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الجامع األموي وجبل قاسيون ...وصرخة منى واصف
دمشق ــ وسام كنعان
ً
م ــرة ،كــانــت النجمة املخضرمة منى
واص ــف ( )1942فــي زي ــارة إل ــى كندا
ح ــن قـ ــال ل ـهــا ط ـب ـيــب س ـ ــوري مقيم
هـنــاك« :عندما غ ــادرت الـشــام ،بقيت
أتـ ــذكـ ــر ث ــاث ــة أش ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام:
ال ـج ــام ــع األم ـ ـ ــوي ،وج ـب ــل قــاس ـيــون،
وص ــرخ ــة م ـن ــى واص ـ ــف ف ــي «أس ـع ــد
الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوراق»» .ل ـيــس غــري ـبــا ش ـع ــور ذاك
امل ـغ ـت ــرب ،ط ــامل ــا أن س ـن ــوات الـعـطــاء
املـ ـ ــديـ ـ ــدة أح ـ ــال ـ ــت «سـ ـ ـي ـ ــدة ال ـش ــاش ــة
السورية» إلى هرم فني وقعه مزلزل.
ال ـ ـكـ ــاريـ ــزمـ ــا الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــرة والـ ـسـ ـط ــوة
األنثوية الساطعة تشعران املشاهد،
بأنه أمام حشد من نساء قادرات على
تغيير العالم ،وقد جمعن في حظوة
هذه املمثلة .ربما بدأت هذه التركيبة
م ــن الـجـيـنــات ال ــوراث ـي ــة كــونـهــا ابـنــة
زواج مــدنــي مـتـمـ ّـرد ه ــدم الـبــائــد من
الـ ـ ـع ـ ــادات ،وتـ ـف ـ ّـوق ع ـلــى ال ـب ــال ــي مــن
التقاليد بضربة واحدة .والدها كردي
ّ
وتزوج
من املوصل ،هاجر إلى الشام،
شابة مسيحية وأنجبا بنات .لم يكن
لديه مشكلة في أن يعملن في مختلف
أنـ ـ ـ ــواع الـ ـفـ ـن ــون .ه ـ ـكـ ــذا ،ب ـ ـ ــدأت مـنــى
بمهنة عــرض األزي ــاء ،قبل أن تتقدم
إلى مسابقة في «املسرح العسكري»
ّ
وتتعي راقصة في ستينيات القرن
املنصرم ،وفترة الوحدة بني سوريا
وم ـ ـصـ ــر ح ـ ــن كـ ــانـ ــت الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـغ ـلــي
ب ـحــالــة ان ـف ـتــاح واضـ ـح ــة ،وح ــراك ــات
فنية عديدة .بعدها ،انتقلت واصف
للعمل فــي امل ـســرح الـقــومــي ،وقـ ّـدمــت
عـبــر تــاريـخـهــا الـعــديــد مــن الـعــروض
املـســرحـيــة مـنـهــا« :ت ــاج ــر الـبـنــدقـيــة»
لشكسبير (إخـ ــراج رفـيــق الـصـبــان)،
و«الزير سالم» أللفريد فــرج ،و«حرم
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر» لـ ـب ــرانـ ـيـ ـس ــاف
نوشيتش (إخراج أسعد فضة).
ورغم شغلها السينمائي املتكرر في
تلك الفترة ،إال أنها تأثرت بما قالته
عنها الصحافة ذات مرة بأنها ملكة

