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ثقافة وناس

دراما
المسلسل اللبناني الذي أراده مخرجه سمير
من
mtv
عرضتها
فقط
حلقات
ثالث
ّ
حبشي بوليسيًا .إال أن عناصر عدة من ّ
النص إلى األداء أجهضت هذه النية!

«أبناء وقتلة»
التشويق على الطريقة اللبنانية!
ي ـحــاول «أب ـنــاء وقـتـلـ ُّـة» ال ـخــوض في
خـبــايــا جــريـمــة قـتــل ات ـهــم بـهــا شــاب
ه ــو اب ــن بــالـتـبـنــي إلح ــدى الـعــائــات
ّ
منتحرًا في زنزانته.
الثرية ،ثم يموت
ّ
ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،يـ ـب ــدأ ت ـك ــش ــف ال ـخ ـي ــوط
ً
أوال بـ ـ ـ ّ
ـأول م ــع ع ـ ــودة ال ــذاك ــرة ألمــل
(دي ـ ــام ـ ــان ب ــو ع ـ ـبـ ــود) ،وه ـ ــي س ـيــدة
ت ـش ــاه ــد خ ـب ــر انـ ـتـ ـح ــار ال ـ ـشـ ــاب فــي
ّ
األخ ـب ــار وت ـتــذكــر أن ــه ك ــان برفقتها

نشرة الطقس التي ّ
تقدمها
 mtvأكثر جرأة من المسلسل!

وسام كنعان
لــم تـحـتـمــل ق ـنــاة  mtvع ــرض «أب ـنــاء
وقـتـلــة» مــن سلسلة «أب ــري ــاء ولـكــن»
(قـصــص مقتبسة عــن أعـمــال ألغــاثــا
كــري ـس ـتــي أع ـ ّـده ــا ال ـك ــات ــب ال ـس ــوري
عبد املجيد حيدر وأخــرجـهــا سمير
ح ـب ـشــي) إال ث ــاث ــة أي ـ ــام ،ث ــم أوق ـفــت
ال ـعــرض .س ــارع منتج العمل مــروان
ح ـ ــداد «م ـ ـ ــروى غ ـ ـ ــروب» إلـ ــى تـبـ ّـريــر
ال ـس ـل ــوك امل ـف ــاج ــئ ل ـل ـق ـنــاة وت ـبــن ـيــه
ُ
عـنــدمــا ق ــال ل ــ»األخ ـب ــار» «ط ـلــب مني

َ
إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة َم ـ ـنـ ــت ـ ـجـ ــة ب ـ ـعـ ــض املـ ـش ــاه ــد
ال ـجــري ـئــة» (األخـ ـب ــار .)2015/2/12
ّ
وأضاف« :كنت أرى أن هناك مشاهد
ج ــري ـئ ــة ي ـ ّج ــب ال ـت ـق ـل ـيــل م ـن ـه ــا ،لـكــن
اع ـت ـق ــدت أن ـ ــه س ـي ـتـ ّـم ت ـقـ ّـب ـل ـهــا» .لكن
ي ـم ـكــن مل ـش ــاه ــد امل ـس ـل ـســل املــاح ـظــة
ّ
بأن نشرة الطقس التي ّ
تقدمها mtv
أكـثــر ج ــرأة مــن املـسـلـســل البوليسي
الــذي يبتعد عن إثــارة مواضيع ذات
ع ــاق ــة بــالـجـنــس أو ال ـح ــب ،مـقــارنــة
بـمـحــاوالتــه الحثيثة لتقديم جرعة
بوليسية خالصة.

