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دراما سورية تعكس الواقع «سنعود بعد قليل» إلى دمشق
وسام كنعان
منذ بدء عرض حلقات املسلسل السوري
وهبي والليث
«سنعود بعد قليل» لرافي
ّ
حجو ،بدا ّ
جليًا ملاذا تعامل صناعّ العمل
مع مسلسلهم أثناء تصويره وك��أن��ه أحد
األس ��رار العسكرية ال�خ�ط�ي��رة .ق� ّ�رر ه��ؤالء
ع� ��دم اإلدالء ب � � ّ
�أي ت �ص��ري��ح ي �ش��رح ف�ك��رة
املسلسل ،أو تفاصيل الحكاية التي تبدأ
من داخ��ل سور الشام القديمة حيث يقيم
«أب � ��و س ��ام ��ي» (دري � ��د ل� �ح ��ام) داخ � ��ل بيت
ع��رب��ي ف��ي أح �ي��اء ب ��اب ت��وم��ا وي �ع �م��ل في
ّ
يتعرف املشاهد
صناعة املوزاييك .هناك،
ع�ل��ى ال�ع�ن��ف ال ��ذي اع �ت��اده س �ك��ان دم�ش��ق
منذ سنتني ،إذ أصوات القصف ال تتوقف،
ّ
الضيقة معارك ليلية
فيما تشهد األحياء
املرض والعنف
سامي»
دائمة .يجابه «أبو
ّ
املتصاعد ب��ذاك��رة متقدة يغذيها بصور
عائلته التي يحملها أينما ذه��ب ،إضافة
إلى صياغته حوارات مفترضة مع زوجته
الراحلة .في أحاديثه ،يرثي لها حال الشام
ب �ع��دم��ا غ � ّ�ي ��ر ال ��زم ��ن م�ل�ام �ح �ه��ا .ح � ��وارات
ال �ع �ج��وز م��ع ص��دي�ق��ه «أب� ��و ع �ب��دو» (ع�م��ر
حجو) تختصر الكثير من معاناة عاصمة
ّ
األم � ��وي �ي��ن ،خ �ص ��وص ��ًا أن ل�ل�أخ� �ي ��ر اب �ن��ًا
اعتقلته السلطات السورية .انكب الرجل
مراسيم
الثمانيني ع�ل��ى م�لاح�ق��ة أخ �ب��ار
ّ
العفو الرئاسية التي صدرت تباعًا ،لكنه
ّ
ف��ي ك��ل م� ّ�رة ك��ان يفاجأ ب��أن تلك القوانني
أق � � ّ�رت ل�ل�إف ��راج ع ��ن امل �ج��رم�ي�ن وامل�ت�ه�م�ين
بقضايا جنائية ،وليس ملن اعتقل بسبب
التظاهر أو على خلفية معارضة النظام!
ّ
ّ
الضيق ،نتابع أيضًا السجاالت
الحي
في
الطريفة ب�ين «أب��و س��ام��ي» و«أب ��و عبدو»
ّ
يصر على تسمية ما تشهده سوريا
الذي
ب�ـ«ال�ث��ورة» ،فيما يعتبرها صديقه «أزم��ة
ّ
وجدانية
سياسية» .كذلك ،نرصد حوارات
ع��ال �ي��ة امل �س �ت��وى ي �ج �س� ّ�ده��ا دري � ��د ل �ح��ام
ببراعة شديدة خصوصًا عندما يختلف
ّ
مع معلم البناء (جمال العلي) على خلفية
تسميته «الثوار» بـ«الجماعات املسلحة»
�رات أخ� �ب ��ار م�ح�ط��ات
ب �ط��ري �ق��ة ت �ش �ب��ه ن� �ش � ّ
النظام .الوجدانية تمثلت أيضًا في حوار
«غ � � ّ�وار» م��ع ط�ب�ي�ب��ه (ع�ل�اء ال �ق��اس��م) وه��و
ي �خ �ب��ره ع ��ن خ �ج �ل��ه م ��ن م � �غ� ��ادرة دم �ش��ق
ّ
ل�ت�ع��ل�ق��ه ب �ح��ارات �ه��ا وأه �ل �ه��ا ال ��ذي ��ن ع��اش
معهم أك�ث��ر م��ن ثمانني ع��ام��ًا .ف��ي املقابل،
ي�ت�ع� ّ�رف امل�ش��اه��د إل��ى أوالد «أب��و س��ام��ي»
امل �ق �ي �م�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان وي �ك �ت �ش��ف تشتتهم
ووق ��وع� �ه ��م ف� ��ي م �ط �ب ��ات م� �ت� �ف ��اوت ��ة .ل�ك��ن
سيحار املرء وهو يتابع شخصية «دينة»
(نادين الراسي) التي ّ
تقرر خيانة زوجها
من دون الحذر من ابنتها التي تبدأ منذ
كشفها للقصة بتوبيخ وال��دت�ه��ا يوميًا.
أما االبنة الصغرى «ميرا» (غيدا ن��وري)،
ف� �غ ��ارق ��ة ف ��ي امل �ل�اه ��ي ال �ل �ي �ل �ي��ة وال �س �ه��ر،

