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وجهًا لوجه

ثناء دبسي« ...قلعة» الدراما السورية و«أمها» الحنون
في رمضان المقبل،
تطل النجمة السورية في
«ترجمان األشواق» (إخراج
محمد عبد العزيز عن
نص فيلم له ،أعاد كتابته
بشار ّ
عباس) حيث ّتجسد
دور والدة
البطل .إنها األم ً
ّ
المثالية التي تشكل معادال
لسوريا التي تريد أن تلم
أبناءها
دمشق -وسام كنعان
فـ ــي ب ـي ــت ح ـل ـب ــي م ـ ـسـ ـ ّـور ب ــال ـط ــرب،
ول ــدت املـمـثـلــة ال ـســوريــة املـخـضــرمــة
ث ـنــاء دب ـســي ( ،)1941لـتـحـتــل قلعة
امل ــديـ ـن ــة األث ـ ــري ـ ــة ،م ـس ــاح ــة واس ـع ــة
م ــن ذاك ــرتـ ـه ــا وه ــام ـش ــا خ ــاص ــا فــي
عالقتها ،بعاصمة الشمال السوري،
ال ـت ــي احـتـضـنــت س ـن ــوات طفولتها
ومراهقتها.
ال ـش ـي ـفــرة ال ـتــي أس ـســت للشخصية
الشغوفة بالفن ،كانت سهرات السمر
التي تضيء ليالي العائلة البسيطة.
كـ ــان وال ــده ــا ي ـتــولــى م ـه ـمــة ال ـعــزف
ع ـلــى الـ ـع ــود ،بـيـنـمــا يـعـتـلــي خــالـهــا
م ـن ـصــة الـ ـغـ ـن ــاء .ذلـ ــك أك ـث ــر م ــا عـلــق
فــي ذهــن نجمة «زمــن الـعــار» (حسن
سامي يوسف ونجيب نصير ورشا
شربتجي) من أيــام الطفولة ،إضافة
إلـ ـ ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات األول ـ ـ ـ ــى ل ــدخ ــول ـه ــا
م ــدرس ــة ال ــراهـ ـب ــات .ه ـن ــاك ،تلمست
درب الصعود إلى املسرح ،ومواجهة
الـجـمـهــور لـلـمــرة األولـ ــى ،واخـتـبــرت
بطريقة بكر شـعــورًا غريبًا للخوف
املمزوج باملتعة .كانت املدرسة تقيم
دوم ـ ــا ح ـف ــات ي ـص ــدح ف ـي ـهــا صــوت
ّ
ثناء التي تعلمت الغناء وأحبته قبل
التمثيل.
بعد سـنــوات ،أتــت النقلة األول ــى في

