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تلفزيون
رادار

«حدوتة حب» في رمضان خماسيات ترفع لواء المرأة
زكية الديراني
الـتــي خـلــت ،وقــد درس طــاب الفنون
والتشكيليون على الكوكب كله ،على
أنـهــم مــؤسـســون ألن ـمــاط جــديــدة في
تــاريــخ الـفــن! اسـتـطــاع حسني حسني
أن يبرهن أن كل هــؤالء كانوا ناقلني
نــاس ـخــن الب ــداع ــات غ ـيــرهــم ،خــافــن
انهم نسخوا وقد ساعدتهم على ذلك
أنظمة كاملة .هل تكون أمنية؟ طبعًا
كــل ذل ــك م ـقــرون بــاألدلــة التفصيلية،
ّ
والــوثــائــق .لـكــن األه ــم ،لـيــس فـقــط أن
أيقونات الفن الحداثوي واملعاصر قد
نسخوا أم ال ،بل املهم إعادة االعتبار
للفنانني األصيلني.
ق ــد ي ـص ـعــب ت ـصــديــق ذل ـ ــك ،فحقيقة
صــاعـقــة مـثــل ه ــذه قــد تــدفــع كثيرين
من أهل الفن إلى الضحك ثم التساؤل
ف ــالـ ـضـ ـي ــاع ،أو الـ ـبـ ـح ــث مـ ــن ج ــدي ــد.
والحقيقة أن ه ــذا الـكـتــاب الوثائقي
ال ـتــأري ـخــي ال ـك ــاش ــف ُي ـظ ـهــر بــالـفـعــل
أنـنــا أم ــام عهد اظـهــار الـحـقــائــق ،وأن
البروباغندا التي قــد َ
يقبلها الوعي
الجماعي على مــدى عقود على أنها
ح ـقــائــق ،س ــوف يـسـقــط زي ـف ـهــا يــومــا
ع ـل ــى ايـ ـ ــدي ال ـب ــاح ـث ــن ال ـن ـه ـمــن عــن
الحقيقة.
«كـ ــل ك ـت ــب ال ـف ــن ت ـت ـفــق ع ـل ــى أن ال ـفــن
املتمرد انطلق مع التيار الدادائي سنة
 1916من دون أي ذكر لظاهرة تأسست
سنة  1882وقد سبقت الدادائية .تشبه
الظروف التي أدت إلى ظهور الدادائية
إل ــى حــد بـعـيــد تـلــك ال ـتــي ول ــدت فيها
«الفنون املتفككة» .بعد مجد أكثر من
عـشــر س ـنــوات ،تــاشــت ه ــذه الـظــاهــرة
(امل ـت ـف ـك ـك ــون) واخـ ـتـ ـف ــت .بـ ـع ــده ــا ،لــم
يذكرها أحد ما يقرب قرنًا من الزمن.
حتى أعادت ذكرهم الكاتبة ك .شاربني
سنة  .1968مع ذلــك ،لم يتم إعطاؤهم
أي صـفــة فـنـيــة ،وال ـس ـبــب ع ــدم تــوافــر
ّ
أعـمــالـهــم .ظــل «املتفككون» ومــا زالــوا
غـيــر م ـعــروفــن لـلـجـمـهــور .تجاهلهم
النقاد بحجة أن املتفككني لم يأخذوا
أن ـف ـس ـهــم ع ـل ــى م ـح ـمــل الـ ـج ــد .ول ـه ــذا
السبب ،يبدو أن تــاريــخ الفن لــم يجد
ل ـهــم م ـكــانــا يـلـيــق ب ـهــم ب ــن صـفـحــات
كتبه» بحسب ما يوجز حسني حسني.
وهـ ـن ــا ال بـ ــد مـ ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ـهــا
امل ــرة األول ــى الـتــي يـعــاد فيها تركيب
ً
وتـشـكـيــل أكـثــر مــن خمسني عـمــا من
أعمال املتفككني (اعتمادًا على صحافة
عصرهم) ُعرضت يوم التوقيع.
وتبقى الخالصة فــي آخــر الصفحات
ال ـك ــاش ـف ــة م ــن ال ـك ـت ــاب (ص 103.مــن
القسم العربي) .يكتب حسني حسني:
ّ
متعمد،
«على افتراض وجود تجاهل
أصـبــح مــن الـسـهــل ،فــي نـطــاق يمكننا
من خالله ،وألسباب سياسية ،إنشاء
مجموعة مــن الـتـيــارات الفنية ،عمدًا،
لـصــالــح ح ــرب بـ ــاردة ،وتـجــاهــل تـيــار،
ومنعه من الظهور حتى بعد انطفائه،
ّ
ال سيما عندما تتمكن إع ــادة ظهور
هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـي ــار أن ت ــؤث ــر عـ ـل ــى ال ـق ـي ـمــة
السوقية لألعمال التي يمكن بطريقة
أو ب ــأخ ــرى أن ت ـت ـمــاثــل م ــع األع ـم ــال
املتفككة .الفن املعاصر هنا ،إذ يعتبره
والتر بنيامني آليًا أو فاقدًا للجمالية،
وبحسب بودريار ُيعتبر معدومًا ،أما
ّ
دومـيــك ،فيقول إنــه ممل أو مــن إنتاج
ال ـســوق ،وه ــو دلـيــل وق ــت مستنفد أو
م ــن دون م ـح ـتــوى .ال يـ ــزال ه ــذا الـفــن
هـنــا .وعـلــى الــرغــم مــن كــل االنـتـقــادات،
ً
فإنه ال يزال يقاوم ويجد حقال يضمن
بقاءه .أما ما يسعى إليه هذا الكتاب،
ف ـه ــو إي ـ ـجـ ــاد مـ ـك ــان ل ـل ـم ـت ـف ـك ـكــن فــي
صفحات تاريخ الفن ،وبشكل إلزامي
في صفحات الكتب الجامعية ،إذ ال بد
مــن عــرض ظــاهــرة املتفككني عند ذكر
الدادائية».

