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ّ
برامج الموسم مقالب رامز (غير) الظريفة والطبخ سيد الشاشة

زكية الديراني
لـ ــو عـ ــدنـ ــا إلـ ـ ــى رم ـ ـضـ ــان املـ ــاضـ ــي أو
ذاك ال ــذي سـبـقــه ،لــوجــدنــا أن الـبــرامــج
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـت ــي ع ــرض ــت ف ــي ذلــك
املوسم هي نفسها التي ستعرض في
رم ـضــان ه ــذا ال ـع ــام .ه ـكــذا بــاخـتـصــار
هــي ح ــال ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة التي
أنـتـجـتـهــا وقـ ّـدم ـت ـهــا ش ــرك ــات اإلن ـتــاج
ّ
املحلية والعربية ،وكلها تدور في فلك
ّ
الترفيه والطبخ ،وبعض جرعات الفن
الخفيف .رغــم الـتـنـ ّـوع فــي املسلسالت
ال ـت ــي ت ـخ ــوض ال ـس ـب ــاق ال ــرم ـض ــان ــي،
إال أن ه ــذه األع ـم ــال ت ـكـ ّـرر نـفـسـهــا كل
ّ
ع ــام ،حتى إن تــواقـيــت عرضها يكون
ّ
خــارج ســاعــات ال ــذروة ،على أن تحتل
املسلسالت ّ
قمة الصدارة.
ّ
للعام الثالث على التوالي ،يطل كميل
أس ـمــر ف ــي بــرنــامــج ال ـكــام ـيــرا الـخـفـ ّـيــة
«عـ ـي ــش وكـ ـ ــول غـ ـي ــرا» الـ ـ ــذي تـعــرضــه
قـنــاة  mtvيوميًا طيلة شهر رمـضــان.
العمل يدور في عالم املقالب الخفيفة،
ح ـيــث تـ ـص ـ ّـور امل ـش ــاه ــد ف ــي الـ ـش ــوارع
وب ـ ـعـ ــض األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق .مــن
ّ
جــانـبــه ،يـطــل محمد قيس أيـضــا على
شــاشــة امل ـ ّـر ،لـيـقـ ّـدم بــرنــامـجــا ترفيهيًا
العمل
يحمل مبدئيًا اسم «إنت قدها»ّ .
تــرفـيـهــي ي ـقــوم عـلــى املـنــافـســة وتـلــقــي
ات ـص ــاالت املـتــابـعــن الـ ــذي سيسعون
ّ
سيزين كل
للفوز بجوائز مــاديــة .كما
حلقة من «إنــت قدها» ضيف معروف
يتشارك مع ّ
املقدم باملنافسة أيضًا .ال
ت ـعـ ّـد ه ــذه الـتـجــربــة األولـ ــى لـقـيــس في
ّ
رم ـضــان ،بــل سـبــق أن أط ــل م ــرارًا على
ّ
القناة املحلية ليتولى مهمات برامج
تعنى بالترفيه واملساعدات اإلنسانية؛
آخرها « trekaعلينا» الذي عرض قبل
عامني .من جانبها ،تستعد قناة lbci
لـ ـع ــرض ب ــرن ــام ــج «ب ـت ـح ـل ــى ال ـح ـي ــاة»
(إنـ ـ ـت ـ ــاج روال س ـع ــد ص ــاح ـب ــة شــركــة
«فانيال برودكشن») الذي يعتبر أشبه
بـ ــ«رزن ــام ــة» ت ـج ــول ع ـلــى ال ـن ـشــاطــات

واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـفـ ـنـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة.
وستكون فـقــرات البرنامج مستوحاة
مــن شهر رم ـضــان ،ويستقبل ضيوفًا
م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت االج ـت ـمــاع ـيــة
والصحية للحديث عن الصوم .كذلك،
سيلقي الضوء على مختلف األنشطة
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة .تـ ـت ــوال ــى عـ ـل ــى ت ـقــديــم
«بتحلى الـحـيــاة» مجموعة ّ
مقدمات؛
مــن بـيـنـهــن :ع ـفــاف دم ـعــة ،مـيــا سعيد
وس ـي ـن ـت ـيــا زي ـ ـنـ ــون ،ويـ ـع ــرض يــومـيــا
بـعــد الـظـهــر عـلــى  .lbciأم ــا ق ـنــاة ،nbn
فتخصص برنامجًا للطبخ ستكشف
عـنــه قــريـبــا ،كـمــا تـبــث بــرنــامـجــا دينيًا
ي ـح ـم ــل اسـ ـ ــم «ق ـ ـصـ ــص األن ـ ـب ـ ـيـ ــاء فــي
القرآن» .يدور األخير في خفايا قصص
األنـبـيــاء وبعض أس ــرار حياتهم وفقًا
لألحاديث الدينية.
مــن جــانـبـهــا ،تغيب الـبــرامــج عــن قناة
«ال ـج ــدي ــد» وت ـع ـ ّـوض مـكــانـهــا بـعــرض
امل ـس ـل ـســات ال ـت ــي سـتـثـبـهــا وت ـت ـنــوع
بــن اللبناني وال ـســوري والـكــومـيــدي.
وبـعــدمــا ك ــان مـتــوقـعــا حـضــور عباس
ش ــاه ــن ف ــي ب ــرن ــام ــج ك ــوم ـي ــدي عـلــى
«الـجــديــد» لــم تكشف تفاصيله ،قـ ّـررت
امل ـح ـطــة تــأج ـيــل ب ــث ال ـع ـمــل لـلـمــوســم
الـخــريـفــي املـنـتـظــر .ت ـقــدم  otvبرمجة
رمضانية شبيهة بتلك التي عرضتها
ال ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،وت ـ ــول ـ ــي ع ـن ــاي ـت ـه ــا
ل ـبــرنــامــج «أبـ ــو ش ـف ـيــق» الـ ــذي يـقــدمــه
وسام صباغ .العمل عبارة عن سيارة
تاكسي تجول فــي املناطق اللبنانية،
وسط مواقف كوميدية من وحي حياة
الـلـبـنــانـيــن ومـعــانــاتـهــم .كـمــا تعرض
الـقـنــاة بــرنــامــج الـطـبــخ «تـيـتــا لطيفة»
الــذي تقدمه لطيفة سـعــادة ،وسـتــدور
حـلـقــاتــه ح ــول امل ــأك ــوالت الــرمـضــانـيــة.
ك ـمــا سـيـطــل بــرنــامــج امل ـن ـ ّـوع ــات next
لـلـمـقــدم س ـيــرج أس ـمــر ومـجـمــوعــة من
زمالئه يوميًا ّ
ليقدم جوائز للمشتركني.
ّ
ّ
تخصص قناة «املنار» حيزًا
كعادتها،
كـبـيـرًا لـبــرامـجـهــا الــديـنـيــة والـثـقــافـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ش ـه ــر ال ـ ـصـ ــوم .إذ

يحمل برنامج
رامز جالل اسم
«رامز في
الشالل»

ت ـ ـعـ ــرض مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع؛ ع ـلــى
رأس ـهــا بــرنــامــج املـســابـقــات والـجــوائــز
«ســؤال ّ
ورد غطاه» الــذي يقدمه أحمد
ً
ط ــه .ك ـمــا ت ـبــث م ـس ــاء بــرنــامــج «شـهــر
الـ ــرح ـ ـمـ ــة» وه ـ ــو مـ ـ ـش ـ ــروع م ـ ــن وح ــي
رمضان ويتواله خضر نبهة .أما عماد
ّ
مــرمــل ،فيطل فــي أربــع حلقات خاصة
ستعرض كــل واح ــدة منها أسبوعيًا،
وي ـب ـت ـعــد ف ـي ـهــا ع ــن ال ـس ـيــاســة ليفتح
ّ
حوارًا في الفن والحياة ،على أن يكشف
قريبًا عن الضيوف ومحتوى اللقاءات.

ّ
عن
ًا
د
بعي
مرمل
عماد
يطل
ّ
السياسة ليفتح حوارًا في الفن
والحياة على «المنار»
كذلك تخصص «املـنــار» فـقــرات دينية
مـسـتــوحــاة مــن ال ـص ـيــام .رغ ــم اتـضــاح
ص ــورة بــرمـجــة رم ـض ــان عـلــى غالبية
ال ـش ــاش ــات ،إال أن «ت ـل ـفــزيــون لـبـنــان»
يـ ـت ـ ّ
ـري ــث فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن م ـش ــاري ـع ــه.
وي ـل ـفــت ح ـســن ش ـق ــور م ــدي ــر ال ـبــرامــج
ف ــي ال ـت ـل ـف ــزي ــون ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ــى أن
الشاشة تبحث بشأن عرض سهرتني:
األول ـ ــى رمـضــانـيــة تـتـضـ ّـمــن مـقــابــات
م ــع فـ ـن ــان ــن .أم ـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،فـسـتـكــون

