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على الشاشة

طارق سويد يمّحي أمام المعنّفات
رغم اإلخراج التقليدي
والصورة الباهتة ّوتفاوت
ّ
أداء املمثلني ،إال ّأنه يسجل
ملسلسل «كفى» أنه فتح
جبهة نضال جديدة تسهم
في التوعية على آفة
التعنيف األسري
فاتن قبيسي
ّ
ّ
تلقت تيريز من زوجها حنا الصفعة
األولى في الحلقة الثانية من املسلسل
اللبناني «كفى» (إنتاج «مروى غروب»)
ال � ��ذي ع��رض �ت��ه  mtvم� �س ��اء ال �ث�ل�اث ��اء،
م� ��ا ُي � �ن� ��ذر ب� �ب ��دء خ �ض��وع �ه��ا مل�س�ل�س��ل
التعنيف الزوجي .وهو املوضوع الذي
ّ
ً
تبناه الكاتب طارق سويد ،ناقال أربع
ق �ص��ص واق �ع �ي ��ة م ��ن م �ل �ف��ات ج�م�ع�ي��ة
«كفى» إلى الشاشة .قصة تيريز (ريتا
ّ
مبنية على زواجها خطيفة من
حايك)
حنا (ي��وس��ف ح��داد) .أهلها اعترضوا
على اقترانها به ،بسبب وصمة «العار»
ال �ت��ي ط��اول �ت��ه وأخ �ت ��ه ،ن�ت�ي�ج��ة ه��روب
والدتهما م��ع عشيقها ،ت��ارك��ة إياهما
وزوجها العاجز .هذه الحادثة ّ
تسبب
اضطرابات نفسية لحنا ،تنعكس على
تصرفاته غير املتزنة عبر قتل القطط
صغيرًا ببندقية صيد ،وضرب زوجته
يافعًا ،رغم ّ
حبه لها.
ّ
وف��ق ال��رواي��ة ال��واق�ع�ي��ة ،ف ��إن حلقاتها
امل�ق� ّب�ل��ة ستكشف امل��زي��د م��ن التعنيف
ّ
بحق تيريز ،وخصوصًا أن أهلها لن
ّ
يكتفوا بالتخلي عنها ،بل سيالمسون
ح � � ��دود ال� �ش� �م ��ات ��ة ب � �ه ��ا ،م� ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا
م �ت��روك��ة مل �ص �ي��ره��ا ،وي �ش� ّ�ج��ع زوج �ه��ا
على التمادي في سلوكه .لعل تلك حال
ّ
م�ع��ن�ف��ات ك�ث�ي��رات م�م��ن ي��رى أهاليهن
أن� �ه ��ن ي �س �ت��أه �ل��ن ال� �ض ��رب واإله� ��ان� ��ة،
مل �ج� ّ�رد أن �ه��ن أس� ��أن اخ �ت �ي��ار ال� ��زوج أو
خرجن عن طاعتهم في هذا االختيار!

ّ
غير أن عودة الكاتب إلى طفولة الزوج
في معرض تحليل سلوكه أمر يستحق
الوقوف عنده ،والتساؤل عما إذا كان
ي�ن��درج ف��ي إط��ار التبرير أو التفسير.
لقد بدا حنا ضحية أخرى في القصة،
ً
دف ��ع ث�م��ن خ�ي��ان��ة وال��دت��ه م��رت�ي�ن :أوال
م��ن خ�ل�ال ن �ظ��رة امل�ج�ت�م��ع ال��دون �ي��ة له
وألخ � �ت� ��ه ،وث ��ان� �ي ��ًا م� ��ن خ �ل��ال ت�ه�ش�ي��م
صورة املرأة بنظره .وربما أراد الكاتب
ت �ق��دي��م م �ج� ّ�رد ت�ف�س�ي��ر ل �ل �ظ��روف ال�ت��ي
دف�ع�ت��ه إل��ى ال�س�ل��وك ال�ع�ن�ف��ي .ل�ك��ن في
الحالتني ،ليس ثمة ما يعطي أسبابًا
تخفيفية ملمارسة التعنيف بحق املرأة.
وقصة تيريز وحنا هي واحدة من أربع
قصص اختيرت لترجمتها إلى الدراما
ّ
تمتد ك��ل واح��دة
التلفزيونية ،بحيث
على مدى خمس أو ست حلقات .ويبدو
أن اختيار زوج�ين مسيحيني كبطلني

