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كواليس تصوير مسلسل (اخلوابي)
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االردنـــيــة ( ان مــســلــسل اخلــوابي
يعتبر عمال فنـيا كبيرا وهو عبارة
ية عن قصة مقتبسة من قصص عا
ثالث هي : تاجـر البـندقـية واحلب
فـي زمن الـــكـــولــيـــرا واجلـــمـــيـــلــة
والـوحش) مــبـيـنـا (انه  انـتـاجه

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

تـسعى الـدرامـا االردنيـة الى تـقد
عمل فني جديد يحمل اسم مسلسل
(اخلــــوابي) يــــشــــارك فــــيـه جنـــوم
اردنــيــون وعــرب ويـــتم تــصــويــره
وقال حجاوي لوكالة االنباء حاليا 
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الكي لتقى اإلذاعي والتلفزيوني يحتفي بعلي جعفر السعدي ويكرمه مع حسن حسني وحامد ا U∫ ا «—b « Âu$
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ـوسـيـقـيـة عـصـر الـيوم يـقـيم مـعـهـد الـدراسـات ا
ـنـاسـبة (عـيـد االم) في بـاحة االثنـ حـفال فـنـيا 
ــعـهـد في شــارع الـرشـيــد حتت شـعـار (اوجب ا
الـواجــبـات إكـرام أمي   إن أمي أحق بـاإلكـرام).
ويـتـضـمن فـقـرات غـنـائـيـة جـمـيـلـة يـقـدمـهـا طـلـبـة

عهد. واساتذة ا

حــــجــــاوي لـإلنــــتــــاج والـــــتــــوزيع
الـــــفـــــني.واضـــــاف حـــــجــــاوي  ان
ـدة ثالثـة أشـهر (اخلـوابي يـصـور 
داخـل قــريــتــ بـــيــوتــهــا مـــبــنــيــة
.( خـصــيــصــا عـلـى الـطــراز الــقـد
(انه  االسـتــعـانـة وبــ حـجــاوي
دقق لـلهـجات الن الـعمل يـتطلب
ــمـثــلــ الـتــحـدث بــالــلـهــجـة من ا
ـسـلـسل الـريــفـيـة وتـدور أحـداث ا
في ثـالثــ حـــلـــقـــة).ويـــشـــارك في
الـعـمل كــبـار فـنــاني الـعــمل الـفـني
االردني والـــعــربـي مــنـــهم مــحـــمــد
الــعــبــادي وايــاد نــصــار وعــبــيــر
عــيــسى وســهــيــر فــهــد  ورفــعت
النجار وحسن أبو شعيرة ورانيا
فــهــد ومــحــمــد الــضــمــور وغــادة
عــــبـــاسي ومـــحــــمـــد اجلـــيـــزاوي
وكـاتــرين وعــمــر حـلــمي ومــنــيـا
وداود جالجل ورناد ثلجي ومنذر
خـلـيل مـصـطفـى وجنالء سـحويل
وأنــــور خـــلــــيل وديــــانـــا رحــــمـــة
وبـــراهـــيـم أبـــو اخلـــيـــر وهـــشـــام
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بـطــريــقـة تــخــدم الـدرامــا االردنــيـة
ورسـالــتـهــا الــعـربــيـة واالسالمــيـة
ـثل تـركيـبة واالنـسانـيـة كمـا انه 
تـعة وغـريبـة).والعمـل من تأليف
الـكـاتبـة وفـاء بـكر وإخـراج مـحـمد
عـلــوان وإنــتـاج مــؤســسـة عــصـام