ومهملة ل��دراس��ة امل�س��رح لصالح تصوير
اإلعالنات .تلتقي «ميرا» بـ«يوسف دنيا»
(ج��اب��ر ج ��وخ ��دار) ،ال �ش��اب ال �س��وري ال��ذي
يترك دراسة السينما في الواليات املتحدة
ويعود إلى حمص لتصوير فيلم تسجيلي
عما يجري في بالده .في هذه الشخصية
استعارة واضحة وتقليد دقيق لشخصية
امل �خ��رج ال �س ��وري ال ��راح ��ل ب��اس��ل ش�ح��ادة
الذي استشهد في حمص قبل إنهاء فيلم
ك��ان ي �ص� ّ�وره (األخ� � �ب � ��ار .)2012/5/30لكن
ت �ب��دو ع �ث��رة امل �خ��رج واض �ح��ة ف��ي إس �ن��اد
ّ
ملمثلة لبنانية لم تتمكن من
دور «م�ي��را»
ّ
ً
سوريا أصال،
تعرف
ها
بأن
املشاهد
إقناع
ّ
في الوقت ال��ذي ُيفترض فيه أنها عاشت
معظم عمرها هناك .أما كاتب العمل رافي
وه� �ب ��ي ،ف� �ي ��ؤدي دور ال �ف �ن��ان ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي
«راجي» بإتقان .هكذا ،يجد املشاهد نفسه
أم� ��ام ح �ك��اي��ة إن �س��ان �ي��ة ت�ع�ك��س ج� ��زءًا من

ّ
وتمر على معاناة
الواقع السوري الجديد
ال �س��وري�ي�ن امل �ه� ّ�ج��ري��ن م �ن �ه��م وال �ن��ازح�ي�ن
مرورًا بمن اضطر لحمل السالح في وجه
ال �ن �ظ��ام .وق ��د اس �ت �ق��ى ال �ك��ات��ب ف �ك��رة األب
الذي يبحث عن أبنائه من الفيلم اإليطالي
«ال � �ج � �م � �ي ��ع ب � �خ � �ي ��ر» ل� �ل� �م� �خ ��رج ال �ش �ه �ي��ر
جوسيبي تورانتوري ،من دون وق��وع ّ
أي

حوارات وجدانية
عالية المستوى
يجسدها دريد لحام
ببراعة

تقاطعات مع تفاصيله.
رغ� ��م ن �ج��اح ال �ع �م��ل ف ��ي م �ح��اك��اة ال �ح��دث
ال � �س� ��وري ورص � � ��ده ب �ش �ك��ل ع ��اب ��ر ل �ل �غ�لاء
الفاحش ف��ي األس�ع��ار وامل�ع��ان��اة اليومية،
وقع باملقابل في مآزق عدة ،أبرزها عندما
أع � ��اد ف ��ي ح � � ��وارات ش �خ �ص �ي��ات��ه ال �س ��ؤال
النظام؟».
الباهت «إن��ت م��ع ال�ث��ورة أم م��ع
ّ
ّ
وك��أن��ه ي��ري��د ف��ي ك��ل دقيقة تذكيرنا بأنه
«ي �ت �ج� ّ�رأ» ع�ل��ى ط ��رح امل�س�ت� ّ�ج��د ف��ي ح�ي��اة
ال �س��وري�ي�ن .ك��ذل��ك ،ب��ال��غ ال�ع�م��ل ف��ي نسج
ّ
املصادفات املتعلقة بشخصية «دينة» ،إذ
يجد امل�ش��اه��د نفسه مجبرًا على متابعة
ال �ـ«ك �ل �ي �ش �ي��ه» ال �ج ��اه ��ز ل� �ل ��زوج امل �خ ��دوع
والزوجة التي تعشق حبيبًا عابرًا ،فتحمل
منه بعد ّأول عالقة حميمة وتقع في حيرة
من أمرها .لكن عندما يكتشف الزوج (بيار
داغ ��ر) ال�ق�ص��ة ،يطلب م��ن زوج�ت��ه م�غ��ادرة
امل� �ن ��زل ت ��زام �ن ��ًا م ��ع وص � ��ول وال� ��ده� ��ا إل��ى

