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ادت إلى الحياة حقًا؟
ماذا يقول السوريون
عن أزمة النص اللبناني؟
دمشق ــ محمد األزن

خياط في مشهد من «عشق النساء»
ورد الخال وباسل ّ

بين الركود والواقعية واالقتباس...
تطورت الدراما اللبنانية
هكذا ّ
زينب حاوي
بعدما عرفت األعمال اللبنانية مجدًا
في الزمن الذهبي ما بني الستينيات
وق ـ ـب ـ ـيـ ــل مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات،
أس ـق ـط ــت ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة إم ـكــان ـيــة
ـدرامــا
استكمال هــذا الحلم ،لتدخل الـ ّ
امل ـح ـل ـيــة م ــرح ـل ــة رك ـ ـ ــود .ب ـع ــد ت ــوق ــف
املـ ــدافـ ــع ،ن ـش ـطـ ّـت ص ـنــاعــة أخ ـ ــرى من
بــوابــة  ،lbciتمثلت بدبلجة األعـمــال
املكسيكية .هكذا ،توارت أسماء كبيرة
خلف الكاميرا لتضع أصواتها على
شـفــاه املـمـثـلــن/ات األجــانــب ،وتدخل
امل ـس ـل ـســات املـحـلـيــة ف ــي ح ــال ــة مــوت
ســريــري ،مـمــا اضـطــر ه ــؤالء املمثلني
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم مـ ـ ــن ج ـ ـيـ ــل مـ ـخـ ـتـ ـل ــف إلـ ــى
االن ـخ ــراط فــي ه ــذه الـصـنــاعــة لتأمني
ّ
ّ
متحسرين على أيام العز.
مداخيلهم
ب ـعــد ن ـج ــاح امل ـغ ــام ــرة امل ـك ـس ـي ـك ـيــة ،ال
ّ
سيما مع ّأول عملني «أنت أو ال أحد»
و«مهما كان الثمن» ،عادت املسلسالت
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ل ـت ـن ـه ــض ف ـ ــي مـنـتـصــف
التسعينيات ومطلع األلفية الثالثة،
م ــع ال ـكــات ـبــن م ـ ــروان ن ـ ّـج ــار وش ـكــري
أنيس فاخوري .عرض األخير أعماله
ع ـلــى «ت ـل ـفــزيــون ل ـب ـن ــان» ،فـيـمــا وجــد
ّ
نجار مساحته على  .lbciوكــان الفتًا
في أعمال فاخوري (أبرزها «العاصفة
ت ـه ــب م ــرت ــن» ـ ـ ـ  ،1995و«ن ـ ـسـ ــاء فــي
العاصفة» ـ  )1997تماثل حلقاتها مع
األعمال املدبلجة ،إذ فاقت املئة حلقة،
وتـمـ ّـيــز ه ــذان الـعـمــان بــإبــراز عنصر
املـ ــرأة وصـ ُـراعــات ـهــا املـخـتـلـفــة .بطولة
التجربتني أس ـنــدت إلــى روال حمادة
الـ ـت ــي ُعـ ــرفـ ــت ب ـث ـن ــائ ـي ــة ن ــاج ـح ــة مــع
فــادي إبراهيم .دأب الكاتب اللبناني
فــي املسلسلني عـلــى إع ـطــاء العنصر
النسائي البطولة ،ال بــل منح بطلته
فـ ــي «ن ـ ـسـ ــاء فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـف ــة» ص ـفــات
خارقة في إدارة كل صراعاتها ،حتى
في محاولة قتلها وعودتها أقوى بعد
الغيبوبة ،وتشريح أدوارهــا املختلفة
وال ـص ـع ـب ــة ،كـ ــأم وزوج ـ ــة وح ـب ـي ـبــة...
وكـ ــان ف ــاخ ــوري سـ ّـبــاقــا قـبــل عشرين
ع ــام ــا ب ـط ــرح امل ـث ـل ـيــة الـجـنـسـيــة على
الشاشة .شهدنا في أحداث «نساء في

العاصفة» ،محطة بني حمادة واملمثلة
م ــاري ـن ــال ســرك ـيــس ال ـت ــي ع ـ ّـب ــرت عن
ّ
حبها للبطلة ،وانتهى األمر بصداقة
بينهما رغم شغف سركيس بحمادة.
