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ثقافة وناس تلفزيون

الدراما اللبنانية اليوم ...هل عـا
المسلسالت المقتبسة« ...وصفة سحرية»
نادين كنعان
االق ـت ـب ــاس ش ــائ ــع ف ــي مـ ـج ــاالت الـفــن
كافة ،ال ّ
سيما على صعيدي السينما
واملسلسالت ،فيما تتباين اآلراء حول
معاييره وطبيعته وأصــول تطبيقه.
ّ
يعج أرشيف الدراما العربية بأمثلة
عـ ــن أع ـ ـمـ ــال م ـق ـت ـب ـســة عـ ــن ن ـصــوص
أدبية ،أو نسخ من مسلسالت سابقة،
أجـنـبـيــة ف ــي مـعـظـمـهــا .لـكــن املــاحــظ
ّ
أن االقتباس أو التعريب ،ســواء كان
أمينًا لألصل أو ينطلق من الخطوط
ال ـعــامــة لـحـيــاكــة حـبـكــة وشخصيات
وقصص مختلفةّ ،
تحول في السنوات
امل ــاض ـي ــة إلـ ــى «م ــوض ــة» أو «وص ـفــة
س ـح ــري ــة» ت ـل ـ ّـبــي ح ــاج ــات املـنـتـجــن
والشاشات العارضةُ .س ّجل االنتشار
الـ ـج ــدي ــد لـ ـه ــذه الـ ـظ ــاه ــرة م ــع والدة
مشاريع الدراما العربية املشتركة مع
بدء عرض «روبي» ( )2012من بطولة
سـيــريــن عـبــد ال ـن ــور ومـكـسـيــم خليل
وأم ـيــر كـ ـ ــرارة ...عـلــى م ــدى  90حلقة،
ع ـ ّـرب ــت ك ـل ــودي ــا مــرش ـل ـيــان املـسـلـســل
لتنجز
املـكـسـيـكــي «روبـ ـ ــي» ()2004
ّ
نسخة عربية مــن إخ ــراج رامــي حنا،
ب ـن ــاء ع ـلــى ات ـف ــاق ب ــن  mbcواملـنـتــج
ال ـس ــوري ال ــراح ــل أدي ــب خـيــر (ســامــة
لإلنتاج) .ثـ ّـم كـ ّـرت سبحة مسلسالت
الـ «بان أراب» ،لنشاهد «لعبة املوت»
( 2013ـ ـ ـ ك ـت ــاب ــة ري ـ ــم ح ـن ــا وإخ ـ ــراج
الليث حجو) الــذي يستند إلــى فيلم
 1991( Sleeping With The Enemyـ
إخراج جوزف روبن) املقتبس بدوره
عــن روايـ ــة بــالـعـنــوان نفسه لنانسي
ب ــراي ــس .ف ــي  ،2014كـ ــان امل ــوع ــد مع
«ل ــو» (إع ــداد بــال ش ـحــادات ونــاديــن
ج ــاب ــر ،وإخ ـ ـ ـ ــراج س ــام ــر الـ ـب ــرق ــاوي)
ال ــذي اعـتـمــد عـلــى الـقـصــة الرئيسية
للفيلم األميركي ( unfaithfulخائنة)
للمخرج أدريان لني ،تبعه «تشيللو»
(كتابة نجيب نصير وإخ ــراج سامر
بــرقــاوي) فــي السنة التالية عــن فيلم
( Indecent Proposalعـ ـ ـ ــرض غـيــر
الئــق ـ  /1993إخــراج أدريــان لــن) ،ثم
«نص يوم» ( 2016ـ سيناريو وحوار
باسم السلكا ،وإعــداد وإخــراج سامر
ال ـ ـبـ ــرقـ ــاوي) ع ــن ف ـي ـلــم original sin
(الـخـطـيـئــة األصـلـيــة ـ ـ  /2001إخ ــراج
مايكل كريستوفر) ،فـ «الهيبة» (كتابة
ّ
هوزان عكو وإخراج سامر البرقاوي)
ّ
ّ
في رمضان املاضي الذي ولد «حمى»
فــي أوس ــاط املشاهدين .رغــم النجاح
حظيت به غالبية
الجماهيري الــذي ّ
هذه املسلسالت ،إال أنها قوبلت بوابل