منذ م��ش��روع ّ
تخرجها م��ن «املعهد
العالي للفنون املسرحية» في دمشق من
خالل مسرحية «سليكون» ( )2011لعبد
املنعم عمايري ،لفتت املمثلة السورية
دانة مارديني (الصورة) األنظار ،وبدا
ّأنها مشروع نجمة تلفزيونة ّ
مميزة.
وبالفعل ،حققت املمثلة الشابة حضورًا
منذ أدائها لدور ابنة املقدم رؤوف في
ّ
مسلسل «الوالدة من الخاصرة» ،لكنها
ّ
تقدمت في هذا املوسم خطوات إلى
األم��ام ،بعد براعتها في تجسيد دور
ّ
املهجرة
«م��ري��م» .الشابة السورية
التي فقدت بيتها وأهلها ووصلت إلى
بيروت لتبيع الورود في الشارع وتتعرض
لالغتصاب .وربما تستحق مارديني لقب
«أفضل ممثلة ص��اع��دة» على أدائها
املتقن وخصوصًا في املشهد الذي
تستمع العتراف «راج��ي» (راف��ي وهبي)
وسبب هروبه من دمشق.

قزي
إلعب ّ
وجن على «المستقبل» ...مع ميشال ّ

بعد غيابه عن الشاشة الرمضانية العام
املاضي ،عاد ميشال قزي ببرنامج ألعاب
جديد يحمل اسم «شي جنون» (يوميًا
ّ
يتضمن العمل
 22:30على «املستقبل»).
الجديد فقرات ّ
عدة ُيشاركه في تقديمها
كل من صبحي قبالوي وكارين سالمة.
ّ
ت�ع�ت�ب��ر ع � ��ودة ق � ��زي إل ��ى أح� �ض ��ان ق�ن��اة
«املستقبل» بادرة خير له ،بعد خالفات
ّ
استمرت فترة وجيزة
في وجهات النظر
(األخ�ب��ار  .)2012/9/3يلفت األخير في
ّ
حديث لـ«األخبار» إلى أن «شي جنون»
ّ
ذك ��ره ببداياته ف��ي العمل التلفزيوني،
أي قبل نحو عشرين عامًا .أع��اد العمل
الجديد له ولعه بتقديم برنامج األلعاب،
ّ
ألنه ُيعرض مباشرة على الهواء ومليء

«سنعود بعد قليل» )18:00( :على  lbciو،LDC
و( )13:00على « mbcدرام ��ا» ،و( )22:00على
«إنفينيتي»

دانة مارديني نجمة

باسل خياط وسالفة معمار في
مشهد من «سنعود بعد قليل»

زكية الديراني

منزلها ،فيما تتبلور صورة الخراب الذي
وصلت إليه حياة األب�ن��اء الستةُ .يضاف
إلى ذلك الطريقة املخابراتية التي تالحق
فيها البنت املراهقة والدتها ،واستخدامها
أس � �ل ��وب ال ��وع ��ظ ال� � ��ذي ي �ل �ي��ق ب�م�ص�ل�ح��ة
اجتماعية ،أكثر مما يليق بطالبة جامعية
ف��ي سنتها ال��دراس �ي��ة األول� ��ى .ه�ن��ا ،ال بد
ّ
تتهرب فيه
من اإلش��ارة إل��ى املشهد ال��ذي ّ
«دينة» من زوجها وتتظاهر بأنها غارقة
ً
في نوم عميق وهي بكامل أناقتها ،فضال
عن بعض البطء في تصاعد األحداث .لكن
رغم مع كل ذلك يبقى«سنعود بعد قليل»
واح� �دًا م��ن األع �م��ال ال�ه��ام��ة ال�ت��ي تستحق
املتابعة.