ت ــزام ـن ــا ،كــانــت «امل ــؤس ـس ــة الـلـبـنــانـيــة
لـ ـ ــإرسـ ـ ــال» عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد مـ ــع أعـ ـم ــال
ال ـكــاتــب وامل ـخ ــرج مـ ــروان ن ـجــار الـتــي
اتجهت نحو ّنوع جديد على الشاشة
اللبنانية ،تمثل بما يحب أن يسميه
ُ
ّ
نجار «إعادة صناعة الواقع» .طرحت
ي ــوم ـه ــا م ــواض ـي ــع ك ــان ــت ت ـع ـت ـبــر مــن
املـ ـ ـح ـ ـ ّـرم ـ ــات ،ك ــالـ ـسـ ـي ــدا ،والـ ـع ــاق ــات
ال ـج ـن ـس ـيــة ،واملـ ـ ـخ ـ ــدرات ،إض ــاف ــة إلــى
ق ـضــايــا اج ـت ـمــاع ـيــة وص ـح ـيــة خـطــرة
كــاألدويــة الفاسدة وعمالة األطـفــال...
«ط ــالـ ـب ــن ال ـ ـق ـ ــرب» ،و«أح ـ ـلـ ــى ب ـيــوت
راس بـ ـ ـي ـ ــروت» ،و«ص ـ ـ ـ ــارت مـ ـع ــي»...
أعمال دخلت الخصوصية اللبنانية،
وعاينت قضاياها ،قبل أن نشهد اليوم
ما بات ُيسمى بالبرامج االجتماعية.

نهضة في منتصف
التسعينيات مع مروان ّنجار
وشكري أنيس فاخوري
ّ
املوجه إلى الحوارات التي
رغم النقد
ك ــان يـنـسـجـهــا ن ـج ــار ،وال ـقــري ـبــة إلــى
والبعيدة عن طريقة الحديث
السجع
ّ
الـيــومـيــة ،إال أن ــه اسـتـطــاع استقطاب
جمهور واسع وإثــارة الجدل حول ما
كان يعتبر «جرأة» في الطرح آنذاك.
ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـن ـش ـطــة م ــن ص ـنــاعــة
ال ـ ــدرام ـ ــا امل ـح ـل ـي ــة ،ارت ـط ـم ــت ســريـعــا
ب ـ ـفـ ــورة الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات فـ ــي مـنـتـصــف
الـتـسـعـيـنـيــات ،فــان ـت ـشــرت الـصـحــون
ال ـ ــاقـ ـ ـط ـ ــة ،وأن ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت ب ــدخ ــولـ ـن ــا فــي
عـصــر مـخـتـلــف ،الـتـهــم الـخـصــوصـيــة
والـصـنــاعــة املـحـلـيــة ،وأذاب الـهــويــات
ف ــي ق ــوال ــب ُع ــرف ــت الحـ ـق ــا ب ــاألع ـم ــال
العربية املشتركة .مسلسالت جمعت
ممثلني من جنسيات عربية مختلفة
بغية التسويق ،فامتزجت اللهجات
واخ ـت ـل ــط ال ـح ــاب ــل بــال ـنــابــل م ــن دون
ُ
م ـبـ ّـررات دارمـيــة وفــي قــوالــب ال تشبه

ّ
الــواقــع إطــاقــا .عــدد كبير مــن الكتاب
ركـبــوا املــوجــة ،خصوصًا اللبنانيات
مـثــل كـلــوديــا مــرشـلـيــان ومـنــى طــايــع.
ّ
ول ـعــل «عـشــق ال ـن ـســاء» (ط ــاي ــع) الــذي
ح ـ ـقـ ــق ن ـ ـجـ ــاحـ ــا الفـ ـ ـت ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
ال ـع ــرب ـي ــة يـ ـن ــدرج ض ـم ــن ال ـن ـجــاحــات
الـتــي حققت خ ــارج ح ــدود الـبــاد .مع
ّ
التنويه ب ــأن رأس امل ــال الـعــربــي لعب
دورًا أســاس ـيــا ف ــي ت ــراج ــع الـصـنــاعــة
ال ــدرامـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ووضـ ـ ــع أب ــرز
ّ
كــتــابـهــا جــانـبــا ،لـتـبــدأ رحـلــة مختلفة
عنوانها االستثمار وتحقيق األرباح،
مع تسجيل بعض الخروقات.
اسمي طايع ومرشليانّ ،
ّ
شجع
صعود
أخــريــات على خــوض تجربة الكتابة.
