة».
تدور األحداث حول فتاة شعبية في
حارة مصريةّ ،
تجسدها حال شيحة،
ً
يمتلك والــدهــا مـنــزال لكنه يعرضه
للبيع فــي الـتـسـعـيـنـيــات ،فيشتريه
والد محمد رمضان منه على أقساط
م ـحـ ّـددة امل ــدة والـقـيـمــة .وحــن يأتي
موعد سداد القسط األخير ،يطالبه
بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن
ملكيته ،إال أن والــد حال ُيماطل إلى
أن يقع «زلزال  »1992الذي يلقى فيه
والــد رمضان حتفه ،وينهار املنزل.
عندها ،يرفض الوالد تسليم قطعة
األرض ل ــورث ــة الـ ــراحـ ــل ،م ــا يـخـلــق
صدامًا بينه وبني االبن .وعلى الرغم
مــن وجــود قصة حــب تجمع األخير
بــابـنــة صــاحــب األرض ،إال أن والــد
الفتاة يقف عائقًا بينهما.
س ـ ـ ــادس املـ ـس ـلـ ـس ــات الـ ـت ــي تـشـهــد
مـشــاهــد عنيفة ،هــو «ول ــد الـغــابــة»
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي ف ـ ـيـ ــه أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـس ـق ــا
ّ
شـخـصـيــة مـ ــدرس صـعـيــدي يتمتع
بطيبة ومسالم إلى حد بعيد .يواجه
ال ــرج ــل ت ـح ـ ّـدي ــا م ــن ق ـب ــل أش ـخ ــاص
يــريــدون السيطرة على القرية التي
يسكن فـيـهــا ،فـيـحـ ّـولــه إل ــى شخص
آخر .املسلسل يعرض حصريًا على
« mbcمـصــر» ،وهــو مــن كتابة أيمن
سـ ــامـ ــة ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج م ـح ـم ــد س ــام ــي،
وبـطــولــة مـحـمــد م ـمــدوح وم ــي عمر
وغيرهما.

نجوم صاعدون نحو البطولة المطلقة
ّ
صحيح أن تراجع عــدد املسلسالت
وخـفــض سـقــف األج ــور والتكاليف
أدى إل ــى خ ــروج الـعــديــد مــن نجوم
ّ
ال ـ ـصـ ــف األول مـ ــن ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ،ل ـك ــن
«م ـص ــائ ــب قـ ــوم ع ـنــد قـ ــوم ف ــوائ ــد».
ف ـق ــد ش ـ ّـرع ــت األب ـ ـ ــواب أم ـ ــام ن ـجــوم
ص ــاع ــدي ــن ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى أدوار
بطولة مطلقة أو على األقل الحفاظ
عليها للعام الثاني على التوالي،
وك ــذل ــك ال ـق ــدرة عـلــى تـغـيـيــر الـجـلــد
واملغامرة بالظهور بشكل مختلف
ً
اس ـت ـغــاال لــانـخـفــاض امل ـتــوقــع في
مستويات املنافسة ،خصوصًا بني
امل ـس ـل ـس ــات الـ ـت ــي س ـت ـع ــرض عـلــى
الشبكات املصرية األربع ،وكلها من
إنـتــاج شركة «سينرجي» اململوكة
ملجموعة «إعالم املصريني».
فــي مـقــدمــة الـحــاصـلــن عـلــى فــرص
الفتة هــذا املــوســم ،املمثلة ياسمني
ص ـ ـبـ ــري ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـ ــن الـ ــوجـ ــوه
ال ـج ـم ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـه ـت ــم ال ـج ـم ـه ــور
بتفاصيل حياتها الشخصية أكثر
ُ
م ــن نـشــاطـهــا ال ـف ـنــي .ت ـط ــل صـبــري
ك ـب ـط ـل ــة لـ ـلـ ـم ـ ّـرة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن خ ــال
مسلسل «حكايتي» (كتابة محمد

