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رمضان 2014

دريد ّلحام يغلق «بواب الريح» والفتن
بعد عقود من
الغياب عن الدراما الشامية
منذ تقديمه «صح النوم»،
وافق املمثل القدير على
تجسيد شخصية يوسف
آغا ّ
النحاس في املسلسل
الذي سيعرض في رمضان.
جاء قبوله بسبب رسالة
العمل التي تشدد على وحدة
السوريني
دمشق ــ محمد األزن
ب �ع��د ح ��وال ��ى  40ع ��ام ��ًا ع �ل��ى ت�ق��دي�م��ه
م�س�ل�س��ل «ص ��ح ال � �ن ��وم» ،ي �ع��ود دري ��د
ّ
لحام إلى الدراما الشامية في املوسم
الرمضاني لعام  .2014املمثل السوري
ال� �ق ��دي ��ر ك� � ��ان ق� ��د رف� � ��ض ال �ك �ث �ي ��ر م��ن
ال� �ع ��روض امل �ق� ّ�دم��ة ل ��ه ف ��ي ه ��ذا ال �ن��وع
م��ن األع �م��ال ،وأب��رزه��ا «ط��ال��ع الفضة»
ّ( ،)2011و«ال� �غ ��رب ��ال» ه ��ذا ال� �ع ��ام ،إال
أن � ��ه اق �ت �ن��ع أخ� �ي� �رًا ب �ل �ع��ب دور إح ��دى
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي مسلسل
«ب��واب ال��ري��ح» (تأليف خ�ل��دون قتالن
وإخ ��راج املثنى ص�ب��ح ،وإن �ت��اج شركة
«س �م��ا ال �ف��ن» ،األخ �ب��ار .)2014/1/20
وسيجسد ّ
لحام في العمل دور يوسف
ّ
آغ ��ا ال �ن� ّ�ح��اس ،ش�ي��خ ك ��ار ال�ن��ح��اس�ين.
ال �خ �ب��ر أك��دت��ه ل �ن��ا م �ص��ادر ف��ي «س�م��ا
ّ
ال �ف��ن» ك�ش�ف��ت أي �ض��ًا أن ل� ّ�ح��ام سيبدأ
تصوير دوره يوم السبت املقبل.
م��ا ال ��ذي أق�ن�ع��ه ب ��ال ��دور؟ ي �ق��ول ل� ّ�ح��ام
لـ«األخبار» بكلمات سريعة« :الرسالة
التي ّ
يقدمها العمل هي التي أقنعتني
بقبول الدور ،فاملسلسل يتناول أحداث
فتنة الـ  1860الشهيرة ،وانتقالها من
جبل لبنان إلى دمشق .ويظهر وحدة
ال �س��وري�ين م��ن مختلف ال �ط��وائ��ف في
ويشير ال�ف�ن��ان ال�س��وري
مواجهتها»ّ .
ال� �ق ��دي ��ر إل � ��ى أن � � ��ه دق � ��ق ف� ��ي ال ��وق ��ائ ��ع
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ت ��ي ي ��رص ��ده ��ا ال �ن��ص،
ووجدها حقيقية «مئة في املئة».
ال � � �ك � � ��ات � � ��ب خ � � � �ل� � � ��دون ق� � � �ت� �ل ��ان ك� �ش ��ف
لـ«األخبار» بعض التفاصيل املتعلقة
ّ
النحاس التي
بشخصية يوسف آغ��ا

في مشهد من «الخربة»
ي��ؤدي�ه��ا ل �ح��ام .ي�ق��ول ق �ت�لان« :ي��وس��ف
آغ ��ا ال �ن �ح��اس ،ش �ي��خ ك ��ار ال�ن�ح��اس�ين،
من الذين كانوا يسمونهم آن��ذاك أهل
الذمة ،وهو ناظر الخارجية في سرايا
دمشق» .ويضيف« :إنهم النورانيون.
ّ
يسمي يوسف آغ��ا طائفته،
هكذا ك��ان
وه��و اس��م يطلق على كتبة الناموس
امل�ق��دس» .ويضيف الكاتب« :ه��و رجل
يرى الله نورًا يسكن القلوب ،من دون
أن يهتم ألسماء الديانات ،ف��إذا عرفت
ال �ل��ه ،س ��وف ي�س�ك�ن��ك ن� ��ورًا ت�ح��ت اس��م
ّ
ديانة ما» .ويشير قتالن إلى أن يوسف

