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ثقافة وناس

نجوم

ّ
كتاب الدراما السورية :كفى تالعبًا بخيالنا
بانوراما

وسام كنعان
خ ــاف أزل ــي اعـتــدنــا عـلــى سـمــاع جــزء
منه كــل عــام تــدور رحــاه بــن مخرجي
ّ
ال ــدرام ــا ال ـســوريــة مــن ج ـهــة ،وكــتــابـهــا
من جهة ثانية .عند نهاية كل موسم،
ت ـ ـخـ ــرج م ـش ـك ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـل ــى األق ـ ــل
إل ــى الـعـلــن .ه ـكــذا ،بـعــد رم ـضــان 2015
ّ
مـبــاشــرة ،أطــلــت الكاتبة عنود الخالد
على فايسبوك لتعلن
عبر صفحتها ّ
حادثة محزنة تمثلت في تغيير جذري
ملصير «نازك العابد» بطلة مسلسلها
«حـ ــرائـ ــر» (إخ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل ال ـخ ـط ـيــب).
ّ
وكتبت« :أحـ ّـب أن أخبركم بــأن الحلقة
األخ ـ ـيـ ــرة ك ــان ــت م ـك ـتــوبــة ل ـن ـع ــرف مــا
قــامــت بــه ن ــازك الـعــابــد بعدما ّ
توجها
امل ـل ــك فـيـصــل بــرت ـبــة نـقـيــب ش ــرف في
الـجـيــش ال ـس ــوري ،وه ــي امل ــرأة األول ــى
ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـلــى شـ ــرف ك ـه ــذا عــام
 .1920ث ـ ّـم خــرجــت ن ــازك إل ــى ميسلون
لتقيم مستشفى مـيــدانـيــا تـعــالــج فيه
ال ـج ـن ــود امل ـق ــات ـل ــن ال ــذي ــن وقـ ـف ــوا فــي
وج ــه املـسـتـعـمــر ال ـفــرن ـســي» .وتــابـعــت
ال ـخ ــال ــد م ـع ـت ــذرة م ــن روح امل ـنــاض ـلــة
ال ـســوريــة ال ـتــي لـعـبــت دورهـ ــا املمثلة
ال ـشــابــة ح ــا رجـ ــبّ .
ووج ـه ــت اع ـت ــذارًا
آخــر للمشاهدين بسبب عــدم قدرتها
عـ ـل ــى إيـ ـ ـص ـ ــال رس ــالـ ـتـ ـه ــا وخ ــواتـ ـي ــم
شـخـصـيــاتـهــا ال ـتــي اسـتـبــدلــت بقصة
«سخيفة» على حــد وصـفـهــا .بعدها،
لم تشأ كاتبة «طالع الفضة» أن تفتح
الباب ملماحكات صحافية عندما خرج
باسل الخطيب على صفحات جريدة
«البناء» اللبنانية ليبرر تغيير النهاية
ً
ق ــائ ــا« :ك ــان فـيـصــل ّأول ال ـفــاريــن من
الشام بعد سقوط ميسلون واستشهاد
يوسف العظمة ،ولم يكن بوارد منح ّ
أي
ّ
ّ
أوسمة وقتذاك .ثم إنــه ،وبغض النظر
ً
عــن الــواقـعــة التاريخية ،ليس مقبوال
ال ـي ــوم ،بــالـنـسـبــة إلـيـنــا ك ـســوريــن ،أن
ً
ّ
يتحدث عن ّ
تحرر نساء
نختم مسلسال
ّ
وتنورهن ،بمشهد مللك حجازيّ
الشام
ّ
معروف باتصاالته السرية مع اليهود
(اتفاقية فيصل ـ وايــزمــان) ،وموافقته
على إعطاء فلسطني لليهود ،يمنح فيه
وسامًا ملناضلة سورية كنازك العابد
ال ـتــي رب ـم ــا ل ــو قـ ـ ّـدر ل ـهــا أن تـحـيــا من
جديد ،فستتنازل عن هذا الوسام الذي
ل ــم ول ــن ت ـكــون ب ـحــاجــة إل ـيــه كـشـهــادة
ُحسن سلوك ووطنية!».
ّ
ّ
«األخبار» توجهت إلى كتاب مكرسني
لسماع وجـهــات نظرهم إزاء مــا يطرأ
على حكاياتهم ورؤاه ــم بعدما يعيد
املـخــرجــون صياغتها بلغة الـصــورة؟
تقول عنود الخالد في حديثها معنا:
«أنــا مــع االخـتــاف فــي ال ــرأي ،مــن دون
ت ـح ــوي ــل األ ّم ـ ـ ــر إل ـ ــى ن ـ ـ ــزاع ف ــوض ــوي،
وق ـن ــاع ـت ــي أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن ل ـش ـخــص أن
ي ـ ّـدع ــي ال ــوص ــول لـلـمـعــرفــة ال ـتــامــة أو