م ـخـ ّـص ـصــة ل ـل ـم ـشــاهــديــن وتـتـخـلـلـهــا
جــوائــز وأل ـعــاب .لــم يكشف شـقــور عن
األس ـمــاء الـتــي سـتـقـ ّـدم الـعـمـلــن ،الفتًا
إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم اإلع ـ ـ ــان ع ـن ـه ـمــا ف ــور
ّ
االتفاق مع املقدمني .كعادته ،يطل رامز
جالل في برنامج الكاميرا الخفية التي
ُعـ ــرف فـيـهــا ألك ـثــر م ــن س ـبــع س ـنــوات،
وه ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ي ـح ـم ــل ب ــرن ــام ـج ــه اس ــم
«رامز في الشالل» ( mbcمصر) .بعدما
اخـتــار املمثل املـصــري ال ـهــواء والبحر
وال ـن ــار وال ـص ـحــراء لـتـصــويــر مشاهد
عمله التلفزيوني ،أحـ ّـب هــذا الـعــام أن
تــدخــل الـكــامـيــرات إلــى ال ـشــاالت .بعد
أخ ــذ ّ
ورد وتـســريــب مـعـلــومــات ،كشف
املـمـثــل امل ـصــري عــن طبيعة البرنامج
الـ ــذي ي ـب ــدو أن ــه س ـي ــدور ف ــي ش ــاالت
ّ
أندونيسيا .عندما يـظــن الضيف أنه
ي ـغ ــرق ع ـلــى م ــن الـ ـق ــارب ،ي ـفــاجــأ بــأن
ال ـجــزيــرة سـتـغــرق أي ـض ــا .وكـعــادتـهــا،
تـ ـك ــرر قـ ـن ــاة  mbcت ـع ــاون ـه ــا م ــع عـلــي
العلياني في رمضان وتعرض موسمًا
ج ــدي ـدًا م ــن «م ـج ـمــوعــة إن ـس ــان» ال ــذي
يستقبل مجموعة مــن النجوم العرب
والـ ـسـ ـع ــودي ــن وي ـ ـحـ ــاورهـ ــم ب ـطــريـقــة
ك ــاس ـي ـك ـي ــة .ي ـح ـضــر نـ ـج ــوم ال ــدرام ــا
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج،
وس ـت ـك ــون امل ـس ـل ـســات ح ــدي ــث امل ـقــدم
وض ـي ـف ــه .ل ــم ُي ـك ـشــف ب ـعــد ع ــن الئـحــة

«األخبار» اختارت لكم

الـ ـضـ ـي ــوف ،ل ـك ــن ال ـش ـب ـكــة ال ـس ـعــوديــة
تـخـ ّـصــص ح ـمــات إعــان ـيــة تعرضها
ّ
قبل ســاعــات للنجوم الــذيــن سيطلون
على شاشتها.
كما تحضر  mtvبرنامجًا كوميديًا لم
تكشف عن هوية مقدميه حتى لحظة
كتابة هذه السطور ،مكتفية باإلفصاح
عن اسمه« :نجوى ورجــوى» .يستقبل
ال ـع ـم ــل ض ـي ــوف ــا مـ ــن ش ـت ــى املـ ـج ــاالت
ويـ ـح ــاوره ــم س ــري ـع ــا ،وس ـ ــط م ــواق ــف
كوميدية .أما «املستقبل» ،فقد أعلنت
ع ــن ت ـقــدي ـم ـهــا ب ــرن ــام ـج ــا ي ـح ـمــل اس ــم
«رمـضــان بالبلدي أحـلــى» يستضيف
وجوهًا معروفة .املشروع يبث مباشرة
مــن بــاحــة املـلـعــب الـبـلــدي فــي بـيــروت،
وت ـ ــدور ف ـكــرتــه ح ــول ن ـجــوم ي ـت ـبــارون
فــي ألـعــاب مختلفة ويتنافسون على
ً
اإلجابة على األسئلة املطروحة ،فضال
عن مواقف تسودها السرعة والحركة
وسط تفاعل الجمهور مع الضيف.
أم ــا تـلـفــزيــون «ل ـن ــا» ،ف ـيــواصــل عــرض
برنامج «أكلناها» الــذي ّ
يقدمه النجم
ال ـ ـسـ ــوري ب ــاس ــم يـ ــاخـ ــور ،إلـ ــى جــانــب
ن ـش ــرت ــه ال ـف ـن ـي ــة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة «خ ـب ــار
ّ
وس ـ ــرار» (ت ـقــديــم ع ـطــاء ح ـل ــوم) بحلة
جــديــدة ،وبــرنــامــج «ذك ــري ــات» (تقديم
دان ـي ــا زرزر) ،م ــع اح ـت ـمــال أن تـضــاف
مـ ـش ــاري ــع أخ ـ ــرى ع ـل ــى ب ــرم ـج ــة شـهــر
الـصــوم خــال الساعات املقبلة .وعلى
«ل ـنــا بـ ــاس» ،يـسـتـمـ ّـر ع ــرض «أوتـ ــار»
و«ما ورد».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ي ـط ــل الـ ـفـ ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي
خالد العبدالله على «تلفزيون لبنان»
لتقديم برنامج رمضاني يحمل إسم
«زرك ـشــة» ،يستقبل فيه مجموعة من
زم ــائ ــه وي ـح ــاوره ــم بـطــريـقــة سـلـســة.
كما ّ
يكرر جورج قرداحي تجربته على
ّ
الـشــاشــات املـصــريــة ،إذ يطل ببرنامج
«إسـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــر» الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـع ـلــن
تفاصيله حـتــى كـتــابــة ه ــذه الـسـطــور.
أما القنوات العارضة ،فهي dmc :و cbc
و .on