يبدأ تصوير
دوره يوم السبت
في دمشق

آغ� ��ا ال �ن� ّ�ح��اس ي �ت �ع��اون ب �ش �ك��ل وث�ي��ق
مع قائم مقام قلعة دمشق هاشم آغا
الدهمة (املمثل غسان مسعود) بهدف
«ال�ت�ص��دي ل�ل�غ��زو ال�ف�ك��ري العثماني،
وي �ق��وم��ان ب��دع��م ال �ح��رك��ات ال�ت�ح��رري��ة
ف��ي ال �ب�ل�اد .وي �ق��دم ي��وس��ف آغ ��ا نفسه
وولديه للموت ،في سبيل درء الفتنة
على مرأى ومسمع من أهل الشام».
ه �ك ��ذا ي �ت �ق��اس��م دري � ��د ل � ّ�ح ��ام وغ �س��ان
م �س �ع��ود ،وج� � ��ورج ال �س �ك �ي �ب��ي (ش �ي��خ
ّ
نساجي البروكار الدمشقي) «ثالوث
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ت��ي ت�ت�م�ح��ور ح��ول�ه��ا
ح � �ك� ��اي� ��ا م� �س� �ل� �س ��ل «ب� � � � � ��واب ال � ��ري � ��ح»
ال ��ذي ت�ت�ن��اول أح��داث��ه ف�ت�ن��ة ال �ـ ،1860
وانعكاساتها على املجتمع الدمشقي
ل�ل�م��رة األول ��ى ف��ي ال��درام��ا ال �س��وري��ة»،
مع ما يحويه ذلك من إسقاطات على
ال ��راه ��ن امل�ت�ف�ج��ر ف��ي س ��وري ��ا .وك��ان��ت
«سما الفن» قد كشفت أخيرًا عن قيام
مصطفى ال �خ��ان��ي ،وم �ع��ن ع�ب��د الحق
ب ��أداء شخصيتي «ش�ف�ي��ق» و«رف�ي��ق»
وهما تؤام سيامي ملتصق ،في سابقةٍ
ه ��ي األول� � ��ى م ��ن ن��وع �ه��ا ف ��ي ال ��درام ��ا
ال �ع��رب �ي��ة .ك �م��ا ي �ض��م «ب� � ��واب ال ��ري ��ح»
على قائمة أب�ط��ال��ه :ن�ج��اح سفكوني،
ض �ح��ى ال ��دب ��س ،أم � ��ارات رزق ،جيني
إس �ب ��ر ،ف� ��ادي ص �ب �ي��ح ،خ��ال��د ال�ق�ي��ش،
سليم صبري ،رام��ز أس��ود ،حال رجب،
نورا العايق ،جوان خضر ،يزن خليل،
سوسن ميخائيل ،ت��والي ه��ارون ،ريم
عبد العزيز ،حسام تحسني بيك ،علي
ّ
كريم ،ومعظم متخرجي املعهد العالي
ل �ل �ف �ن��ون امل �س��رح �ي��ة ف ��ي دم� �ش ��ق (م��ن
الدفعة األخيرة ،والتي سبقتها).
م ��ع ان �ض �م��ام دري� ��د ل � ّ�ح ��ام إل ��ى ق��ائ�م��ة
ن �ج��وم ال ��درام ��ا ال �ش��ام �ي��ة ه ��ذا ال �ع��ام،
ّ
ي �ب��دو أن ش ��رك ��ات اإلن� �ت ��اج ال �س��وري��ة
نجحت ف��ي استقطاب نخبة م��ن أب��رز
أس �م ��اء امل�م �ث�ل�ين ل �ه��ذه األع� �م ��ال ال�ت��ي
تعتبر ورقتها ال��رائ�ج��ة تسويقيًا في
موسم  ،2014كما في املواسم السابقة.
إذ ي �ض ��م «ب� � ��اب ال � �ح � ��ارة  :»6ع �ب��اس
النوري ،أيمن زي��دان ،صباح جزائري،
ً
وم�ص�ط�ف��ى ال �خ��ان��ي ،و«ال �غ��رب��ال» ك�لا
م� ��ن :ب � ّ�س ��ام ك ��وس ��ا ،ع � ّ�ب ��اس ال� �ن ��وري،
أم��ل ع��رف��ة ،عبد املنعم ع�م��اي��ري ،منى
واص ��ف ،ع�ب��د ال��رح�م��ن آل رش ��ي ،فيما
يضم «ط��وق ال�ب�ن��ات» :رش�ي��د ع� ّ�س��اف،
ت� � � ّ�اج ح� � �ي � ��در ،م� �ن ��ى واص � � � ��ف ،م �ه �ي��ار
خضور ،ديمة قندلفت...

