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ثقافة وناس

ثقافة وناس
على الشاشة

سينما
نور وصوما
في سيرالنكا

في مناسبة يوم
المهاجرين العالمي،
احتضنت «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشرفية)
األسبوع الماضي شريطًا
بدعم من منظمة العمل
الدولية« .شكرًا صوما»
( 55د ـ ـ  )2018وثائقي
حمل توقيع المخرجة
اللبنانية التي تأمل أن
يساعد عملها في «تغيير
المواقف ويؤدي إلى
تحسينات حقيقية.
لقد شاركت صوما ونور
قصتهما ًبشجاعة مع
العالم ،أمال في إلهام
التغيير» .يهدف الشريط
إلى تغيير النظرة السائدة
ّ
والعمال
إلى العامالت
المنزليين المهاجرين.
على أن يعرض الحقًا في
المدارس والجامعات في
عدد من الدول العربية

«شكرًا صوما» ...والشكر موصول بنظام الكفالة!

منذ ثــاثــن عــامــا و«صــومــا» تقيم مع
العائلة .تغسل الصحون منذ ثالثني
عامًا ،وتمسح الغبار منذ ثالثني عامًا.
ال يمكنها أن تتقاعد ،وال يوجد تقييم
عــادل ألجرها ،وال تعويض لديها في
الضمان االجتماعي .وغالبًا ،بما أننا
فــي لبنان ،يمكننا أن نفترض ،أن في
ال ـح ـ ّـي حـيــث ت ـق ـيــم ،ثـمــة م ــن ّ
يسميها
«ال ـ ـس ـ ـيـ ــرالن ـ ـك ـ ـيـ ــة» ،أو «س ـي ــرالن ـك ـي ــة
آل كـ ـ ــذا» .ت ـع ــرف م ــن ل ـب ـنــان ال ـقــذائــف
وت ـتــذكــر ال ـح ــرب .ل ــم ت ــر أرز ال ـب ــاروك،
ولم تتناول الكبة النية مع العرق على
ضـفــاف الـنـهــر .لــم يعد يــوجــد نهر في
لـبـنــان .وال بـحــر قــريــب مــن الـجـبــل وال
ال ـع ـكــس .تـقـيــم ف ــي امل ـن ــزل وت ـع ـمــل في
امل ـنــزل ،وحياتها كلها هنا فــي سجن
امل ـ ـنـ ــزل .ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـت ــي ت ـس ـكــن مـعـهــا
طـيـبــة .املـ ــدام وب ــاب ــا ون ــور وح ـم ــودي.
ول ـك ـن ـهــم ل ـي ـســوا أه ـل ـهــا ف ــي ال ـن ـهــايــة.
صــار عمرها  57عــامــا ،ولديها أحفاد
تتحدث معهم عبر وســائــط الفيديو،
ول ـك ـن ـهــا ت ـق ـيــم ه ـن ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وه ــو
ليس مكان عيشها في األصــل .والدها
ووالــدتـهــا مسنان .وغــالـبــا ،ال يعرفان
ال ـك ـث ـيــر ع ــن ِع ـق ــد ال ـت ـف ــوق ف ــي ل ـب ـنــان،
ـام ـلــة إلــى
وع ــن ت ـحــول ال ــدف ــاع ع ــن ال ـعـ ِ
مــوضــة ،وعــن «األش ــاوس» الناشطني،
وعن الجمعيات األهلية التي «تملي»
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن والـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــات
م ــا ي ـك ـت ـب ــون ــه ،وكـ ـي ــف ي ـق ــول ــون ــه ،عــن
العبودية واملــرأة و«تــأخــر» الشرق عن
«ركب» الحضارة .من هنا ،يمكن القول
إن النقطة اإليجابية األول ــى فــي فيلم
«شكرًا صوما» ( 55د ـ ـ  )2018لكارول
م ـن ـصــور ،ه ــي «ص ــوم ــا» .ف ـهــي تـعــرف
ّ
يتخيله «الناشطون»
أكثر بكثير مما
بجهد على ملء عقولهم
الذين يعملون
ٍ
بالـ«الحضارة» ،وبتعلم الحضارة ،من
م ــراج ــع لـيـســت صــاح ـبــة ت ـجــربــة أكـثــر
منهم ،أو فهمًا ،إنما هي مراجع تعتقد