ــهـمــة حلــامـد ــســلـسل مـن االعـمــال ا ا
ــالــكي)ومــداخــلــة اخــرى مـن الــفــنـان ا
الرائـد سامي قفـطان الـذي قال(االصرار
لدى علي جعفر السعدي مهم جدا كذلك
الـثـقـة وفـي احـدى االعـمـال كـان الـقـلق
مـثل جـيد بـعد يسـاوره من اين يـأتي 
ـمـثلـ قـلت له انت تـمثل غـياب احـد ا
فـحفظ الـنص وادى الدور بـشكل الدور 
ـتـاز  هـذا هــو االصـرار في الـلـحـظـة
احلـرجـة). مـضـيـفـا ( امـا الـفـنان حـسن
حسـني فـأني كـنت اتمـنى ان امـثل معه
سرح . امـا في العـمل التلـفزيوني في ا
فليس حلـسني صاحب صـديق. صديقه
احلـقيـقي هـو الـنص لـكون الـعـمل لـدية
ــالــكي (فـريق اهم من كل شـيء).وقـال ا
مسلسل الفندق اجتمع في فوبيا بغداد
بـنـفس االيـقـاع وعـلي جـعـفـر الـسـعدي
هـــو قــالب ثــلج هـــو الــعــمــود الــفــقــري
للدرامـا . ومحنة الـكاتب نهـاية العمل.)
مؤكـدا(انا سـعـيد الني سـبق وان قدمت
مع صـديقـي علي فـوبـيـا بغـداد وحـالـيا

الـتــألـيف واالنـتــاج واالخـراج فـأن هـبط
احدهما فشل العـمل) .موضحا(القنوات
العـراقيـة تنـتج لنـفسـها فـقط  والدراما
العراقية شبه متوقفة وال يوجد تخطيط
ـنتج في الـثـمانـيـنات كـان ا وال تـسويق
بـاشر العـراقي يسـوق من خالل الـبث ا
لــكن بــعــد احـداث  1991اصــبح هــنـاك
(فيتو) على الـعمل العراقي  واالن حان
الوقت ان يـأتي فرسـان الدرامـا ليـقولوا

كلمتهم).
وضـمـت اجلـلـســة مـداخالت عـدة مــنـهـا
مداخـلة اخملرج حـسن حسـني الذي قال
ان (عـمـله في مـسلـسل الـفـنـدق سـيـكون
مفاجـأة جمـيلة بـعد غيـبة) وقال(عـلمني
جـعـفر الـسـعـدي الكـثـيـر واعـطانـا نـبـتة
طيبـة جذورهـا في االعماق  عـملنـا معا
ــلـوك  واالن في فــوبــيــا بـغــداد واخــر ا
ــسـلـسـل اجلـديــد الـذي سـيــعـرض في ا
شـهـر رمضـان وهـو (الـفـنـدق) وفيـه لكل
لي فــنـــان غــرفــة وانــا اخــتــرت الــهــول 
زبـائن في الــغـرف نـسـاء ورجـال/ وهـذا

الفـندق. وسعـيد   بـعودة حـسن حسني
الى الــعـــراق).وقــالـت الــفـــنــانـــة هــنــاء
محمـد(انا سـعيدة بـعودة علي الـسعدي
وحسن حـسنـي)مسـتذكـرة(عمـلت اجمل
االعـمال مع جـعـفـر السـعـدي في مـكاني
من االعـراب وهـو من االعـمـال اخلـالـدة
ولي الـــشــرف ان اشـــارك في مــســـلــسل
الــفــنــدق مع ســامي قــفــطـان واخــرين).
وكـانت هنـاك مـداخـلة من الـفـنـان طارق

شاكر . 
وفي ختـام اجللسـة دعا الـصحن رئيس
احتـــاد االدبـــاء والــكـــتـــاب في الـــعــراق
عموري لـتقد لوح اجلواهري ناجح ا
لـالبــــداع الى الــــضــــيف وقــــلــــده قالدة
ـلتـقى االذاعي والـتـلـفـزيوني كـمـا قـلد ا
الصحن  الـفنـان حسن حسـني بالقالدة
ـلـتقى الـثـانيـة عـلى امل تـضـيـيـفه في ا
في قـابل االيـام والــقالدة الـثـالـثـة كـانت

