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الدراما السورية تنتظر ...إعادة اإلعمار!
دمشق -وسام كنعان
ّ
ال ن ـبــال ــغ إن ق ـل ـنــا ب ـ ــأن ع ـ ــددًا كـبـيـرًا
م ــن ن ـجــوم س ــوري ــا ت ـح ـ ّـول ــوا أحـيــانــا
إل ـ ـ ــى «س ـ ـن ـ ـيـ ــدة» ملـ ـمـ ـث ــات ُي ـخ ـت ـلــف
عـ ـل ــى م ــوه ـب ـت ـه ــن ،ولـ ـ ــو فـ ــي أعـ ـم ــال
ه ــابـ ـط ــة م ـه ـم ــا تـ ـب ــاي ــن م ـس ـت ــواه ــا،
يـبـقــى ال ـقــاســم امل ـش ـتــرك فـيـهــا «لعبة
الــدجــل اإلخــراج ـيــة» بــاالعـتـمــاد على
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــة ،أو اس ـت ـث ـمــار
الطبيعة الـســاحــرة ملصلحة الهوية
البصرية ،والشغل على إظهار ّ
األبهة
من دون إيالء الحد األدنى للتفاصيل
وامل ـب ــررات الــدرام ـيــة .ورب ـمــا ال نأتي
بـجــديــد إن ّ
وصـفـنــا وض ــع الصناعة
السورية األبــرز ،بأنه كارثي كتبعية
مـنـطـقـيــة ل ـل ـح ــرب .امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
ب ـ ــدت امل ـش ـك ـل ــة فـ ــي ّأبـ ـه ــى ح ــاالت ـه ــا،
عـ ـن ــدم ــا عـ ـج ــز ص ـ ــن ـ ــاع امل ـس ـل ـس ــات
الـســوريــة عــن الـتـســويــق ،وظـهــر عــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال ال ــدخ ـي ـل ــة ال ـتــي
يصنعها أمـيــون حقيقيون .يومها،
ط ــال ــب ب ـع ـض ـهــم ب ــرف ــع س ـق ــف الـنـقــد
أكثر من املعتاد ،لكن األمــر ال يرتبط
بواقع نقدي ،بقدر ما يلتصق ببنية
مربكة قامت عليها هذه املهنة ،وهي
تــدفــع حــالـيــا الـثـمــن بـسـبــب هشاشة
األســاســات ،وغياب التقاليد املهنية
واألع ـ ـ ـ ــراف ال ــواضـ ـح ــة الـ ـت ــي تـحـمــي
الدراما مما هي عليه اليوم.
مــع ذل ــك ،يـبــدو املــوســم املـقـبــل أفضل
ً
حاال ،من دون أن تكون هناك مبشرات
حقيقية بحلول جــذريــة .وفـقــا لذلك،
ً
حملنا سؤاال وحيدًا ملجموعة كبيرة
مــن الـعــامـلــن فــي ال ــدرام ــا ال ـســوريــة،
عن توقعاتهم ملستوى املوسم املقبل
لناحية السوية الفنية لألعمال التي
يتم تحضيرها ،وهــامــش التسويق
املرتقب للشركات السورية في سوق
الفضاء العربي .لم ننتظر إجابات من
بــاب الـتـنـبــؤات الفلكية إطــاقــا ،إنما
م ــن وج ـهــة نـظــر اسـتـشــرافـيــة تقيس
وض ــع املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ب ـن ــاء على
مـعـطـيــات شــام ـلــة ،وظـ ــروف اإلن ـتــاج
السنوية ،وما تحمله األخبار الفنية
عــن عـجـلــة الـتـحـضـيــرات ل ـعــدد كبير
من املسلسالت .إذ سنشهد مجموعة