للقصة األولى جاء متعمدًا ،إذ ستعقبه
ّ
قصة زوجني مسلمني ،للداللة على أن
العنف اب��ن ك��ل البيئات واملجتمعات.
وس�ي�ت�ط� ّ�رق العمل ف��ي حلقاته املقبلة
إلى ال��دور السلبي الذي يؤديه أحيانًا

تضيء الحلقات المقبلة
على الدور السلبي الذي
يؤديه رجال الدين

رانيا عيسى وريتا حايك في مشهد من املسلسل

رجال الدين في هذا املجال.
ل��م يكتف ال�ك��ات��ب بما ق��رأه ف��ي ملفات
جمعية «ك �ف��ى» ،ب��ل اس�ت�م��ع شخصيًا
إلى بطالت الحكايات ،أو إلى أهاليهن
وع��ائ�ل�ات �ه��ن .ث �م��ة ت�ف��اص�ي��ل وح� ��وارت
ت �ش��ي ب��ذل��ك .اع �ت �م��د ت ��واري ��خ حقيقية
ل� �ق� �ص ��ص واق� � �ع� � �ي � ��ة ،ول � �ك � ��ن ب ��أس� �م ��اء
وه�م�ي��ة .وال يعني ذل��ك أن��ه ل�ي��س ثمة
م�س��اح��ة ل�ل�خ�ي��ال ه �ن��ا ،إذ ل�ج��أ س��وي��د
إل��ى «تغذية» ال�ن��واة الواقعية للقصة،
ب�ش�خ�ص�ي��ات راف � ��دة اب �ت �ك��ره��ا ل�خ��دم��ة
ال��دواع��ي ال��درام�ي��ة للنص ،م��ن دون أن
ي�س��يء ه��ذا االج�ت�ه��اد إل��ى األم��ان��ة في
نقل الواقع.
ّ
يسجل للعمل بأن إيقاع أحداثه
وفيما
سريع ،بعيد عن االسترسال واإلطالة
املفتعلة ،إال أن ثمة تفاوتًا في مستوى
أداء امل�م�ث�ل�ين .ج��اء أداء ح��اي��ك وح��داد
وال � �ي � �س� ��ار ح� ��ام� ��وش األك � �ث� ��ر إق� �ن ��اع ��ًا.
ّ
ول ��وح ��ظ أن ال �ح �ل �ق �ت�ين ج� ��رى تقطيع
م ��دة ع��رض�ه�م��ا ب�ن�ح��و ال ي��راع��ي ذروة
األح� ��داث ال��درام �ي��ة ،ألس �ب��اب إنتاجية
ع �ل��ى األرج � � ��ح ،م ��ا ج �ع��ل ال� �ن � ّ�ص يفقد
بعضًا من زخمه .تقنيًا ،بدت الصورة
ً
ب��اه �ت��ة إج � �م ��اال ،ت�ف�ت�ق��ر إل ��ى اإلض� ��اءة
امل �ط �ل ��وب ��ة .ول ��وح ��ظ اع �ت �م ��اد أس �ل��وب
ّ
تقليدي في إخ��راج العمل ال��ذي يشكل
ال �ت �ج��رب��ة امل �س �ت �ق �ل��ة األول� � ��ى ل�ل�م�خ��رج
ال� �س ��وري س �ي ��زار خ �ل �ي��ل ،ب �ع��دم��ا عمل
م�س��اع�دًا ل �ع��دد م��ن امل �خ��رج�ين ،آخ��ره��م
سيف الشيخ نجيب في «حبيب ميرا».
وي �ب��دو أن ت�ج��رب��ة خ�ل�ي��ل ت�ح�ت��اج إل��ى
بعض ال��وق��ت إلنضاجها .لكن ف��ي كل
ّ
يسجل ملسلسل «كفى» أنه ابن
األحوال،
ّ
بيئته ،يتطلع م��ن خ�لال س��رد تجارب
نساء معنفات ،إلى فتح جبهات نضال
جديدة ،وتشكيل قوة ّ ضغط إضافية،
إلن� �ص ��اف امل � ��رأة امل �ع��ن �ف��ة وح�م��اي�ت�ه��ا،
مل��ا ل�ل��درام��ا م��ن دور م��ؤث��ر ف��ي تظهير
قضايا املجتمع ونشر الوعي بشأنها.
«ك�ف��ى» ك��ل اث�ن�ين وث�لاث��اء ع�ل��ى  mtvـ بعد
نشرة األخبار املسائية