عبد املعطي ،وإخ ــراج أحمد سمير
فـ ـ ــرج) الـ ـ ــذي س ـي ـع ــرض ع ـل ــى أرب ــع
شــاشــات مـفـتــوحــة ،ه ــي،»4 mbc« :
و ،cbcو ،onو .dmcت ـ ــدور أحـ ــداث
املسلسل حول «داليدا» التي تدرس
تصميم األزي ــاء وتنحدر من عائلة
ك ـب ـي ــرة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـع ــان ــي م ــن ق ـســوة
أس ــرتـ ـه ــا ،م ــا يــدف ـع ـهــا إلـ ــى ال ـه ــرب
والعمل كخياطة في ورشة صغيرة
إثر تأكدها من وجود خطة لقتلها.
ّ
ّ
تتعرض ألزمات أخرى،
لكن الصبية
ّ
ال سيما بعدما أثبتت موهبتها في
تصميم األزياء.
بعد أكثر من  11عامًا ،يعود محمد
رجـ ــب ل ـل ـب ـطــولــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مــن
خ ــال مـسـلـســل «ع ــام ــة اسـتـفـهــام»
(ك ـ ـتـ ــابـ ــة إسـ ـ ـ ــام ح ـ ــاف ـ ــظ ،وإخـ ـ ـ ــراج
سـ ـمـ ـي ــح الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاش) .عـ ـ ـ ــودة ي ـط ــرح
ح ــول ـه ــا ال ـب ـع ــض ع ــام ــة اس ـت ـف ـهــام
كــون رجــب لــم يحقق نجاحًا كبيرًا
ف ــي الـسـيـنـمــا ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـنــوات
العشر املاضية .يخضع محمد هذا
املوسم المتحان كبير ،ويحتاج ألن
يـعـبــر رم ـضــان  2019بــأقــل خسائر
ممكنة حـتــى يضمن الــوجــود على

تعتبر ياسمين صبري في
مقدمة الحاصلين على
فرص الفتة

ّ
تجسد ياسمين عبد العزيز
بطولة «آلخر نفس»

ال ـخــري ـطــة ال ــدرام ـي ــة لـشـهــر ال ـصــوم
مـ ـ ـج ـ ــددًا .امل ـس ـل ـس ــل ال ـ ـ ــذي ُيـ ـع ــرض
ع ـل ــى«ال ـح ـي ــاة» و cbcو dmcو،on
يــدور حــول «نــوح الـشــواف» الشاب

يعود محمد رجب إلى الدراما بعد
أكثر من  11عامًا من الغياب
اإلس ـك ـنــدرانــي ال ـث ــري ال ــذي يـحــدث
تغييرًا كبيرًا فــي شخصيته خالل
األح ـ ـ ـ ــداث ،ف ـي ـظ ـهــر وجـ ــه ج ــدي ــد لــه

بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح
تدريجًا في املسلسل.
البطولة املطلقة األول ــى كــانــت هذا
املـ ــوسـ ــم مـ ــن ن ـص ـي ــب إيـ ـم ــي سـمـيــر
غـ ــانـ ــم ،امل ـم ـث ـل ــة الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة ال ـت ــي
شـ ــاركـ ــت ش ـق ـي ـق ـت ـهــا دنـ ـي ــا ب ـطــولــة
املـسـلـســل واسـ ــع االن ـت ـشــار «نـيـلـلــي
وش ـيــري ـهــان» ثــم أط ـلــت مــع زوجـهــا
حـســن ال ـ ــرداد ف ــي مـسـلـســل «عــزمــي
وأشـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان» .هـ ــا هـ ــي إي ـ ـمـ ــي تـ ـق ـ ّـرر
االعـتـمــاد عـلــى نفسها ه ــذا املــوســم
مــع وج ــود والــدهــا سمير غــانــم من

خالل شخصية الصحافية «مروة»
الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك قـ ـ ـ ــدرات خ ـ ــارق ـ ــة ،فــي
س ـيــاق أح ـ ــداث تـتـســم بــالـفــانـتــازيــا
الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــة .مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «سـ ــوبـ ــر
مـيــرو» يعرض على «الـنـهــار» وten
و«دب ـ ـ ـ ــي» ،وهـ ــو م ــن ك ـت ــاب ــة مـحـمــد
امل ـح ـمــدي وأح ـم ــد مـحـيــي وإخـ ــراج
وليد الحلفاوي.
بعد الخطوبة ،تقاسمت هنا الزاهد
ّ
للمرة األولــى مع خطيبها
البطولة
املـمـثــل الـكــومـيــدي أحـمــد فهمي في
م ـس ـل ـســل «الـ ـ ـ ــواد س ـ ّـي ــد ال ـش ـح ــات»