ّ
املسلية.
بالعفوية وال �ص��دق وامل��واق��ف
يعد «شي جنون» خليطًا بني أفكار ّ
ّ
عدة،
ّ
ّ
تتنوع بني الرياضة والترفيه وتتضمن
ّ
ّ
�ين .ي�ص��ف ق��زي
ج��وائ��ز ق��ي�م��ة ل�ل�م�ش��ارك ّ
ّ
أص��داء برنامجه ال�ي��وم بأنها «ج��ي��دة»،
ّ
ألن «ال �ن ��اس ت�ش�ت��اق إل ��ى ت�ل��ك األع �م��ال
ّ
ّ
رغ��م قلتها ،بعدما م��ل��ت م��ن السياسية
وال� � � �ح � � ��وارات ال � �ت ��ي ال ت� �ن� �ت� �ه ��ي» ،وف ��ق
تعبيره.
ّ
ي ��أس ��ف ق� � ��زي ل ��وض ��ع ب� ��رام� ��ج األل� �ع ��اب
ال� �ي ��وم ،ف �ـ«غ��ال �ب �ي��ة امل �ح �ط��ات م ��ا ع ��ادت
تولي أهمية لهذا النوع من اإلنتاجات
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،ب��ل ت �ض��ع ك��ل ث�ق�ل�ه��ا في
ال � �ب ��رام ��ج ال �س �ي��اس �ي��ة ال� �ت ��ي أص �ب �ح��ت
ّ
مملة وت�ك� ّ�رر نفسها» .يعتبر اإلعالمي
ّ
اللبناني أن النجاح في برامج األلعاب
«أم ��ر ص�ع��ب وي�ح�ت��اج إل ��ى ق ��درة عالية

يتضمن البرنامج
ّ
عدة ُيشاركه في
فقرات
ّ
تقديمها صبحي قبالوي
وكارين سالمة

ّ
لجذب املشاهد» ،مشيرًا إل��ى أن��ه يسهل
ّ
انتشار ّ
أي عمل تلفزيوني ترفيهي ،ألن
«املشاهد يميل نحو متابعة الحوارات
ّ
ال�ف��ن�ي��ة» .وع��ن ع�لاق�ت��ه ّ ال �ي��وم بالشاشة
ّ
ال��زرق��اء ،أوض��ح ق��زي أن��ه «ال خ�لاف في
األس� � ��اس ب �ي �ن��ه وب �ي�ن امل �ح �ط��ة ،ب ��ل ك��ان
م� �ج � ّ�رد اخ� �ت�ل�اف ف ��ي وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر»،
النهاية
الفتًا إلى أن الطرفني توصال في
ّ
ّ
إل��ى اتفاق .وأك��د اإلعالمي اللبناني أنه
يطمح إل��ى تقديم برنامج أل�ع��اب «لكن
الظروف الحالية ال تسمح لـ«املستقبل»
بتنفيذ الفكرة».
فيما ترك معظم مقدمي برامج األلعاب
ّ
وتحولوا إلى ميادين أخرى
هذا املجال
ّ
م �ث��ل ط��ون��ي خ�ل�ي�ف��ة ال� ��ذي ي �ق ��دم ال �ي��وم
ب��رن��ام �ج��ًا س �ي��اس �ي��ًا ب� �ع� �ن ��وان «آس �ف�ي�ن
ّ
ياريس» («القاهرة والناس») ،بقي قزي

وح �ي �دًا .وك ��ان ق��د مل��ع اس ��م األخ �ي��ر بعد
تقديم برنامج «ميشو شو» قبل أكثر من
 15عامًا .يومها لم تكن البرامج األجنبية
ق��د غ��زت ال�ش��اش��ات ،وخ�ص��وص��ًا برامج
امل��واه��ب التي تتسابق عليها املحطات
م��ن دون أن ينجم عنها والدة ّ
أي فنان
ّ
ج��دي��د .ف��ي ج�ع�ب��ة ق� ��زي ت�ج��رب��ة تمثيل
واح ��دة وه��ي ف��ي فيلم «ليلة ع�ي��د» قبل
ث�لاث س�ن��وات (إخ��راج ك��ارول�ين ميالن)،
وه� � ��و ي �ك �ش��ف ح ��ال� �ي ��ًا ع� ��ن اس� �ت� �ع ��داده
ل �خ��وض ت �ج��رب��ة درام� �ي ��ة ج ��دي ��دة ،بعد
إع �ج��اب��ه ب��امل�س�ل�س�لات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ت��ي
ُ
ت�ع��رض أخ�ي�رًا وتحظى نسبة مشاهدة
ّ
ّ
ع� ��ال � �ي� ��ة .ي� � �ق � ��دم ق� � � ��زي ب ��رن ��ام� �ج ��ه ع �ل��ى
«املستقبل» وعينه على الدراما املحلية،
فهل ن��راه قريبًا على الشاشة الصغيرة
في دور بطولة؟