ّ
ّ
أن رأي ــه هــو الـصـحـيــح .لـكــنـنــي واثـقــة
ّ ُ
مــمــا ك ـتــب فــي نـصــي وق ــد بـحـثــت عنه
لسنتني متواصلتني» .هذا عن املشكلة
التي حصلت أخيرًا في «حــرائــر» ،لكن
كيف ترى الخالد الحل في ما تتعرض
لــه الـنـصــوص مــن تــدخــات تـصــل إلــى
درج ــة اإلسـ ــاءة والتغيير ال ـجــذري ملا
ي ــري ــد ال ـك ــات ــب إي ـص ــال ــه؟ «قـ ــد تنتهي
هــذه اإلشكالية عندما يعطى الكاتب
حقوقه املادية واملعنوية ،ويطلع على
ال ـن ـتــائــج ّأو ًال ب ـ ـ ـ ّ
ـأول .عـلـيـنــا أن نعي
ّ
أن خ ـي ــال ال ـك ــات ــب أك ـب ــر م ــن أي حــالــة
إنـتــاجـيــة ،ويـفـتــرض أن يـكــون لــه قــرار
في اختيار املمثلني ومواقع التصوير.
ن ـحــن ال نـسـلــب امل ـخ ــرج ح ـقــوقــه ،لكن
ً
ي ـج ــب ض ـم ــان ح ـقــوق ـنــا ً ّأوال» ،ت ـقــول
الـكــاتـبــة ال ـســوريــة مـضـيـفــة« :ف ــي زمــن
ّ
األزمـ ــة ،أشـعــر أن الـكــاتــب ص ــار مطية
ُي ـط ـل ــب ل ـي ـك ـتــب وي ـن ـه ــي ن ـص ــا خ ــال
ً
ّ
ليعدل وغالبًا
شهرين مثال ،ثم يطلب
مــا يتقاضى أج ـرًا أقــل مــن زمــائــه في
العمل ،عدا عن اشتراط املنتج تفصيل
ّ
األدوار ح ـســب امل ـم ـث ـلــن .امل ـش ـك ـلــة أن
هـنــاك مــن تعلم كـيــف يقسم الصفحة
إل ـ ــى ق ـس ـم ــن أح ــدهـ ـم ــا ل ـل ـس ـي ـنــاريــو
واآلخ ــر لـلـحــوار ،فظن نفسه كــاتـبــا .ال
أريــد أن ُيفهم من كالمي ّ
االدع ــاء ،فأنا
مــا زلــت حـتــى اآلن فــي طــور التجريب
لـخــدمــة بـلــد أعـشـقــه وأع ـت ـبــره منجمًا
لألفكار».
ّ
مّــن جــانـبـهــا ،تـ ّـد ّعــي الـكــاتـبــة ري ــم حنا
أنـهــا ّأول مــن تــدخــل فــي العقد لصالح

حال رجب
في دور
«نازك العابد»
في مشهد
من «حرائر»