في املسرح ،وكومبارس في غير ذلك.
النظرة النقدية كان لها أن تتغير يوم
اخ ـت ــاره ــا امل ـخ ــرج مـصـطـفــى الـعـقــاد
لتلعب دور هند بنت عتبة في فيلم
«الــرســالــة» ( .)1975سـيـكــون مشهد
االنـتـقــام مــن حـمــزة بــن عـبــد املطلب،
وأكل كبده ،بمثابة استشراف منطقي
بــارع ،ملا وصلنا إليه اليوم بعد هذا
اإلرث املـ ـل ــيء ب ــالـ ـح ــروب ،والـ ــدمـ ــاء،
وأك ــل الـقـلــوب وق ـطــع ال ـ ــرؤوس .على
ّ
جانب مقابل ،ستتمكن واصــف قبل
زمــن الفضائيات واأللـ ــوان حتى من
ص ــوغ ده ـشــة متابعيها عـبــر عقود
طويلة ،يــوم لعبت دورًا رئيسيًا في
س ـبــاع ـيــة «أسـ ـع ــد الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوراق» ()1975
للمخرج عالء الدين كوكش عن رواية
ص ــدق ــي اس ـمــاع ـيــل «الـ ـل ــه وال ـف ـق ــر»).
ال ـص ــرخ ــة ق ـ ــادت ع ـ ــددًا م ــن املـمـثــات
املـكــرســات ال ـيــوم إل ــى عــالــم التمثيل.
أيضًا ،ستهدهد واصف جراح حشد
م ــن ال ـج ـم ـه ــور يـ ــوم ت ـغ ـنــي ف ــي أح ــد
أعمالها القديمة «هاألسمر الـلــون».
كذلك وهــي تــردد اآليــة القرآنية التي
تـ ـق ــول «سـ ـ ــام قـ ــوال م ــن رب رح ـي ــم»
ّ
ب ـي ـن ـمــا ت ـغ ــط ــي أبـ ـن ــاء ه ــا ف ــي ال ـل ـيــل،
س ـت ـع ـيــد ت ـج ـس ـيــد ال ـل ـق ـطــة ال ـيــوم ـيــة
مل ــاي ــن األمـ ـه ــات ،وت ـع ـيــد تــدويــرهــا
لكن بجرعات مفرطة من الحميمية،
والتقاطات إنسانية عالية ،إلى درجة
ال يمكن ملشاهدها حبس دموعه.
ّ
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزان اإلبـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ــدى امل ـم ـث ـل ــة
الـقــديــرة ال يـنـضــب ،بــل إن صاحبته
قــادرة دومــا على اإلده ــاش ،وإن كان
ال ـت ـنــويــع وال ـت ــراك ــم سـيـصـبـحــان مع
الكم الغزيز من الساعات التلفزيونية
التي تعمل بها ،ضربًا من املستحيل.
إال أن ال ـه ــال ــة الـ ـخ ــاص ــة ،وال ـث ـب ــات،
وال ـج ــدي ــة املـطـلـقــة ف ــي ال ـت ـعــاطــي مع
الشخصيات ،هــي التي تصنع مجد
واصـ ــف وت ـمــايــزهــا ح ـتــى اآلن .مما
زاد سجلها الـعــريــق بصفحة نجاح
إضــافـيــة ل ــدى لعبها دور «إم جبل»
ف ــي «ال ـه ـي ـبــة» (ه ـ ــوزان عـكــو وســامــر

البرقاوي ـ  .)2017ال مساحة هنا إال
لإلمالء بصورة قطعية ،كأنها قائد
عسكري ميداني .سطوتها العاطفية
ّ
كأم تطاع من دون تردد أو تفكير ،من

تستعد ألداء دورها في الجزء
الثاني من «الهيبة»
قبل ابنها «شيخ الجبل» (تيم حسن)
ستحيل تلك السطوة ،بــدهــاء سيدة
ال تـهــادن ،إلــى أوامــر قاسية ال يمكن

ّ
ّ
ردهـ ــا .حــالـيــا تتحضر واص ــف ألداء
دورها في الجزء الثاني من املسلسل
الذي يفترض أن يبدأ تصويره مطلع
ال ـع ــام امل ـق ـب ــل ،فـيـمــا تـمـضــي يــومـهــا
حاليًا بما يشبه اإلجازة كما اعتادت
في كل صيف منذ العاشرة صباحًا
حتى الخامسة مساء في املسبح!
مشكلة منى واصــف الوحيدة بأنها
تاريخ عامر ،ومتحف فني نادر ليس
عـلــى بــابــه حـ ـ ّـراس .ل ــذا ،فــإنــه مـتــروك
ل ـق ــراره ــا الـش ـخ ـصــي بــالـتـغـلــب على
وحدتها ليس في القراءة فحسب ،بل
أيضًا بمزيد من الشغل مهما كانت