الكي. للسينارست حامد ا
بــعــدهـا  تــوثـيـق اجلـلــســة بـالــصـور

اجلماعية التذكارية .
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 حتت شــعــار (الــســيــنــمــا.. أن تــعــيش حــيــوات

ــاضــيــة في مــصـر أخـرى) انــطــلــقت اجلــمــعـة ا
الـدورة الـثـامـنـة من مـهـرجـان األقـصـر لـلـسـيـنـما
ـشـاركـة أكثـر من  100فـيـلم من 47 األفـريـقـيـة 
هـرجان سيـد فؤاد في مـؤتمر دولة.وقال رئـيس ا
صـحــفي الســتـعــراض بـرنــامج الـدورة اجلــديـدة
(تقـدم للمهرجان  385فيـلما من القـارة األفريقية
ـسـابـقات وخارجـهـا  اخـتـيار  102فيـلم في ا
ـشـاركـة علـى خمس اخملـتـلفـة).وتـتـوزع األفالم ا
مــســابـقــات لألفالم الــروائــيـة الــطــويــلـة واألفالم
التـسجـيـليـة الطـويـلة واألفالم الـروائيـة الـقصـيرة
وأفالم احلـريـات وأفالم الـطلـبـة إضـافـة لـلـبرامج
ـوازيـة التـي تـعرض أفـالمـا من مـخـتلـف أنـحاء ا
ثل مـصر في الـعـالم وبرنـامج ضيـف الشـرف.و
مـسابـقـة األفالم الروائـيـة الطـويلـة (لـيل خارجي)
ثـلها في للـمخـرج أحمـد عبد الـله السـيد بـينمـا 
مسابقة األفالم الروائية القصيرة (نفس الدرجة)
للمـخرج مينا الدفشي.وحتل تونس ضيف شرف
الدورة الـثـامنـة للـمـهرجـان الـذي تنـظـمه منـذ عام
 2012مـؤسـسـة شــبـاب الـفــنـانـ بـالــتـعـاون مع
وزارات الـثقـافة والسـياحـة واخلارجيـة ومحـافظة
ـناسـبة كـتابا ـهرجان بـهذه ا األقـصر. ويـصدر ا
بـعنـوان (السيـنمـا التونـسيـة اجلديـدة) من تأليف
ناهج النظرية طارق بن شعبان أستاذ اإلعالم وا
ـدرسة الـعلـيا لـلـسمـعي البـصري للـسيـنمـا في ا
ـهرجـان هذا والسـيـنمـا بجـامـعة قـرطـاج. يكـرم ا
العام سبـع شخصيات سـينمائيـة من أفريقيا من
مـثـلة ـنتـجـة الـتونـسـية درة بـوشـوشـة وا بـينـهـا ا
ـصرية لـبلـبة واخملرجـة فانـتا ريجـينـا ناكرو من ا
بوركيـنا فاسـو واخملرج محـمد صالح هارون من
ـمثلة السودانية فائزة عمسيب. وبجانب تشاد وا
ـصـاحـبــة لـهـا يـنـظم عـروض األفالم والــنـدوات ا
ـــهـــرجـــان ورشـــة دولـــيـــة عن تـــطـــويـــر األفالم ا
ـصرية- نتـجة ا التـسجـيلـية تقـدمهـا اخملرجـة وا
الفرنـسية جيهان الطاهري إضافة إلى  11ورشة
محـلـية في مـختـلف الـتخـصـصات مـوجـهة ألبـناء

األقصر.
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ـكــتـبـة الــوطـنـيـة اخلــبـيـر الــنـفـطي الــعـراقي ضـيــفـته ا
بــالــعــاصـمــة االردنــيــة عـمــان في حــفل تــوقــيع كــتـابه
(خـمـســون عـامـاً في عـالم الـنـفط ) وقـدم قـراءة نـقـديـة
للـكتاب جواد العناني و صباح ياس و ثابت الطاهر

