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 ...والدراما السورية أيضًا دخلت النفق
الدراما
لم تستفد ّ
السورية من تعثر نظيرتها
املصرية .ها هي تشهد
انفضاض املنتجني
الخليجيني عنها ،وانحسار
عدد املسلسالت ليصل
إلى  12حتى اآلن
دمشق ــ وسام كنعان
منذ عام  2008حتى اليوم ،يشهد قطاع
ال��درام��ا ف��ي س��وري��ا ت��راج�ع��ًا ملحوظًا.
ان�خ�ف��ض عً��دد امل�س�ل�س�لات الرمضانية
من  31عمال ( ،)2008إلى حوالى  18في
عام  .2010أما هذه السنة ،فلم يتجاوز
التي بدأ تصويرها حتى
عدد األعمال
ً
اآلن  12م �س �ل �س�لا ،م �م��ا ي �ن��ذر بتراجع
درامي كبير لناحية ّ
الكم.

م��ع ذل��ك ،ال ت��زال «ش��رك��ة ع��اج» تحافظ
ع �ل��ى ش��راك �ت �ه��ا م ��ع ت �ل �ف��زي��ون «دبي»،
ف � �ي � �ق ��دم ��ان ف � ��ي امل � ��وس � ��م الرمضاني
مسلسل «دليلة والزيبق» .كذلك يعود
سامر املصري إلى تعاونه مع «روتانا
«أبو
خليجية» ليقدم الجزء الثاني من ّ
جانتي ...ملك التاكسي» ،أيضًا ،تمكن
ِّ
املمثل فراس إبراهيم من تأمني ممولني
من خارج سوريا ملسلسله «في حضرة
ال �غ �ي ��اب» ال � ��ذي ي � ��روي س �ي��رة الشاعر
درويش.
الفلسطيني ال� ّ�راح��ل م�ح�م��ود
ً
وي� ّ
�رج��ح أن ي�ن��ف��ذ ب �س��ام امل�ل�ا مسلسال
ش ��ام �ي ��ًا ه� ��و «خ� � ��ان ال� �ش� �ك ��ر» ّملصلحة
مجموعة  .mbcم��ع ذل ��ك ،ال ش��ك ف��ي أن
الدراما السورية في مأزق صعب بعدما
بالعزوف عنها.
بدأ بعض املنتجني ّ
واملؤكد حتى الساعة أن تراجع اإلنتاج

عندك !!!

رنا شميس وفاتن شاهني في مشهد من «تعب املشوار»
ّ
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ك �م �ي��ة ،ي��أت��ي كنتيجة البيروقراطية تؤخر عمل املؤسسة التي
م�ن�ط�ق�ي��ة ل � ��زوال ب �ع��ض ال �ش��راك��ات بني لم تعلن سوى أمس إطالق أول مسلسل
امل �ن �ت��ج ال � �س� ��وري وامل �ن �ت ��ج الخليجي .ل �ه��ا س �ي �خ��رج��ه أح �م��د إب ��راه �ي ��م أحمد
ويبدو أن هذا األخير بدأ يركز اهتمامه ب �ع �ن��وان «س ��وق ال � ��ورق» ،وه ��و يضيء
على دراما بالده التي تسجل تطورًا ولو ع�ل��ى ن�م��ط ح �ي��اة ال �ط�لاب وال �ف �س��اد في
ويبتعد عن املسلسالت السورية قطاع التعليم الجامعي الرسمي.
بطيئًاّ ،
«ال �ت ��ي ت �ن��ف��ذ خ �ط��ط امل �ن �ت��ج الخليجي
فقط ال غير» كما سبق أن ّ
صرح املنتج
ُ ّ
واملمثل حسن عسيري ،ال��ذي يعد أحد
أب� ��رز امل �م��ول�ي�ن ال �س �ع��ودي�ي�ن .أم� ��ام هذا
الواقع ،اتخذت الحكومة السورية قرارًا
صائبًا بإنشاء مؤسسة ّ
عامة لإلنتاج
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ��ي ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا أن هذه
املؤسسة تعمل بميزانية كبيرة ورأس
مال ّ
يخولها إنجاز مجموعة كبيرة من
ّ
امل�س�ل�س�لات .وق��د أع�ل�ن��ت ن��ي�ت�ه��ا إنتاج
خمسة أعمال لتتفوق بذلك على «شركة
سوريا الدولية» التي تنتج ه��ذا العام
أربعة أعمال فقط ،لكن يبدو أن العوائق