تجارب مميزة في املوسم املقبل لعل
أهمها «الــواق واق» (ممدوح حمادة،
والليث حجو ،بطولة :رشيد عساف،
وب ــاس ــم يـ ــاخـ ــور ،وم ـح ـم ــد ح ــداق ــي،
وأحمد األحمد ،ووائــل زيــدان ،وأنس
طـيــارة ،ورواد عليو ،وجمال العلي)
و«ف ــوض ــى» (ح ـســن ســامــي يــوســف،
ونـ ـجـ ـي ــب نـ ـصـ ـي ــر ،وسـ ـمـ ـي ــر ح ـس ــن،
ب ـطــولــة :س ـل ــوم ح ـ ــداد ،وع ـب ــد املـنـعــم
عمايري ،وفــادي صبيح ،ورشــا بالل
وسـ ــامـ ــر اسـ ـم ــاعـ ـي ــل) .وحـ ـت ــى اآلن،
صار واضحًا أن «سما الفن» أنتجت
مسلسل «وحــدن» (ديــاال كمال الدين

ونجدت أنــزور ،بطولة :ندين خوري
وس ــوس ــن مـيـخــائـيــل وه ـن ــاء نـصــور،
ورش ـ ـ ــا ب ـ ـ ــال ،وعـ ــامـ ــر عـ ـل ــي ،وبـ ــال
م ــارت ـي ـن ــي) وس ـت ـن ـتــج جـ ـ ــزءًا ج ــدي ـدًا
مــن مسلسلها «بقعة ض ــوء» بعدما
أوكلت مهمة اإلشراف على اللوحات
ّ
يخرجه
لـبـشــار ع ــب ــاس ،وي ـ ّتــوقــع أن ّ
مهند ّ قطيش .كما أن شركة «قبنض»
تـ ـح ــض ــر إلن ـ ـج ـ ــاز الـ ـعـ ـم ــل الـ ـهـ ـن ــدي
امل ـعـ ّـرب «فــرصــة ثــانـيــة» (إخ ــراج فهد
مـ ـي ــري) ،ورب ـم ــا تـنـجــز ع ـمــا شــامـيــا
كـمــا ج ــرت ال ـع ــادة ،فــي حــن تستعد
«غ ـ ــول ـ ــدن اليـ ـ ـ ــن» إلن ـ ـجـ ــاز امل ـس ـل ـســل
التاريخي «ه ــارون الــرشـيــد» (كتابة
عثمان جحى وإخــراج تامر اسحق).
وستنجز املؤسسة الحكومية عملني
التصوير  -سليمان
هما «وهم» (قيد
ّ
عبد العزيز ومحمد وقاف) و«روزنا»
(قـ ـي ــد ال ـت ـح ـض ـي ــر -ج ـ ـ ــورج عــرب ـجــي
وع ـ ـ ــارف الـ ـط ــوي ــل) .ك ــذل ــك ،سـتـنـجــز
«إي ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» خـ ـم ــاسـ ـي ــات ك ــان
ُيفترض أن ّتخرجها رشا شربتجي،
لكن قيل بأنها تركت العمل لصالح
والـ ــدهـ ــا ه ـش ــام ش ــرب ـت ـج ــي .ع ـل ــى أن
ّ
ً
تحل بدال من الليث حجو في إخراج
مسلسل «طريق» الذي يلعب بطولته
عابد فهد ونادين نجيم .وسنشاهد
«ه ـ ــوا أصـ ـف ــر» (ع ـل ــي وج ـي ــه وي ــام ــن
ال ـح ـج ـل ــي وأح ـ ـمـ ــد إب ــراهـ ـي ــم أح ـم ــد،
ب ـط ــول ــة :سـ ــاف ف ــواخ ــرج ــي ،ووائـ ــل
ش ـ ـ ـ ــرف ،وي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـ ـخـ ـ ــال ،وي ــام ــن
الـحـجـلــي) .طـبـعــا لــن يـغـيــب «صـحــن
ال ـف ــول» عــن امل ــائ ــدة ّ الــرمـضــانـيــة كما
يحب أن يسمي صناع «باب الحارة»
عملهم.
إضافة إلى كل ما سبق ،نسمع دومًا
ع ــن اف ـت ـتــاح ش ــرك ــات إن ـت ــاج جــديــدة.