ال ـ ـكـ ــاتـ ــب .تـ ـ ـق ـ ــول« :ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،ال ـع ـق ــود
ّ
مجحفة جـدًا بحق الكتاب ،وغالبًا ما
تأتي لصالح املنتج ،لــذا أدخـلــت بندًا
ّ
يتعلق بــوجــوب الـتـشــاور مــع الكاتب
فــي حــال االضـطــرار للتعديل .فــي هذه
ال ـحــالــة ،ي ـكــون ه ـنــاك ت ــواط ــؤ مشترك
عـلــى ال ـنــص ،وبــالـتــالــي عـنــدمــا يـجـ ّـر ّب
الكاتب الــدفــاع عــن نجاح العمل ،فإنه
يدافع عن جميع العناصر ،كما يكون
شــري ـكــا ف ــي امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـج ــاه الـعـمــل
سـ ــواء ن ـجــح أم ف ـش ــل .وهـ ــذا ملصلحة
العمل وليس ض ـ ّـده» .مــن جهة ثانية،

ّ ّ ّ
ّ
تدعي ّريم حنا أنها أول
من تدخل في العقد لصالح
أصحاب النصوص
ت ـل ـفــت ك ــات ـب ــة م ـس ـل ـســل «ّ 24قـ ـي ــراط»
(إخـ ـ ــراج ال ـل ـيــث ح ـجــو) إل ــى أنـ ــه ربـمــا
أصـعــب مــا يمكن للمخرج أن يسمعه
ّ
من الكاتب أن «مــا ّقدمته ليس هو ّما
قصدته فــي حكايتي» .وتــوضــح حنا:
«تــاريـخـيــا كــان نـجــاح أي عمل ُينسب
ل ـل ـم ـخ ــرج ،وك ـن ــت م ــن أوائ ـ ـ ــل م ــن ق ــال
عـفـوًا ّأيـهــا املـخــرج مــا ّتدعيه وتنسبه
لنفسك هو في األصــل أفكار الكاتب».
ّ
هنا ،تــذكــر الكاتبة السورية بإضراب
ّ
ك ــت ــاب أم ـيــرك ـيــن ســاب ـقــا ع ـلــى خلفية
ّ
هذا املوضوع« :ولك أن تتخيل الدراما
ّ
كتاب .ذات ّ
مرة وبشكل انفعالي
بدون

ق ـل ــت ع ـل ــى املـ ــأ اذه ـ ـبـ ــوا إلـ ــى ج ــري ــدة
ّ
وأخ ــرج ــوه ــا ط ــامل ــا أن ال ـك ــات ــب لـيــس
موجودًا في الوعيكم».
أمــا بخصوص التغييرات التي تطرأ
عـلــى ال ـنــص ،فتعتقد كــاتـبــة «رســائــل
الـ ـ ـح ـ ــب وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب» (إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل
ّ
الـخـطـيــب) أن «الـتـغـيـيــر ي ـبــدأ عندما
يختار املخرج «لوكيشن» غير مطابق
ملــواص ـفــات ال ـنــص ،وهـنــا بــالـضــرورة
ّ
ستتغير الـعــاقــات بـمــا فيها الحالة
الـبـصــريــة ال ـتــي بـنــى ال ـكــاتــب رواي ـتــه
انـ ـط ــاق ــا م ـن ـه ــا وح ـس ـب ـم ــا تـخـيـلـهــا.
يتغير املكانّ ،
ّ
تتبدد كل
وحتمًا عندما
النص.
صاحب
ـا
ـ
ه
أراد
ال ــدالالت التي
ّ
فــالـكـتــابــة لـيـســت ح ـ ــورات ف ـقــط إن ـمــا
إيـمــاءات وحــالــة بصرية وبنية عامة
ُ
تسبك ّبانسجام».
رغـ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه يـ ـشـ ـت ــرط حـ ـ ـض ـ ــوره أثـ ـن ــاء
تـ ـص ــوي ــر الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن حـ ـي ــث ت ــوزي ــع
ّ
األدوار وغير ذلك ،إال أن للكاتب سامر
رض ـ ــوان رأي ـ ــا حــاس ـمــا ف ــي إشـكــالـيــة
ّ
ّ
«أعبر
الكتاب واملـخــرجــن .يقول لنا:
عـ ــن ح ــزن ــي عـ ـل ــى الـ ـخـ ـي ــال الـ ــروائـ ــي
وح ـب ـســه ض ـمــن شــريــط م ـص ـ ّـور ،لكن
مقتضى الحال يفرض هذا وقد دخلنا
ً
فـيــه .إذا كــان التصوير إذالال للقيمة
ّ
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة فـ ــي ح ـ ــال ت ـس ــل ـم ــه م ـخــرج
ّ
تصدى
سينمائي ب ــار ،فما بــالــك إذا
لسجن هــذا الـخـيــال عنصر تلفزيون
ب ـ ــائ ـ ــس؟» .ويـ ـت ــاب ــع ك ــات ــب «الـ ـ ـ ــوالدة
مــن ال ـخــاصــرة»« :عـنــدمــا تخلق عاملًا
ّ
حكائيًا وتشكله وفــق تـصـ ّـور صــارم