. ثقف بحضور حشد من ا
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ــطـــرب الــعــراقي يـــحــتــفي به ا
ـلـتــقى االذاعي والـتـلــفـزيـوني ا
فـي احتــاد االدبـــاء عــصـــر غــد
الـثالثاء بجلسة يديرها الشاعر

عدنان الفضلي.
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اخملرج الـسـوري بدأ تـصويـر قصـة (حواء) من تـأليف
وسيـنـاريو وحـوار نـاديا األحـمـر ضمن اجلـزء الـثاني

من سلسلة (احلب جنون).
ÊULKÝ œË«œ WKONÝ

الـقـاصـة الـعـراقـيـة الـرائـدة نـعـتـهـا االوسـاط الـثـقـافـيـة
وت اثر  معاناة طويلة ضد واالعالميـة بعد ان غيبها ا

رض سائل الله ان يسكنها فسيح جناته. ا
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عـنون(الـتّأمّل الكـاتبـة االردنيـة تمت مـنـاقشـة كتـابهـا ا
اضي جلنة الكـامل للقمر) بأمسية نظمتها  اخلميس ا
كـلّــيّـة اآلداب في اجلــامـعـة الــهـاشــمـيــة بـالـتّــعـاون مع

مديريّة ثقافة الزّرقاء.
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عمـيد كليـة الفنون اجلـميلة ببـابل ضيفه مـنتدى شباب
احللـة للـحديث عن الـفن اجلمـالي ومعـارفه الـتشـكيـلية
مسـتعرضـا أهم محـطاته الـفنيـة ومعـارضه التشـكيـلية

داخل العراق وخارجه.
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التـشكـيلي الـسـوري نعـته وزارة الثـقافـة السـورية بـعد
ـوت عن  101عـام ويــعـد من احـد أهم رواد ان غــيـبه ا
حــاصل عـلى  12وسـامــا وشـهـادة الـفن الــتـشـكــيـلي 

تقدير.
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اضي بـتـوقيع كـتابه الكـاتب االردني احـتفى الـسـبت ا
(عالم األمـومة والطفولـة) بجلسة اقامـها احتاد الكتاب

واألدباء االردني في مقر االحتاد.

wMÞu « WýUý vKŽ qÐUÐ ‚u  bOÞUM
ـواكب في أول جتربة من حامـية ا
هـذا الـنــوع شـهـدهـا الــعـراق قـبل
سـنـوات و وثقـتـها عـدسـة اخملرج
الـسـويــدي فـولك ريـدن .. الــفـيـلم
يــحــمل رســالـة بــلــيــغـة مــفــادهـا
التطلع إلى مستقبل عظيم لوطن
هــو صـــاحب اولى احلـــضــارات
اإلنسانية على وجه األرض).  و
بــعــد اخــتـتــام الــعــرض عــقـدت
جـلــسـة نـقــديـة خملــرج و مـنـتج
الــفـيـلم و بـطــله صـاحب احلـلم
الـكـبـيـر ... الذي سـيـسـتـمر في
يا بعد حلمه بعرض الفيلم عا
أن عـرض فـي بـغـداد ألول مـرة
بـــرعــايـــة دائـــرة الـــســيـــنـــمــا
سـرح و شـركة فـولك ريدن وا
لالنتاج السينمائي بالتعاون
لـكة السويد في مع سفارة 

العراق .
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ـاضـيـة عرض  مـسـاء اجلـمعـة ا
الــفــيــلـم الــوثــائــقـي الــســويــدي (
مــنــاطــيــد فــوق بــابل ) فـي صــالـة
سرح الوطني بحضور مدير عام ا
ـســرح اقـبـال دائـرة الــسـيــنـمــا وا
ـلـكة الـسـويد في نـعـيم و سـفيـر 
الـعـراق و هـيـئتـه الدبـلـومـاسـية و
ـسـرح اشــارت دائـرة الـسـيـنـمـا وا
في صـفــحـتـهــا في (فـيــسـبـوك) ان
(الــفـــيـــلـم يــروي قـــصـــة عـــراقي (
مـرتضى الـهـاشمي) عـاشق لـوطنه
يــســعى الى ان يـــحــقق حــلــمه في
ـــنــطـــاد فــوق أرض الــتـــحــلـــيق 
احلـضــارات ( بــابل) و بــعـد جــهـد
جـهـيــد حتـقق احلــلم عـبـر تــنـظـيم
ــنـاطــيـد ـوكب كــبــيـر من ا ي  عــا
حـــلـــقت فـــوق أرض بـــابـل و أمــام
بوابة عشتار الفـيروزية التاريخية