وفرجة خفيفة
«اإلخوة» :خلطة عجيبة ُ
وسام كنعان
نجحت ش��رك��ة «ك�لاك �ي��ت» ف��ي سباقها
ّ
مع الوقت وسلمت الحلقات األول��ى من
مسلسلها «اإلخوة» للمحطات العربية
ال �ت��ي اش� �ت ��رت ح �ق��وق ب �ث��ه س �ل �ف��ًا (cbc
املصرية و«أبو ظبي األولى» وغيرهما).
ل �ك��ن م ��ا زال � ��ت ك ��ام� �ي ��رات س �ي��ف ال��دي��ن
السبيعي وسيف الشيخ نجيب وحسام
الرنتيسي تدور في أبو ظبي لالنتهاء
من تصوير الجزء األول من العمل ،أي
 50حلقة (األخبار  .)2014/4/2قد يكون
من الخطأ الحكم اآلن على مسلسل بعد
ّ
عرض أول��ى حلقاته ،إال أن نجومه تيم
ح �س��ن ،وك��ارم��ن ل �ب��س ،وب��اس��ل خ�ي��اط،
وأح� �م ��د ف �ه �م��ي ،وس� �ل ��وم ح� � ��داد ،وأم ��ل
ب��وش��وش��ة ،ورف�ي��ق ُعلي أح�م��د يتفقون
على أنهم ّ
يقدمون فرجة خفيفة ،يمكن
امل� �ت ��اب ��ع أن ي �غ �ي��ب ع ��ن م �ش��اه��دت �ه��ا 7
حلقات ويعود من دون أن يفوته شيء.
ّ
بعض هؤالء يرى أن هذا النوع ضرورة
مل �ن��اف �س��ة ال� ��درام� ��ا ال �ت��رك �ي��ة امل��دب �ل �ج��ة،
ّ
وبعضهم اآلخر يركز على سوية العمل
الفنية من حيث أداء املمثلني والصورة
وب�ق�ي��ة ال�ع�ن��اص��ر ال�ف�ن�ي��ة ،أو يعتبرون
ّ
أن ا ّل�ت�ل�ف��زي��ون وس�ي�ل��ة تسلية وت��رف�ي��ه
ت�ح��ق�ق�ه��ا ه ��ذه األع� �م ��ال .أم ��ا ال�ن�ت�ي�ج��ة،
ف�ق��د ظ�ه��رت مبدئيًا دون ال�ت��وق�ع��ات أو
الحملة اإلعالمية الضخمة التي رافقت
ّ
نتعرف إلى
العمل .في الحلقة األول��ى،
ال�ش�خ�ص�ي��ات م��ن خ�ل�ال ح�ف�ل��ة خطوبة
ن� � ��ور (ت � �ي� ��م ح � �س� ��ن) وم � ��اري � ��ا (ن� ��ادي� ��ن
ّ
ينضم إليها نجوم املسلسل
ال��راس��ي)،
ت�ب��اع��ًا .ي�ب��دو واض�ح��ًا ال�ب��ذخ اإلنتاجي
ً
ع �ل��ى امل �ش �ه��د ال �ط��وي��ل ،ل �ي �ك��ون ح��ام�لا