فــي ذهـنــك ،تـكــون مرحلة الــرضــى عن
النفس فــي أقصاها ،ثــم تبدأ املشكلة
حني تكتب ما ّ
تخيلته .هناك نقصان
كبير سيلحق بما ت ـصــورت ،وت ــزداد
املشكلة تعقيدًا وإحباطًا عندما يبدأ
م ـع ـمــل اإلن ـ ـتـ ــاج دورتـ ـ ـ ــه وي ـ ـحـ ـ ّـول مــا
تخيلته إل ــى صـ ــورة .حـيـنـهــا ،تشعر
ّ
أن مـ ــا أنـ ـج ــز أق ـ ــل م ـم ــا ك ـت ـب ــت ،وم ــا
كـتـبـتــه أق ــل م ـمــا ت ـخـ ّـي ـلــت» .ويـخـلــص
ّ
رضــوان إلــى أن «الكارثة الكبرى بعد
ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـدرج فــي الـقـلــة واالنـ ـح ــدار أن
ّ
ليصور نصف روايــة،
يأتي ربــع عقل
وت ـك ـت ـم ــل فـ ـص ــول ال ـخ ـي ــان ــة إذا ك ــان
ّ
يتصدى لعملك يرضى
املخرج الــذي
بــالـتـنــازالت واالن ـح ـن ــاءات ،ومــريـضــا
بــوهــم ال ـع ــارف أكـثــر مـنــك ،أو معتادًا
ّ
والسيد
على عبارة «حاضر سيدي».
ف ــي ه ـ ــذه امل ـع ـم ـع ــة ه ــو امل ـن ـت ــج ال ــذي
يـطـلــب ،فيستجاب .بــالـتــالــي ،يصبح
املـخــرج محاسب صــورة ال صانعها،
وت ـ ـغـ ــدو ال ـت ـس ــوي ــة ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ع ـم ـلــه.
أمــا النتيجة النهائية لـهــذه القباحة
املتفق عليها ،فهي أن يحقق صاحب
رأس املـ ــال كـلـفــة إن ـتــاج ـيــة شـحـيـحــة،
فيما يضمن املـخــرج فــرصــة عمل في
املوسم املقبل .وال ضير إذا حدث هذا
ّ
وتخيله».
على جثة مــا بـنــاه الـكــاتــب
مّــن هـنــا ،يعتبر كــاتــب «لعنة الطني»
أنه «ربما يحق للكاتب أن يصرخ رغم
ّ
ّ
إدراك ــه أن الـصــراخ لم يعد نافعًا ،ألن
من يتابعه ال يمتلك روايته األصلية،
وس ـي ـحــاك ـمــه ان ـط ــاق ــا م ـم ــا ش ــاه ــد».
لكن األس ــوأ بحسب رض ــوان أن يأتي
«يضمر كاتبًا قزمًا في داخله،
مخرج ّ ّ
فيتصور أنــه أقــدر منك على صناعة
األح ـ ــداث أو ال ـش ـخ ـص ـيــات أو نـهــايــة
الحكايةّ .
فيقرر تحويل هذا القزم إلى
عمالق على حسابك ،وتكون النتيجة
شبيهة بالحقيقة التي يمثلها مسخه
باملضمر واملعلن» .لكن أيــن التشارك
ف ــي ص ـنــاعــة امل ـس ـل ـســل؟ ي ــرد رض ــوان
ّ
ّ
ب ــأن ه ــذا كــلــه يـغـيــب «لـحـظــة االت ـفــاق
ّ
على أن الرواية عمل فردي ،وعليها أن
ّ
تتحول اآلن إلى فعل جماعي .للكاتب
رأيه وللمخرج رؤيته وللممثل الحق
فــي تضمني روح ــه وخـبــرتــه .تتحقق
في هذا االتفاق شروط بداية النجاح.
ّ
والنجاح ال ّيتساوى ألن هذه مسألة ال
يمتلك أي منا قرار الفصل فيها» .من
ّ
هنا ،يخلص رضــوان إلى أن الشراكة
يـنـبـغــي أن ت ـك ــون «هـ ــدف ال ـل ـقــاء بني
مخرج وكاتب وممثل وفني» .أخيرًا،
نسمع آراء قاسية مــن السيناريست
في ما يخص
املعروف نجيب نصير ّ
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،ل ـك ـنــه ي ـفــضــل تــأجـيــل
الـحــديــث فيها إعــامـيــا حـتــى يتمكن
من توجيه مالحظاته إلى آخر مخرج
«عجز عن حمل حكايتي ،فراح يعيث
بها فسادًا!».