مـ ـص ــادف ــة ي ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــادث ،وتـ ـح ــاول
إثبات براءته وإعــادة فتح التحقيق.
تكتشف أمــل الـحـيــاة الـجــديــدة التي
عــاشـتـهــا أث ـنــاء ف ـقــدان ال ــذاك ــرة ،وكـ ّـم
التغيير الــذي لحق بها بــا إرادتـهــا
وزواجها بطبيبها (وجيه صقر) من
دون أن تتوقف املوسيقى املعاصرة
ع ــن م ــراف ـق ــة الـ ـح ــدث ب ـش ـكــل مـكـثــف.
يـ ـق ــوم ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
املــوسـيـقــى الــامـقــامـيــة ال ـتــي تعتمد
ّ
املتنوع ّ
تيمنًا
اإليقاعي
على النبض
ً
بأفالم الرعب ،ورغبة في خلق حالة
مــن الـتــوتــر وال ـتــرقــب ل ــدى املـشــاهــد،
وتمكني عنصر املفاجأة من السيطرة
على املشهد .لكن استخدام املوسيقى
حـتــى ف ــي امل ـشــاهــد ال ـعــاديــة أفـقــدهــا
جـ ــوهـ ــرهـ ــا ،وص ـ ـ ـ ــارت س ـب ـب ــا م ـن ـف ـرًا
إل ــى جــانــب اإلض ـ ــاءة الـخــافـتــة الـتــي
اخ ـتــارهــا امل ـخ ــرج لـجـمـيــع املـشــاهــد،
وسـيـطــرة روح رتـيـبــة عـلــى الـحــاالت

الدرامية والـحــوارات .حتى لو كانت
الشخصية تحتسي فنجان قهوتها
الـصـبــاحـيــة فــي ي ــوم مـشـمــس ،فإننا
فــي «أب ـن ــاء وقـتـلــة» سـنـتــابــع املشهد
وأجواء موتورة
وسط إضاءة ُمعتمة
ّ
وموسيقى رعب وحالة ترقب ال طائل
منها .وما يزيد ذلك سوءًا الحوارات
الـ ـع ــادي ــة ال ـت ــي ك ـت ـب ـهــا ع ـب ــد املـجـيــد
حـيــدر الـتــي تـصــل فــي أمــاكــن معينة
إل ــى م ـس ـتــوى كـبـيــر م ــن الـسـطـحـيــة،
والـ ـ ـ ـ ــدوران حـ ــول ال ـف ـك ــرة ذاتـ ـه ــا مــن
ّ
مشوقة.
دون أن نتابع جملة واحــدة
أبـ ــرز م ـثــال ع ـلــى ه ــذه الـّ ـح ــوارات ما
شاهدناه في مكتب املحقق (غابريال
ّ
يمني) الذي ّقدم استقالته وعاد إلى
(سنتيا خليفة)
املحاماة وسكرتيرته ّ
الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــاول ف ـت ــح مـ ـل ــف ال ـق ـض ـيــة
م ـج ــددًا بــاالع ـت ـمــاد عـلــى أربـ ــع جمل
بمفردات مختلفة تعيد تكرارها على
مدار الحلقات الثالث.
ورغ ـ ــم ح ــال ــة الـ ـغ ـ ّـم الـ ـت ــي يـصـنـعـهــا
امل ـخــرج وم ـحــاوالتــه ال ــدؤوب ــة لخلق
مـســاحــة مــن الـتـشــويــق ،إال أن األداء
ال ـ ـب ـ ــارد وال ـ ـن ـ ـبـ ــرة ال ـخ ـط ــاب ـي ــة عـنــد
معظم املمثلني ،ال يوحيان بحصول
جريمة قتل ،وال بحالة التوتر التي
ي ــري ــد املـسـلـســل إي ـصــال ـهــا .ال يمكن
ال ـج ـ ّـزم ف ــي ال ـس ـبــب الـ ــذي ج ـعــل mtv
تـتــوقــف عــن ال ـع ــرض .لـكــن إذا كانت
بـقـيــة الـحـلـقــات عـلــى ه ــذا املـسـتــوى،
ّ
ّ
فمن املــؤكــد أن العمل لــن يتمكن من
تحقيق ّ
الحد األدنى من الجماهيرية
حتى لو استؤنف عرضه اعتبارًا من
 23شباط (فـبــرايــر) الـجــاري وفــق ما
أفادنا به منتجه.