الشارات عصب المعركة :تشويق حتى اللحظة األخيرة
ت ــرص ــد شـ ــركـ ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج م ـي ــزان ـي ــة
الفـ ـت ــة لـ ـ ـش ـ ــارات م ـس ـل ـســات ـهــا ال ـتــي
تعرضها في رمضان .بالنسبة إليها،
ف ــال ـت ـت ــرات ه ــي اإلع ـ ـ ــان ال ـتــروي ـجــي
للمشاريع الدرامية ،وبخاصة أنه ّ
يتم
تخصيص فيديو كليبات مستوحاة
ّ
مــن مــواضـيــع املـسـلـســات يـطــل فيها
ّ
«صباح إخوان»
أبطالها .هكذا ،رفعت
و«إيـغــل فيلمز» جــرعــة املنافسة هذا
ال ـعــام ،وب ــدأت كــل شــركــة تـطــرح على
حدة ،شارات مشاريعها التي ّ
سجلها
أهم الفنانني اللبنانيني والعرب .في
ال ـب ــداي ــة ،افـتـتـحــت «ص ـ ّـب ــاح إخـ ــوان»
املــوســم الــدرامــي بأغنية «أزم ــة ثقة»
(لـ ـعـ ـل ــي امل ـ ــول ـ ــى وف ـ ـضـ ــل س ـل ـي ـم ــان)
ّ
بصوت ناصيف زيتون التي ستبث
ض ـم ــن أحـ ـ ـ ــداث م ـس ـل ـســل «ال ـه ـي ـب ــة...
ال ـح ـص ــاد» (ل ـبــاســم الـسـلـكــا وســامــر
الـبــرقــاوي /قناتي  mbcو .)mtvعلى
خطى املـشــاريــع التركية واألجنبية،
خ ـص ـصــت «صـ ـب ــاح إخـ ـ ـ ــوان» أغـنـيــة
ض ـمــن أح ـ ــداث املـسـلـســل الـ ــذي ي ــدور
ف ــي ع ــال ــم امل ــاف ـي ــا وت ـ ـجـ ــارة ال ـس ــاح،
وسيلتقي جبل (تيم حسن) مع نور
(سيرين عبد النور) بقصة ّ
حب ،ربما
تـتـحـ ّـول الحـقــا إل ــى مـصــدر لالنتقام.
وأب ـق ــت ال ـشــركــة عـلــى ش ــارة «الـهـيـبــة
( »1ل ـهــوزان عكو وســامــر الـبــرقــاوي)
األساسية التي تحمل اسم «مجبور»
وتعتبر مــن أه ــم الـتـتــرات الـتــي غــزت
الساحة في السنوات األخيرة.
أمـ ــا ش ـ ــارة «دق ـي ـق ــة ص ـم ــت» (ل ـســامــر
رض ـ ــوان وش ــوق ــي امل ــاج ــري«/ص ـب ــاح
إخ ـ ــوان» ـ ـ ـ ـ «أبـ ــو ظ ـبــي» و«ال ـج ــدي ــد»)
ال ـتــي تـحـمــل اس ــم «ي ــا دن ــي» (كـلـمــات
علي املــولــى ،وألـحــان صــاح الـكــردي،
وت ــوزي ــع مـ ــارك ع ـبــد الـ ـن ــور) ،ف ـقــد تـ ّـم
التعاون فيها مع معني شريفّ .
للمرة
األولى ،يضع الفنان اللبناني يده بيد
«ص ـ ّـب ــاح إخـ ـ ــوان» لـتـقــديــم ع ـمــل فني