ية { لـوس اجنلوس  –وكاالت - وقـعت النـجمـة العـا
كـيت ويـنـسـلت في مــأزق بـسـبب فـيـلـمـهـا(اآلمـونـيـة ).
قاطعات اإلنكليزية عام الذي تدور أحداثه في إحدى ا
ة احلفريات  1840حول قصة حب غير مألوفة ب عا
مـاري آنـنج الـتي جتـسـد شـخـصـيـتـهـا في الـعمـل كيت
وينسـلت وسيدة غنيـة من لندن حيث انـهالت اإلنتقادات
عــلــيـه من قــبل أقـــارب آنــنج حـــيث اشــاروا الى ان أي
تلـمـيـحـات تـشـيـر إلى أنـها كـانت مـثـلـيـة اجلـنس تـعـتـبر
خيالـية.وقالت باربـرا آننج في تصـريح لصحـيفة(ذاديلي
تـلــغــراف): (أعـتــقــد إنه إذا كـانـت مـاري أنــيــنج مـثــلــيـة
ـثــلـة مـثــلـيـة اجلـنس فــيـجب جتــسـيــد دورهـا من قــبل 
ة اجلنس أيـضا.. ليس هـناك دليـل على افتـراض أن عا
احلفريـات كانت مثلية اجلنس) مضيفة( أعتقد أن ماري
أنينج تعـرضت إلساءة بسبب كونـها فقيرة وغيـر متعلمة

وامرأة.. أليس هذا كافيا?).
واضـــافت: (هل يـــتــعـــ عــلـى اخملــرجـــ الــلـــجــوء إلى
ـؤكـدة في احلـيـاة اجلـنـسـيـة اسـتـخـدام اجلـوانب غـيـر ا
لـشخص مـا إلضـافة مـزيد من اإلثـارة عـلى قصـة مثـيرة
كن بـالفـعل? تـخـيل الشـعـور باخلـجل واإلحـراج الـذي 
ـرأة اآلن حـيــنـمـا جتـد أن حــيـاتـهـا أن تـشـعـر به هــذه ا

الـشـخـصـيـة واجلنـسـيـة تـعـرض عـلى الـشـاشـة.. هذا ال
يضيف شيئا إلى قصتها).

مـثـلة عـلى صـعـيد آخـر و بـ ليـلـة وضـحاهـا حـظـيت ا
لـيزا بريتو (  20عامـاً ) على شهرة واسـعة في البرازيل
بعد كشـفها عن لـيلة رومنـسية قضـتها بـرفقة جنم فريق
بـاريس سان جـيرمـان نيـمـار دا سيـلفـا في أحد فـنادق
العاصمة الفرنسية باريس.وكشفت ليزا تفاصيل الليلة

التـي قضـتـهـا مع نـيـمـار الـذي وصـفـته بـ(اجملـنون)
ــوقع الــفن(إنــهـا كــانت بــرفــقـة حــيث قــالت وفـقــا 
زمالئــهـا فـي بـاريـس عـنــدمــا اتـصـل بـهـم رفـيق
نــيــمــار ودعــاهم إلـى أحــد فــنــادق الــعــاصــمــة
الـبـاريـسـيـة).وأضـافت (أنـهـمـا تـنـاوال الـعـشـاء
رح وتقربا من معا وكان لديهما الكثير من ا
بـعـضـهـمـا البـعـض) مـوضحـة أن ذلـك حدث
ـاضـي).وفـيـمـا أشارت لـيـلـة  21من شـبـاط ا
وسـائل إعالم بـرازيـلـيـة أن الـشـابـة التـقـطت
ـشاركتـها على نـزل نيـمار وقامت  صورًا 
اإلنتـرنت ولكنها أنكرت ذلك مؤكدة (أنه
صورين غيـر صحيح) الفـتة إلى(أن ا

هم من تبعوها إلى منزله).