حياة سكول :ما هكذا تكون الـ «سوب أوبرا»!
«كـلـنــا نـخـطــئ ،لـكــن املـهــم أن يــدرك
ّ
ويجرب االعتذار».
الشخص خطأه
عـبــارة تقولها «مــس حـيــاة» (ريتا
حـ ــرب) مـخــاطـبــة تـلـمـيــذيـهــا بـهــذه
الـ ـعـ ـب ــارة امل ـس ـت ـه ـل ـكــة ب ـع ــد مـعــركــة
ت ـق ـل ـيــديــة ت ـل ـي ـهــا ص ـل ـحــة م ـع ـتــادة
لـنـكـتـشــف ع ـن ــد ال ـح ـل ـقــة ال ـع ــاش ــرة
م ــن مـسـلـســل «ح ـي ــاة س ـك ــول» (عــن
قصة أجنبية سيناريو رامة حيدر
وإخ ــراج جيسكا طـحـطــوح) بأنها
الجملة اليتيمة التي تشي بفائدة
أو ت ــوح ــي ب ـم ـع ـنــى مـ ــا (األخ ـ ـبـ ــار
 .)2015/1/10رغ ـ ـ ــم س ــذاج ـت ـه ــا
وتـكــرارهــا يــومـيــا ،إال أنـهــا الجملة
الوحيدة التي يمكن اإلف ــادة منها
فـ ــي امل ـس ـل ـس ــل وسـ ـ ــط خـ ــوائـ ــه مــن
عناصر الدراما .قد يشعر املشاهد
ّ
بـ ـ ــأن ه ـ ــذه ال ـح ـك ـمــة الـ ـج ــام ــدة هــي
امل ـش ـه ــد األكـ ـثـ ــر إثـ ـ ـ ــارة فـ ــي ال ـع ـمــل
الطويل ( 150حلقة م ـ ّـدة كــل حلقة
حـ ــوالـ ــى  22دقـ ـيـ ـق ــة) الـ ـ ــذي يـ ــؤدي
بطولته :ريتا حرب ،ورانيا عيسى،
ونيكوال معوض ،وجوزيف حويك،
وع ـ ـمـ ــاد فـ ـغ ــال ــي ،ومـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
التالميذ الذين يقفون للمرة األولى
ـام الكاميرا .هـكــذا ،نتابع سيرة
أمـ ّ
امل ـعــل ـمــة ح ـي ــاة ال ـت ــي ت ـب ــدأ الـقـصــة
م ـن ــذ ل ـح ـظ ــة ط ــاق ـه ــا وم ـ ـحـ ــاوالت
والــدهــا (جــورج ديــاب) مساعدتها
م ــن خ ــال دفـعـهــا نـحــو الـعـمــل كي

تـنـســى مـعــانــاتـهــا .وع ـنــد عــودتـهــا
إل ــى مهنتها األســاس ـيــة كـمـ ّ
ـدرســة
ّ
تحديات في
لغة عربية تواجهها
املدرسة الثانوية ،ألنها أمام أزمات
ج ـي ــل ب ـك ــامل ــه وح ـس ــاس ـي ــة مــرح ـلــة
عمرية هي فترة املراهقة .كذلك ّ
تمر
القصة بمحاذاة الحالة التعليمية
املـتــرديــة فــي لـبـنــان ،وال تكتمل إال
ب ـب ـهــارات الـحــب ال ــذي يـكــون بطله
أستاذ املوسيقى (نيكوال ّ
معوض).
ً
لـكــن م ـه ــا ،كـيــف يـمـكــن لـلـعـمــل أن
يكون بهذا املستوى املتهالك وهو
يطرح مجموعة من أهــم املشكالت
الـتــي يعانيها املجتمع اللبناني،
بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن االن ـ ـ ـحـ ـ ــراف الـ ـ ـ ــذي ي ـب ــدأ
م ــع ال ـش ـبــاب ف ــي املــراه ـقــة واآلف ــات
االجتماعية التي تالحقهم.
كـمــا ي ـمـ ّـر «ح ـي ــاة س ـك ــول» بمشاكل
ً
التعليم وتـهــاوي مـسـتــواه ،وصــوال
إلــى الحديث عن هجرة اللبنانيني.
ثـ ـ ــم يـ ـ ـط ـ ــرح حـ ـ ـ ـ ــاالت حـ ـ ـ ـ ّـب كـ ــازمـ ــة