رادار

«بقعة ضوء» في مصيدة االفتراء والتزوير
وسام كنعان
أف ��رغ ��ت ب �ع��ض امل ��واق ��ع ال �س��وري��ة ال�ت��ي
َ
تحسب نفسها على املعارضة كل ما في
جعبتها وأعلنت إفالسها النهائي ،حني
�ارت رم��ي شباكها ف��ي امل ��اء العكر،
اخ �ت� ً
ّ
تصيد أخ�ط��اء بعض الفنانني
محاولة
والنجوم السوريني ،والتحريض عليهم
م��ن ب ��اب أن �ه��م م��وال��ون ل�ل�ن�ظ��ام .بعدما
ّ
استغل بعضها استشهاد الكوميديان
ي��اس�ين ب�ق��وش للتحريض ع�ل��ى زميله
دري � ��د ل� �ح ��ام (األخ � �ب� ��ار ،)2013/2/26
ث��م ال �ت �ق��اط ص ��ور ل �ب��اس��م ي��اخ��ور وه��و
ّ
ي � ��زور دارًا ل �ل �م �ع��وق�ين ف ��ي دب� ��ي وش ��ن
هجوم شرس عليهّ ،
وجهت تلك املواقع
س�ه��ام�ه��ا ع �ل��ى م�س�ل�س��ل «ب �ق �ع��ة ض��وء»
للمخرج عامر فهد (إنتاج «سما الفن»)
الذي انطلق تصويره في أحياء دمشق
قبل أي��ام (األخ�ب��ار  .)2014/3/3ل��م يرق
تلك الوسائل اإلعالمية أن يعود فهد من
اإلمارات العربية إلى دمشق لينجز جزءًا
جديدًا من السلسلة الكوميدية الشهيرة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� � ّ�ع ن �ج��وم �ه��ا امل� �ع ��روف�ي�ن،
وخ �ص��وص��ًا أن � ��ه ح �ق��ق ن �ج��اح��ًا س��اب�ق��ًا
ّ
ف��ي ال �ج��زء ال �ت��اس��ع ،وت �م��ك��ن ال�ع�م��ل من
مالمسة ال��واق��ع ال�س��وري ب�ج��رأة بالغة.
س ��رع ��ان م ��ا ان �ت �ش��ر خ �ب��ر ك ��ان م �ص��دره
املوقع السوري «كلنا شركاء في الوطن»
الذي ّ
روج لكذبة أن «املخابرات السورية

أيمن رضا في مشهد من «بقعة ضوء »10
ُ
ّ
ّ
تبعد كتابًا ،وت�ف��رض كتابًا ج��ددًا على
املسلسل ،وقد طلبت من الشركة املنتجة
عدم التعامل مع بعض الكتاب ،ومنهم
ممدوح ح�م��ادة ،وراف��ي وهبي وكوليت
ب�ه�ن� ّ�ا ،وه ��و األم ��ر ال ��ذي ال ش � ّ�ك ف��ي أن��ه
سيؤثر على مستوى املسلسل» .طبعًا،
ّ
لم يخطر في بال املوقع الذي ّبث الخبر
وال ت �ل��ك ال� �ت ��ي ت �ن��اق �ل �ت��ه ت ��وخ ��ي ال �ح� ّ�د
األدن � ��ى م��ن ال��دق��ة وامل �ه �ن �ي��ة ،واالن �ت �ب��اه
إلى تصريحات املخرج عامر فهد حول