محمود نصر وباسل خياط ونادين الراسي وتيم حسن في العمل
للحلقة األول ��ى ،وج��اذب��ًا امل�ش��اه��د ،لكن
ّ
البذخ لم يوظف في ّخدمة املشهد كما
يجب ،إل��ى جانب تعثر بعض املمثلني
ووق� ��وع � �ه� ��م ف� ��ي ال �ت �ص �ن��ع وامل� �ب ��ال� �غ ��ة،
وخ �ص��وص��ًا ن��ادي��ن وت �ي��م ،إض��اف��ة إل��ى
ال� � �ص � ��ورة ال� �ب ��اه� �ت ��ة ال� �ت ��ي ع� �ج ��زت ع��ن
التقاط جمالية املكان واللعب على هذا
العنصر كعامل ج��ذب رئيسي في هذه
األعمال .تباعًا ،سنكتشف أن «اإلخوة»
(ت� �ي ��م وب� ��اس� ��ل خ� �ي ��اط وق� �ي ��س ال �ش �ي��خ
نجيب وأح�م��د فهمي وم�ح�م��ود نصر)
ّ
تبناهم رج��ل األع�م��ال ف��ري��د ن��وح (عبد
امل�ج�ي��د م �ج��ذوب) ال ��ذي ي�ع��ان��ي ال�ع�ق��م،

ّ
ورحل مخلفًا أمالكًا طائلة .عادت ميرا
(أمل بوشوشة) برفقة والدتها «فاتن»
لتقطع حفلة الخطوبة،
(ك��ارم��ن لبس)
ّ
وتفاجئ اإلخ��وة بأنها ابنة فريد نوح
الحقيقية والوريثة الشرعية الوحيدة
ألم�ل�اك��ه وف ��ق وص �ي �ت��ه .س�ي�ت�ض��ح على
األغ � �ل ��ب أن� �ه ��ا م � �ج � ّ�رد ع �م �ل �ي��ة اح �ت �ي��ال
ضخمة تجري برفقة محامي العائلة.
ت�ح�ت��ل ال�ب�ن��ت ال��واف��دة ج ��زءًا م��ن الفيال
ال�ت��ي تقيم فيها العائلة ،لتعتمد على
ذكائها وجمالها وتبدأ برمي شباكها
ّ
حول أعناق العائلة املشتتة .نحن هنا
أمام لهجات سورية ومصرية ولبنانية