حصد نجاحًا ملحوظًا من الساعات
األولـ ــى إلط ــاق ــه .فــي امل ـقــابــل ،طرحت
«ص ـ ـ ّـب ـ ــاح» ش ـ ـ ــارة م ـس ـل ـســل «خ ـم ـســة
ون ـ ـ ـ ــص» (إلي ـ ـ ـمـ ـ ــان سـ ـعـ ـي ــد وف ـي ـل ـي ــب
أسمر /قناة  )mtvالذي تؤدي بطولته
ّ
وقصي خولي ومعتصم
نادين نجيم
النهار .التتر حمل صوت شيرين عبد
الوهاب بأغنية «يا بتفكر يا بتحس»
(ك ـل ـمــات ع ـلــي مــولــى وألـ ـح ــان صــاح
الـ ـك ــردي) .األغـنـيــة لبنانية بــامـتـيــاز،
طرحت على شكل فيديو كليب جمع
صراعات األبطال الثالثة .على الضفة
األخـ ـ ـ ــرى ،ل ــم ت ـن ـت ـظــر «إيـ ـغ ــل فـيـلـمــز»
ً
ط ــوي ــا ك ــي ت ـط ـلــق ش ـ ـ ــرارة ال ـت ـت ــرات.
كشفت عن تتر «بروفا» (ليم مشهدي
ورشـ ــا شــرب ـت ـجــي /ق ـن ــاة  )lbciال ــذي
يجمع ماغي بو غصن وأحمد فهمي،
وسـ ّـجـل ّـتــه ن ــوال الــزغ ـبــي .حـمــل التتر
اسـ ــم «مل ـ ــا ب ـت ـح ـس ـبــا» (ك ـل ـم ــات ح ـيــاة
ّ
وصور
إسبر وألحان فضل سليمان)
أيـ ـض ــا ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـف ـي ــدي ــو كـلـيــب
وتضمن لقطات جمعت ماغي وأحمد.
ّ
كذلك ،انتهى امل ــوزع املوسيقي باسم
رزق مـ ــن م ــوس ـي ـق ــى ش ـ ــارة مـسـلـســل
«أسود» (لكلوديا مارشيليان وإخراج
سمير حبشي وإنتاج «إيغل فيلمز»/
 .)lbciيخوض ناجي األسطا مغامرة
الـ ـش ــارات الــرم ـضــان ـيــة ل ـل ـمــرة األول ــى
ب ـعــدمــا س ـجــل ت ـتــر مـسـلـســل «مــوجــة
غضب» (إنتاج إيلي معلوف وإخراج
منير معاصري lbci /ـ ـ بطولة طوني
عيسى وخالد السيد وبيار شمعون).
وستحضر سارة فرح في رمضان عبر
شارة مسلسل «عندما تشيخ الذئاب»
(ﺇﺧﺮاﺝ عــامــر فـهــد عــن رواي ــة لجمال
نــاجــي وح ـ ــازم س ـل ـي ـمــان /ق ـنــاة «أب ــو
ظ ـب ــي») الـ ــذي يـ ــؤدي بـطــولـتــه سـلــوم
ح ــداد وعــابــد فهد وأيـمــن رضــا وهيا
ّ
مرعشلي .مــن جانبه ،يخطط الفنان
ط ــاه ــر م ــام ـل ـل ــي ل ـت ــأل ـي ــف مــوس ـي ـقــى

أدت شيرين
عبد الوهاب
شارة «خمسة
ونص» باللهجة
اللبنانية

شارة «مقامات العشق» (إخراج أحمد
إبراهيم أحمد ،وتأليف الكاتب محمد
الـبـطــوش) مستعينًا بــأشـ ّعــار محيي
ال ــدي ــن ب ــن ع ــرب ــي ،وسـتـغــنــى بـصــوت
س ـ ـ ــارة فـ ـ ــرح إلـ ـ ــى ج ــان ــب امل ـن ـش ــدي ــن:
ص ـ ـف ـ ــوان الـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــد ،مـ ـحـ ـم ــود ف ـ ــارس
ومحمد هـبــاش .أمــا ف ــادي مــارديـنــي،
ف ـي ـع ـم ــل عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ــارة وامل ــوس ـي ـق ــى
الـ ـتـ ـص ــوي ــري ــة مل ـس ـل ـس ـلــي «الـ ـك ــات ــب»

يدخل معين شريف ميدان
التترات هذه السنة في «يا دني»
(ل ــرام ــي وريـ ــم ح ـنــا )lbci /و«صــانــع
ـام» (عــن روايــة هاني نقشبندي
األحـ ّ
اسماعيل وإخراج محمد
ار
بش
كتابة
ّ
عبد العزيز منتج منفذ الرفاعي« /أبو
ظبي») مكتفيًا كعادته باملوسيقى من
ّ
دون االسـتـعــانــة بـمـغــن .كـمــا وضعت
ن ــور عــرق ـســوســي صــوت ـهــا ع ـلــى تتر