التعاطي الرقابي املهني مع العمل .ولم
ّ
يكلف أح��د نفسه عناء االتصال بحازم
ُ
ّ
سليمان الذي يشرف على النص ،وال أن
ً
يطرح على نفسه سؤاال عن كيفية منع
املخابرات الشركة املنتجة من التعاطي
م��ع م�م��دوح ح�م��ادة ،وه��ي ال�ت��ي أنتجت
له بعد اندالع األزمة مسلسل «الخربة»
(إخ ��راج الليث ح�ج��و) ،وتستعد حاليًا
لتنتج ل��ه ن� ّ�ص��ًا ب�ع�ن��وان «ح �ق��ائ��ب» من
إخ� � ��راج ال �ل �ي��ث ح �ج��و .وب �ي �ن �م��ا ي �ت �ف� ّ�رغ

راف ��ي وه �ب��ي ل�ك�ت��اب��ة مسلسله «ح�ل�اوة
روح» ال� � ��ذي ي �خ ��رج ��ه ش ��وق ��ي امل ��اج ��ي
(األخبار  ،)2014/2/26نفى لـ«األخبار»
ً
م��ا تناقلته تلك امل��واق��ع .وأض ��اف قائال
«منذ ال�ج��زء الثاني وحتى ه��ذا الجزء،
ّ
متحمسًا للكتابة في «بقعة ضوء»
كنت
وك ��ان ��ت م �ش��ارك �ت��ي ح �س��ب ج �ه��وزي �ت��ي
تحدث أي مشكلة مع الجهة
ووقتي ،ولم
ّ
املنتجة ،حتى إن��ي عملت ف��ي مسلسل
«الخربة» كممثل وعالقتي بهم ممتازة».
ف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات� � � ��ه ،وف � ��ي ح ��دي ��ث إل ��ى
ّ
«األخ � �ب� ��ار» ،ي�ع��ل��ق أح ��د امل �س��ؤول�ي�ن في
ّ
ش ��رك ��ة «س� �م ��ا ال� � �ف � ��ن» ع �ل ��ى امل ��وض ��وع
بالقول «لن تدخل الشركة في سجاالت
ل� �ل � ّ
�رد ع �ل��ى س �خ��اف��ات ن �ع �ت �ب��ره��ا ع ��دوة
ّ
تقليدية للحقيقة .م��ا يمكننا ق��ول��ه أن
س �ق��ف ال��رق��اب��ة ارت �ف ��ع ه ��ذا ال �ع ��ام أك�ث��ر
م��ن ق�ب��ل نتيجة ص��دام�ي��ة ال �ح��دث ال��ذي
ي �ج��ري ع�ل��ى األرض ،ول �ي��س ل��دي �ن��ا ّ
أي
م �ش �ك �ل��ة ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال ال �ن �ص ��وص م��ن
جميع الكتاب ،أينما كانوا ومهما كان
ت� ّ
�وج�ه�ه��م ال�س�ي��اس��ي» .م��ن ج�ه��ة ثانية،
تلفت الشركة إل��ى العالقة املميزة التي
ت �ج �م �ع �ه��ا ب� �م� �م ��دوح ح� � �م � ��ادة ،وت� �ق ��ول
م� �ص ��ادره ��ا «ع�ل�اق �ت �ن��ا ب ��ه ج� �ي ��دة ،ف�ق��د
ت �ع��ام �ل �ن��ا م �ع��ه ف ��ي أك �ث ��ر م ��ن م�س�ل�س��ل،
وه ��و ح��ال �ي��ًا ف��ي ص ��دد ك �ت��اب��ة مسلسل
«حقائب» ال��ذي سننتجه ليكون جاهزًا
لرمضان .»2014