على النت

«خطاب الكراهية» انتقائي ...حتى في بريطانيا
نادين كنعان
ال ت ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ت ـ ـجـ ــاه
املـ ـه ــاج ــري ــن األجـ ــانـ ــب إل ـ ــى أوروب ـ ـ ــا
على حاالت فردية ،بل تشمل أسماء
معروفة ،أشهرها البريطانية كايتي
ه ــوب ـك ـي ـن ــز الـ ـت ــي سـ ـب ــق أن أط ـل ـقــت
الكثير من التصريحات املقيتة .ذات
م ـ ّـرة تـحـ ّـدثــت عــن ض ــرورة استخدام
ال ـط ــائ ــرات لــوقــف امل ـهــاجــريــن الــذيــن
ي ـ ـحـ ــاولـ ــون عـ ـب ــور ال ـب ـح ــر األب ـي ــض
املـ ـت ــوس ــط ،وقـ ــارنـ ــت املـ ـه ــاج ــري ــن ب ـ
«الصراصير» ،قبل أن تقترح «إيجاد
ّ
محرقة كبيرة لتدمير كل القوارب».
انتشار العنصرية تجاه املهاجرين
ّ
م ـس ــأل ــة س ــل ـط ــت ع ـل ـي ـهــا ال ـص ـحــافــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـ ـضـ ــوء مـ ـ ـ ــرارًا خ ــال

ً
األسابيع املاضية ،مستشهدة أيضًا
كاميرون
بكالم رئيس الوزراء دايفد
ّ
حــن وصـفـهــم بــال ـ «أسـ ـ ــراب» كــأنـهــم
مجموعة من الحشرات.
أم ــام ه ــذا الــواقــع املـسـتـغــرب فــي بلد
م ـ ـعـ ــروف ب ـث ـق ــاف ــة ت ـق ـ ّـب ــل اآلخـ ـ ـ ــر ،لــم
ي ـس ـت ـطــع امل ـ ـس ـ ــؤوالن عـ ــن ح ـس ـ َ
ـاب ـ ْـي
و@dmreporter
@bestofthemail
(مجهوال الهوية) على تويتر ّ
تحمل
ُ
امل ــزي ــد .ه ـك ــذا ،ات ـخ ــذ الـ ـق ــرار بــإجــراء
اخ ـت ـبــار عـلــى قـســم تـعـلـيـقــات ال ـق ـ ّـراء
التابع للموقع اإللكتروني لصحيفة
«دي ـل ــي م ــاي ــل» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،بـهــدف
إظ ـه ــار م ـخــاطــر «تـطـبـيــع اس ـت ـخــدام
هذه اللغة املهينة» ،وفق ما ورد عبر
موقع «ميديوم».
«أردن ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن نـ ـ ـ ــرى درج ـ ـ ـ ــة ال ـت ــأي ـي ــد