(تــأل ـيــف مـجـمــوعــة ك ـت ــاب ،وإخـ ــراج
أحـ ـم ــد الـ ـجـ ـن ــدي) الـ ـ ــذي س ـي ـعــرض
حـ ـص ــري ــا عـ ـل ــى  .dmcإل ـ ـ ــى ج ــان ــب
جماهيرية فهمي ،يعتمد الثنائي
عـ ـل ــى ال ـك ـي ـم ـي ــاء الـ ـت ــي تـجـمـعـهـمــا
واه ـت ـمــام الـجـمـهــور بمشاهدتهما
م ـ ـعـ ــا ب ـ ـعـ ــد اإلع ـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـفـ ــاجـ ــئ عــن
االرت ـبــاط رسـمـيــا قـبــل أشـهــر .يــدور
املسلسل ح ــول ش ــاب مـكــافــح يعمل
كـمـنــدوب مبيعات يـتـ ّ
ـزوج مــن فتاة
ّ
غـنـيــة ،مــا يــولــد حـيــرة ل ــدى الـنــاس.
فــي سـيــاق األحـ ــداثُ ،يـفــاجــأ الـشــاب
بمن يـطــاردونــه بسبب مبلغ مالي
كبير ،لتبدأ رحلته الس ـتــرداد املــال
بمساعدة زوجته وأخيه.
أمــا ياسمني عبد الـعــزيــز ،فحصلت
ع ـلــى ف ــرص ــة م ــن نـ ــوع مـخـتـلــف في
مـسـلـسـلـهــا «آلخـ ـ ــر نـ ـف ــس» (تــأل ـيــف
م ـج ـم ــوع ــة ك ـ ـتـ ــاب ـ ـ ـ ـ حـ ـص ّــري ــا عـلــى
«الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة») .صـ ـحـ ـي ــح أنـ ـ ـ ـ ــه ّ ل ـيــس
بطولتها املطلقة األول ــى ،لكنه ّأول
تجربة مــن نوعها بالنسبة لها في
ّ
ميدان اإلثــارة والتشويق .علمًا بأن
املسلسل مــن تــوقـيــع امل ـخــرج حسام
علي صــاحــب « 30ي ــوم» و«الــرحـلــة»

َ
املنتميني إلــى هــذه الفئة وسبق أن
حـقـقــا نـجــاحــا كـبـيـرًا ف ــي املــوسـمــن
املاضيني .تظهر ياسمني عبد العزيز
فــي «آلخ ــر نـفــس» بشخصية زوجــة
ضابط شرطة يلقى مصرعه ،لتبدأ
رحلتها مع كشف الكثير من األسرار
في حياة الراحل زوجها ،ومواجهة
تحديات لم تكن في الحسبان.
ما سبق فرص جديدة حصل عليها
نـ ـج ــوم ع ـ ـ ـ ّـدة ،ل ـك ــن «شـ ـق ــة ف ـي ـصــل»
(كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـع ـ ــزب،
وإخراج شيرين عادل) هو مسلسل
كامل حصل على فرصته في سباق
رم ـ ـضـ ــان  .2019الـ ـعـ ـم ــل الـ ــدرامـ ــي
ان ـت ـهــى م ــن مــرح ـلــة ال ـت ـصــويــر عــام
 ،2016وأع ـل ـن ــت « mbcم ـص ــر» عــن
يتأكد الخبر.
عــرضــه م ــرارًا قبل أن ّ
هـ ـ ـك ـ ــذا ،س ـي ـن ـت ـظ ــر صـ ــنـ ــاعـ ــه ردود
فـعــل الـجـمـهــور وم ــدى ق ــدرت ــه على
م ـش ــاه ــدة ح ـل ـق ــات ت ـغ ـ ّـي ــرت مــامــح
أب ـطــالــه ع ـلــى م ـ ّـر ال ـس ـنــن ،وق ـ ّـدم ــوا
ّ
بعد تصويرها أدوارًا أخرى .كما أن
أحدهم ،وهــو وائــل نــور ،توفي قبل
أكثر من عامني.
فيصل....

