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المحطات ال�سورية خالل رم�ضان ...ع�شرون عم ًال درامي ًا جديد ًا على رغم الح�صار الجائر

بانتظار الياسمين
تض ّم خريطة األع��م��ال الدرامية للمحطات
ال��س��وري��ة ف��ي ه��ذا الموسم الرمضاني ،نحو
عشرين عمالً درام��ي �ا ً م��ن إن��ت��اج ه��ذه السنة،
ما يضع ه��ذه القنوات في ص��دارة المحطات
الفضائية العربية التي ستقدّم الدراما السورية
في رمضان.
تتو ّزع األعمال التي ستعرض للم ّرة األولى
على الشاشة التلفزيونية بين ع���دّة أن��واع
درامية .فمنها أعمال البيئة الشامية ،واألعمال
المعاصرة التي تحكي عن الحاالت اإلنسانية
ومعاناتها في ظل األزمة التي تعيشها سورية،
ومنها الساخر الكوميدي واالجتماعي الخفيف،
وغير ذلك.
وفي نظرة إلى عناوين األعمال التي ستقدّم
على المحطات ال��س��وري��ة ،يطالعنا مسلسل
«باب الحارة» بجزئه السابع الذي يكمل هذه
السلسلة ،والنسخة السابعة من كتابة عثمان
جحا وسليمان عبد العزيز ،أما اإلخراج فتواله
ع � ّزام ف��وق ال��ع��ادة ،وذل��ك تحت إش��راف بسام
المال ،وبمشاركة أبرز نجوم الدارما السورية
ومنهم :عباس النوري ،صباح الجزائري ،أيمن
زي���دان ،وف��اء موصللي ،ميالد ي��وس��ف ،وائ��ل
ش��رف ،مصطفى الخاني ،ميسون أب��و أسعد،
مرح جبر ،علي كريم ،شكران مرتجى ،محمد
خير الجراح وآخرون.
ويأتي مسلسل «ام��رأة من رماد» ـ من كتابة
جورج عربجي وإخ��راج نجدت أنزور ـ ليسلّط
الضوء على تداعيات األزم��ة على المجتمع،
وتلك التفاصيل المؤلمة التي دخلت إل��ى كل
الوطن من ألم ومعاناة وغالء ومشكالت الشباب
والعنوسة ،وحتى هموم المتقاعدين .وهو إعادة
للدور اإليجابي للدراما السورية من خالل أعمال
تالمس الواقع .إال أنه ال يقدّم شخصيات نمطية
أو مملّة .وه��و م��ن إن��ت��اج «المؤسسة العامة
لإلنتاج التلفزيوني واإلذاع���ي» .ويشارك في
العمل إلى جانب س��وزان نجم الدين ،عدد من
النجوم السوريين منهم :وائل رمضان ،صباح
الجزائري ،نادين تحسين بيك ،سعد مينا ،محمد
األحمد ،نجاح سفكوني وزهير عبد الكريم.
أما مسلسل «طوق البنات» في جزئه الثاني
ـ من إنتاج «قبنض لإلنتاج الفني» ومن تأليف
أحمد حامد وإخ��راج إياد نحاس ـ فيجيب على