م ـش ــواره ــا :ال ـت ـقــت ب ـع ـ ّـراب ــة س ـنــوات
ال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة وهـ ـ ـ ــي مـ ـ ــديـ ـ ــرة امل ـ ــدرس ـ ــة
الخاصة التي انتقلت إليها وكانت
ت ـه ــوى ال ـف ــن وت ـخـ ّـصــص ل ــه هــامـشــا
كـبـي ـرًا ف ــي مــدرس ـت ـهــا .بـتـلــك ال ـحــال،
أتـ ـي ــح ل ـل ـط ـف ـلــة امل ــوه ــوب ــة م ـم ــارس ــة
هوايتها في التمثيل والغناء أثناء
سنوات الدراسة ،مستفيدة من نشاط
املسرح املدرسي .ثم خطت مع أختها
املمثلة ث ــراء دبـســي خـطــوة إضافية
بـ ــاالن ـ ـت ـ ـسـ ــاب إل ـ ـ ــى فـ ــرقـ ــة «امل ـ ـسـ ــرح
ال ـش ـع ـبــي» ف ــي مــدي ـنــة ح ـل ــب .قــدمــت
ال ـف ــرق ــة ع ــروض ــا ج ـمــاه ـيــريــة جــالــت
مــدنــا عربية مثل الـقــاهــرة وغ ــزة .ثم
كانت املفاجأة الكبيرة بالنسبة إلى
ال ـعــائ ـلــة امل ـحــاف ـظــة ،ع ـنــدمــا أخ ـبــرت
ثـنــاء والــدي ـهــا أنـهــا تــريــد الـسـفــر مع
أخ ـت ـهــا إل ــى دم ـشــق الحـ ـت ــراف ال ـفــن.
رغ ــم أن ال ـخ ـبــر ن ــزل م ـثــل الـصــاعـقــة
ً
عـلــى الـعــائـلــة ،إال أن األب ك ــان رجــا
متفهمًا .وصــل إلــى اتفاق مع ابنته،
ال ـت ــي جـعـلـتــه ي ـب ــارك خ ـي ــاره ــا ،رغــم
أن امل ـج ـت ـم ــع فـ ــي ذلـ ـ ــك الـ ــوقـ ــت ك ــان
ي ــرى الـتـمـثـيــل عـيـبــا ال يـمـكــن لـفـتــاة
«محترمة» أن تقترب منه.
فــي دم ـشــق ،انـتـسـبــت لـفــرقــة املـســرح
القومي ،وقدمت العديد من العروض
مع الجيل املؤسس للدراما السورية
أمـ ـث ــال ال ــراحـ ـل ــن رف ـي ــق الـسـبـيـعــي،
وي ــوس ــف حـ ـن ــا ،وعـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن آل
ّ
رشـ ـ ـ ــي ،وك ـ ــان ـ ــت ت ـت ـس ــل ــم م ـ ــن خ ــال
ش ـغ ـل ـه ــا امل ـ ـسـ ــرحـ ــي ه ـ ـ ــذا م ـف ــات ـي ــح
املـ ـهـ ـن ــة ،ك ــأنـ ـه ــا ت ـخ ـض ــع لـ ــورشـ ــات
ع ـم ــل م ـك ـث ـفــة وت ــدريـ ـب ــات مـمـنـهـجــة
فــي واحـ ــدة مــن األكــادي ـم ـيــات املهمة
وامل ـخ ـت ـص ــة فـ ــي فـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل .أم ــا
تجربتها التلفزيونية األول ــى ،فقد
كانت مع املخرج عالء الدين كوكش
ف ــي مـسـلـســل «ح ـ ــارة ال ـق ـص ــر» .وفــي
زحمة العمل ،التقت باملمثل واملخرج
سـلـيــم ص ـبــري الـ ــذي ستجمعها به
ق ـص ــة ح ــب تـ ـت ــوج بـ ـ ـ ــزواج ،وم ـ ــن ثــم
بعائلة نجمتها املمثلة املعروفة يارا
صـبــري .تـبــاعــا ،أج ــادت دبـســي لعب
دور األم بطريقة احترافية ومتنوعة،
استلهمت مــن مشاهداتها اليومية
وتفاصيلها الحياتية ردود فعلها

وطريقة تعاطيها مع املشاهد .دأبت
عـلــى الـتـنــويــع ف ــي شـكــل ومـعـطـيــات
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ولـ ـ ــو ك ــان ــت م ـح ـكــومــة
بقالب واح ــد بــات يتكرر فــي الكثير

تثني على طريقة عمل
المخرج محمد عبد العزيز
م ــن األعـ ـ ـم ـ ــال .ت ــرك ــت ب ـص ـم ـت ـهــا فــي
ّ
أع ـم ــال حـلـبـيــة لـلـمـعــلــم هـيـثــم حقي
مثل «سيرة آل الجاللي» و«الثريا».
ك ــذل ــك ،ب ــرع ــت ف ــي «ذكـ ــريـ ــات الــزمــن
الـقــادم» ومــا زال الجمهور يتذكرها
فـ ـ ــي «غـ ـ ـ ـ ـ ــزالن فـ ـ ــي غ ـ ــاب ـ ــة الـ ـ ــذئـ ـ ــاب»