ضــروريــة ّ
ألي قصة درام ـيــة ،كونها
ّ
ج ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــا م ــن أي واق ـ ـ ــع .لّـكــن
م ـعــال ـجــة ت ـل ــك ال ـق ـص ــص ل ــم تـكــلــف
نفسها سوى بتعداد املشاكل بشكل
ت ـقــريــري وإخـ ـب ــاري ب ـحــت م ــن دون
وجـ ــود قـ ّـصــة مـحـبــوكــة أو تـصــاعــد
ّ
مشوق ،أو حتى أداء تمثيلي
درامي
ّ
يـفــي بــالـغــرض وي ـعــوض عــن غياب
بقية العناصر ،باستثناءات نــادرة
ألداء التلميذة جنيفير ع ــازار رغــم
وقوفها للمرة األولى أمام الكاميرا.
ـأن ينطلق الـعـمــل مــن قصة
يكفي ب ـ ّ
سيدة مطلقة ليوحي لنا بأنه يعاين
م ـش ـك ـل ــة ش ــريـ ـح ــة م ـع ـي ـن ــة ونـ ـظ ــرة
املجتمع إليها .كذلك يعتقد املشاهد
أن ّ
مجرد االنطالق من مدرسة يكفي
مل ـعــال ـجــة ق ـض ــاي ــا امل ــراهـ ـق ــن ،فـيـمــا
يـخــال أن م ـجـ ّـرد ال ـكــام امل ـكــرور في
كواليس املدرسة هو بمثابة تسليط

يعالج قضايا التعليم
بطريقة إخبارية وتقريرية
على املشاكل التعليمية! كل
الضوء ّ
ذلك في كفة والتناقض الذي تقع فيه
الشخصيات في كفة ثانية .نشاهد
ً
ـا امل ـ ّ
ـدرس ــة
ف ــي الـحـلـقــة ال ـثــان ـيــة م ـثـ
فلك (جـ ّنــاح فــاخــوري) وهــي واحــدة
مــن املعلمات املـتـشــددات فــي مشهد