«ثورة الفالحين» بارقة أمل للدراما اللبنانية؟
عدي رعد *

العامالت المنزليات بعدسة كارول منصور
أحمد محسن
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أنها تملك «مفاتيح» الحضارة .وهي
مفاتيح «بـيـضــاء» طبعًا .ويمكننا أن
نـســأل صــومــا وأهـلـهــا وجـيــرانـهــم عن
الـكــولــونـيــالـيــة وع ــن آل ـيــة «اس ـت ـجــرار»
ال ـح ـضــارة! فــي ه ــذا الـسـيــاق ،يـجــب أن
يشاهد شريط «شـكـرًا صــومــا» ،أو أي
ش ــري ــط م ــن ذات ال ـص ـن ــف .ال يـنـبـغــي
إهـ ـم ــال هـ ــذه الـ ـنـ ـق ــاط ،ونـ ـق ــاط أخ ــرى
كـ ـثـ ـي ــرة ،عـ ـن ــدم ــا نـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن وض ــع
الـعــامـلــة األجـنـبـيــة .وف ــي لـبـنــان يجب
االنطالق من أرضية صحيحة ،وليس
من الهواء .من حقيقة الظلم والتمييز
ونظام الكفالة ،في مــوازاة «التمييع»،
الـ ـ ــذي م ــارس ـت ــه وتـ ـم ــارس ــه جـمـعـيــات
ون ــاش ـط ــون وح ـك ــوات ـي ــة ،يـسـتـثـمــرون
بسفاهةٍ في األزمة.
يـقـتــرح الـفـيـلــم ،حـتــى مــرحـلــة متأخرة
جدًا منه ،سردية تقريبًا معروفة .عائلة
بنكهة بــورجــوازيــة ،أفــرادهــا ّ
طيبون،
وتقيم معهم العاملة ،منذ ثالثني عامًا.
ّ
ّ
الطيبون العاملة .وحتى اآلن،
ويحب
كــل شــيء «طبيعي» .فهي «إنـســان في
الـنـهــايــة» ،ويمكن أن ّ
يحبونها ،حتى
ّ
ولــو أنها «تعمل لديهم» .سيحبونها
إلى درجة أن نور ،االبنة املدللة للعائلة،
تقرر الــذهــاب إلــى سيرالنكا ،للتعرف
إل ــى ح ـيــاة «ص ــوم ــا» ،وإلـ ــى عــائـلـتـهــا.
س ـت ـك ـت ـشــف هـ ـن ــاك أن امل ـ ـنـ ــزل «ل ـي ــس
كاملنازل في دول العالم الثالث» ،كما
توقعت ،وأن كل شــيء «مــرتــب» .لفتها
أيضًا أنها وجدت «كتبًا ودفاتر» .كتب
ودفاتر في سيرالنكا ،ليس فيلة فقط.
وال ـح ــق ،قـبــل إط ــاق الـتـهــم املتعسفة،
أن هذا ليس ّ
ضد نــور ،وهــذه إيجابية
أخــرى فــي الفيلم .شجاعة االبـنــة على
االعـ ـت ــراف ،وق ـبــل ذل ــك امل ــواج ـه ــة ،وإن
كـ ــان ال ـش ـكــل ال ـ ــذي ي ـق ـتــرحــه ال ـشــريــط
ً
ً
ف ــي ال ـبــدايــة لـلـمــواجـهــة ش ـكــا هــزيــا.
لكن ما هو ّ
محير ،ملــاذا يــدور الشريط
ح ــول نـ ــور ،ول ـيــس ح ــول ص ــوم ــا .وإن
كانت اإلجابة ـ ـ مهما حاولنا التنصل
منها ـ ـ تقفز بوضوح إلى أمامنا ،على