في ظروف غامضة
أسئلة كثيرة معلّقة في أذه��ان متابعي الجزء
األول ح��ول مصير شخصياته الرئيسة .وهو
م��ن بطولة رش��ي��د ع��س��اف ،رض���وان عقيلي،
إم��ارات رزق ،تاج حيدر ،هيا مرعشلي ،روعة
السعدي ،ليلى جبر ،جوان خضر ،جهاد سعد،
فاديا خطاب ،يامن الحجلي ،علي سكر ،صالح
الحايك وآخرين.
ومسلسل «ب��ن��ت ال��ش��ه��ب��ن��در» ،وه���و عمل
لبناني مشترك من النوع الرومنسي
سوري ـ
ّ
الدرامي التاريخي ،تدور أحداثه في بالد الشام
وت��ح��دي��دا ً ف��ي ب��ي��روت .وه��و م��ن إن��ت��اج شركة
«ميديا ريفوليوشن س��ف��ن» ،وإخ���راج سيف
الدين سبيعي ،وكتابة ه��وزان عكو ،وبطولة
نخبة من نجوم سورية ولبنان منهم :قصي
خولي ،وسالفة معمار ،ديمة الجندي ،وأحمد
الزين ،وقيس الشيخ نجيب ،ورفيق السبيعي،
وسميرة ب��ارودي ،وجيسي عبده ،وديامان بو
عبود ،وطوني مهنا وآخرين.
مسلسل «بانتظار الياسمين» ،من تأليف
أس��ام��ة ك��وك��ش وإخ����راج سمير ح��س��ي��ن ،أم��ا
البطولة فتقاسمها كل م��ن :س�لاف فواخرجي
وغسان مسعود وصباح الجزائري وأيمن رضا،
وشكران مرتجى وم��رح جبر ومحمد حداقي،
وأحمد األحمد وسامر اسماعيل ،وهو من إنتاج
سر
شركة «أ بي سي» .ويروي المسلسل حياة أ ُ َ
تنتمي إل��ى شرائح اجتماعية مختلفة ،فقدت
بيوتها وممتلكاتها وأشخاصا ً أع ّزاء عليها ،ولم
يكن لديها أيّ خيار س��وى الحدائق أو مراكز
اإليواء التي اس ُتحدثت الحقاً.
أم��ا مسلسل «دام��س��ك��و» ،فهو م��ن تأليف
سليمان عبد العزيز ،والسيناريو وال��ح��وار
لعثمان جحا ،وأخرجه سامي الجنادي ،فيما
ت��و ّل��ت اإلن��ت��اج «ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة لإلنتاج
التلفزيوني واإلذاع��ي» ،وهو من بطولة نخبة
من نجوم الدراما السورية منهم :أيمن زيدان،
سامية الجزائري ،محمد ح��داق��ي ،م��رح جبر،
رنا أبيض ،رندة مرعشلي ،عبير شمس الدين،
صفاء رقماني ،زياد سعد ،خالد القيش ،أمية
ملص ،ليث المفتي ،مرام علي ،عهد ديب ،باسل
حيدر وآخرون .وتدور أحداث العمل في الفترة
الزمنية ما بين  2010و ،2011ويحكي عن
ال��ص��راع بين األص��ال��ة والنزعة االستهالكية،

باب الحارة

ويرصد أسباب تغيّر بنية العالقات االجتماعية
بين الناس تحت تأثير عوامل عدّة منها العامل
االقتصادي.
«ال��غ��رب��ال» ف��ي نسخته الثانية ،وه��و من
تأليف سيف رضا حامد ،وإخراج مروان بركات،
وإنتاج شركة «غولدن الين» ،وبطولة :عباس
ال��ن��وري ،تولين بكري ،ليليا األط��رش ،بسام
كوسا وسمر سامي .ويستمر العمل في سرد
حكايته مع أبطاله السابقين في الجزء األول،
مع أحداث ومجريات جديدة تحمل اإلثارة.

شهر زمان
أما مسلسل «حرائر» ،فهو من تأليف عنود
الخالد وم��ن إخ���راج ب��اس��ل الخطيب وإن��ت��اج
«ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل�لإن��ت��اج التلفزيوني
واإلذاع�����ي» .وض��� ّم نخبة م��ن ن��ج��وم ال��درام��ا
السورية منهم :عباس النوري ،وفاء موصللي،
أيمن زيدان ،ندين سالمة ،نورا رحال ،مصطفى
الخاني ،ميسون أب��و أس��ع��د ،وف��ن��ان الشعب
رفيق سبيعي ،وغيرهم .والعمل يع ّد بمثابة
تاريخي عن دور المرأة في بالد الشام،
بحث
ّ
وير ّكز على شخصيات نسائية كان لها ظهورها