نوعيته ،إلى درجة أنها ّ
قدمت أدوارًا
في مسلسالت دخيلة ومتهاوية على
صعيد القيمة الفنية مـثــل «جريمة
شـغــف» و«س ـمــرا» وغيرهما الكثير.
ق ــد ت ـح ـتــاج نـجـمــة «أسـ ـ ــرار املــدي ـنــة»
(حسن سامي يوسف ونجيب نصير
ـ ـ هـشــام شربتجي) إلــى إدارة أعمال
ثــاقـبــة تحميها م ــن ال ـخ ـي ــارات الـتــي
ال تليق بمشوارها الــدســم ،وتضمن
اس ـت ـم ــراري ــة مـكــانـتـهــا االسـتـثـنــائـيــة
ال ـتــي حـفــرتـهــا بــأظــافــر مــن ذه ــب في
وجدان أجيال متالحقة.

برمجة

عودة البرامج الفنية «ذا فويس» نجم الخريف
زكية الديراني
ال ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات جـ ـ ــذريـ ـ ــة فـ ـ ــي ب ــرم ـج ــة
الـ ـخ ــري ــف امل ـن ـت ـظ ــرة بــال ـن ـس ـبــة ّإل ــى
ال ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـفـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـح ــض ــر
لـ ـه ــا الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــات .جـ ـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال
التلفزيونية واحد تقريبًا بني العام
املــاضــي وال ـعــام الـحــالــي ،باستثناء
بـ ـع ــض الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ال ـت ــي
ستبصر النور قريبًا .في  lbciباتت
برمجة الخريف واضحة تقريبًا ،إذ
ّ
يصور طوني بارود حاليًا برنامجه
الفني الترفيهي  The Playlistالذي
يجمع عددًا من املغنني ويتسابقون
فــي ال ـغ ـنــاء .الـعـمــل الـتـلـفــزيــونــي ّ لن
يـكــون الــوحـيــد لـلـمـقـ ّـدم ،بــل يحضر
أي ـ ـضـ ــا ل ـع ـم ــل آخـ ـ ــر ي ـح ـم ــل عـ ـن ــوان
ّ
يحدد موعد
«السهرة عنا» ،لكن لم
ّ
بثه.
ت ـ ـبـ ــدو  lbciم ـط ـم ـئ ـن ــة م ـ ــن ن ــاح ـي ــة
الـبــرامــج الفنية ،فهي فــازت بعرض
برنامجي «ذا فــويــس» و«ذا فويس
ك ـ ـ ـيـ ـ ــدز» ال ـ ـلـ ــذيـ ــن تـ ـق ـ ّـدمـ ـهـ ـم ــا mbc
مباشرة على الهواء.
بعد االتفاقية التي ّ
تم توقيعها بني
القناة املحلية والشبكة السعودية
قبل أكثر من عام ،فازت محطة بيار
الـضــاهــر بـبــث أه ـ ّـم عـمـلــن غنائيني
ح ــال ـي ــا .إذ تـ ـع ـ ّـول  lbciك ـث ـي ـرًا عـلــى
«ذا ف ــوي ــس ك ـ ـيـ ــدز» ال ـ ـ ــذي يـحـصــد
ّ
أكـبــر نسبة إع ــا ّن ــات ،خـصــوصــا أن
موسمه ّ
األو ّل حقق نسبة مشاهدة
قـيــاسـيــة وبــث ـتــه  mtvبــال ـتــوازي مع

 .mbcل ـكــن ك ــال ـع ــادة ،تـغـيــب بــرامــج
ال ـ ـ «تـ ــوك ش ــو» الـفـنـيــة ع ــن  ،lbciإذ
اسـ ـتـ ـب ــدل ــت تـ ـل ــك األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ـب ـعــض
ال ـف ـقــرات الـفـنـيــة ال ـتــي دخـلــت ضمن
ال ـب ــرام ــج االج ـت ـمــاع ـيــة والـتــرفـيـهـيــة
ع ـل ــى غـ ـ ــرار «لـ ـه ــون وبـ ـ ــس» ل ـه ـشــام
ح ــداد ال ــذي يـسـتـضـيــف فـنــانــن في
إطار ساخر وكوميدي.
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـش ـه ــد
«الـ ـج ــدي ــد» ب ـع ـ ّـض ال ـت ـغ ـي ـي ــرات فــي
بــرمـجـتـهــا ،تـتـمــثــل فــي ع ــودة رابـعــة