نـحـ ٍـو ال يمكن تـجــاهـلــه .مــركــزيــة نــور،
باملقارنة مع «صــومــا» ،كما هي حال،
مــركــزيــة رأس امل ـ ــال ،ع ـنــد م ـقــاربــة أي
مسألة طبقية .فــرأس املــال ليس درسًا
محفوظًا ،أو معادلة اختبارية ،بل هو،
كـمــا يسميه حـمـيــد دبــاشــي «مختلط

ال يمكن تحميل نورُ ،
الم ّ
حبة لصوما
وزر عالقة شائكة ومعقدة
وطويلة ،بين رأس المال والعامل

صوما مع
حفيدتها

أيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا» ،وه ـ ــو بـ ــذلـ ــك ج ــاه ــز
للهيمنة على أي ثقافة .حتى أنــه ،في
حديث مشترك بني نور وصوما ،هناك
قــرب املعبد الـبــوذي الكبير ،تمازحها
«من مالك» .وكأن هذا
العاملة بالقولِ ً :
املــال ،يبقى مــاال مشروطًا ،وليس حقًا
عمل.
مكتسبًا أو أجرًا على ُ
ال يمكن تحميل ن ــور ،املـحـ ّـبــة لصوما
حـ ـب ــا صـ ــادقـ ــا وواضـ ـ ـح ـ ــا وزر ع ــاق ــة
شــائ ـكــة وم ـع ـق ــدة وط ــوي ـل ــة ،ب ــن رأس
املال وبني العامل ،بني النزعة البيضاء
وبني ضحاياها .ال يمكن تحميل فرد

ً
واحــد عــبء هــذه املباحث ،خــاصــة وأن
نور ،حاولت وأعلنت في نهاية الفيلم،
أن «األمــور ّ
تغيرت بعد رحلتها» .وأن
لصوما حياة يجب أن تكون مختلفة.
لـكــن ،يـجــب أن نـتــذكــر أن ــه مـنــذ ثالثني
ع ــام ــا و«صـ ــومـ ــا» ت ـق ـيــم م ــع ال ـعــائ ـلــة.
ت ـغ ـســل ال ـص ـح ــون م ـنــذ ث ــاث ــن عــامــا،
وتـمـســح ال ـغ ـبــار مـنــذ ثــاثــن عــامــا .ال
يمكنها أن تتقاعد ،وال يــوجــد تقييم
ع ـ ــادل ألجـ ــرهـ ــا ،وال ت ـع ــوي ــض لــديـهــا
فـ ــي الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .وال أح ــد
فــي الـشــريــط ســألـهــا عــن رأي ـهــا فــي كل
ه ــذا .إنـمــا سئلت عــن «الـطـفــولــة» ،كما
ل ــو أن ع ـل ـي ـنــا أن ن ـك ـت ـشــف أنـ ــه كــانــت
لديها طفولة ،أم أن هذا ليس معروفًا.
وت ـحــدثــت ك ـث ـي ـرًا ع ــن امل ــدرس ــة ،كــأنـنــا
يجب أن نفاجأ هـنــا ،أنــه كــانــت لديها
مــدرســة ،وأن لديها زوجــا ،أحبته منذ
ك ــان ــت ط ـف ـلــة ،وأنـ ــه اس ـت ـغ ـل ـهــا ،وص ــار
سكيرًا .منذ ثالثني عامًا ،وهي تعاني
من أشياء أخــرى ،ويجب أن تسأل عن
رأي ـه ــا ف ـي ـهــا .ش ـك ـرًا «ص ــوم ــا» وه ـكــذا
ي ـن ــادون ـه ــا م ـن ــذ ث ــاث ــن ع ــام ــا .ول ّـكــن
عـلـيـنــا أن نـنـتـبــه أن «ص ــوم ــا» تفضل
ً
اسـ ـمـ ـه ــا األص ـ ـلـ ــي وإن كـ ـ ــان ط ــوي ــا،
وأنـهــا ال تحب أن يـقــال لها «صــومــا».
وال يمكننا أن نـعــرف ،أو نفترض ،أو
نجيب عنها .ورغ ــم التغيير الشجاع
الـ ـ ـ ــذي تـ ـعـ ـت ــرف ب ـ ــه نـ ـ ـ ــور ،ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة
الــرحـلــة االسـتـشــراقـيــة إل ــى سيرالنكا،
حــن تـقــول إن ه ــذه ليست ح ـيــاة ،وأن
ص ــوم ــا ال ي ـج ــب أن تـ ـك ــون م ـض ـطــرة
ـاءت مـعــاكـســة
ل ـكــل هـ ــذا .ال ـخــاصــة جـ ـ ً
لالعتراف الشجاع ،خاصة أن صوما،
ت ـعــود إل ــى ل ـب ـنــان ،لـتـغـســل الـصـحــون
وتمسح الغبار وتتابع الحياة نفسها
التي تستمر منذ ثالثني عامًا .ولنكن
ً
قليال ،و«متعوملني» إلى ّ
حد
إيجابيني
ّ
بسيط :صوما تحب العائلة والعائلة
ً
ت ـحـ ّـب ـهــا .وه ـ ــذا «أشـ ـف ــى حـ ـ ــاال» رب ـمــا.
ماذا عن البقية؟ شكرًا صوما ،والشكر
موصول بنظام الكفالة!