لــرشــا شــربـتـجــي .إال أن خصوصية
دورهـ ــا فــي «زم ــن ال ـع ــار» للمخرجة
ذاتـهــا ،ظلت األكـثــر عمقًا .فــي اآلونــة
األخ ـي ــرةّ ،أدت دب ـســي دورًا رئيسيًا
ف ــي م ـس ـل ـســل «ت ــرجـ ـم ــان األش ـ ـ ــواق»
(إخــراج محمد عبد العزيز عن نص
فيلم لــه ،أع ــاد كتابته بـشــار عـ ّـبــاس،
وتـنـتـجــه املــؤس ـســة ال ـعــامــة لــإنـتــاج
اإلذاع ــي والتلفزوني ـ سيعرض في
رمضان املقبل) .تلعب في هذا العمل
دور وال ـ ـ ــدة ال ـب ـط ــل ن ـج ـيــب (ي ـ ــؤدي
شخصيته عباس الـنــوري) .عن هذا
الدور ،تقول لنا:
«أل ـع ــب ه ـنــا دور األم امل ـثــال ـيــة الـتــي
تنحو بــأدائـهــا والـشـكــل ال ــذي بنيت

ً
عـلـيــه ،لـتـكــون م ـعــادال لـســوريــا .هــذه
األم الكبيرة تحاول أن تلم أبناءها.
تعيد من سافر ،وتصالح من يزعل،
وتبذل جهدها لتكون عائلتها تحت
جناحيها».
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ال تـ ـت ــرد ال ـن ـج ـمــة
املخضرمة في إبداء بعض القلق إزاء
ازدح ــام املــواســم بــاألعـمــال ،مــن دون
قـ ــدرة الـجـمـهــور عـلــى الـتــركـيــز على
عـمــل واحـ ــد يـحـمــل مـضــامــن هــامــة،
وتبدي اعجابها بالورق الذي قرأته،
وال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ع ـم ــل ب ـه ــا م ـخــرج
املسلسل محمد عبد العزيز ،وتتمنى
ً
أن ينال الجهد الــذي بــذل قبوال بني
الجمهور.

من مسلسل «الزعيم» لبسام المال

كارمن لبس «خطفتها» الدراما المصرية
زكية الديراني
ال تـ ـح ـ ّـب كـ ــارمـ ــن ل ـ ّـب ــس (ال ـ ـصـ ــورة)
ال ـح ّــوارات الصحافية الـطــويـلــة ،بل
ت ـف ــض ــل إع ـ ـطـ ــاء أجـ ــوبـ ــة م ـخ ـت ـصــرة
ُ
عــن كــل األسـئـلــة الـتــي تـطــرح عليها.
تبتعد املمثلة اللبنانية عن األضواء
نوعًا ما هذه األيام ،مكتفية بنشاط
خ ـ ـج ـ ــول ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ّ
لتعبر عن بعض األفكار
االجتماعي
التي تدور في بالها.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة ،لــم
ّ
ت ــت ـض ــح ب ـع ــد ال ـخ ــري ـط ــة ال ــدرامـ ـي ــة
النهائية لرمضان املقبل أمام كارمن،
ل ـك ـن ـهــا س ـت ـســافــر ق ــري ـب ــا إلـ ــى مـصــر
لتصوير الجزء الثاني من املسلسل
املـصــري «الــزيـبــق» (سـيـنــاريــو وليد
ي ــوس ــف ،وإخـ ـ ــراج وائـ ــل ع ـبــد ال ـل ــه).
عن مشاركتها في املحروسة ،تقول
لبس في حديث إلى «األخبار»« :أبدأ
في تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل
تصوير «الزيبق» في القاهرة .بعد
ع ـ ــرض امل ــوس ــم ّ
األول ف ــي رم ـض ــان
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،نـ ـج ــح الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ج ــذب
االن ـت ـبــاه ،وسـيـعــرض خ ــال املــوســم
املـنـتـظــر ف ــي ش ـهــر ال ـص ــوم امل ـق ـبــل».
لكن مــا سـ ّـر تــواجــدهــا فــي املشاريع
امل ـصــريــة ف ــي الـسـنـتــن األخ ـيــرتــن؟
تـجـيــب نـجـمــة مـسـلـســل «ك ــارام ـي ــل»