«فتنة زمانها» ...كوميديّة التنجيم
باللهجات العربية

} آمنة ملحم

يبدو أن نزوح الدراما السورية لم يعد حكرا ً على نوع محدّد منها ،إذ أنهى
المخرج عمار رضوان تصوير المسلسل الكوميدي «فتنة زمانها» في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
الكوميدي األ ّول الذي يصنّف ضمن إطار ما يس ّمى «الدراما العربية
العمل
د
ع
ي
زمانها»،
«فتنة
ّ
ّ
ُ
المشتركة» ،ويتناول حكاية أسرة سورية تلجأ إلى اإلم��ارات ،وتسكن في منتجع يديره ابنها.
يشارك في المسلسل نخبة من فنّاني سورية ومصر والخليج ولبنان ،وفي مقدّمهم سيدة
تجسد دور «فتنة زمانها» ،وحولها تدور قصص طريفة من
الكوميديا سامية الجزائري ،التي
ّ
خالل التنجيم الذي تدّعيه في المنتجع ،وتثير عبره فتنا ً كثيرة بين الشخصيات المختلفة في
العمل ،ال سيما بين األزواج.
تجسد مديحة كنيفاتي شخصية
فيما
الزوج،
بدور
بك
تحسين
حسام
إلى جانب الجزائري يط ّل
ّ
حب
عالقة
بينهما
وتنشأ
األحمد،
أحمد
الفنان
دوره
ّي
د
يؤ
الذي
«وحيد»
سكرتيرة مدير المنتجع
ّ
تنتهي بالزواج ،وتعيش مواقف كوميدية كثيرة مع «فتنة زمانها» .بينما سنرى الفنانة فداء الكبرا
بدور مساعدة «فتنة» في عمليات النصب واالحتيال التي تعتمدها من خالب التنجيم .
العمل الذي حامت حوله ّ
مؤخرا ً إشاعات عدّة ،أبرزها تو ّقف التصوير نتيجة إضراب الممثّلين
وعدم التزام فريق االنتاج مادّياً ،ينفي اليوم صنّا ُعه إغالق عدسة التصوير .كما أعلن منتجه
صحافي أن مرحلة تصوير الجزء الثاني من العمل ستبدأ بعد رمضان
عاصم العوا في بيان
ّ
الجاري ،وسيكون التصوير ما بين أبو ظبي وبلغاريا .علما ً أن عرض الجزء األول سيكون خارج
نطاق الموسم الرمضاني ،وتشارك فيه نخبة من نجوم الدراما والكوميديا السورية والعربية،
منهم :أحمد راتب من مصر ،وديمة الجندي ووائل أبو غزالة من سورية ،ومادلين طبر من لبنان.
أما السيناريو فلعماد سيف الدين ،وهو من إنتاج شركة «المهرة برودكشن».

عناية مشدّدة

يو�سف كتلو ...الخليل ُ�س ّلم الأر�ض �إلى ال�سماء!