ح ـص ــد م ـس ـل ـســل «ث ـ ـ ــورة ال ـف ــاح ــن»
» (حـ ــوار كـلــوديــا مــرشـلـيــان ،إخ ــراج
فيليب أسـ ّمــر ،إنـتــاج «إيـغــل فيلمز»
لجمال سنان) متابعة غير مسبوقة
وحيزًا كبيرًا من يوميات املشاهدين
فــي لـبـنــان ،ملــا تميز بــه مــن ضخامة
فــي اإلن ـتــاج ،وإخ ــراج جميل وحشد
مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــن ل ـ ـه ـ ــم ج ـ ـم ـ ـهـ ــورهـ ــم
الـ ـع ــري ــض .ت ـم ـ ّـيــز امل ـس ـل ـســل بـجـمــال
الديكورات وضخامتها وكمية إبهار
كـبـيــرة وصـلــت حــد املـبــالـغــة .يسجل
ل ـل ـم ـس ـل ـســل ومل ـن ـت ـج ــه هـ ـ ــذه ال ـن ـق ـلــة
النوعية في كلفة اإلنتاج في الدراما
ّ
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة رغـ ـ ــم أن ذلـ ـ ــك م ـح ـفــوف
باملخاطر وبالتأكيد لن يرد كلفته .إال
َ
غامر وربح الرهان وفرض
أن املنتج
على الجميع سقوفًا جديدة لإلنتاج
تحترم عقل املشاهد وذكاءه وتحترم
قيمة الدراما اللبنانية ،مع تسجيل
ّ
أن «مركز بيروت لإلنتاج» قد سبقه
إلى ذلك حني سخا في إنتاج مسلسل
«الغالبون  .»2-1بالعودة إلى «ثورة
الفالحني» ،ال بـ ّـد من البدء بتشريح
العمل عبر تـنــاول عناصره التالية:
النص ،اإلخــراج ،املوسيقى ،الديكور
واملالبس ،املونتاج واملمثلون.
ّ
تميزت كلوديا مرشيليان بتسجيل
الخيبة تلو األخرى ،وبظاهرة ترافق
أغـلــب أعـمــالـهــا تتلخص فــي ارتـفــاع
س ـقــف ال ـتــوق ـعــات ح ــن اإلعـ ـ ــان عن
العمل وانخفاضها حني مشاهدته.
وهذه الزمة ال أعلم من املسؤول عنها:
هل هو اإلعالن املبالغ فيه أو اللجوء
إل ــى ذل ــك لـ ـض ــرورات ال ـت ـســويــق؟ في
ّ
«ث ــورة الـفــاحــن» ،وكما ُيستدل من
اسمه ،يذهب تفكيرك إلى استحضار
ّ
طانيوس شاهني وثورته .تعتقد بأن
املسلسل سيتناول حقبة ّ
مهمة من
تاريخ لبنان .كيف يا ترى سيتناول
املـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ــابـ ـسـ ـه ــا ،حـ ــوارات ـ ـهـ ــا،
مفرداتها ،ولهجتها؟ فإذا باملسلسل
ال عــاقــة ل ــه بـطــانـيــوس شــاهــن وال
بعصره .هو فقط استعار
بثورته وال
ّ
منه االســم .حتى إنــه لم يستعر منه