في الخريف املاضي ،أعلنت سيرين
عـبــد ال ـن ــور أن ـهــا ل ــن ت ـش ــارك ف ــي ّأي
م ـس ـل ـســل رمـ ـض ــان ــي ،ب ــل س ـت ـكــون
بعيدة عــن أج ــواء الـفـ ّـن لفترة طويلة.
لـ ــم ت ـك ـش ــف امل ـم ـث ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة عــن
األس ـب ــاب ال ـتــي دفـعـتـهــا الت ـخــاذ تلك
ّ
الـخـطــوة ،ليتضح الحـقــا أنـهــا حامل
تنتظر طفلها الثاني من زوجها فريد
رحـمــة .هـكــذا ،رسـمــت بطلة «روب ــي»
مشاريعها بعيدًا عــن شهر الصوم
بـعــدمــا قـ ّـدمــت فــي رم ـضــان املــاضــي
مسلسل «قناديل العشاق» (تأليف
خـلــدون قتالن وإخ ــراج سيف الدين
سبيعي) إلــى جانب النجم السوري
مـحـمــود نـصــر وآخ ــري ــن .لـكــن يبدو
أن ال ـق ــرار ل ــن يــدخــل حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ،
ب ـعــدمــا أع ـل ـنــت ع ــن مــواف ـق ـت ـهــا على
بطولة خماسية تحمل اسم «الشهر
السابع» (كتابة رافــي وهبي وإخــراج
ف ـي ـل ـي ــب أسـ ـ ـم ـ ــر) ضـ ـم ــن م ـس ـل ـســل
ّ
«حدوتة حب» (تأليف مجموعة كتاب
لبنانيني وســوريــن) مــن توقيع عدد
من املخرجني وإنتاج «غولدن الين».
ُ
ال ـخ ـمــاس ـيــة ال ـت ــي ك ـت ـبــت خصيصًا
لـ ـسـ ـي ــري ــن ،ت ـ ـت ـ ـنـ ــاول قـ ـص ــة ط ـب ـي ـبــة
نفسية تواجه معاناة حملها بالشهر
ال ـس ــاب ــع .ب ــن االش ـت ـي ــاق السـتـقـبــال
طفلها ومعاناتها الجسدية والنفسية
ج ــراء االش ـه ــر األخ ـي ــرة م ــن الـحـمــل،

سيتشارك املشاهد لحظات مؤثرة
ّ
مــع سيرين .كــذلــك ،تــركــز الخماسية
على تفاصيل األلم الذي تعيشه املرأة
لوحدها ،والتضحيات التي تقوم بها
ّ
ومحبيها .إلــى جانب
عائلتها
تجاه
ّ
سيرين ،يـطــل فــي الخماسية املمثل
رودري ــغ سليمان ومـيــرفــا القاضي،
وسيبدأ التصوير السبت املقبل في
بيروت ،لتكون قريبًا جاهزة للعرض.