طــرحـنــا سـ ّـؤالـنــا عـلــى ع ــدد ّ كبير من
املمثلني ،لكنهم أجــابــوا بــأنــه مــا زال
مبكرًا الحكم على املوسم املقبل ،كما
أن ـهــم لـيـســوا عـلــى اط ــاع كــامــل على
آليات وظروف التسويق ،وال يعرفون
ش ـي ـئــا ع ــن م ـس ـل ـســات ال يـ ـص ـ ّـورون
ً
فيها .لذا توجهنا مثال نحو أستاذة
«املـعـهــد الـعــالــي لـلـفـنــون املـســرحـيــة»
واملديرة الفنية لشركة «إيمار الشام»
ران ـ ـيـ ــا ال ـ ـجـ ـ ّـبـ ــان ،فـ ـك ــان رده ـ ـ ــا حـ ــذرًا
إل ــى حــد م ــا .قــالــت« :س ــؤال ــك يحتاج
إل ــى دراس ــة شــامـلــة ،لــم نـعــرف حجم
األعمال التي ستنتج للموسم املقبل،
ومـ ــا زال ـ ــت األمـ ـ ــور ض ـبــاب ـيــة .بعض
املـقــدمــات تـقــول ب ــأن هـنــاك إنـتــاجــات
ه ـ ـ ــام ـ ـ ــة .وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص مـ ــوضـ ــوع
ال ـت ـســويــق ،أع ـت ـقــد أن ـنــا س ـن ـكــون في
وضـ ـ ــع أس ـ ـ ــوأ مـ ــن املـ ــوسـ ــم امل ــاض ــي.
َ
نسمع أننا لسنا مقاطعني ،لكننا ال
ن ـت ـفــاءل خ ـي ـرًا ب ـمــوضــوع الـتـســويــق.
أمــا بخصوص شركتنا ،فنحاول أن
ً
ننجز عمال بمستوى الئق فنيًا ،وأن
نصوع كل املفردات الالزمة ملوضوع

فادي
صبيح :تجارب
واعدة مثل
«فوضى»
و«الواق
واق» و«هوا
أصفر»

ّ
ال ـت ـس ــوي ــق .ومـ ــع ذلـ ــك ل ــم ن ــوف ــق فــي
ت ـســويــق تـجــربـتـنــا األول ـ ــى «شـ ــوق».
ال ننتج درامــا سيئة ،وال نتمكن من
ال ـت ـســويــق .ل ــذا ل ــن ي ـك ــون الـتـســويــق
أفضل من العام املاضي».
الـ ـنـ ـج ــم ف ـ ـ ـ ــادي ص ـب ـي ــح ي ـ ـقـ ــول ب ـعــد
تفكير طــويــل« :ال يمكن الحكم على
س ــوي ــة امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ،ألن ال ـقــاعــدة
ّ
ومرجعيتها أينشتاين تقول إن كل
تعميم خاطئ .لــذا يحتاج األمــر إلى
دراســة وافية من حيث سوية النص

مطلوب سوق عرض
محلية تنقذ ما تبقى
من ألق لهذه الصناعة
و«ال ـك ــاس ــت» الـفـنــي وم ــن ث ــم الشغل
على موضوع التسويق للمحطات».