م ــن االن ـتـ ـق ــادات ع ـلــى خـلـفـيــة افـتـقــار
خلطة الجنسيات للتداخل الطبيعي
وغرقها في االفتعال من دون ّ
مبررات
مـنـطـقـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى الـشـخـصـيــات
ّ
واألحـ ــداث الـبـعـيــدة عــن ال ــواق ــع .وكــل
ذلك طبعًا لغايات تسويقية!
ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،كــانــت م ـصــر تنتج
مـ ـش ــاري ــع درامـ ـ ـي ـ ــة م ـق ـت ـس ـبــة أي ـض ــا،
منها «حــاوة الدنيا» ( 2017ـ تأليف
س ـم ــا أحـ ـم ــد وإنـ ـج ــي ال ـق ــاس ــم تـحــت
إش ــراف الـسـيـنــاريـســت تــامــر حبيب)
املأخوذ عن نسخة مكسيكية بعنوان
( Terminalesعـ ـ ــام  )2008تـبـعـتـهــا
أخ ـ ـ ــرى أم ـي ــرك ـي ــة فـ ــي  2014و2015
بــاســم  .Chasing Lifeقـبــل ذل ــك ،كــان
ه ـن ــاك «ه ـب ــة رج ــل الـ ـغ ــراب» ()2014
عن مسلسل  ،Ugly Bettyو«طريقي»
( 2015ـ تأليف تامر حبيب ،وإخــراج
مـ ـحـ ـم ــد ش ـ ــاك ـ ــر خـ ـضـ ـي ــر) امل ـق ـت ـب ــس
ع ــن مـسـلـســل ف ـنــزوي ـلــي ،و«ع ـف ــاري ــت
ّ
عدلي عــام» (ﺗﺄﻟﻴﻒ يوسف معاطي
وﺇﺧﺮاﺝ رام ـ ـ ــي إمـ ـ ـ ــام) ل ـ ـعـ ــادل إمـ ــام
امل ــأخ ــوذ عــن فـيـلــم ( The Othersعــام
 2001ـ إخــراج أليخاندرو آمينابار)،
و«غراند أوتيل» ( 2016ـ (تأليف تامر
حبيب ،وإخراج محمد شاكر خضير)
الذي يستند إلى نسخة إسبانية.

املشهد لبنانيًا ال يختلف إطــاقــا ،ال
ّ
سيما في املستقبل القريب .فالشاشة
ّ
الصغيرة تشهد عودة قوية لألعمال
املقتبسة ،خـصــوصــا فــي ظــل تـكـ ّـرس
ال ــدرام ــا املـحـلـيــة الع ـبــا أســاس ـيــا في
ّ
ّ
امل ـش ـهــد اإلعـ ــامـ ــي .ح ــت ــى أن رئـيــس
مـجـلــس إدارة «املــؤس ـســة اللبنانية
ل ــإرس ــال» ،ب ـيــار ال ـضــاهــر ،أع ـلــن في
ّأيــار (مايو) املاضي عن بدء «مرحلة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــات ال ــدرامـ ـي ــة

ذوق الجمهور والقائمون
يكرسون
على المحطات ّ
األعمال المقتبسة؟
الـلـبـنــانـيــة ل ــن ت ـقــل مـ ّـدت ـهــا ع ــن عـقــد،
ّ
ستقدم وتنتج خالله  lbciمسلسالت
محلية» .هذا الرأي ،سرعان ما ترجم
في «الحب الحقيقي» (إخراج جوليان
معلوف ،كتابة باسكال حرفوش وملى
مرعشلي) الذي بدأ عرضه في بداية
تشرين ّ
األول (أكتوبر) املاضي ،وهو
من إنتاج مي أبي رعد و ،lbciوعبارة
عــن نسخة ملبننة عــن مسلسل
مكسيكي تدور حول قصص
الحب والغرام.
قـ ـ ـب ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،كـ ـ ــانـ ـ ــت ن ـس ــب
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدة الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة م ــن