في سياق آخر ،تنتهي نادين الراسي
قريبًا من تصوير خماسية «طفلي
امل ـت ـ ّ
ـوح ــد» (ت ــأل ـي ــف م ـح ـمــود ح ـ ّـب ــال،
وإخـ ـ ـ ـ ــراج وائ ـ ـ ــل أب ـ ــو شـ ـع ــر) ضـمــن
«حدوتة حب» ،ويشاركها البطولة كل
من :جهاد األندري ،نور صعب ،علي
مـنـيـمـنــة ،م ـ ّـي س ـحــاب ،رن ــدة كـعــدي،
وري ـم ــون ع ـ ــازار .الـقـصــة اجتماعية
أيـ ـض ــا ،ت ـ ــروي ع ــاق ــة االم بـطـفـلـهــا

امل ـصــاب بــال ـتـ ّ
ـوحــد .اض ـط ــراب النمو
الذي يعاني منه عدد كبير من األطفال
في العالم ،سنشاهد مــدى تأثر األم
بـطـفـلـهــا الـ ــذي حـمـلـتــه  9أش ـه ــر في
أحشائها ،ومرافقته في رحلة العالج
والـشـفــاء .بــن ّ
تقبل الــوالــدة للمرض
ورفضه ،ستولد املعاناة التي تعيشها
األم .على الضفة األخ ــرى ،تستكمل
ال ـشــركــة املـنـتـجــة قــري ـبــا تـفــاوضـهــا
م ــع م ـج ـم ــوع ــة م ـم ـث ـلــن الس ـت ـك ـمــال
الـخـمــاسـيـتــن املـتـبـقـيـتــن .م ــع الـعـلــم
ّ
ّأن الخماسيات كلها سـتـصـ ّـور في
ل ـب ـنــان ف ـق ــط .إذًا ،يـمـكــن ال ـق ــول بــأن
ّ
مسلسل «حــدوتــة حــب» (يتألف من
 30حلقة) هــو خيط لبناني ســوري
يعالج جملة من القضايا االجتماعية
بـشـكــل أس ــاس ــي .وم ــا ي ـمـ ّـيــز الـعـمــل
الــدرامــي أنــه ال ّ
يخصص خماسياته
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن عـ ــاقـ ــات ال ـ ـحـ ـ ّـب بــن
الرجال والنساء ،كاملشاريع الدرامية
ال ـتــي ق ـ ّـدم ــت ســابـقــا مـنـهــا «مــدرســة
الـحـ ّـب» و«صــرخــة روح» (مــع الفارق
بني العملني) ،بل يذهب أبعد من ذلك،
مستحضرًا معاناة األم في باإلنجاب
والتربية والعمل .يحمل املسلسل لواء
املــرأة عمومًا ،ويرافقها في ظروفها
ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي ت ـم ـ ّـر ب ـهــا ب ـع ـي ـدًا عن
قصص الـحــب امل ـكــرورة ،بــل يغوص
في أعماق القضايا ،فهل ينجح بهذه
الرسالة أو يبقى حبرًا على ورق؟
تجسد سيرين بشخصيتها
معاناة المرأة الحامل