يتضمن
ّ
«مرايا  »2011لوحات
الثورتين المصرية
عن
َ
والتونسية
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م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أن � �ج� ��زت «ش� ��رك� ��ة بانة»
مسلسلها األول «تعب املشوار» لفادي
قوشقجي وسيف الدين السبيعي بمال
سوري خالص ،دون الكشف عن الجهة
ّ
التي ستشتري العمل ،وها هي تستعد
ل �ت �ص��وي��ر ج � ��زء ث ��ال ��ث م� ��ن مسلسلها
ال� �ك ��وم� �ي ��دي «ص � �ب ��اي ��ا» رغ � ��م تعرضه
النتقادات عدة في املوسم الفائت.
األم � � � ��ر ن� �ف� �س ��ه ي �ن �ط �ب ��ق ع� �ل ��ى «شركة
كالكيت» التي تنتج هذا العام «الوالدة
م��ن ال�خ��اص��رة» للكاتب س��ام��ر رضوان
وامل�خ��رج��ة رش��ا ش��رب�ت�ج��ي ،إل��ى جانب
امل �س �ل �س��ل ال �خ �ف �ي��ف «ش� � ��وك� � ��وال» .أما
ّ
فتمول «مرايا ،»2011
«شركة قبنض»
بينما ينتج محمود امل�ص��ري مسلسل
«ص ��اي � �ع �ي�ن ض� ��اي � �ع�ي��ن» .ك� ��ذل� ��ك تعود
«غولدن الين» إلى الدراما الشامية مع
ال �ج��زء ال �ث��ان��ي م��ن «ال ��دب ��ور» ،لتستمر
«س��وري��ا ال��دول �ي��ة» ف��ي إن �ت��اج أعمالها
بأموال سورية.
وف� ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ي� ��رى ك �ث �ي��رون أن
«ث ��ورة  25ي�ن��اي��ر» س �ت��ؤدي إل��ى إيقاف
ت �ص��وي��ر األع� �م ��ال امل �ص��ري��ة ،وبالتالي
بإمكان املنتجني السوريني االستفادة
من ذلك للترويج ألعمالهم ،والتحكم في
سعر املسلسل السوري املطلوب بكثرة
ف ��ي امل �ح �ط��ات ال �ع��رب �ي��ة ،ورف � ��ع أسعار
إن�ت��اج��ات�ه��م لتصبح ق��ري�ب��ة م��ن أسعار
املسلسالت املصرية ،لكن يبدو أن ذلك
ل��ن ي�ح�ص��ل .ع�ل��ى ّال �ع �ك��س ،ي��ؤك��د قسم
كبير من املراقبني أن ثورة النيل ستفتح
الباب واسعًا أمام املنتجني واملخرجني
امل�ص��ري�ين لتنفيذ أع �م��ال ت�ت�ن��اول هذه
األحداث بالذات .حتى إن هذه الظاهرة
وصلت إل��ى س��وري��ا ،وأول املستفيدين
منها ه��و ال�ك��وم�ي��دي��ان ال �س��وري ياسر
العظمة ،ال��ذي ي�ق��دم ف��ي «م��راي��ا »2011
ل� ��وح� � َ�ات ك��وم �ي��دي��ة ن� ��اق� ��دة ستتناول
الثورتني املصرية والتونسية.

◄ أن �ش��ات م�ج�م��وع��ة م��ن مناصري
«حركة أم��ل» على موقع «فايسبوك»
صفحة خ��اص��ة ل �ـ ...شتم الصحافي
إب��راه�ي��م دس��وق��ي .وق��ال مؤسسو
ال �ص �ف �ح��ة إن دس ��وق ��ي «ت� �ج ��رأ على
ال �ت �ط��اول ع �ل��ى األس� �ت ��اذ ن�ب�ي��ه بري»،
وبالتالي عليه أن يدفع ًثمن ذل��ك ،من
خ�لال اع �ت��ذاره م�ب��اش��رة ع�ل��ى الهواء.
وك� � ��ان م ��راس ��ل ق� �ن ��اة «ال� �ج ��دي ��د» قد
ان�ت�ق��د رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال �ن �ي��اب��ي ،بعد
إعالن هذا األخير أنه مع املطالب التي
رف�ع�ت�ه��ا ت �ظ��اه��رة األح ��د امل��اض��ي في
ب�ي��روت ،التي طالبت بإلغاء الطائفية،
وتأسيس دولة مدنية وعلمانية .وقال
دسوقي ّ
موجهًا حديثه إلى ّبري «هل
تعلم أن الثورة املطالبة بإلغاء الطائفية
اشتعلت بسببك وبسبب أمثالك.»...
◄ ان ��دل ��ع أخ� �ي� �رًا خ�ل��اف ب�ي�ن املنتج
مروان حداد صاحب شركة «مروى
غروب» ،واملمثل طارق سويد ،الذي
يملك حصة في شركة «فيا ميديا»،
والسبب هو ...نجم «ستار أكاديمي»
ميشال قزي ،إذ كان هذا األخير قد
اتفق م��ع «فيا ميديا» على املشاركة
ف��ي ب�ط��ول��ة مسلسل «م��ن ك��ل قلبي»
ل�ل�م�خ��رج ج��و ف��اض��ل ،وب �ط��ول��ة طالل
ال �ج��ردي وم��اي��ا ن �ص��ري .وق��د خضع
لتدريبات ف��ي التمثيل ب�ه��دف إنجاح
ال�ع�م��ل .ث��م ت � ّ
�ردد أن ح � ّ�داد دخ��ل على
ال �خ��ط ،وت�ع��اق��د م��ع ق��زي ع�ل��ى بطولة
م �س �ل �س��ل «ذك � � � ��رى» ل �ل �م �خ��رج إيلي
حبيب ،وبطولة ريتا برصونا وبيتر
سمعان وإنتاج «مروى غروب» ،بأجر
أع �ل��ى م��ن ال ��ذي ات �ف��ق ع�ل�ي��ه م��ع «فيا
م �ي��دي��ا» .وي �ب��دو أن األم ��ور ت�ت�ج��ه إلى
امل�ح��اك��م ق��ري�ب��ًا ،إذ ه � ّ�دد ح � ّ�داد برفع
دع��وى على سويد بسبب م��ا وصفه
باإلساءة.