◄ س ��اف ��رت امل �غ �ن �ي��ة ن� � ��وال ال��زغ �ب��ي
إل��ى مصر لتصوير حلقة م��ن برنامج
«الخزنة» الذي يعرض على قناة «دبي»
(األرب � �ع� ��اء _  )20:30وي �ق��دم��ه امل�م�ث��ل
املصري أمير كرارة.
◄ كشفت إليسا خ�لال إطاللتها في
برنامج «الحكم» الذي تقدمه االعالمية
امل�ص��ري��ة وف ��اء ال�ك�ي�لان��ي ّأول م��ن أم��س
ّ
( )mbc1 _ 20:30أن قلبها ي��دق لرجل
لبناني ول�ي��س ع��راق�ي��ًا ك�م��ا ت� ّ�م ال �ت��داول،
ن��اف �ي��ة وج� � ��ود م � �ش ��روع زواج ح��ال �ي��ًا.
ولفتت صاحبة أغنية «تعبت منك» إلى
ّأن ال�ش��اع��ر ف ��ارس اس�ك�ن��در ل��م يصنع
نجوميتها ،بل كتب أجمل أغنية لها في
حياته هي «ع بالي حبيبي».
◄ أط� �ل� �ق ��ت امل �م �ث �ل ��ة امل� �ص ��ري ��ة غ� ��ادة
ع�ب��د ال � ��رازق ال �ص ��ورة األول � ��ى إلع�ل�ان
مسلسلها «ال�س�ي��دة االول ��ى» (كتابة
محمد بكير وإخ��راج ياسر عبد املجيد
وع �م��رو ال �ش��ام��ي) ال ��ذي س�ي�ع��رض في
رمضان املقبل.
ّ
◄ يحل املغني ملحم زين ضيفًا على
ّ
برنامج «املتهم» (األحد )lbci _ 21:30
الذي يقدمه رودولف هالل ورجا ناصر
الدين.
◄ ّ
يمر املمثل السوري وفيق الزعيم
(ال � �ص � ��ورة) ف ��ي ف �ت ��رة ص �ح �ي��ة ح��رج��ة
نتيجة إصابته بمرض السرطان .وكان

نجم «باب الحارة» قد إعتذر عن عدم
أداء دوره عن الجزءين السادس والسابع
م ��ن امل�س �ل�س��ل (امل �خ ��رج ��ان ع � � ّ�زام ف��وق
ال �ع��ادة ،وب� ّ�س��ام املل��ا ،ع��ن ن��ص للكاتبني
ع�ث�م��ان ج�ح��ى وس�ل�ي�م��ان ع�ب��د ال�ع��زي��ز)
بسبب وضعه الصحي.
◄ ت� � �ع � ��رض ق� � �ن � ��اة «روت � � � ��ان � � � ��ا» غ � �دًا
(الخميس) كليب أغنية «ن�ج��م عالي»
(إخ��راج الكويتي يعقوب املهنا) ُللمغني
ال�س�ع��ودي محمد ع�ب��ده ال�ت��ي طرحت
ض �م��ن أل �ب��وم��ه األخ� �ي ��ر «ب �ع �ل��ن ع�ل�ي�ه��ا
الحب» ،من كلمات الشاعر أحمد علوي
وألحان طالل .يبرز العمل الجديد حياة
ّ
«فنان العرب» والهوايات التي يمارسها.
◄ ت �ب ��دأ ق �ن ��اة  mbc4ع� ��رض ال ��درام ��ا
ّ
الصبار» (تأليف رائد
العربية «تحالف
ماريا كارو)
خوسيه
وإخراج
أبو عجرم،
ّ
بعد غد الجمعة ( .)21:00يسلط العمل
ال �ض��وء ع�ل��ى ال �ح��روب ال�خ�ف� ّ�ي��ة واملعلنة
ال � ��دائ � ��رة ب �ي�ن ع� �ص ��اب ��ات امل� � ��ال ورج � ��ال
األع�م��ال .يلعب بطولته شريف سالمة،
نسرين طافش ،وابراهيم الحربي ،وبيار
داغر ،وروال حمادة ،وريتا حايك.
◄ ت��وف �ي��ت ّأول م ��ن أم� ��س ق �ي��س ب��و
ع �ي��اش وال � ��دة امل �غ �ن��ي رام� ��ي ع� ّ�ي��اش،
وت �ق �ب��ل ال �ت �ع��ازي غ� �دًا ف��ي دار ال�ط��ائ�ف��ة
الدرزية في بيروت من الساعة العاشرة
حتى الرابعة بعد الظهر.
◄ قالت وزي��رة اإلع�ل�ام املصرية دري��ة
شرف الدين ّإن غرفة صناعة «اإلعالم
امل��رئ��ي وامل �س �م��وع» ال�ت��ي ّأس�س�ه��ا مالك
«س � ��ي .ب� ��ي .س� ��ي» م �ح �م��د األم �ي��ن ل��م
تحصل بعد على ّأي تصريح رسمي من
وزارات اإلع�لام والصناعة واإلستثمار،
ّأي أن الغرفة ليست ّ
مفعلة قانونًا حتى
اآلن و«التلفزيون املصري» ليس عضوًا
فيها.