مسلسل «سالسل دهب» (ﺇﺧﺮاﺝ إياد
نـحــاس وﺗﺄﻟﻴﻒ سـيــف رض ــا حــامــد).
أما بالنسبة إلى الدراما املصرية ،فقد
انتهى الـفـنــان الكويتي نبيل شعيل
مــن تسجيل ش ــارة مسلسل «زلـ ــزال»
(ﺇﺧﺮاﺝ إبــراه ـيــم فـخــر وﺗﺄﻟﻴﻒ عبد
الرحيم كمال) للنجم محمد رمضان.
ك ــذل ــك ،يـ ـ ّ
ـؤدي مـحـمــود الـلـيـثــي ش ــارة
«ولــد الغالبة» (ﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي
وتأﻟﻴﻒ أيمن سالمة) للنجم املصري
أح ـمــد الـسـقــا وتـحـمــل اس ــم «ي ــا جبل
م ــا ي ـهــزك ريـ ــح» (ك ـل ـمــات ع ـبــد املـنـعــم
طــه ،وألـحــان محمد عبد املنعم) .كما
يخوض حمادة هالل منافسة رمضان
بمسلسل «ابن أصول» (ﺇﺧﺮاﺝ محمد
بكير وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محمود أبو زيد).
أما «ملكة الغجر» (إﺧﺮاﺝ عبد العزيز
ح ـ ـشـ ــاد وﺗﺄﻟﻴﻒ م ـح ـم ــد ال ـغ ـي ـط ــي)
ال ــذي ت ــؤدي بـطــولـتــه حــوريــة فرغلي
وفـيـفــي ع ـب ــده ،فـسـ ّـجــل ش ــارات ــه وائ ــل
الفشني .ووقــع االختيار على محمد
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نــور ليغني تتر مسلسل «الــواد سيد
الـ ـشـ ـح ــات» (إﺧﺮاﺝ أحـ ـم ــد ال ـج ـنــدي
وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر) الــذي يؤدي
بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد .كما
تتحدث بعض املعلومات عن أن عمرو
دي ــاب سيسجل ش ــارة مسلسل «زي
الشمس» (إخ ــراج سامح عبد العزيز
وح ـ ـ ـ ــوار م ــري ــم ن ـ ـعـ ــوم) ال ـ ـ ــذي تـ ــؤدي
بطولته دينا الشربيني ،ولكن لم ّ
يتم
تأكيد الخبر.
ان ـت ـظــرت ك ــاري ــن رزق ال ـل ــه ال ـســاعــات
األخيرة قبل حلول رمضان ،لتعلن عن
تعاونها مع مــروان خوري لغناء تتر
مسلسلها «إنتي مــن؟» (إخــراج إيلي
ف .ح ـب ـيــب) الـ ــذي تـنـتـجــه بــالـشــراكــة
ُ
وسيعرض يوميًا على
مع قناة ،mtv
شاشتها خالل شهر الصوم .األغنية
ك ـت ـب ـهــا ول ـح ـن ـهــا ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي،
وهــو التعاون الرمضاني الثالث بني
ال ـث ـن ــائ ــي ب ـع ــد أغ ـن ـي ـتــي «ق ـل ـب ــي دق»
و«مش أنا».
بعد  13عامًا من الغياب ،أعاد مسلسل
«مـســافــة أمـ ــان» لـيـنــا شــامــامـيــان إلــى
ت ـتــرات املـسـلـســات ال ـســوريــة .تـشــارك
ل ـي ـنــا ال ـغ ـن ــاء م ــع امل ــؤل ــف املــوس ـي ـقــي
ّ
ومواطنها إياد الريماوي الذي تولى
كتابة الكلمات والتلحني والتوزيع.
عـلــى الـضـفــة األخ ـ ــرى ،ي ـقـ ّـدم الثنائي
أوك ـ ـ ــا وأورت ـ ـي ـ ـغـ ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام شـ ــارة
مسلسل «طلقة حــظ» (تأليف إيهاب
بـلـيـبــل ،وإخـ ـ ــراج أح ـم ــد خ ــال ــد أم ــن ـ
( ،cbcو ،dmcو«الحياة» ،و .)onاألغنية
من كلمات حسن عطية ،وألحان أوكا
وأورت ـي ـغ ــا .مــن جــانـبـهــا ،قـ ـ ّـررت دنـيــا
سمير غانم أن تؤدي شخصيًا شارة
مسلسلها «بــدل الحدوتة ( »3تأليف
ّ
أيمن وتار ،وإخراج خالد الحلفاوي ـ
 ،cbcو ،mbc4و.)osn
زكية...

«دقيقة صمت»

ّ
و«عمان» ،وart
«الجديد» ،و«أبو ظبي»،

سيقبض «أمير ناصر» (عابد فهد) على قلوب املشاهدين! منذ اللحظة
سامر
األولــى تبدأ لعبة حبس األنفاس التي يتفنن بها السيناريست ّ
رض ــوان فــي نمطه البوليسي املحبوك بطريقة مـتـفـ ّـردة .هـكــذا ،يرشح
مسلسل «دقـيـقــة صـمــت» (إخ ــراج شــوقــي املــاجــري ـ ـ «ال ـجــديــد» ،و«أب ــو
ظ ـبــي») لـيـكــون واحـ ـدًا مــن أكـثــر األع ـمــال الـســوريــة الـحــاضــرة بـقــوة في
رمضان ،بذريعة جنازة وهمية ّ
تعد لبطل الحكاية منذ الحلقات األولى
ومن ثم يبعث ّ
حيًا بمقدرات العميد «عصام» (خالد القيش) الذي يمسك
ّ
ّ
البوصلة ،فيقود ما يشبه املافيا! حتى إن الجرأة تصل به إلى حد اقتحام
ّ
مكاتب وزراء ومسؤولني رفيعني في الدولة واعتقالهم .ينكه «أبو العزم»
(فادي صبيح) الحكاية بكاراكتير يضاف إلى رصيده التراكمي ويمنح
ّ
املشاهد فرصة الستنشاق أوكسجني الكوميديا في ظل األكشن.