يعتبر ُبنية تأسيسية للشخصية،
وهــي تـقــول لزميلتها حـيــاة« :هيدا
الجيل بــدك تجيه من فــوق ،هيك ما
بيمشي الحال .مش بس هيك ،بدك
ت ـضــرب بــإيــد م ــن ح ــدي ــد» .ونــراقــب
ح ــذر ال ـطــاب وخشيتهم مـنـهــا ،ثم
نفاجأ فــي الحلقة الــرابـعــة بحرص
يتناقض مع ما سبق ،عندما تقول
فــي اجـتـمــاع املــدرســن «الزم نعرف
سبب املشكلة مش هيك فورًا نعاقب
ال ـط ــاب ون ـح ـكــم عـلـيـهــم بمستقبل
ّ
غ ـيــر ص ـح ـي ــح»؟! .ي ـبــدو أن «م ــروى
غـ ـ ـ ــروب» (مـ ـ ـ ـ ــروان حـ ـ ـ ــداد) امل ـن ـت ـجــة
ل ـ ـ «حـ ـي ــاة سـ ـك ــول» ف ـه ـمــت ل ـع ـبــة ّ الـ ـ
بشكل خاطئ ،وظنت
ّ«سوب أوبرا» ّ
أن ـه ــا م ـجــرد ص ــف كـ ــام ،ف ــا حبكة
ّ
وال حتى حــرفــة ممثلني تتمكن من
السوية ،فأنجزت العمل .ربما
رفــع
ّ
يحتاج صناع املسلسالت الطويلة
إلــى إع ــادة مشاهدة «تخت شرقي»
(ك ـتــابــة ي ــم م ـش ـهــدي وإخ ـ ــراج رشــا
ش ــربـ ـتـ ـج ــي) ،ف ــال ـع ـم ــل ال ـثــاث ـي ـنــي
ّ
يحمل ك ــل مـقـ ّـومــات الـعـمــل الطويل
الـ ــذي ي ـط ــرح يــوم ـيــات شـخـصـيــاتــه
ب ــإت ـق ــان ي ـخ ـ ّـول ــه االسـ ـتـ ـم ــرار حـتــى
مئات الحلقات.
* «حياة سكول»  19:00من االثنني إلى
الجمعة على mtv
وسام...
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جمال سليمان في
«وجوه وأماكن»
يعمل فريق مدير اإلنتاج فهر
الرحبي حوالى عشرين ساعة
متواصلة يوميًا تحضيرًا لبدء
دوران كاميرا «شيخ املخرجني
السوريني» هيثم حقي في تركيا
لتصوير مسلسله الجديد «وجوه
وأماكن» (اسم موقت) في  25من
الشهر الجاري .العمل كتب قصته
ّ
حقي بمشاركة صهره غسان
زكريا والروائي والسيناريست
خالد خليفة ،وسيكون من بطولة
النجم جمال سليمان (الصورة)
ويفترض أن يجهز للعرض في
رمضان على مجموعة محطات
عربية.

ماريا تحلم باألرمني
بعد غياب عن الساحة الفنية،
عادت املغنية ماريا إلى األضواء
مجددًا عبر أغنية باللغة األرمنية
بعنوان «حلم» (كلمات وألحان
أرمان أنطونيان) .تظهر ماريا
في الكليب بشكل فتاة ّ
جدية مع
القليل من اإلغراء .يذكر أن ماريا
ّ
قدمت عام  2004أغنية «إلعب»
املثيرة للجدل ،تلتها «بحبّ
املاس» عام .2008

فضل شاكر ّ
مرة أخرى
يبدو أن الدعاوى تالحق الفنان
املعتزل فضل شاكر .فقد ّادعى
ّ
مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر
على فضل عبد الرحمن شاكر
بجرم «إثارة النعرات الطائفية
وتعكير صلة لبنان بدولة أخرى
عبر الفايسبوك واملس بسمعة
الجيش» .وأحال صقر االدعاء إلى
قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا .يذكر أن صاحب
ّ
«الحب القديم» ال يملك
أغنية
صفحة رسمية له على الفايسبوك،
بل ّ
يغرد على تويتر فقط.

 Aliveيرافق شهر
الصوم
يرافق البرنامج الصباحي Alive
الذي يعرض على قناة  mtvالصوم
عند الطوائف املسيحية عبر
مجموعة من الفقرات الخاصة،
تبدأ مع  Up to dateالتي تخبر
قصة قديس طبع الحياة الروحية.
كما يستعيد البرنامج (ظهرًا من
االثنني وحتى السبت) من أرشيف
« mtvاملسيح ولبنان» وهي حلقات
خاصة بثتها املحطة عام .1998
هذا إضافة إلى «مع املسيح» الذي
يعد محطة أسبوعية ّ
ّ
يقدم من
خاللها  Aliveمعلومات حول فترة
الصوم وشخصيات ّ
قررت تكريس
حياتها للتبشير.