وي ـض ـي ــف ن ـج ــم «ض ـي ـع ــة ض ــاي ـع ــة»:
«بـحـســب اط ــاع ــي الـبـسـيــط عـلــى ما
ينتج من أعمال ،هناك مبدئيًا تجارب
واع ــدة مثل «فــوضــى» و«ال ــواق واق»
و«هــوا أصفر» ،إضافة إلى أعمال لم
يـحــالـفـهــا ال ـحــظ ف ــي ال ـت ـســويــق منذ
املــوســم املــاضــي مـثــل «ســاي ـكــو» .لــذا
يمكن القول بأن هناك موسمًا أفضل
مـ ــن س ــاب ـق ــه ال ـ ـ ــذي م ـن ــي ب ـخ ـس ــارات
واضـ ـح ــة .لـكـنـنــا ل ــم ن ـخ ــرج ب ـعــد من

حــالــة الــركــود واألزمـ ــة ألن املــوضــوع
يتعلق بـظــرف الـبـلــد .االن ـف ــراج قــادم
ال م ـح ــال ،وع ــودت ـن ــا ال ـقــويــة ُسـتـبــدأ
مــع مرحلة إع ــادة اإلع ـمــار إن فتحت
سـ ــوق إع ــام ـي ــة س ــوري ــة ،وم ـح ـطــات
وط ـن ـيــة تـحـمــل امل ـن ـتــج امل ـح ـل ــي» .أمــا
ع ــن ال ـت ـســويــق ،ف ـي ـقــول الـكــومـيــديــان
املعروف« :التسويق أمر غير مفهوم،
ألن املسألة ال تبنى على قواعد بقدر
م ــا ت ـح ـمــل م ـ ــزاج أصـ ـح ــاب ق ـ ــرار في
املحطات الكبرى .ستتواجد األعمال
ال ـســوريــة عـلــى مـحـطــات مـهـمــة ،لكن
ليس بالكثافة نفسها .كل ما نقوله،
ي ـح ـي ـل ـن ــا ال ـ ـ ــى ف ـ ـكـ ــرة واضـ ـ ـح ـ ــة ب ــأن
املشكلة ال تـحــل بـمــوســم جـيــد وآخــر
أك ـثــر جـ ــودة .امل ــوض ــوع ب ــات يحتاج
إلــى حــل ج ــذري ،لكن دعــونــا نتفاءل
بأنه قــادم مــع نهضة البلد املرتقبة،
وأفول سنوات الحرب العجاف».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـب ــدو ال ـن ـجــم مصطفى
ً
الخاني متفائال بموسم مقبل ،لكنه
ال يستبشر خيرًا من ناحية الخروج
كليًا من رمــاد الحصار الــذي يالحق
الدراما السورية .يقول لنا« :سنتابع
موسمًا أفضل بكل تأكيد ،ألن األعمال
الـتــي تنجز حـتــى اآلن ،تـعــد بسوية
أفضل مما شهدناه ،بخاصة أننا كنا
أمــام سنة هي األســوأ بالنسبة إلينا
مـنــذ س ـطــوع نـجــم ال ــدرام ــا الـســوريــة
ووصولها إلى مراحل متقدمة عربيًا.

ل ـكــن ل ــن ي ـك ــون ذلـ ــك خ ـط ــوة بــاتـجــاه
الخروج من األزمــة ،التي تحيط بنا.
املوضوع ال يحل بطريقة عشوائية،
وال ي ـم ـكــن أن ي ـن ـجــز ال ـح ــل بـضــربــة
ســاحــر ،ألنــه متعلق ب ـقــرارات كبيرة،
وبسوق عرض محلية تنقذ ما تبقى
من ألق لهذه الصناعة».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـب ــدي امل ـم ـث ــل وامل ـخ ــرج
مـ ـهـ ـن ــد قـ ـطـ ـي ــش يـ ــأسـ ــا واضـ ـ ـح ـ ــا فــي
ح ــدي ـث ــه الـ ـغ ــاض ــب ،ال س ـي ـمــا بـعــدمــا
م ـن ـيــت ت ـجــرب ـتــه «هـ ــواجـ ــس ع ــاب ــرة»
(إخراجه وكتابته بالتعاون مع حسن
مصطفى) بمطبات عديدة حالت دون
إن ـج ــاز ال ـع ـمــل ق ـبــل امل ــوس ــم امل ــاض ــي.