«مسافة أمان»

«عندما تشيخ الذئاب»

«لنا» ،و ،lbciو«دجلة»

«أبو ظبي»

فــي «مـســافــة أم ــان» (كـتــابــة إي ـمــان الـسـعـيــد ،وإخـ ــراج الـلـيــث حـجــو ـ
مأزق وجودي
«لنا») ،ستكون الطبيبة «سالم» (سالفة معمار) في
ّ
ّ
منذ الـبــدايــة! هــي أم ــام نــاريــن أقلهما تلظيًا بمثابة جهنم حـمــراء!
ّ
تضحي بزوجها املخطوف على يد جماعات إرهابية ،أو أن
إما أن
ّ
ّ
تفجر مركزًا طبيًا بحقيبة وصلتها من الخاطفني ،لتقدم في النهاية
ّ
ّ
زوجها قربانًا للقسم الذي أدته عند التخرج.
ومــن ثم تشتعل حكاية غالبًا ما ستقتنص ّ
حصتها من املشاهدة
ّ
الجدة،
بأعلى درجات
ربما لرهانها على شخصيات غنية مشغولة
ّ
مــع وجــود ّ
حريفة تمثيل على رأسـهــم :كــاريــس بــشــار ،وعبد املنعم
ّ
عـمــايــري ،وقـيــس الشيخ نجيب ،وحـســن عــبــاس ،وك ــرم الشعراني
وإيهاب شعبان.

«قابيل»

«كلبش »3

« mbcمصر»

« »mbc 4وon

ّ
ّ
قلة من األعمال السوية تمكنت من الغوص عميقًا في مرحلة التسعينيات.
ّ
هذا العام ،يطل املخرج عامر فهد بنمط جديد في «عندما تشيخ الذئاب»
(عن روايــة إبراهيم ناجي ،وكتابة حــازم سليمان ـ «أبــو ظبي») .يحمل
العمل كل مالمح الجدية بتقديم حكاية تشتبك مع نماذج خاصة تفضح
ّ
فـســادًا مستشريًا وخطيرًا ،لعله أحــد األسـبــاب التي دفعت ســوريــا إلى
ّ
الهاوية الـيــوم .سنتابع انتهازية الشيخ «عبد الجليل» (سلوم حــداد)
وهــو يبتلع ّ
حصته الــوافــرة مــن مــال الجمعيات الخيرية وصــدامــه مع
اليساري «جبران» (عابد فهد) وهو يتخلى عن إرثــه النضالي لصالح
املكاسب الشخصية .كما نرصد «الجليلة» (سمر سامي) وهي تصنع
ابنها املثقف واملحامي البارع (أنس ّ
طيارة) الذي تجبره ظروفه للتخلي
ّ
والتحول إلى زعيم إسالمي حاكم بأمر املال والثروة.
عن مستقبله املهني

رغـ ــم م ــا ُيـ ـق ــال ع ــن كـ ــون مـسـلـســل
«ك ـل ـب ــش» م ـص ـنــوعــا ف ــي األسـ ــاس
لتجميل وجه قوات األمن املصرية،
لـ ـك ــن الـ ـعـ ـم ــل نـ ـج ــح م ــوسـ ـم ــا ت ـلــو
اآلخ ــر فــي بـنــاء قــاعــدة جماهيرية
واسعة ّ
مهدت إلنتاج موسم ثالث
(كتابة باهر دويدار ،وإخراج بيتر
ميمي ـ « ،»4 mbcو )onاألمــر الذي
ل ــم يـ ـح ــدث ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا امل ـصــريــة
ّ
يتميز
مـنــذ ع ـقــود .ال ـجــزء الـجــديــد
ب ــات ـج ــاه م ـغــايــر مل ـغ ــام ــرات الـبـطــل
س ـل ـيــم األنـ ـ ـص ـ ــاري (أمـ ـي ــر كـ ـ ــرارة)
بعد استقالته من وزارة الداخلية،
وتدعمه أسـمــاء مــن العيار الثقيل
على الشاشة أبــرزهــا هشام سليم
وأح ـم ــد ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،لـيـنـجــح من
خــالـهــا مـقـ َّـدمــا فــي ج ــذب جمهور
درامـ ـ ــا ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،إلـ ــى جــانــب
الــوقــوف أم ــام محترفني فــي األداء
التمثيلي بشكل يؤكد اقتناع كرارة
ّ
بأنه ال يحقق هذا القدر من النجاح
بمفرده.