ناصر
القصبي في
«العاصوف »2

في الخليج… ال جديد تحت الشمس
هناء جالد
م ــع اقـ ـت ــراب ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ت ـب ــدأ امل ـنــاف ـســة ب ــن ص ـن ــاع ال ــدرام ــا
الخليجية ،التي اعتاد أصحابها على اللعب في ساحة تخصهم
عـلــى أرض الـجـمـهــور الخليجي دون غ ـيــره .ر ّغ ــم أدوات اإلنـتــاج
الـقــويــة الـتــي تملكها ال ــدرام ــا الخليجية ،إال أن ـهــا لــم تـســع يومًا
لقطع الخط الفاصل بني جمهورها الخليجي ،والجمهور العربي.
ّ
صناعها حاليًا فــي صــدد تقديم مــوســم جــديــد فــي الـظــاهــر ،لكن
باطنه يعمد إلى الدوران في الحلقة اإلنتاجية نفسها التي طاملا
راهنوا عليها لسنوات.
ً
أوال ،تـبــاع األع ـمــال بــأسـمــاء أصـحــابـهــا مــن نـجــوم الـصــف األول.
وبحسب املعطيات املــوجــودة حتى الـســاعــة ،لــم يخترق أي اسم
جــديــد هــذه الالئحة املـعــروفــة .ثانيًا ،العمل على معالجة بعض
القضايا االجتماعية الخاصة باملجتمع الخليجي حصرًا .وأخيرًا،
ال ضير من القليل من الكوميديا في أقصى حاالت اإلبداع.
البداية ،مع الهارب األشهر من عباءة الكوميديا ،الفنان السعودي
ناصر القصبي ،الذي ّ
سجل املوسم املاضي الهدف املحقق ،بعمله
ّ
«العاصوف» .الــدرامــا االجتماعية التي صــورت مرحلة هامة في
تــاريــخ الـسـعــوديــة فــي زم ــن الـصـحــوة الــديـنـيــة فــي جــزئـهــا األول،
أثارت زوبعة من ردود الفعل املعارضة لطرحها الجريء .الجديد
هذا العام ،اعتبار  MBCالجزء الثاني من العمل هو األخير بدمجه
مــع الـجــزء الـثــالــث ،بعدما كــان مـقــررًا عــرضــه على خمسة أج ــزاء.
يتطرق الـجــزء األخـيــر مــن «الـعــاصــوف» إلــى األح ــداث السياسية
واالقتصادية التي شهدتها املنطقة في الثمانينيات ،والتغييرات
الـتــي ألـقــت بثقلها عـلــى الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة فــي اململكة فــي ظل
التشدد الدينيِّ .
صور «العاصوف» في أبوظبي ،وهو من بطولة
ّ
نــاصــر الـقـصـبــي ،لـيـلــى ال ـســمــان ،عـبــداإللــه
ال ـس ـنــان وحـبـيــب الـحـبـيــب ،ري ــم الـعـبــدالـلــه
وإخراج املثنى صبح.
ع ـلــى « MBCدرامـ ـ ـ ــا» ،ت ـعــد ال ـن ـج ـمــة هــدى
حسني جمهورها بعمل ذي إيـقــاع سريع،
ب ـع ـنــوان «أم ـن ـي ــات ب ـع ـيــدة» لـلـكــاتـبــة منى
الشمري واملخرج محمد القفاص .في هذا
الـعـمــل ،تلتقي حـســن بـعــد غـيــاب باملمثل
القدير جمال الردهان ،وتعمل للمرة األولى
مع شيالء سبت وهنادي الكندري ورهف
العنزي.
يـ ـتـ ـص ـ َّـدر «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــذراء» ق ــائ ـم ــة م ـس ـل ـســات
رمـضــان  2019على « MBCدرام ــا» .العمل
مـسـتــوحــى م ــن أح ـ ــداث املـسـلـســل امل ـصــري
«سجن النسا» ،وهــو من تأليف الشقيقني
محمد شمس وعلي شمس ،وإخراج محمد
الـقـفــاص .ت ــدور األح ــداث فــي سجن الـنـســاء ،بعد أن يـصــدر حكم
على سيدة باإلعدام ،ما يفتح الباب أمام طرح قضايا اجتماعية.
ُص ـ ِّـو َرت األح ــداث بالكامل فــي البحرين ،وهــو مــن بطولة شجون
الهاجري وسعاد علي وهيفاء حسني ومشاري البالم.
في رمضان  ،2019يعود «تلفزيون دبي» و«سما دبي» ،للمراهنة
على قــدرة نجمات الصف األول لجذب الجمهور .تتبنى شاشة
«دبـ ــي» ،م ـجــددًا عـمــل الـكـبـيــرة ح ـيــاة الـفـهــد «حـ ــدود ال ـش ــر» .نص
اجتماعي (تأليف محمد خالد النشمي ـ إخــراج أحمد دعيبس ـ
بطولة أحمد الجسمي وانتصار الشراح ،هيا الشعيبي وهنادي
ال ـك ـنــدري وبــاســم عـبــداألمـيــر) يـعــود بــاملـشــاهــد إل ــى الستينيات،
وت ــاري ــخ ال ـع ــائ ــات الـكــويـتـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت ل ـهــا م ـصــالــح وأراض
وبساتني فى مدينة أبو الخصيب في البصرة العراقية .وتعرض
الشاشة اإلمــاراتـيــة «أجـنــدة» حيث تطل هيا عبد الـســام كبطلة
العمل أمــام الكاميرا ومخرجته من خلفها .العمل للكاتبة مريم
نــاصــر وبـطــولــة عـبــد الـلــه الطليحي ،ري ــم رح ـمــة ،ليلى عـبــد الـلــه،
ف ــؤاد عـلــي .وف ــي «شـطـبـنــا» ،تحصل الـكــومـيــديــا الخليجية على
حصتها من العرض ،مع يوسف أحمد وعدد من نجوم الكوميديا
السعودية.
على «سما دبي» ،تدخل النجمة الكويتية الهام الفضالة السباق
بـ«ما أدراك يا أمي» (تأليف علي الدوحان ـ إخراج حسني الحليبي)
بمشاركة هـنــادي الـكـ ّنــدري ،فاطمة الصفي ،هيا الشعيبي ،نور
الشيخ ،روان العلي .إنها حكاية أربع شقيقات ،ولكل منهن قصة
وهموم ومشاكل مع والدتهن األنانية واملتسلطة.
ال ــ«الــديــرفــة» (تــألـيــف عـلـيــاء الـكــاظـمــي ـ إخـ ــراج مـنــاف عـبــد الـلــه)