ودورها البارز في الحقبة الزمنية التي يتحدّث
العمل عنها.
ويطالعنا مسلسل «شهر زم���ان» ـ تأليف
وإخراج زهير قنوع ،وهو من إنتاج «المؤسسة
العامة لإلنتاج االذاعي والتلفزيوني» بالتعاون
م��ع «ش��رك��ة قبنض» ـ م��ع نخبة م��ن النجوم
ال��س��وري��ي��ن أب��رزه��م :دي��م��ة قندلفت ،عباس
النوري ،وائل رمضان ،سمر سامي ،ميسون أبو
أسعد ،مديحة كنيفاتي ،خالد القيش ،تولين
البكري ،نجاح سفكوني ،سعد مينة ،رنا جمول،
آن��دري��ه س��ك��اف ،سوسن ميخائيل وآخ���رون.
بالحب
وي��ص � ّور العمل مواضيع لها ع�لاق��ة
ّ
والتالعب اإلنساني عبر الجمعيات الخيرية
وآالم التهجير ،والبحث عن عمل وأمل في ظروف
األزمة التي تم ّر بها سورية.
وت���دور أح���داث مسلسل «ح���ارة المشرقة»
ضمن ح��ارة افتراضية ،إذ ُط��رح��ت مجموعة
من الموضوعات الشائكة ومنها الجاسوسية
والفساد وأالعيب التجار في ظل األزمة ،وحاالت
التط ّرف وجرائم قتل ومدّعي الثقافة وغير ذلك.
المسلسل من إخراج ناجي طعمي ،وكتبه أيمن
الدقر ،أما الجهة المنتجة فهي شركة «سيريانا
لإلنتاج والتوزيع الفني» ،وتربعت على عرش
البطولة فيه سالف فواخرجي إلى جانب عبد
المنعم عمايري ،أيمن رضا ،ميالد يوسف ،أسعد
فضة ،سلمى المصري وغيرهم.
مسلسل «عناية مشدّدة» من كتابة علي وجيه
ويامن الحجلي ،وإخ��راج أحمد ابراهيم أحمد،
وال��ذي تنتجه «شركة قبنض لإلنتاج الفني
والتوزيع» ،ي��ؤدّي أدوار البطولة فيه عدد من
نجوم الدراما السورية منهم :أيمن رضا ،ومرح
جبر ،وعباس النوري ،ومهيار خضور ،ورامز
أسود ،وفادي صبيح ،وعهد ديب ،ومرام علي،
ون��زار أبو حجر ،فضالً عن دور بطولة للممثل
يامن الحجلي .ويقدّم العمل في تفاصيله مشهد
دمشق في السنة الرابعة لألحداث في سورية،
وينطلق من زاوي��ة ط��رح األسئلة ،إل��ى زواي��ا
أكثر ِ
سعة .ويقدّم الصورة الحقيقية واليومية
ل��م��ا ي��ج��ري ف��ي ال���ب�ل�اد ،خ��ص��وص �ا ً عمليات
القتل والخطف واالب��ت��زاز من قبل العصابات
اإلرهابية.
و«ال��ع � ّراب» ،وه��و من تأليف الكاتب حازم

سليمان وإخ���راج المث ّنى صبح ،عن الرواية
الشهيرة التي تحمل االسم ذاته لكاتبها األميركي
ماريو بيوز ،وإنتاج شركة «سما الفنّ الدولية
لإلنتاج» ،وهو من بطولة سلوم ح��داد ،وعابد
فهد ،عبد المنعم عمايري ،قصي خولي ،سالفة
معمار ،نسرين طافش .كما يشارك في العمل
نجوم عرب منهم الممثل اللبناني رفيق علي
أحمد وعاصي الحالني وغيرهما.
أما مسلسل «في ظروف غامضة» ،فهو للمخرج
المث ّنى صبح والسيناريست فادي قوشقجي،
والذي تنتجه شركة «سما الفنّ لإلنتاج الفني
والتوزيع» ،وهو من بطولة سلوم حداد ونسرين
طافش وميالد يوسف ووفاء موصللي ومديحة
كنيفاتي ونادين خوري ولينا حوارنة ونادين
تحسين بك وآخرين .تدور أحداث العمل حول
جريمة فظيعة يذهب ضحيتها أف���راد عائلة
بكاملها ،وتبقى منها ف��ت��اة واح���دة تخوض
مغامرات طويلة في البحث عن الحقيقة أ ّوالً ،ثم
عن مسبّبات ما حدث ودوافعه ،وتكون الكارثة
عندما ي َ
ُكتشف مفتعل تلك الجريمة.
ويستمر مسلسل «بقعة ضوء» هذه السنة
بجزئه الحادي عشر ،من إخراج سيف الشيخ
نجيب وتأليف عدد من ك ّتاب الدراما ،ومن إنتاج
«سما الفنّ » ،وهو عمل اعتاده المشاهد السوري
كما العربي ،ويسلّط الضوء على قضايا من
المجتمع بإطار كوميديّ يالمس المرارة أحياناً،
وه��و م��ن بطولة ع��دد كبير م��ن نجوم ال��درام��ا
كمحمد حداقي ورن��ا شميس وبشار اسماعيل
ومحمد خير الجراح وغيرهم.
«القناة األول���ى» و«الفضائية» و«ت�لاق��ي»
و«درام�������ا» ،س��ت��ك��ون ف��ي أول���وي���ة خ��ي��ارات
المشاهدَين السوري والعربي خالل الموسم
الدرامي الرمضاني لهذه السنة بما ستقدّمه من
أعمال سورية جديدة ومهمة من كل النواحي.
وه��ذا ما يحقق التنافسية لهذه المحطات مع
باقي القنوات العربية ذات الموازنات المالية
الكبيرة على رغم الظروف الصعبة التي تعاني
منها الدراما السورية واإلعالم السوري في ظل
األزم��ة التي تعيشها سورية والحصار الجائر
عليها في ش ّتى المجاالت ،ما يُحسب لمصلحة
ص ّناع الدراما السورية والمحطات التلفزيونية
السورية.