كواليس

«باب الحارة» بين الم ّلا وقب ّنض مسلسل مكسيكي طويل!
دمشق ــ وسام كنعان
«ح ـصــل املـنـتــج مـحـمــد قـبـنــض على
ح ـق ــوق «بـ ــاب الـ ـح ــارة  »10وسـيـبــدأ
الـت ـصــويــر ف ــي ن ـهــايــة ك ــان ــون الـثــانــي
(يناير) الحالي ،على أن يكون تحت
إدارة امل ـخ ــرج أس ـعــد ع ـيــد ،ع ــن نـ ّـص
ّ
ّ
ملـجـمــوعــة ك ــت ــاب ،وب ــإش ــراف قبنض
بنفسه .ولن تنال مجموعة  mbcمن
الـطـ ّـيــب نصيب كـمــا اع ـتــاد الجمهور
فــي رم ـضــان فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة،
إذ سيعرض املسلسل على نحو 8
ق ـنــوات ،ول ــن تـكــون ضمنها الشبكة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وس ـي ـت ـض ـم ــن أح ــداث ــا
جــديــدة ،وسيشهد األب ـطــال تغيرات
ّ
عدة منها دخول الجامعات واملدارس»
هـ ــذا م ــا ن ـش ــرت ــه ص ـف ـح ــات اإلعـ ــام
ً
اإللكتروني منذ فترة ،نقال عن املنتج
ّ
ّ
السوري محمد قبنض .األخير يتهمه
ّ
صــنــاع ال ــدرام ــا ال ـســوريــة واملـعـنـيــون
بـ ـه ــا ،ب ـت ــدم ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة مــن
خــال عقلية تستسهل فــن الــدرامــا،
وتبيع املسلسالت بأسعار بخسة ال
تتجاوز  800دوالر للحلقة الواحدة.
وعلى الرغم من ربح املخرج بسام املال
(شركة «ميسلون») أحكامًا قضائية
واضحة ال لبس فيهاّ ،
تخوله إكمال

الجراح (أبو بدر) وشكران مرتجى (فوزية) في مشهد من «باب الحارة»
محمد خير ّ

اس ـت ــرزاق ــه م ــن ه ــذا امل ـس ـل ـســل ،لكن
النهاية كانت بمصالحة ودية اقتضت
إبــرام اتفاق بني املنتجني على تراجع
ّ
قبنض عن إنجاز جزء تاسع ،وتركه
لـصــاحـبــه األص ـلــي أي امل ــا .عـلــى أن
يعودا هذا العام ويتوازعا مهمة إنتاج
ثــاثــة أج ــزاء متتالية ،ربـمــا مــن أجــل
اإلج ـهــاز املطلق على الــذائـقــة العامة،
وتـفـتـيــت مــا بـقــي مــن هـيـبــة لـلــدرامــا.
لـكــن االت ـف ــاق لــم يـنـفــذ .ع ــاد الـخــاف
ّ
مع إعــان شركة «قبنض» عن إنتاج
ج ــزء عــاشــر م ــن «ب ــاب الـ ـح ــارة» من

عاد الخالف مع إعالن
«قبنض» عن
شركة ّ
إنتاج جزء عاشر

كـتــابــة م ــروان ق ــاووق ال ــذي سـبــق أن
وعد في تصريحات صحافية بإحياء
الشخصيات التي استبعدها املال من
مسلسله بــذريـعــة موتها وإسـنــادهــا
إلى ممثلني جدد.
ً
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،لـ ــم ي ـج ــد امل ـ ــا ح ـ ــا مــع
ه ــذه الــورطــة س ــوى بــإخـطــار «شــركــة
َّ
قبنض» قانونيًا وإعالميًا من خالل
مـحــامـيــه ال ــذي ّ
وج ــه خـطــابــا رسميًا
ّ
ص ـ ـ ـ ـ ــادرًا ع ـ ــن شـ ــركـ ــة ب ـ ــس ـ ــام امل ــا
(ميسلون) أوضح فيه أرقام الدعاوى
وتواريخها واألحكام املبرمة في هذا
املوضوع ،وتجزم بملكية املال للعمل.
علمًا بــأن املـخــرج امل ـعــروف زار دبــي
بعد زلــزال اعتقال األمــراء ،من بينهم
الشيخ الــولـيــد اإلبــراهـيــم مــالــك ،mbc
واطـمــأن لرغبة املحطة بــاإلبـقــاء على
اتفاقاتها معه الستكمال مسلسله.
وغ ــال ـب ــا س ـي ـكــون م ــن إخـ ـ ــراج مــاجــد
ق ـب ــراوي فـيـمــا أول ـي ــت مـهـمــة الـكـتــابــة
ألحد الكتاب املكرسني في هذا النمط
من دون الكشف عن اسمه .وقد أنهى
ك ـتــابــة الـ ـج ــزء ال ـع ــاش ــر ،ويـسـتـكـمــل
الجزء الحادي عشر ،على أن ّ
يصور
الجزآن معًا بحيث يعرض واحد هذا
العام ،ويكون الثاني جاهزًا لرمضان
ما بعد املقبل!