ولدى استكماله إنتاج العمل من ماله
الـخــاص ،وقــف التسويق عثرة كبرى
أمــامــه .هـكــذا ،يقول قطيش« :املشكلة
ال ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـف ـض ــائ ـي ــات وحـ ـص ــار
التسويق وغيرهما .املوضوع مرتبط
ببنية إدارية وقرارات إنتاجية سورية
خ ــاط ـئ ــة .ن ـس ـمــع ع ــن ش ــرك ــات إن ـت ــاج
سورية جديدة تدخل السوق ونفاجأ
ب ــأن ـه ــا تـ ـب ــدأ ت ـج ــارب ـه ــا بـمـسـلـســات
هــزي ـلــة ،وتـعـتـمــد ع ـلــى مـجـمــوعــة من
الدخالء .قطعًا لن تحظى تلك األعمال
بتسويق جيد .يمكن أن تواجه أعمال
األزمة بمقاطعة تسويقية ،لكن العمل
ـرض ن ـف ـســه ف ــي ال ـن ـهــايــة.
ال ـج ـي ــد يـ ـف ـ ّ
وم ـه ـم ــا تـ ـع ــث ــر ،س ـي ـجــد ط ــري ـق ــه إل ــى
الضوء .تحتاج الدراما السورية اليوم
إلـ ــى مـن ـتــج ف ـن ــي ،ألن هـ ــذا املـصـطـلــح
انـ ـق ــرض ،وان ـح ـصــر اإلنـ ـت ــاج بـجــوقــة
إما من األميني أو الجهلة أو مبيضي
األم ـ ــوال .وال ــدرام ــا هــي قـطــاع ســوري
من ضمن مجموعة قطاعات .عليك أن
تبحث عن اآللية التي تدور في البالد،
لتجد أن ال ـق ــرارات الفنية والثقافية
حتى في املؤسسات الرسمية توضع
فـ ــي أيـ ـ ـ ــدي أش ـ ـخـ ــاص غـ ـي ــر مــؤه ـلــن
لقيادة نهضة ثقافية أو فنية».
املـمـثـلــة ال ـشــابــة روب ــن عـيـســى تقدم
ج ــواب ــا ش ـب ـي ـهــا ب ــأج ــوب ــة زم ــائ ـه ــا،
فتقول« :أتأمل خيرًا ،وأتمنى أن تأخذ
األع ـم ــال ال ـتــي ع ـجــزت عــن التسويق
في املوسم املاضي حقها هــذا العام.
رب ـم ــا ل ــو ت ـم ـك ـنــت ت ـل ــك األع ـ ـمـ ــال مــن
الوصول إلى املشاهد ،لكان الهجوم
الـنـقــدي أخــف وط ــأة مما ظهر عليه.
يمكن القول بأنه لو أنجزت نصوص
متينة تسبك حكايا جذابة ومشوقة
ومختلفة ،سيكون عامنا بألف خير
مهما كان وضع التسويق».
إذًا ،يبدو أننا سنشهد موسمًا أفضل
مــن سابقه مــن دون أن يكون خطوة
نـحــو ال ـح ــل ،وال ت ـغ ـيــرات ج ــذري ــة أو
انـ ـق ــاب ــات م ـف ــاج ـئ ــة فـ ــي مـ ــا يـخــص
التسويق .لكن تبقى نهضة الــدرامــا
ال ـس ــوري ــة م ــره ــون ــة بــاف ـت ـتــاح ســوق
عرض محلية ربما تبدأ بوادرها مع
عملية إعادة اإلعمار.

َع السريع
◄ يـتـفــاوض املنتج واملـخــرج
املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إم ـ ـ ـ ــام
م ـ ــع املـ ـمـ ـثـ ـل ــة ل ـي ـل ــى ع ـل ــوي
(الصورة) للعب دور البطولة
أم ــام وال ــده املمثل ع ــادل إمــام
في مسلسله الجديد «عوالم
خـفـيــة» امل ـتــوقــع عــرضــه في
رم ـ ـضـ ــان  .2018فـ ــي ح ــال
موافقة النجمة على العرض،
سيكون هذا التعاون الثاني لها مع «الزعيم» بعد 32
عامًا من تعاونهما ّ
األول في فيلم «زوج تحت الطلب»
(إﺧﺮاﺝ عادل صادق وﺗﺄﻟﻴﻒ حلمي سالم ـ .)1985
املسلسل تكتبه ورش ــة عمل مـكـ ّـونــة مــن أمــن جمال
ومحمود حمدان ،ويخرجه إمام ،وهو اإلنتاج ّ
األول له
من خالل شركته الجديدة.