نصيب «متل القمر» (كتابة كريستني
بطرس وإخ ــراج سـيــزار حــاج خليل ـ
إن ـتــاح «م ــروى غـ ــروب») املستمد من
املسلسل املكسيكي «ماريمار» ،الذي
ً
ُعرض ّأوال في رمضان ُ ،2016ليبصر
الـجــزء الثاني منه الـنــور بعد أشهر.
ت ـج ــري األحـ ـ ـ ــداث ق ـص ــة ف ـت ــاة فـقـيــرة
تعيش فــي ك ــوخ عـلــى ال ـشــاطــئ ،تقع
في غرام ابن مزارع غني.
وحاليًا ،يتابع الناس الجزء الثاني من
«بلحظة» (كتابة ندين جابر ،وإخراج
أس ــام ــة ال ـح ـمــد ،وإنـ ـت ــاج «الـ ـص ــدى»)
على «الـجــديــد» ،بعدما شــاهــدوه في
رم ـضــان  2017عـلــى املـحـطــة نفسها.
ت ـط ـغ ــى أجـ ـ ـ ـ ــواء املـ ــاف ـ ـيـ ــات وت ـ ـجـ ــارة
امل ـ ـخ ـ ـ ّـدرات ع ـل ــى ال ـع ـم ــل امل ـس ـتــوحــى
مـ ــن قـ ـص ــص أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ويـ ــدخـ ــل فــي
ّ
الحد
عــالــم ال ـثــأر ،واملـصــاهــرة بـهــدف
م ــن س ـفــك ال ــدم ــاء والـ ـن ــزاع ــات .علمًا
ّ
ب ــأن الـخـطــوط الـعــريـضــة لـ«بلحظة»
تتطابق مع املسلسل التركي «عشق
وجـ ـ ـ ــزاء» ( .)2010ك ــوم ـي ــدي ــا ،ش ــارك
أيضًا في السباق الدرامي «كاراميل»
(( )2017كتابة مازن طه وإخراج إيلي
ف .حبيب) الذي يستند إلى مسلسل
 Karamelالروسي.
هذا النوع من املسلسالت
األمثلة على ّ
كـثـيــرة ،غـيــر أن ــه رغ ــم ره ــان الـقـنــوات
واملنتجني اللبنانيني عليها ،خرجت
أعمال حاولت محاكاة الواقع املحلي
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــب ج ـ ـ ـ ـدًا ب ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عــن

(عالء
رستم ــ
سوريا)