للنجمة العمانية بثينة الرئيسي مع محمد املنصور ،سيعرض
أيضًا على «سما دبي» التي تعرض حصريًا مسلسل «الطواش».
العمل تراثي إماراتي (سيناريو وحوار جمال سالم ،إخراج عارف
الطويل) يــؤدي بطولته أحمد الجسمي ،مــروان عبد الله ،رزيقة
طــارش ،سعيد سالم .وسنشاهد «مني وفيني» (تأليف الهنوف
ـ إخ ــراج عبد الــرحـمــن السلمان) الخليجي على الـشــاشــة نفسها
م ــن بـطــولــة ص ـمــود ال ـك ـن ــدري ،مـحـمــد الـعـجـيـمــي ،مـحـمــود وعـبــد
الله بوشهري ،مـشــاري الـبــام ،سعود بوشهري .ويعود املخرج
اإلماراتي حيدر محمد إلى تقديم املوسم  13من املسلسل الكرتوني
اإلماراتي «شعبية الكرتون» برؤية متجددة وحلقات جديدة مع
شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة.
ّ
عـلــى ق ـنــاة  SBCال ـس ـعــوديــة ،ت ـطــل سـنــدريــا ال ــدرام ــا الخليجية،
النجمة سعاد العبد الله بـ« أنا عندي نص» (تأليف حمد شمالن
الــرومــي ـ إخ ــراج منير الــزعـبــي) .كوميديا اجتماعية ت ــدور حول
آنسة في الستني تعيش في شقة بسيطة بعد وفاة والدها .تعشق
الـكـتــابــة لـكــن دون وج ــود مــن يـتـبـنــاهــا ،حـتــى يـســاعــدهــا أخــوهــا
لـتـبــدأ قـصــة كفاحها لتصل إل ــى الـنـجــاح .وي ـشــارك فــي البطولة
هدى الخطيب ومحمد العجيمي ،بدرية طلبة وشجون الهاجري
وفاطمة الصفي.
من أجــواء الكوميديا ،تعرض « ،SBCحالتنا حالة» في موسمه
ال ـثــانــي مــع مـجـمــوعــة مــن ن ـجــوم ال ـســوشــال مـيــديــا والـتـلـفــزيــون.
أمــا نجم الكوميديا حسن البالم ،فيقدم «بالني زماني» (إخــراج
أحمد الدوغجي) حيث يرصد ثــاث فترات زمنية تتضمن فترة
األربعينيات والسبعينيات ،ليسلط الضوء على بعض القضايا
ً
االجتماعية التي لم يتم التطرق لها قبال في املجتمع الكويتي.
عــن املـجـتـمــع ال ـس ـعــودي وق ـضــايــاه ،ي ــدور مسلسل «ي ــا نـســوق»
(تــألـيــف ســامــح ســر الـخـتــم وأي ـمــن حبيب ـ
ّ
محمد
إخ ــراج أحـمــد شفيق ـ بطولة م ــروة
ون ــرم ــن ُمـحـســن وع ـبــد املـجـيــد الــره ـيــدي)
ال ــذي ي ــروي املــواقــف الـتــي قــد تــواجــه امــرأة
سـ ـع ــودي ــة ت ـف ـتــح مـ ــدرسـ ــة ل ـت ـع ـل ـيــم ق ـي ــادة
ال ـس ـيــارات لـلـنـســاء وامل ــدرس ــات املـصــريــات
الـلــواتــي تــم استقدامهن لتعليم الطالبات
اللواتي يمثلن شرائح املجتمع السعودي.