دخ ـل ــت ك ــاري ــن رزق ال ـل ــه ع ـلــى الـخــط
م ــن خ ــال «اخـ ـت ــرب ال ـح ــي» (،)2014
ثــم بـ ـ «قـلـبــي دق» ( )lbciفــي رمـضــان
 ،2015قبل أن يتبعه «مش أنا» (2016
ـ ـ  )lbciو«آلخ ــر نـفــس» ( 2017ـ ـ .)mtv
وق ــد ع ــادت الـشــاشــات الـلـبـنــانـيــة ،في
ّ
مقدمتها  ،lbciأخـيـرًا للرهان مجددًا
على املسلسالت املحلية ،والقصص
املتعلقة بالنسيج الـلـبـنــانــي .طبعًا،
ال ي ـخ ـلــو األم ـ ــر م ــن انـ ـّتـ ـق ــادات تـطــال
أعمال رزق الله ،غير أننا ال نستطيع
استثناء هذه التجربة في سرد مسار
الدراما اللبنانية.
ّ
ل ـكــن ـنــا ن ـع ـيــش الـ ـي ــوم م ـش ـه ـدًا يـشـبــه
س ـ ـنـ ــوات مـ ـض ــت ،إذ تـ ـغ ــزو الـ ــدرامـ ــا
امل ـك ـس ـي ـك ـي ــة وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـش ــاش ــات
الـلـبـنــانـيــة ،م ــن خ ــال أع ـم ــال محلية
طــوي ـلــة مـقـتـبـســة م ـن ـهــا م ــع تسجيل
تـ ــراجـ ــع الفـ ـ ــت فـ ــي ص ـن ــاع ــة الـ ــدرامـ ــا
ّ
م ـح ـل ـي ــا ال ـ ـتـ ــي إم ـ ـ ــا ُوض ـ ـ ـ ــع ك ــت ــاب ـه ــا
جــانـبــا ،أو أرغ ـم ــوا عـلــى دخ ــول لعبة
«الــرايـتـيـنــغ» ،فــي ظــل تـحـكـ ّـم شــركــات
اإلن ـت ــاج ومـحـطــات الـتـلـفــزة بــالــذائـقــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة .وهـ ـ ــا نـ ـح ــن ن ـش ـه ــد م ــوض ــة
«لبننة» األعمال املكسيكية والتركية،
ك ـم ــا ي ـح ــدث ف ــي «الـ ـح ــب ال ـحـقـيـقــي»
( )lbciو«بلحظة» (ال ـجــديــد)ّ ...
دوامــة
جديدة يدخلها لبنان دراميًا ،سمتها
ال ـه ـب ــوط الـ ــواضـ ــح ف ــي هـ ــذا ال ـس ــوق،
وت ـس ـج ـيــل فـ ـت ــرة س ـ ـ ــوداء م ــن ت ــاري ــخ
اإلنتاج اللبناني الدرامي.

في سياق الحديث عن أزمة النص في الدراما اللبنانية ،يمكن
ّ
االنطالق من فرضية أنها تعود أساسًا إلى االبتعاد عن واقع
املجتمع ،مقارنة بالدراما السورية التي بنت نجاحاتها على
نصوص شديدة االلتصاق بــاألرض .من هنا ،استطلعنا آراء
ّ
كــتــاب ســوريــن ،أع ــادوا معالجة نـصــوص درام ـيــة لبنانية أو
اطلعوا عليها ،بما يمكلونه من خبرة واحتكاك مع آلية الكتابة،
وسألناهم :ما الذي ينقص األعمال اللبنانية لتكون أكثر تعبيرًا
عن مجتمعها؟
ّ
يستبعد م ــازن طــه أن ي ـكــون ه ـنــاك «أزمـ ــة ن ــص» ألن لبنان
«فيه الكثير من األسـمــاء ّ
املهمة في مجال الكتابة الدرامية».
لكن املشكلة «ال تتوقف على مدى قدرة الكاتب اللبناني على
ّ
االلتصاق بالواقع ،وإنما تكمن في ظــروف املجتمع اللبناني
السياسية ،وطبيعته الحساسة ج ـدًا الـتــي تنقلها املحطات
الـتــي تـعــرض املسلسالت بشكلها الـحــالــي األح ــادي االتـجــاه
تقريبًا ،نحو القصص ّ
املجردة ،والخالية من العمق املجتمعي».
ّ
وأشار إلى مفارقة مهمة تتعلق ّ
بأن «املحطات ذاتها ،تعرض
ّ
برامج ساخرة جريئة ،بغض النظر عن مستواها الفني ،إال
ّ
أنها تالمس املجتمع اللبناني في تفاصيل كثيرة تبتعد عنها
ربما ّ
الدراماّ ،
ألن األخيرة أكثر عمقًا من حيث التأثير» ،معتبرًا
ّأن «ال ـحــل يـبــدأ بــإعـطــاء مـســاحــة تلفزيونية أكـبــر لـلــواقــع في
الــدرامــا املعروضة ،إذ ال يمكننا تجاهل ّأن الــدرامــات العربية
ّ
ّ
تصنع ً
بناء على مزاج املحطات».