باسم مغنية
في العمل

بـيـئـتــه أو أجـ ـ ــواءه ،ف ـصــار املسلسل
عبارة عن حكايات الجدات عن ظلم
ال ـب ـي ــك واإلقـ ـط ــاع ــي .ت ـم ـ ّـر ال ـح ـل ـقــات
الطويلة من دون أن تندلع تلك الثورة
وتنتظر ،وتنتظر ،وتنتظرُ ...يذبح
ال ـف ــاح ــونُ ،ي ـغ ـت ـص ـبــونُ ،ي ـش ـن ـقــون،
ُيـنـكــل بـهــم وال تـنــدلــع الـ ـث ــورة .متى
ستندلع هذه الثورة إذن؟
ّ
ربـ ـم ــا ل ــن ت ـن ــدل ــع ألن ال ـف ــاح ــن قــد
أبـ ـي ــدوا ع ــن ب ـك ــرة أب ـي ـهــم ول ــم يتبق
منهم مــن سـيـقــوم بـهــذه ال ـث ــورة؟ أو
ربما عدد الحلقات الكبير ( 60حلقة)
فـ ـ ــرض هـ ـ ــذه «املـ ـطـ ـمـ ـط ــة» لـتـقـتـصــر
أحــداث املسلسل على قصص الحب
املـ ـتـ ـط ــاي ــرة مـ ــن كـ ــل ح ـ ــدب وص ـ ــوب،
تـ ـسـ ـي ــر بـ ـ ـب ـ ــطء وت ـ ـت ـ ـكـ ــرر م ــواقـ ـفـ ـه ــا
وح ــواراتـ ـه ــا ،واس ـت ـعــارت ـهــا أحـيــانــا
ملــواقــف وح ـ ــوارات مــن أع ـمــال أخــرى
كما في مشهد امتناع الفالحني عن
تـلـبـيــة دع ــوة الـبـيــك (ن ـق ــوال دان ـي ــال)
للتحاور معهم .فهو مأخوذ بفكرته
وحـ ـ ـ ـ ــواره مـ ــن م ـس ــرح ـي ــة «نـ ــاطـ ــورة
املفاتيح» لألخوين الرحباني ،حتى
ّ
إن امل ـم ـثــل ن ـق ــوال دانـ ـي ــال ح ـ ــاول أن
ّ
يقلد أداء الكبير انـطــوان كــربــاج في
ّ
املشهد .في كل األحــوال ،لو لم يتلط
الـنــص وراء اس ــم «ث ــورة الـفــاحــن»،
ملــا كــانــت كــل ه ــذه املـحــاكـمــة ل ــه ،ومــا
كان يجب علينا تحميل األمور أكثر
م ـم ــا ت ـح ـت ـمــل .وربـ ـم ــا ك ـن ــا اكـتـفـيـنــا
ّ
بالتكهن بــأن السيد سنان طلب من
ً
السيدة كلوديا قائال :فيكي تكتبيلنا
م ـس ـل ـســل م ـت ــل «ح ــري ــم ال ـس ـل ـط ــان»؟
فــأجــاب ـتــه :ط ـب ـعــا ،وكـ ــان ل ــه م ــا أراد.
(أقـ ـ ــول ربـ ـم ــا) .ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،لو
اكتفى املسلسل بعدد  30حلقة فقط،
كــان ليكون أفضل من حيث الحبكة
وتكثيف األحداث.
ّ
يخص اإلخراجّ ،
يكرس فيليب
في ما
أسمر نفسه يومًا بعد يــوم مخرجًا
مــن الـعـيــار الـثـقـيــل .جميل ال ـصــورة،
أنـ ـي ــق اإلضـ ـ ـ ـ ــاءة ،رشـ ـي ــق ال ـت ـق ـط ـيــع.
فـ ـيـ ـلـ ـي ــب أسـ ـ ـم ـ ــر مـ ـ ـخ ـ ــرج كـ ـبـ ـي ــر مــن
لبنان .أمــا املوسيقى ،فكانت رائعة
ومناسبة جـدًا ألج ــواء العمل .شكرًا
إي ــاد الــري ـمــاوي .وعـنــد الـتــوقــف عند