ّ
مستواها الفني ،أبــرزهــا «قلبي دق»
( 2015ـ ـ ـ إخ ـ ــراج غـ ــادة دغ ـف ــل ونـبـيــل
ل ـ ّـبــس) و«م ــش أن ــا» ( 2016ـ ـ ـ إخ ــراج
ج ــولـ ـي ــان مـ ـعـ ـل ــوف) و«آلخ ـ ـ ــر ن ـفــس»
( 2017ـ ـ إخ ــراج أســد فــوالدكــار) التي
ك ـت ـب ـت ـهــا كـ ــاريـ ــن رزق ال ـ ـلـ ــه ،سـبـقـهــا
«وج ــع الـ ــروح» ( 2014ـ ـ كـتــابــة طــارق
سـ ــويـ ــد ،وإخـ ـ ـ ـ ــراج داف ـ ـيـ ــد أوريـ ـ ـ ـ ــان)،
و«كفى» (كتابة طارق سويد ،وإخراج
خليل) ال ــذي يـتـنــاول قصص
سـيــزار
ّ
فات...
معن
لبنانيات
ّ
ل ـك ــن مـ ــا س ـب ــب ف ـت ــح ش ـه ـي ــة ص ــن ــاع
الـ ــدرامـ ــا وال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى امل ـح ـطــات
اليوم على املسلسالت امللبننة؟ تؤكد
ّ
مــي أب ــي رع ــد ل ـ «األخ ـب ــار» أن الـقــرار
ُ
ح ــول مــاه ـيــة األع ـم ــال ال ـتــي ت ـعــرض
على الشاشة «ال يعود لنا كمنتجني.
ّ
حـســم امل ــوض ــوع مـتـعــلــق بــاملـحـطــات
وذوق ال ـج ـم ـهــور» .وتـشـيــر صاحبة
شـ ــركـ ــة « M&Mب ـ ــرودكـ ـ ـش ـ ــن» (م ــع
ّ
زوجها ميالد أبــي ّرعــد) إلــى أن أحد
ّ
أوجــه املشكلة يتمثل بــأن «ج ــزءًا من
املمسكني بـســوق اإلن ـتــاج فــي لبنان
ً
ّ
غير متخصصني» ،م ـشــددة على أن
ّ
«مـكـتـبـتــي مـلـيـئــة بــاألع ـمــال املـنــوعــة
امل ـس ـت ـمــدة م ــن الـ ــواقـ ــع ،ل ـكــن الـخـيــار
ب ــات ي ـقــع ع ـلــى امل ـس ـل ـســات الـسـهـلــة
وقصص الحب البسيطة القريبة من
الناس».
تـ ـتـ ـف ــق الـ ـك ــاتـ ـب ــة ن ـ ــادي ـ ــن جـ ــابـ ــر مــع
ّ
أب ــي رع ــد لـنــاحـيــة أن الـحـســم ف ــي يد
الـتـلـفــزيــونــات« :ب ــات ه ــؤالء يبحثون
ع ــن املـسـلـســات األجـنـبـيــة الـنــاجـحــة
ويـتـفـقــون م ــع املـنـتـجــن عـلــى إنـجــاز
مـ ـسـ ـلـ ـس ــات لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ض ـ ـمـ ــن هـ ــذه
األج ــواءّ ...
ربما ال يــريــدون املخاطرة،
ّ
كما أن الناس يميلون إلى املسلسالت
الطويلة» .هذا امليل إلى «االستسهال»
تــرج ـعــه ج ــاب ــر إلـ ــى أسـ ـب ــاب متعلقة
ب ـض ـم ــان «نـ ـس ــب املـ ـش ــاه ــدة وف ــرص
الـتــرويــج واإلع ــان ــات .قـصــص الحب
تضمن ارتـفــاع ال ـ «رايـتـيـنــغ»» ،الفتة
ّ
فــي الــوقــت نفسه إل ــى أن «االقـتـبــاس
ً
ليس سـهــا فهو أشـبــه بترميم بيت
قــديــم ...البناء على أســاســات جديدة
أسـ ـه ــل ب ـك ـث ـي ــر» .م ــن ج ـه ـت ــه ،يـعـتـبــر
ّ
املنتج مروان ّ
حداد (مروى غروب) أن
«غالبًا
الشعوب التي تعيش حــروبــا ّ
م ــا ت ــري ــد ن ـس ـيــان واق ـع ـه ــا ،فـتـفــضــل
املسلسالت التي تخلق نصوص عالم
ثان تنقل املشاهد من مكان إلى آخر».
ٍّ
ّ
حداد الذي يقول إن األعمال الواقعية
ّ
ّ
يتغير
«مــا حــدا بيحضرها» ،أمــل أن
املوضوع «مع حلول االستقرار».