حارة المشرقة

وم�ضات

{ القلب متط ّرف ،والعقل متكيّف.

{ ال مصلحة قادرة على أسر القلب .العقل هو أسير المصلحة وموهبتها.

ّ
الحق الذي فيك ،السترضاء عب ٍد مستق ٍو بالباطل.
{ ذروة العبودية أن تقوم بكسر
{ إنّ ثمن الحصول على الحكمة غالٍ ،أما ثمن فقدها فمرعب.

{ عندما تصير ذاكرتنا أمامنا ،نكون إذاك قد خرجنا إلى الله ...ومن الحركة .فالذاكرة هي الحياة العابرة المنطفئة
إال من عصف جمار الريح المقدّسة في رمادها.

نسيب أبو ضرغم

تح ّية ل�صباح من مدر�سة قدمو�س ـ �صور
نصار إبراهيم
ّ
التشكيلي الفلسطيني الصديق يوسف كتلو« .الخليل ُسلّم األرض إلى
(من وحي لوحة الفنان
ّ
السماء» ـ مواد مختلفة  50 × 150ـ كانفاس).
ّ
تلتف على سفوح الروح و ُتع ِّرش كروما ً من األغاني.
الخليل نجمة تتعربش صدر السماء .دالية
الخليل وشاح سماويّ مط ّرز بأيدي «عناة» ،يكفكف حزن المدينة .والمطر البكر يغسل الدمع عن
أهداب سا ّرة ليحملها صوب الجنوب .فيا مدينة الخليل عانقينا فأنت دربنا نحو السماء.
مدينة مسكونة بالصعود ،فجعلته ق ّوة سارية في كروم الدوالي التي تعانق خصور الجبال
وتمضي حتى أعالي السفوح.
ذات فجر ،استيقظ أبو األنبياء على عواء الرصاص يغتصب براءة الصالة ،فبكى فنهضت الخليل
تعيد للنبي كرامته .فغسلت دماء المجزرة بدماء الشهداء.
يا روح فلسطين عانقينا وال تتركينا عند أبواب الخليل .خذينا إليك لنجد ذاتنا في ليلنا الطويل.
ففيك بعض دمشق وبغداد .فيك ذاكرة القاهرة وصنعاء وع ّمان.
يا مدينة المدائن سامحينا إن أخطأنا أو ّ
تأخرنا .فأنت السماح وأنت الساح ونيران المواقد،
فارفعينا على ذؤابة سيفك كي نعود.
بيوت الخليل أعشاش العصافير بين دالية وأختها .بيوت تشعل القهوة صباحاً ،وصالة الحَ مَا ِم
مساء .فيا مدينة المدائن خذينا إليك .ض ّمينا فنحن العاشقون الذين ما نسوا وما باهوا.
فلسطيني مقم ٍر تبحث عن عشقها
هنا ،بالضبط هنا ،على دروب الخليل سارت «عناة» ذات لي ٍل
ّ