الــديـكــور واملــابــس ،ال بــد مــن الثناء
ع ـل ــى ع ـم ــل األسـ ّـ ـت ـ ــاذ نـ ـص ــري ط ــوق
وعلى براعته وفنه الراقي .لقد أبهرنا
بجمال ديكوراته ومطابقتها للعصر
ال ـ ــذي ت ـ ــدور ف ـي ــه أح ـ ـ ــداث امل ـسـل ـســل.
ك ــان ــت ديـ ـك ــورات ــه س ــاح ــرة وم ـب ـهــرة
ووا ّض ــح الـسـخــاء اإلن ـتــاجــي عليها.
إال أن ــه وق ــع فــي املـبــالـغــة ،فـ ـ «الــزائــد
أخــو الناقص» كما نقول بالعامية.
«التعجيق» الذي كان في الديكورات
من حيث كمية األكسسوارات ،مبالغ
ف ـيــه جـ ـ ـدًا .ف ـك ـنــا ن ـب ــذل ج ـه ـدًا كـبـيـرًا
لنكتشف وجــود املمثل بني الثريات
والشمعدانات واللوحات والشموع.
فال يعقل أن تحتوي غرفة في قصر،
على كل هــذه التحف والشمعدانات
واألك ـس ـس ــوارات ،ألنـهــا فــي الحقيقة
تحتاج إلى جيش من الخدم لنفض

جوهرة المسلسل هو الممثل
فادي ابراهيم بأدائه المخيف
والمشوق
ال ـغ ـبــار عـنـهــا .وه ــذا لـيــس منطقيًا،
إضافة إلى طغيانها على كل عناصر
املشهد األخ ــرى (املمثلني ،اإلض ــاءة،
حــركــة ال ـك ــام ـي ــرا )...كــأن ـنــا ف ــي محل
لبيع االنتيكا ال في قصر.
ً
أما املالبس فلها بحث آخر .أوال ،ال أعلم
إذا كــانــت الـسـيــدة لــوســي جرتيديان
ّه ــي م ـ ّـن ق ــرر اع ـت ـمــاد ه ــذه األزي ـ ــاء أو
أن ـهــا نــفــذت رغ ـبــة ص ـنــاع ال ـع ـمــل .في
ك ــل األحـ ـ ــوال ،زادت األزي ـ ــاء م ــن غــربــة
املـسـلـســل عــن بـيـئـتـنــا ،فاستحضرت
أزي ــاء أوروب ــا فــي الـقــرن التاسع عشر
وأصـ ـبـ ـحـ ـن ــا كـ ـم ــن يـ ـش ــاه ــد مـسـلـســل
«الكونت دو مونتي كريستو» ،وليس
مسلسل «ثورة الفالحني» .وهذا األمر
ّ
يدعو لالستغراب .ومما زاده بلة هو
إج ــاب ــة ب ـطــل امل ـس ـل ـســل امل ـم ـثــل بــاســم
مغنية فــي مـعــرض إجــابـتـ ّـه على هذا
السؤال مع هشام حــداد بأنهم أرادوا
أن يظهر املسلسل «بأجمل ص ــورة»،
ّ
ّ
وبأن هناك مبررًا لذلك وهو أن العائلة