من الدبلجة المكسيكية إلى االستنساخ
زكية الديراني
ال تــاريــخ م ـح ـ ّـددًا ل ـبــدء ع ــرض املـسـلـســات املكسيكية عـبــر «املــؤسـســة
اللبنانية لــإرســال» ودبلجتها إلــى العربية الفصحى .لكن مــن املـ ّ
ـرجــح
ّأن مسلسل «أن ــت أو ال أح ــد» ال ــذي أنـتـجــت نسخته الـعــربـيــة فــي أواخ ــر
السبعينيات في استديوات شركة «فيلملي» لصاحبها املخرج نقوال أبو
ّ
سمح ،كان ّأول األعمال التي بثتها  .lbciالحقًاُ ،عرض «مهما كان الثمن»
ونال شهرة واسعة ،حتى أنه أعيد عرضه قبل أعوام على «الجديد» .كانت
ّ
تتم الدبلجة إلى الفصحى اعتمادًا على النسخ األصلية ،من دون أن يطرأ
ّ
تغيير على األسـمــاء أو األح ــداث ،وهــو أكثر مــا ميز الدبلجة وقتها .في
بداية الثمانينيات ،اجتاح «الطوفان» املكسيكي الشاشات املحلية ،وكانت
عرابة تلك األعمال التي تدور غالبيتها في فلك ّ
ّ lbci
الحب والخيانة ،فيما
ّ
ّ
تولت شركات إنتاج عدة دبلجتها إلى الفصحى .من عاصر تلك الفترة،
ّ
يتذكر جـ ّـيـدًا صــراعــات العشق وقـصــص الـطــاق ،حتى أنــه حفظ وجــوه
املمثلني املكسيكيني الـ ّـذيــن تـمـ ّـيــزوا بجمالهم الطبيعي .فــي الثمانينيات
وأوائل التسعينيات ،حققت املغنية واملمثلة املكسيكية تاليا شهرة واسعة
ّ
فــي الـعــالــم الـعــربــي ولــم تكن قــد أتـمــت عامها العشرين بـعــدّ .أدت بطولة
مسلسالت ّ
عدة منها «ماريا مارسيدس» ( ،)1992و«ماريمار» ()1994
تبعه «غــوادلــوبــي» فــي السنة نفسها .تلك املـشــاريــع ،جعلت تاليا نجمة

عاملية وعربية ،وتأثر املشاهدون بجمالها وطريقة غنائها .لم يكن نجوم
املكسيك وحدهم أبطال تلك األعـمــال فحسب ،بل إن األص ــوات اللبنانية
التي دبجلت املشاريع زادت من شهرتها ،على رأسها وحيد جالل ،وألفيرا
يــونــس ،وجيزيل نـصــر ،ووف ــاء طربيه ،وميشال أبــو سـلـيـمــان ...فنانون
ّ
عملوا على تأدية الصوت بشكل محترف ،وإيصال املشاعر كأنهم بالفعل
تاليا في مشهد من «ماريا مارسيدس» ()1992

أبطال العمل .في هذا السياق ،يشير بيار الضاهر ،رئيس مجلس إدارة
ّ
املسلسالت املكسيكية التي عرضت
 ،lbciفي حديث إلى «األخبار» إلى أن ّ
على شاشته قبل نحو  40عامًا ،كانت تحقق انتشارًا عامليًا ال محليًا فقط،
ّ
الفتًا إلى أنه «في تلك السنوات ،كانت املشاريع املكسيكية تسيطر على
سوق املسلسالت وكان الطلب عليها عامليًا .الالفت أن اليوم هناك مساعي
من قبل منتجني عامليني لعودة تلك الظاهرة ،إذ تقوم بعض الجهات بعرض
ّ
أعمال مكسيكية على القائمني على الشاشات املحلية ،لكن القرار لم يتخذ
بعد» .أما عن أسباب ّ
تحول الظاهرة من املكسيكية إلى التركية ،فيجيب
ّ
ّ
الضاهر« :املشاهد فضل التركي ألنه أقرب إلى عادات العرب وتقاليدهم.
كما ّأن اللهجة السورية ساعدت في انتشار تلك األعمال .املوضة حاليًا
هــي الحصول على نـ ّـص املسلسل املكسيكي وتحويله إلــى لبناني كما
حصل مــع «روب ــي» و«الـحــب الحقيقي» (إخ ــراج جوليان معلوف ،كتابة
باسكال حرفوش وملــى ّ مرعشلي) .لكن الظاهرة ُمكلفة ماديًا أكثر من
دبلجة املسلسالت ،ومعقدة على صعيد تحويل ّ
النص إلى لبناني يتناسب
مع مجتمعنا» .هل يمكن اعتبار ّأن لكل عصر موضة مسلسالت خاصة
به؟ ّ
ّ
بمصممي األزياء الذي يضعون خطوط املوضة
يشبه الضاهر األمر
ملوسم معني ،مختصرًا« :هناك «ترند» .نشهد والدة عمل ناجح ثم ّ
تكر
باقي األعمال األخرى ،وهذا األمر ينطبق على جميع األعمال ،وخير مثال
هو املسلسالت الشامية التي أنتجت في السنوات األخيرة».