ال ـتــي سـتـحـظــى بـهــا الـتـعـلـيـقــات إذا
اسـ ـت ــوحـ ـيـ ـن ــاه ــا م ـ ــن الـ ـب ــروب ــاغـ ـن ــدا
ال ـن ــازي ــة واس ـت ـبــدل ـنــا كـلـمــة ي ـهــودي
ب ـم ـه ــاج ــر» .ان ـط ــاق ــا م ــن م ـق ـطــع من
كتاب the pestilential miasma of the

قياس درجة التأييد للتعليقات
المستوحاة من البروباغندا النازية
 worldلقائد ُ«جبهة العمل األملانية»
روب ـ ــرت ل ــي ،ن ـشــر الـتـعـلـيــق ال ـتــالــي:
«ال ـصــراع مــع املهاجرين واض ــح .أي
تدبير موقت سيؤدي إلــى تدميرنا.
ال خ ـ ـيـ ــار س ـ ـ ــوى ح ـ ـ ــرب ب ـ ــا رح ـم ــة
بـكــل الــوســائــل املـمـكـنــة» .حـصــل هــذا

ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى  193ص ــوت ــا م ــؤي ـدًا،
مقابل ستة أصوات معارضة فقط.
من إصدار آخر للكاتب نفسه بعنوان
( The Jews or Usالـيـهــود أو نحن)،
اسـ ـت ــوح ــي ت ـع ـل ـيــق ث ـ ـ ــان« :إذا أراد
امل ـهــاجــرون ال ـق ـتــال ،نـحــن جــاهــزون.
لـطــاملــا أردنـ ــا ه ــذا مـنــذ وق ــت طــويــل.
ل ـ ــم يـ ـع ــد يـ ــوجـ ــد ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم م ـك ــان
للمهاجرينّ .إمــا نحن أو هم ،أحدنا
ي ـجــب أن ي ــرح ــل» .ه ــذا الـتـعـلـيــق لم
ي ـحــظ بـ ــأي م ـع ــارض ــة ،ب ــل أح ـ ــرز 55
صوتًا مؤيدًا.
كـ ــام هـتـلــر نـفـســه دخـ ــل ف ــي الـلـعـبــة
أيضًا عبر هــذا التعليق« :ال يساعد
الـلــه الــرجــل الـخـمــول أو الـجـبــان .وال
الـنــاس غير الـقــادريــن على مساعدة
أن ـف ـس ـهــم .ه ــذا امل ـب ــدأ يـنـطـبــق ه ـنــا».

أمــا النتيجة ،فكانت « 36ال» مقابل
« 6نعم».
الئـحــة الـتـعـلـيـقــات املـشــابـهــة طويلة
ّ
املحصلة خلص القائمان
جـدًا ،وفي
على @ bestofthemailو@dmreporter
ّ
إلــى الـقــول ب ــأن الـصــدمــة بحجم هذا
ال ـن ــوع م ــن الـتـعـلـيـقــات ع ـلــى مــواقــع
ّ
الصحف البريطانية «ولــدت صدمة
كـبـيــرة لــدي ـنــا ،ال سـ ّـيـمــا لـجـهــة الـكـ ّـم
ّ
تتضمنه
الهائل مــن الكراهية الــذي
املستخدمة».
اللغة
ّ
ّوتابعا بالقول إنــه «أردن ــا توضيح
أنه من السهل أن يصبح اللجوء إلى
خطاب الكراهية مسألة طبيعية جدًا،
إض ــاف ــة إل ــى إظ ـه ــار أهـمـيــة الـتــركـيــز
ً
على الناس وعلى الحقائق بدال من
ّ
التحيز».