بكليتها أصبحت
أمـ ــا ال ـكــات ـبــة ال ـس ــوري ــة بـثـيـنــة ع ـ ــوض ،فــاس ـت ـغــربــت «وجـ ــود
فرضيات درامـيــة مثيرة ســواء في التاريخ ،والـحــرب ،والواقع
االجتماعي املأزوم الذي ال يظهر للعلن في دراما لبنان ،فيما
تعطى األولــويــة للحياة العائمة والسطحية ،مع إغفال قاعدة
يضعها كل كاتب نصب عينيه وهي ّأن الواقع هو الذي يخلق
الدراما» .كاتبة «نساء من هذا الزمان»ّ ،
حملت مسؤولية األزمة
لكل القائمني على صناعة الدراما اللبنانية« :عقلية شركات
اإلنـتــاج ،وش ــروط التسويق ،والـكـتــاب ،واملمثلني ،واملخرجني،
والنقاد الفنيني .لبنان يمتلك تاريخًا دراميًا واقعيًا ،من املهم
اسـتـعــادتــه ،عـبــر الـبـحــث عــن الـنــص الــواق ـعــي واملـمـثــل الجيد،
واستبعاد أسماء ُك ّرست في الصف ّ
األول وهي ال تستحق،
فيما يتم تهميش من يمتلك قــدرات تمثيلية ّ
جيدة» .وأعــادت
ّ
إلى األذهان «فترة ما بعد الحرب األهلية ،حينما كنا نشاهد
دراما لبنانية مالصقة للواقع مثل أعمال الكاتب شكري أنيس
ً
ّ
فاخوري» ،لكنها أبــدت تفاؤلها بأعمال لبنانية مقبلة ،قائلة:
«ملست حاليًا وجود رغبة لدى بعض شركات اإلنتاج اللبنانية
بتحسني نوعية الدراما في بلدهم ،والخطوة األولى طبعًا تبدأ
ً
مــن الـنــص .نترقب مـثــا مسلسل «ث ــورة الـفــاحــن» (تأليف
كلوديا مرشليان ،وإخــراج فيليب أسمر ـ ُيعرض قريبًا على
 )lbciالذي يتناول حقبة تاريخية ّ
مهمة في لبنان .تبقى العبرة
ً
في النتائج كما يقال .كما أنجزت أخيرًا عمال لبنانيًا إشكاليًا
للغاية ،ومغرقًا في الواقعية ،واألمر ّ
املبشر ّأن الشركة املنتجة
تحمست لفرضيته».
في املقابل ،اعتبر السيناريست والصحافي الـســوري رامي
كــوســا ّأن أزمـ ــة ال ـنــص ف ــي ل ـب ـنــان ت ـبــدأ «م ــن ك ــون املنتجني
الـلـبـنــانـيــن ي ــرون الـشـعــب الـلـبـنــانــي يـعـيــش مـطـحـنــة الـشـغــل،
ّ
ويـفـتــرضــون أن ــه ال يــريــد مـشــاهــدة انـعـكــاســات حـيــاتــه بقدر
مــا يحتاج إلــى التسلية ،وبالتالي نجد الساحة التلفزيونية
مشغولة بمن يستطيع إنتاج مادة مسلية .أما القيمة ،والفكر،
والعنصر الفني ،والرسالة املجتمعية ..فتأتي في آخــر سلم
ّ
األولــويــات» .وتساءل« :ملــاذا ال يتم استقطاب صناع السينما
اللبنانية إلى الدراما التلفزيونية ،باعتبارهم ّ
قدموا محاوالت
حققت نتائج ّ
جيدة؟».
واسـتــذكــر كــاتــب «الـقــربــان» مـحــاولــة قديمة مل ــروان نـ ّـجــار في
مسلسل «أح ـلــى بـيــوت راس ب ـي ــروت» ،مـشـيـرًا إل ــى ّأن «هــذا
املـحـتــوى يستحق أن يـتـكــرر .فـهــو ط ــرح هـمــوم الـشـبــاب في
ّ
لبنان ضمن قالب مسل .وإذا ّقدمت أعمال على منواله بأدوات
أفضل على مستوى الكتابة واملعالجة ،يمكن التوصل ملشاريع
جيدة».