ّ
تتحضر  mtvلعرض موسم
جديد من «ديو المشاهير»
الذي تقدمه أنابيال هالل
الزيات (الصورة) إلى األعمال الفنية
ال ـحــواريــة .بـعــدمــا قـ ّـدمــت  4حلقات
مـ ــن ب ــرن ــام ــج «أح ـ ـلـ ــى نـ ـ ــاس» الـ ــذي
عــرض قبل حـلــول شهر الـصــومّ ،
تم
االتفاق على تقديم موسم كامل من
«أحـلــى ن ــاس» .الــافــت فــي الحلقات
املقبلة املتوقع عرضها فــي برمجة
الخريف ،أن ضيوف رابعة يتنوعون
بــن الفنانني املصريني والسوريني
والـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن مـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ه ــان ــي
ش ــاك ــر ومـ ـي ــري ــام ف ـ ـ ــارس ،وس ـي ـقــف
ال ـض ـيــف ع ـلــى م ـس ــرح كـبـيــر وي ـق ـ ّـدم
أع ـمــالــه ال ـجــديــدة وال ـقــدي ـمــة .كــذلــك،
ط ــرح طــونــي خـلـيـفــة ف ـكــرة بــرنــامــج

فني شبيه ببرامجه السابقة التي
عــرفــت ش ـهــرة عـلــى ال ـشــاشــة أهمها
«ساعة بقرب الحبيب» ،لكن سيعاد
تقديمه بطريقة جديدة تتناسب مع
امليزانية التي ستخصصها املحطة.
ل ــذل ــك ،يـنـتـظــر املـ ـق ـ ّـدم اج ـت ـمــاعــه مع
الـقــائـمــن عـلــى «ال ـجــديــد» للموافقة
على العمل .وفــي حــال لــم يـ ّـوفــق في
ت ـلــك ال ـف ـك ــرة س ـي ـعــود إل ــى ال ـبــرامــج
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ل ـكــن ب ـف ـكــرة مختلفة
عن «العني بالعني» الذي ّ
قدمه العام
ّ
املاضي .في السياق نفسه ،تعد mtv
من أكثر القنوات التي تعطي حيزًا
كبيرًا لألعمال الفنية.
إذ صـ ّـور رجــا نصر الــديــن ورودلــف
ه ــال حـلـقــة تـجــريـبـيــة م ــن بــرنــامــج
جــديــد يـشـبــه «امل ـت ـهــم» ال ــذي قـ ّـدمــاه
ســابـقــا عـلــى  .lbciالـعـمــل ع ـبــارة عن
«توك شو» يستضيف فيه ّ
املقدمان
وجـ ـه ــا مـ ـع ــروف ــا ،وت ـ ـتـ ـ ّـم م ـح ــاورت ــه
هجومي نوعًا ما.
بأسلوب ّ
ك ـمــا ت ـت ـحــضــر  mtvل ـع ــرض مــوســم
ج ــدي ــد م ــن «دي ـ ــو امل ـش ــاه ـي ــر» ال ــذي
ت ـق ــدم ــه أن ــابـ ـي ــا ه ـ ـ ــال ،وي ـت ـض ـ ّـمــن
منافسة بني الغناء .يجمع املشروع
مجموعة مــن املمثلني على املسرح
يـتـبــارون بالغناء ،ليفوز واحــد في
ال ـن ـهــايــة ،عـلــى أن ي ـعــود ري ــع الـفــوز
إلح ــدى الـجـمـعـيــات اإلنـســانـيــة .إذًا،
مجموعة بــرامــج فنية عــائــدة قريبًا
إلــى الـشــاشــة ،وســط غـيــاب البرامج
«الثقيلة» التي اختفت منذ سنوات
ّ
وحلت مكانها املشاريع «الخفيفة».