حتول يـصب لصـاحلكم في اجلـانب االجتـماعي .يوم
السعد االربعاء.
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عـلـيـكم تـرك حوار غـيـر مـجـدي فقـد جتـدون أنـفـسكم
اقرب للتوتر .

Ê«eO*«

ــالــيـة ــتــطــلـبــات ا فــرصــة لــلــحـصــول عــلى بــعض ا
هنية.رقم احلظ .9 وا

—u¦ «

قـد تـواجـهون الـكـثـير من الـصـعـوبات تـهـدد أجـوائكم
النفسية.رقم احلظ .6

»dIF «

ـاليـة غـير ـصروفـات ا علـيـكم االنتـبـاه في موضـوع ا
الضرورية .رقم احلظ .8
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هني  تبـدو انشـغاالتـكم غيـر  مثـمرة عـلى الصـعيـد ا
.يوم السعد الثالثاء.
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تـزداد فرص احلـصـول علـى منـصب أو مـكـانة مـهـمة
في العمل.

ÊUÞd «

تـبــدو فـتـرة  مــتـعـبــة وغـيـر مــشـجـعــة عـلى الــصـعـيـد
النفسي .رقم احلظ .5

Íb'«

لل والروت والتوتر ال بسط األمور.يوم  تعاني من ا
السعد االحد.

bÝô«

صــعـوبــة في إيـجــاد أرضـيـة مــشـتــركـة مع الــشـريك
العاطفي.يوم السعد السبت.
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 جتــدون أنــفــســكم بــحـاجــة إلـى مـســاحــة أوسع من
الراحة .رقم احلظ .7

¡«—cF «

ـاليـة واالبتـعاد عن اجلدل  عـليـكم ضبط مـيزانيـتكم ا
واجهة  واالستفزاز . وا

 u(«
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كـــــلــــمــــات ثالثــــيــــة
وربــــاعــــيــــة تـــشــــكل
مـــفـــردات ومـــرادفــات
الـــــكـــــلـــــمـــــات الـــــست
عـــــشــــــرة.في الــــــدائـــــر
الـداخـلـيـة حـول االرتـكـاز
حتــــصل عــــلى الـــكــــلـــمـــة
ــــطــــلـــوبــــة:(مــــســــلــــسل ا
تــلــفــزيــوني بــطــولــة لـيــلى

طاهر):
1-تمنع بشكل قاطع
2-مدينة اثرية اردنية
3-من انهار اجلنة

4-نهب
5-اعتادت على الشيء
6-طرد خارج البالد
اء 7-تنظيف با
8-يحمل اجلثمان
9-من اجزاء الزهرة

10-قدح
11-قول

12-من اجزاء اجلسم
13-مركب مائي
اء 14-ع ا

15-يجري في العروق
16-عرض احلديث

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6300 اإلثن 10 من رجب  1440 هـ 18 من اذار (مارس) 2019م
Issue 6300 Monday 18/3/2019