أس ـب ــاب ع ــدة دع ـمــت مسلسل
«ق ــاب ـي ــل» ( تــأل ـيــف مصطفى
صقر وإخــراج كريم الشناوي
ـ ـ حصريًا على « mbcمصر»)
مبكرًا في سباق رمضان لعام
 .2019ب ــداي ــة م ــن الـ ـ ـ «ت ـي ــزر»
الذي ّ
قدم أجواء مشوقة حول
جــري ـمــة ق ـتــل غــام ـضــة ت ـطــارد
أب ـ ـ ـطـ ـ ــال امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ،والـ ـبـ ـع ــد
ال ـف ـل ـس ـف ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـظ ـه ــر فــي
الجمل الحوارية القصيرة في
اإلعالن.
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك الـنـجــاحــات
التي سبق أن حققها األبطال
فـ ــي م ـس ـل ـس ــات عـ ـ ـ ــدة ،حـيــث
جـ ـم ــع «غ ـ ــران ـ ــد أوتـ ـ ـي ـ ــل» قـبــل
عــامــن أمـيـنــة خـلـيــل ومحمد
ّ
م ـ ـمـ ــدوح ،ف ـي ـمــا ت ــأل ــق مـحـمــد
فراج قبل أسابيع في مسلسل
«أه ـ ـ ــو دة الـ ـل ــي ص ـ ـ ـ ــار» ،إل ــى
جـ ــانـ ــب امل ـ ـخ ـ ـضـ ـ َ
ـرمـ ـ ْـن أح ـم ــد
كمال ونبيل نور الدين.

«الكاتب»

«العاصوف »2

«أسود»

 lbciونتفليكس

mbc

lbci

لـلـسـنــة الـثــانـيــة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،ي ـعــود الـنـجــم ال ـس ــوري بــاســل خـيــاط
واللبناني دانييال رحمة للوقوف أمــام كاميرا رامــي حنا ،لكن هذه
املرة في عمل يستند إلى ّ
نص أجنبي ّ
ّ
معرب عن أعمال إنكليزية كتبته
ّ
ريم حنا .جاذبية باسل ودانييال على الشاشة ،باإلضافة إلى قدرات
ّ
األول التمثيلية ،وحرفية رامي اإلخراجية ،والرؤية واملعالجة الدرامية
املختلفة التي صنعتها شقيقته ريــم على مستوى الــدرامــا السورية،
ّ
كلها عــوامــل تجعل مــن «الـكــاتــب» (إنـتــاج «إيـغــل فيلمز ـ ـ  ،lbciو،mbc
ً
ونتفليكس) عمال الفتًا لألنظار .تــدور القصة حول الروائي «يونس
ّ
جبران» الذي يرتكب جريمة قتل أو هكذا يتم اإليحاء.
يصدق الجميع
الحكاية ،ما عدا املحامية «مجدولني» الواقعة في ّ
حبه من خالل نتاجه
ّ
األدبي .فإذا بها تدافع عنهّ ،
وربما تتمكن من إثبات براءته.

بعد الجدل الكبير الذي أحدثه العام املاضي بعيدًا عن الكوميديا في
مسلسل «العاصوف» (تأليف عبدالرحمن الوابلي ،ومتابعة درامية
عثمان جحا) ،ها هو الفنان السعودي ناصر القصبي يستثمر األمر
ـان من الــدرامــا االجتماعية ذات الطرح الـجــريء .لكن يبدو
ّفي جــزء ثـ ٍ
 mbcقـ ّـررت وضع ّ
حد للمشروع واعتبار الجزء املرتقب في
أن شبكة
رمضان  2019األخير .يتطرق العمل املنتظر إلى األحــداث السياسية
واالقتصادية التي شهدتها السعودية في الثمانينيات ،والتغييرات
التي ألقت بثقلها على الحياة االجتماعية في اململكة في ظل التشدد
ّ
مصورًا اقتحام الحرم املكي في عام  .1979دارت كاميرا املخرج
الديني،
السوري املثنى صبح في أبوظبي ،فيما تشارك القصبي البطولة مع
ّ
السمان ،وعبداإلله السنان ،وحبيب الحبيب ،وريم العبدالله.
ليلى

بني ّ
الشر وصراعات املاضي والحاضر ،تدور حكاية مسلسل «أسود»
(تأليف كلوديا مارشيليان ـ ـ  )lbciالــذي يلعب بطولته كــل مــن باسم
مغنية وورد الخال وداليدا خليل .بدا واضحًا من البرومو الترويجي أن
شركة «إيغل فيلمز» وضعت ثقلها في العمل الدرامي اللبناني البحت
خالله في شهر الـصــوم .فمهام
الــذي قــررت خــوض غمار املنافسة من ّ
اإلخ ــراج التي أوكلت لسمير حبشي تبشر بمشروع سيثبت وجــوده
ّ
بأدق التفاصيل.
«املعركة» ،كون عني سمير
في أرض
ّ
ّ
اإلخراجية تهتم ً ّ
من هذا املنطلق ،جند املخرج كل طاقاته ليوقع مسلسال يلف الغموص
ّ
ً
حكايته .هـكــذا ،سنتابع عـمــا ببطولة ثالثية تـتــوزع خيوطه بشكل
ـارن (داليدا) ،وسنرى
ٍ
متواز بني «أســود» (باسم) و«مارغو» (ورد) وكـ ِ
ضحايا املاضي وصراعاته الذين ّربما يتعاطف املشاهدون معهم!