(تــألـيــف م ــازن طـ ّـه وإخـ ــراج إيـلــي ف
حبيب) مــؤكــدة أنــه «فــي املحروسة،
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـفـ ـن ــي أسـ ـ ـ ـ ــرع ،وك ــذل ــك
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص
ّ
تتضمن أدوارًا تعطي مساحة كبيرة
للشخصية» .تدور أحداث «الزيبق»
ب ــن عــا ّمــي  1998و ،2003ويـتـطـ ّـرق
إل ــى م ـل ــف ــات االس ـت ـخ ـب ــارات الـعــامــة
املصرية.
على الضفة األخــرى ،انتهت كارمن
أخـ ـيـ ـرًا م ــن ت ـصــويــر الـ ـج ــزء ال ـثــانــي
من مسلسل «بلحظة» (كتابة ندين
جابر ،وإخراج أسامة الحمد ،وإنتاج
شركة «الـصــدى») الــذي ُيكشف عنه
أواخر تشرين األول (أكتوبر) املقبل
عـلــى قـنــاة «ال ـجــديــد» .املـسـلـســل هو
تـكـمـلــة ل ـل ـجــزء ّ
األول الـ ــذي شــاهــده
ّ
الـنــاس فــي رمـضــان  ،2017وتجسد
فيه ّلبس دور «رب ــى» ،العقل املدبر
ل ـع ـش ـيــرة «دي ـ ـ ــب» ص ــاح ـب ــة ال ـن ـفــوذ
ال ـ ـ ــواس ـ ـ ــع وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة املـ ـطـ ـلـ ـق ــة فــي
منطقتها ،وحتى خارجها .لكن ملاذا
ُ
تقبل القنوات اللبنانية على عرض
امل ـس ـل ـس ــات امل ـح ـل ـيــة هـ ــذه ال ـف ـت ــرة؟
ّ
تــرى كــارمــن أن «املـشــاهــد اللبناني
يـ ـطـ ـل ــب تـ ـل ــك األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وي ـس ـت ـم ـت ــع
ف ـي ـهــا .ال تـ ــزال امل ـس ـل ـســات بـحــاجــة
إل ــى تـشـجـيــع ل ـكــي ي ـت ـ ّـم تـصــديــرهــا
إلــى الــدول األخ ــرى .يجب رفــع سعر

ال ـح ـل ـق ــة ،ودعـ ـ ــم اإلن ـ ـتـ ــاج وت ـط ــوي ــر
الصورة وكل ما له عالقة باملشروع
الــدرامــي .ال يــزال املسلسل اللبناني
محصورًا بعدد من القنوات املحلية
فـحـســب ،مــن دون أن يـتــم بيعه إلــى
الخارج».
لـ ـك ــن هـ ــل تـ ـق ــرأ امل ـم ـث ـل ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
جديدة؟ تنفي كارمن ذلك
نصوصًا
ّ
م ـش ـيــرة إل ــى أنـ ــه ال م ـشــاريــع أخ ــرى

المسلسالت المحلية بحاجة
ال تزال
ّ
إلى تشجيع ليتم تصديرها
باستثناء «بلحظة» إلى جانب زياد
برجي ويوسف حـ ّـداد وإلسا زغيب
وروان ط ـح ـط ــوح ونـ ـيـ ـك ــوال مــزهــر
وسـيـنـت ـيــا خ ـل ـي ـفــة ،و«ال ــزيـ ـب ــق» مع
النجوم املصريني :كريم عبدالعزيز،
وشــريــف منير ،وريـهــام عبدالغفور
وطـلـعــت زك ــري ــا .بــاخـتـصــار تنشغل
ب ـط ـلــة م ـس ـل ـســل «اإلخ ـ ـ ـ ــوة» بـعـمـلــن
ُ
سيعرضان تباعًا على ّ قناة محلية
وأخ ـ ــرى ّ م ـص ــري ــة ،إال أنـ ــه ص ــار من
ّ
تطل فــي فيلم ّ
«حبة
املــؤكــد أنـهــا لــن
ً
ّ
ك ــرامـ ـي ــل» ال ـ ــذي ي ـش ــك ــل اس ـت ـك ـم ــاال
ملسلسل «كاراميل» الذي أثار ضجة
في رمضان املاضي.