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ 

ـلـتـقـى االذاعي والـتـلــفـزيـوني ضـيـف ا
ـنــتج والـفـنــان عـلي جـعـفــر الـسـعـدي ا
بجـلسـة اقيـمت في قاعـة اجلواهري في
احتـاد االدبــاء والـكــتـاب ادارهــا رئـيس
ـلـتـقى صـالـح الـصـحن قـائال(نـحـتـفي ا
الــيـــوم بـــفـــارس من فـــرســـان الـــدرامــا
تـعـاون مع مـعــلـمـا ومـنـتــجـا الـعــراقـيـة
ـهــنــة مـخــرجـ الــعــديـد من فــرســان ا
ثل وهو يحمل اسماً زاهياً.. اسم و
أبـيه الـراحل جــعـفـر الـسـعـدي وتـشـيـر
سـيرتـه الذاتـيـة انه حـاصل عـلى دبـلوم
في االخـراج مـصـور درامـا لـلـعـديـد من
ــسـلـسـالت عـمل مــصـمم اضــاءة عـلى ا
منـتج ومنفـذ للـعديد من سـرح خشـبة ا
البـرامج عـضو احتـاد الفـنـان الـعرب
سرحي وعضو احتاد وعضو احتاد ا
الـفـنـانـ العـراقـيـ طـالب مـاجـسـتـير

اخراج مسرحي  منتج تلفزيوني).
واجللسة سجلت القا وجناحا بحضور
جنوم الـفن وعـلى رأسـهم الفـنـان حسن

هجـر والكاتب حسني بـعد عـودته من ا
ـمــثـلــة هـنـاء مــحـمـد ـالــكي وا حــامـد ا
ــمـثل طــارق شــاكـر والــفـنــان سـامي وا
قــفـــطــان وعـــدد غـــفــيـــر من اخملـــرجــ
واالدبـــاء والـــضـــيــوف مـن االعالمـــيــ

واجلمهور .
بعدها وبسرد جميل حتدث الضيف عن
جتــربـــته االبــداعـــيــة وفـــرحه الـــغــامــر
بــاحلــضـور لــيــثـبـت انـتــمــاءه الـروحي
وعـــشــقه لــلـــوطن واشــتـــيــاقه واحالمه
وطــمــوحــاته وتــفــاصــيل بــســيــطــة عن
مسلسـل جديد ينـتجه بعنـوان (الفندق)
الكي تأليـف وسينـاريو الكـاتب حامـد ا
تـمثـيل حـسن حـسنـي والذي سـيـعرض
ــقـبـل .وقـائـال(انـا في شــهــر رمــضــان ا
سرح والتلـفزيون منذ الصغر احببت ا
وقررت ان ادرس االخراج الـسيـنمائي 
وحـبي لـهـذا الــوسط جـاء بـفـضل أبي).
وعــــنـــــد تــــداخـل عــــدد مـن احلــــضــــور
لتوضيح اسس جناح الدراما او فشلها
اجـاب (ان الـدرامـا تــعـتـمـد عـلى ثالثي
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من جانـبهـا قالت الـكاتـبة وفـاء بكر
ــســلــسل في تــصــري(ان أحـــداث ا
احــتـاجت عـامـا لـكـتـابـة الـسـنـاريـو
لــهــا وان حــجـــاوي اقــتــرح فــكــرة
إنـتـاج مـسـلـسل ريـفي فـلـسـطـيني-
عــلى شـخــصـيـة األرســتـقـراطي عن
تـاجر الـبنـدقيـة والعـجوز الـعاشق
عـن احلب فـي زمن الــــــكـــــولـــــيـــــرا
والـشـاب الـذي يـقع في حب الـفـتـاة
الـــــــثـــــــريـــــــة عـن اجلـــــــمـــــــيـــــــلــــــة
والـــوحش).وأضـــافـت بـــكـــر(أن كل
قصـة تعتـمد على األخـرى وتكمـلها
لـتـظــهـر في الـنــهـايـة عــمال درامـيـا
متـرابطـا عن قـرية فـلسـطيـنية
غير محددة وفي زمن ما
قـــــــــــبـل االحـــــــــــتـالل
واالســــتـــــعــــمــــار
اســــــــمــــــــهـــــــا
اخلـــــــــوابي
ــــــــعــــــــنى
اجلرة التي
حتـــــــــــــفـظ

العسل).

كيت وينسلت