يـسـجــل ه ــذا الـعـمــل دخ ــول شــركــة «صـبــاح
إخوان» ّ
ّ
درامي
للمرة األولى في إنتاج عمل
ُ
بمشاركة شركة «رايتكس».
ُ
عـلــى «روت ــان ــا خـلـيـ ًجـيــة» ،يـجـمــع «حـضــن
الـ ـ ـش ـ ــوك» م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن نـ ـج ــوم ال ـخ ـل ـيــج
الـعــربــي .الـنــص لعبدالله سـعــد ،واإلخ ــراج
لحمد البدري ،والبطولة إلبراهيم الحربي
وم ـح ـمــد ال ـع ـلــوي ول ـي ـلــى ع ـبــدال ـلــه وإل ـهــام
الفضالة وانـتـصــار ال ـشــراح وأحـمــد مساعد ون ــور الـغـنــدور .كما
تستعد «روتــانــا خليجية» لتقديم املــوســم الـثــامــن مــن املسلسل
الكوميدي «شباب البومب» الذي ينقل النبض الشبابي للمجتمع
السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام .تم تصوير العمل
في عدد من املواقع داخل اململكة ،كما تم تصوير  4حلقات خارج
الـسـعــوديــة بــأجــواء مختلفة .املسلسل مــن إخ ــراج سمير ع ــارف،
وبطولة محمد العيسى ،عبدالعزيز الفريحي ومحمد الدوسري
ومهند الجميلي وسلمان املقيطيب ،مــع ضيفي الـشــرف الفنان
املصري الكبير حسن حسني وخالد سامي.
على قناة «ابــو ظـبــي» ،يتابع عشاق الكوميدي الكويتي الكبير
داوود حسني عمله الجديد «موضي قطعة من ذهب» الذي ِّ
صور
فــي ال ـكــويــت .املـسـلـســل مــن تــألـيــف حـمــد ال ــروم ــي ،وإخ ـ ــراج منير
الــزعـبــي ،وبـطــولــة أسـمـهــان توفيق ون ــور الكويتية وملـيــاء طــارق
ويعقوب عبد الله وحسني املهدي وفهد العبد املحسن.
وم ــن األحـ ــداث ال ـجــديــدة الـتــي تـسـجــل ملــوســم ال ــدرام ــا الخليجية
في رمضان  ،2019عــودة النجمة الكبيرة حياة الفهد إلــى مجال
اإلنـتــاج فــي مسلسل «ســواهــا البخت» (تأليف محمد الـكـنــدري ـ
إخ ـ ــراج ح ـســن أب ــل ـ ب ـطــولــة الـكــويـتـيــة ه ـيــا الـشـعـيـبــي م ــع ولـيــد
الضاعن ،وشيالء سبت ،وفهد البناي ،ومحمد الصيرفي ،وفخرية
خميس وأحمد التويجري) .كما يطل الفنان املصري بيومي فؤاد
للمرة األولى من بوابة الدراما الخليجية في «سبع أبواب» (تأليف
عبداملحسن الروضان) ليشارك النجوم سعد الفرج ،هيفاء عادل،
وجاسم النبهان وهــدى الخطيب بطولة العمل االجتماعي الذي
ِّ
صور في الكويت تحت إدارة املخرج سلطان خسروه.

الجزء الثاني من
«العاصوف» سيكون
األخير ،ويرصد حقبة
الثمانينات في تاريخ
السعودية