ت� ��روي ع�ل�اق ��ات ح�م�ي�م��ة م�ت�ش��اب�ك��ة في
ال �ع ��ائ �ل ��ة ال� � ��واح� � ��دة ،وق� �ص ��ص خ �ي��ان��ة
ّ
زوج� �ي ��ة ي ��وزع �ه ��ا امل �س �ل �س��ل ب��ال�ج�م�ل��ة،
م �ع �ت �م �دًا ع �ل��ى ال� ��وج� ��وه ال �ف��ات �ن��ة ال �ت��ي
ت�ج�س��د ش�خ�ص�ي��ات��ه .ك��ذل��ك ن �ح��ن على
موعد مع اكتشاف املمثل الحقيقي من
ّ
املزيف ،وسط التنافس الواضح للعدد
الكبير من نجوم الوطن العربي .يبرع
ق �ي��س ال �ش �ي��خ ن�ج�ي��ب ف��ي ال �ت �ق��اط روح
م �ت �ف� ّ�ردة مختلفة لشخصيته ،ويظهر
ً
محمد حداقي ممثال استثنائيًا معتمدًا
ّ
على قدرته في التحكم بتقاسيم وجهه.
وت�ق� ّ�دم ك��ارم��ن لبس شخصية مختلفة
ك�ل�ي��ًا ع�م��ا ق��دم�ت��ه ف��ي م�س�ي��رت�ه��ا ،فيما
ت �ب ��دو امل �ب��ال �غ��ة ف ��ي إظ� �ه ��ار ال�ع�ص�ب�ي��ة
وال� � ��روح ال �ش��ري��رة ه ��ي ال �س �م��ة ال�ع��ام��ة
لباسل خياط باستثناء بعض املشاهد
امل�ت�ق�ن��ة .ك��ذل��ك ي�ظ�ه��ر ت�ي��م ح�س��ن ت��أث��ره
ال��واض��ح ب��أج�م��ل أدوار ع �م��ره «ع �ب��ود»
في مسلسل «االنتظار» .رغم االختالف
ال� �ج ��ذري ب�ي�ن ال�ش�خ�ص�ي�ت�ين وامل �س��اف��ة
الزمنية التي ّ
مرت على تجسيده بطولة
القاسم املشترك بني
«االن�ت�ظ��ار» ،إال أن
ّ
ال �ش �خ �ص �ي �ت�ين ه ��و ت �ل��ق �ي �ه �م��ا ال��رع��اي��ة
ف��ي ّأول س �ن��وات ح�ي��ات�ه�م��ا ف��ي امل�ل�ج��أ.
ال �خ �ل �ط��ة ال �ع �ج �ي �ب��ة ل� � �ـ«اإلخ � ��وة» ب ��دأت
بتحقيق جماهيرية في الوطن العربي،
وه��و األه��م للمحطات الفضائية ،على
أم��ل أن يكون ه��ذا م�ج� ّ�رد صنف درام��ي
ض�م��ن ح��ال��ة م�ت�ن� ّ�وع��ة م��ن دون أن ّ
تكر
ال �س �ب �ح��ة وت� � ��درج م ��وض ��ة امل �س �ل �س�لات
الطويلة الفارغة من ّ
أي مضمون.
«اإلخ��وة» :يوميًا  20:00على  cbcاملصرية و
 21:00على قناة «أبو ظبي األولى»

◄ ت��واك��ب ق �ن��اة «امل �ي��ادي��ن» االن�ت�خ��اب��ات
العراقية الليلة ،وي�ح��اور غسان ب��ن جدو
( )20:30رئ �ي��س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي ن��وري
امل ��ال �ك ��ي ،ف ��ي أش � ��رس م �ع��رك��ة ان�ت�خ��اب�ي��ة
يخوضها في أخطر أحوال تعرفها املنطقة
وال �ع��ال��م ،وي �س��أل��ه :ه��ل االن �ت �خ��اب��ات املقبلة
حرب خيارات على انتماء العراق ودوره؟
◄ اختارت «املفوضية الدولية لحقوق
اإلن �س��ان» ممثلة برئيسها محمد أمني
خ��ان ال�ن�ج��م ال �س��وري ع��اب��د ف�ه��د ليكون
سفيرًا للنيات الحسنة لدى املفوضية .وقد
ّ
أب��دى املمثل سعادته وق��ال ل�ـ«األخ�ب��ار» إنه
على وشك االجتماع باملسؤولني في بيروت
لفهم كل التفاصيل ومعرفة املهمات التي
ستوكل إليه.
◄ منحت مجلة «بيبول» األميركية لقب
«أج �م��ل ام ��رأة ف��ي ال�ع��ال��م ل�ع��ام »2014
ل�ل�م�م�ث�ل��ة ل��وب�ي�ت��ا ن�ي��ون�ج��و ( 31ع��ام��ًا ــ
الصورة) .وقالت املمثلة الكينية التي فازت
بجائزة أوس�ك��ار «أفضل ممثلة مساعدة»
عن دورها في فيلم « 12عامًا من العبودية»