ث ــري ــة وبــإم ـكــان ـهــا اس ـت ـي ــراد املــابــس
مــن لـنــدن! ومــرت اإلجــابــة مــن دون أي
تعليق أو استهجان.
ّ
ربما قد فات مصممة األزياء أن لبنان
فــي تـلــك الـحـقـبــة ك ــان يشتهر بــأزيــاء
نسائه الجميلة ،املصنوعة من الحرير
ال ـ ـخـ ــالـ ــص وم ـ ـ ــن ق ـ ـمـ ــاش ال ــدم ـس ـك ــو
وب ــال ـط ــرط ــور .وك ــان ــت أه ــم صـ ــادرات
لبنان إلى العالم في حينها هو الحرير
امل ـص ـنــوع ف ــي ق ــرى ل ـب ـنــان .ملـ ــاذا هــذا
الـفــرق الكبير فــي الشكل بــن مالبس
البيك ومالبس أبنائه؟ هل الثوار في
ذلك الزمن كانت هكذا مالبسهم؟ أين
ً
ذهبتم بــالـشــروال وال ـل ـبــادة؟ أو مثال
كــان «ن ــورس» الـثــائــر قــد شــاه ّــد فيلم
 Pirates of the Caribbeanوتأثر بزي
بطله فلبس مثله! ناهيك عن سوالف
كارلوس عازار التي تتطابق تمامًا مع
املوضة التي كانت رائجة في أوروبا،
وم ـس ـت ـح ـي ــل أن تـ ـك ــون هـ ــي نـفـسـهــا
الرائجة فــي لبنان فــي ذلــك الــزمــن ،ملا
كــان سيتطلب األمــر لتنفيذها نحاتًا
ال حـ ــاقـ ــا .م ــاح ـظ ــة ع ـل ــى ال ـه ــام ــش:
ّ
تمكن «فايز» من املحافظة على شكل
سوالفه كما هي أثناء فترة اختفائه
وعـ ـيـ ـش ــه ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات ،وف ـ ـ ــي ب ـيــت
مهجور مشردًا (سبحان الله).
لو أن املسلسل أبرز لنا األزياء اللبنانية
ّ
في ذلك العصر ،لكان ذلك شكل إضافة
جمالية على املسلسل ،وملا كنا شعرنا
بغربته عن بيئتنا وتاريخنا .لكن هذا
ّ
ال يمنع من القول بــأن األزي ــاء جميلة
جدًا وتدل على حرفية السيدة لوسي.
ّ
ّ
إال أن امل ــون ـت ــاج ك ــان ال ـع ــل ــة ال ـك ـبــرى.
ف ــا ي ـجــوز ملـسـلـســل ب ـهــذه الـضـخــامــة
أن تـمـ ّـر بــه أخـطــاء فــي املــونـتــاج بهذه
الـطــريـقــة غـيــر االح ـتــراف ـيــة .ه ــل يعقل
قطع املوسيقى بهذا الشكل بني مشهد
وآخ ـ ــر؟ه ـ ــل ي ـع ـق ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـف ــاي ــد
(إظالم) لالنتقال بني مشهد وآخر في
مسلسل ب ـهــذه الـضـخــامــة؟ هــل يعقل
اسـتـخــدام ص ــورة الـقـصــر مــن الـخــارج
املـصـنــوعــة بطريقة الـغــرافـيـكــس ومــن
«النوعية الرديئة» لالنتقال من مشهد
ً
إلى آخر؟ مثال :هل املشاهد لن يعرف
أنه انتقل إلى القصر بعد مشهد يدور