البعلي بين كروم العنب .فكانت سماء وكانت أرض فكان وطن.
ّ
في نيسان ،يزهر القلب وتنبجس الخليل أزهارا ً ويورق ليلها قمراً .فتضيء عناقيد العنب والتفاح
والبرقوق والرمان.
على دروب الجبال تنحدر صبية خليلية بروح دالية وهي تغ ّني بلهجة ممتدة كالبحر ،رشيقة
كقوس قزح ،تتهادى ببهاء فلسطينية كنعانية في يدها سلّة عامرة بالعنب والوطن واألمنيات.
هنا في قلب فلسطين تماماً ،تنهض الخليل بروحها وتقاوم بضع لصوص ورواية مل ّفقة جاؤوا بها
ليستوطنوا قلبها .لكنّ قلب الخليل ألهلها وناسها .ينبض عشقا ً لهم ويحلم بوطن ممت ّد كبيادر القمح
والخبز وجبال هي األجمل .إذاً ،هي الخليل بادئة التاريخ منذ بدايته.
عند ح ّد الكون تقف ام��رأة خليلية بمنديل هو الغيم ،ومن برج عيونها تنساب أجمل أغانينا
ٌ
رجال وصهي ُل خيلٍ .ينحدرون كسي ٍل عَ ِرم نحو القدس ونابلس وبيت
وأناشيد انتمائنا .وفي الخليل
الفلسطيني
لحم .كرفوف النوارس يرحلون نحو بحر يافا وحيفا وعكا والجليل وغزة .وفي البحر
ّ
الممتد ذاك ،يراقصون الذاكرة.
يا قمر الخليل ِ
سر الهوينى .ويا مسجد جدّنا األول أيقظ العاشقين لمدينة تسكن فينا وتؤ ّذن فجراً:
حي على الح ّرية .فينهض مع اآلذان شباب بعمر الريحان .هنا ولدنا ،هنا في
حي على الصالةّ .
ّ
مغاور جبال الخليل كتبنا التاريخ واألبجدية .هنا نراقص قمر الليل والفصول .هنا نكون أو ال نكون.
فالخليل تكون ما بقيت فلسطين ذاتها.
صفحة الكاتب على «فايسبوك»:
https://www.facebook.com/pages/Nassar-Ibrahim/267544203407374

محمد أبو سالم
قدّم طلاّ ب مدرسة قدموس في صور ،مسرحية
«دواليب الهوى» ،تحية للفنانة الكبيرة الراحلة
الشحرورة صباح ،على خشبة مسرح المدرسة،
برعاية الفنان القدير إيلي شويري وحضوره ،كما
حضر بول حشوش وحشد من الفاعليات وأهالي
الطالب.
رحب رئيس المدرسة األب جان يونس بالف ّنان
ّ
شويري ،وقال« :تقديرا ً م ّنا للفنانة صباح التي
نذرت ف ّنها للوطن ،والتي نعتبرها أرز ًة في علمنا،
أحبّت مدرسة قدموس أن تقدّم مسرحية دواليب
الهوى تحي ًة لروحها وف ّنها ،من خالل نخبة من
التالمذة الموهوبين» ،مشيدا ً بفنّ شويري األصيل
والوطني.
ّ
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ش��ك��ر ش��وي��ري األب يونس
والمدرسة على حفاوة االستقبال والرعاية ،ث ّم
قدّم األب يونس لشويري درع المدرسة تقديرا ً
لف ّنه.