ّ
ل�ل� ّم�خ��رج س�ت�ي��ف م��اك��وي��ن إن �ه��ا «ل ��م تحلم
ق ��ط ب ��أن ت�ح�ص��ل ع �ل��ى إش � ��ادة بمظهرها
وأن ت� �ت� �ص � ّ�در ص � ً�ورت� �ه ��ا غ� �ل��اف امل �ج �ل��ة
ّ
األسبوعية» ،مضيفة« :إن�ه��ا إش��ادة مثيرة
وكبيرة حقًا» .وتضمنت قائمة املرشحات
للقب كيري راس��ل ،وجينا دي��وان ،وميندي
كالينغ ،وآمبير هيرد ،وغابرييال يونيون،
ومولي سيمس ،وكيري واشنطن ،ومغنية
ً
ال �ب��وب ب�ي�ن��ك ،ف �ض�لا ع��ن ع��ارض��ة األزي ��اء
ستايسي كيبلر.
◄ انتهى امل�خ��رج ال�س��وري املثنى صبح
م��ن تصوير امل�ش��اه��د ال�خ��ارج�ي��ة ملسلسل
ال�ش��ام��ي «ب ��واب ال��ري��ح» ال��ذي كتب نصه
خ�ل��دون ق�ت�لان ،ويلعب بطولته دري��د لحام
وغ �س ��ان م �س �ع��ود .وس�ي�ن�ت�ق��ل ص �ب��ح إل��ى
اس �ت��ودي��وات ش��رك��ة «س �م��ا ال �ف��ن» املنتجة
للعمل ليكمل تصوير املشاهد الداخلية منه،
على أن تعقد أسرة املسلسل في وقت قريب
مؤتمرًا صحافيًا في أحد فنادق بيروت.
◄ يباشر املخرج ال�س��وري الليث حجو
يوم األحد املقبل تصوير مشاهد مسلسله
«حقائب» الذي كتب نصه ممدوح حمادة،
ويحكي العمل في حلقات منفصلة متصلة
وب��أس �ل��وب ك��وم �ي��دي ط��ري��ف ق �ص��ة ع��ائ�ل��ة
سورية يفكر أفرادها في الهجرة هربًا من
الحرب الدائرة في بالدهم .وسيؤدي أدوار
ب�ط��ول�ت��ه ك��ل م��ن ب �س��ام ك��وس��ا ،أم��ل ع��رف��ة،
أي �م��ن رض ��ا ،ن��ادي��ن ت�ح�س�ين ب �ي��ك ،أن��دري��ه
سكاف وفادي صبيح.
◄ ت�س�ت�ض�ي��ف ل ��ورك ��ا س�ب�ي�ت��ي ضمن
برنامجها «ص��وت الشعب» غ �دًا السبت
على إذاع��ة «ص��وت الشعب» (بعد موجز
ال��راب �ع��ة وال �ن �ص��ف) ال �ف �ن��ان ع�ب��د الحليم
كركال.
◄ ب � � � ��دأت ق � �ن � ��اة «ال � � �ح � � �ي � ��اة» امل� �ص ��ري ��ة
ع��رض ال �ب��روم��و ال�ت��روي�ج��ي للمقابلة التي
س �ي �ج��ري �ه��ا ق ��ري� �ب ��ًا اإلع �ل��ام � ��ي ن �ي �ش��ان
دي��ره��اروت �ي��ون �ي��ان م��ع ال�ف�ن��ان ال �س��وري
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◄ يستضيف ب��رن��ام��ج «ال�ل�ي�ل��ة ج�ن��ون»
ال��ذي يقدمه الليلة م��اري��و باسيل (mtv
_ نشرة األخ�ب��ار املسائية) :إيلي ّأي��وب،
ألبير تحومي ،كورين أيوب ،سيلفيو
شيحا ،رين أشقر وإيلي رستم.