فــي الـغــابــة ،إال إذا وضـعـنــا لــه صــورة
القصر (الغرافيكس) ،إضافة إلى قطع
املوسيقى بطريقة البتر فــي مشاهد
كثيرة؟!
أخيرًا ،بخصوص األداء ،فقد أجاد كل
املمثلني أدوارهم ويستحقون التهنئة،
ّ
وهـ ــذا يـثـبــت أن امل ـم ـثــل ال ـل ـب ـنــانــي لو
ت ـ ــواف ـ ــرت ل ـ ــه ال ـ ـظ ـ ــروف ال ـص ـح ـي ـح ــة،
سيبدع وسيقدم أجمل ما عنده .لكن
ال بد من التوقف عند تميز أداء بعض
امل ـم ـث ـلــن ،أول ـه ــم ب ــاس ــم مـغـنـيــة ال ــذي
خــرج مــن رتــابـتــه ّ املـعـهــودة فــي األداء،
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ـ ــه وصـ ــل إلـ ــى ال ـسـ ّـر
الذي يجعل املمثل يتلبس الشخصية
ّ
السر هو الخروج
التي يؤديها وهــذا
من ال ــذات .باسم أصبح في مسلسلي
«ثـ ـ ــورة ال ـف ــاح ــن» و«ت ــانـ ـغ ــو» بــاســم
جــدي ـدًا .ممثل مـحـتــرف ،وأداء مشوق
جـ ـ ـ ّـب كـ ــل أدائ ـ ـ ـ ــه الـ ـس ــاب ــق الـ ـ ــذي ك ــان
على طريقة «شــوفــونــي مــا أحــانــي»،
وأص ـ ـبـ ــح ي ـس ـت ـح ــق لـ ـق ــب الـ ـنـ ـج ــم عــن
جــدارة .أما جوهرة «ثــورة الفالحني»،
ف ـه ــو امل ـم ـث ــل ال ـق ــدي ــر فـ ـ ــادي اب ــراه ـي ــم
بــأدائــه املخيف وامل ـشــوق ،إضــافــة إلى
أداء كارلوس عازار الجميل والصادق
أظهرت ورد الخال بما
واملـتــزن ،فيما ّ
ال يـقـبــل ال ـشــك أن ـه ــا وح ـشــة الـشــاشــة
بقدراتها املتميزة وإحساسها الرائع.
ه ــي تـكــرســت نـجـمــة ،صــاحـبــة ق ــدرات
خ ــارق ــة .كـمــا يـمـكــن الـتــوقــف عـنــد أداء
الـقــديــرتــن وف ــاء طربية وهـنــد طاهر،
ونقوال دانيال وتقال شمعون وختام
ال ـل ـح ــام وبـ ــراعـ ــة م ــاريـ ـن ــال ســرك ـيــس
وفيفيان انـطــونـيــوس وس ـمــارة نهرا.
كلمة حق تقال ،جميع املمثلني أجادوا
أدوارهم وأثبتوا جدارتهم رغم بعض
املالحظات العابرة على بعضهم .في
الـخــاصــة «ث ــورة الـفــاحــن» مسلسل
إيـجــابـيــاتــه أك ـثــر م ــن سـلـبـيــاتــه ،وهــو
بارقة أمل للدراما اللبنانية من ناحية
رفـ ــع س ـق ــوف اإلن ـ ـتـ ــاج أو م ــن نــاحـيــة
النوعية.
* ممثل لبناني
«ث ــورة الـفــاحــن» :مــن األح ــد حتى الثالثاء
بعد النشرة املسائية على lbci