◄ ي ـت ـ ّ
ـردد ف ــي األوس ـ ــاط الـفـنـيــة امل ـصــريــة ّأن املمثلة
شيرين رضــا ستشارك طليقها عمرو ديــاب في
بـطــولــة فـيـلــم «ال ـش ـه ــرة» (إخ ـ ــراج هـ ــادي ال ـبــاجــوري
وتــأل ـيــف ت ــام ــر ح ـب ـيــب) الـ ــذي ب ــدأ اإلعـ ـ ــداد ل ــه أخ ـي ـرًا.
ون ـشــرت بـعــض امل ــواق ــع خـبـرًا أن تــامــر حبيب اقـتــرح
على «الهضبة» مشاركة طليقته بالعمل السينمائي،
فـ ّ
ـرح ــب ال ـن ـجــم املـ ـص ــري ب ــال ـخ ـط ــوةُ .ي ــذك ــر أن ديـنــا
الشربيني ستكون ضمن فريق «الـشـهــرة» ،إذ نشر
صاحب «قمرين» قبل أسابيع صورة جمعته مع فريق
امل ـشــروع .مــع العلم ّأن أخـبــارًا انتشرت فــي األسابيع
املاضية عن ارتباط عمرو ودينا ،من دون أن يوضحا
صحة الخبر.
◄ انـتـشــرت عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل أخ ـي ـرًا مطالبات
بإيقاف البرنامج املصري «اليف من الدوبلكس» الذي

ّ
تقدمه الدمية الشهيرة في املحروسة «أبلة فاهيتا»،
ُويعرض كل جمعة وسبت على قناة  ،cbcبعد عرضه
يوم الجمعة املاضي مشهدًا من فيلم «ال تسألني من
أنــا» ( ،)1984وهــو آخــر أفــام الفنانة شــاديــة .املشهد
ال ــذي جمعها بالفنانة يـســرا ،خضع لعملية دوبــاج
ّ
ليتحول الحديث بــن الثنائي عــن املـخــدرات واإلدم ــان
عليها ،األمــر اعتبره البعض مهينًا للفنانة املصرية
التي ّ
تمر بفترة صحية صعبة حاليًا.
◄ تـ ـع ــاق ــدت امل ـم ـث ـل ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة ن ـس ــري ــن طــافــش
(الـصــورة) على أداء دور البطولة النسائية في الجزء
الثاني مــن املسلسل املـصــري «الــزيـبــق» إلــى جانب
املمثل كريم عبد العزيز .ستلعب طافش شخصية لم
تكن موجودة في الجزء ّ
األول من العمل الــذي تنتجه
ّ
شــركــة «أوس ـك ــار» ،فيما ألـفــه ولـيــد يــوســف وأخــرجــه

وائل عبدلله« .الزيبق» مأخوذ
مـ ــن م ـل ـف ــات االس ـت ـخ ـب ــارات
املصريةُ ،
وعــرضــت النسخة
األولـ ــى ف ــي رم ـض ــان ،2017
وشارك في بطولته إلى جانب
عـبــد الـعــزيــز كــل مــن شريف
مـنـيــر ،وري ـهــام عـبــد الـغـفــور،
وطلعت زكريا ،وكارمن لبس،
وهادي الجيار ،ونهلة سالمة،
وآخرين .وكان املمثل املصري شريف منير قد ّ
صرح
ّ
ّ
بأن أحداث الجزء ّ
األول شكلت تمهيدًا لجرعة إضافية
من التشويق ستشهدها األح ــداث في الجزء الثاني،
خصوصًا ّأن العمل الفائت انتهى بسفر كريم عبد
العزيز إلى تل أبيب باسم مستعار وبمعاونة صديقته
التابعة لجهاز املوساد.

