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ثقافة وناس

مرآة الغرب

ُتزامنًا مع مئوية اكتشاف قبر أشهر الملوك المصريين القدامى ،يستحضر الفرنسيون الضريح الملكي عبر عرض أكثر من  150قطعة أثرية
وجدت بداخله ،منها ستون قطعة تغادر المتاحف المصرية للمرة األولى .توزعت هذه الكنوز والتماثيل ضمن فضاءات مضاءة بطريقة
خافتة وعلى وقع إيقاعات موسيقية قديمة وعروض فيديو ،ما يمنح الزائر إحساسًا بأنه داخل هرم محفوف باألسرار الغامضة .وبينما
يغيب قناع الفرعون الذهبي الستحالة مغادرته القاهرة مثلما ُيمنع إخراج لوحة الموناليزا من متحف اللوفرّ ،
تعول السلطات الفرنسية
على أن يتجاوز الحدث الثقافي النجاح الذي حققه معرض مماثل عن هذا الملك الشاب في باريس عام 1967

ّ
توت عنخ آمون يكذب «لعنة الفراعنة»

معرض باريسي ضخم في مئوية اكتشاف قبر أشهر الملوك المصريين القدامى
باريس ـــ فائزة مصطفى
ي ـ ـقـ ــودنـ ــا م ـ ـعـ ــرض «ك ـ ـن ـ ــوز فـ ــرعـ ــون»
ف ــي ال ـق ــاع ــة ال ـك ـب ــرى ف ــي La Villette
الباريسية في رحلة مشوقة إلى تاريخ
امل ـص ــري ــن الـ ـق ــدام ــى .رح ـل ــة ت ـب ــدأ مــن
املــدخــل حيث يقف ال ــزوار فــي طوابير
وهــم يـشــاهــدون ملصقًا كـبـيـرًا لــوادي
املـ ـل ــوك ف ــي الـ ـب ـ ّـر ال ـغ ــرب ــي ف ــي مــديـنــة
األقـ ـص ــر ،وف ــي وس ـط ـهــا تـظـهــر فتحة
قبر املـلــك تــوت عنخ آم ــون ( 1342ق.م
–  1326ق.م) .ثــم يـتــوجــه الـ ــزوار نحو
باب عليه نقوش هيروغليفية ال يفتح
إال بعد عرض فيديو في السقف يقدم

جناح يبرز تأثير شخصيته
على الفنون الحديثة كالسينما
والموسيقى وعالم الموضة
واإلعالنات والديكور
نبذة وجيزة عن هــذا الفرعون الشاب
الـ ـ ــذي ح ـك ــم م ـص ــر م ــن س ـن ــة  1336ق
م إلــى  1326ق م ،ثــم غــاب فــي دهاليز
النسيان آلالف السنوات قبل أن يعيده
عالم اآلثــار البريطاني هــوارد كارتر (
 )1936-1874إلــى الـتــاريــخ فــي تشرين
الـ ـث ــان ــي (ن ــوفـ ـمـ ـب ــر)  ،1922وي ـص ـبــح
اكتشاف قبره أهــم اكتشاف فـ ّـي القرن
املاضي لغاية اليوم ،ال سيما أنه القبر
ال ـفــرعــونــي ال ــوح ـي ــد الـ ــذي ُع ـث ــر عليه
سـلـيـمــا بـكــامــل مـحـتــويــاتــه م ــن كـنــوز.
م ــا إن تـفـتـتــح ب ــواب ــة ج ـنــاح امل ـعــرض،
حتى يتراءى تمثال آمون حارس امللك
وه ــو مــن مقتنيات «مـتـحــف الـلــوفــر».
ثم تتوزع التحف والقطع األثرية على
بــاقــي الـغــرف على وقــع إيـقــاعــات آالت

موسيقية قديمة ،وإضــاءة خافتة .ما
يـعـطــي ل ـل ــزوار انـطـبــاعــا بــأنـهــم داخ ــل
الـقـبــر املـلـكــي أو فــي ج ــوف ه ــرم ،فيما
تـبـهــر ال ـق ـطــع األث ــري ــة ال ـت ــي تـسـتـخــدم
ف ــي ال ـط ـق ــوس ال ـج ـن ــائ ــزي ــة والــدي ـن ـيــة
الجمهور ،إلــى جانب الحلي املرصعة
بــال ـح ـجــارة الـكــريـمــة وتـمــاثـيــل اآللـهــة
املصنوعة من الذهب ،ومقتنيات امللك
توت عنخ آمون ،من بينها الصناديق
الخشبية واألوانــي الكانوبية وتمثال
ألـ ـك ــا ال ـخ ـش ـب ــي املـ ــذهـ ــب وأوان ـ ـ ـ ــي مــن
امل ــرم ــر ،وك ــل مــا ك ــان ال ـفــرعــون الـشــاب
يـ ـحـ ـت ــاج لـ ــه فـ ــي رحـ ـل ــة املـ ـ ــوت حـســب
معتقدات املصريني القدامى .واكتشف

الزوار نحو ستني قطعة أثرية سمحت
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ب ـعــرض ـهــا لـلـمــرة
األولــى خارج متاحفها أبرزها :تمثال
لتوت عنخ آمــون واقفًا على ظهر نمر
أس ــود ،كـمــا تـعــرض ق ـف ــازات محبوكة
ّ
ب ـخ ـي ــوط م ــن الـ ـك ــت ــان ،كـ ــان يــرتــدي ـهــا
الـفــرعــون ال ـشــاب خ ــال رحـلــة الصيد،
تم الحفاظ عليها بطريقة مذهلة
وقد ّ
رغ ــم أن ـه ــا ت ـع ــود إل ــى أك ـث ــر م ــن 3000
سـ ـن ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــرض ت ـم ـثــالــن
لـحــارسـيــه ،ودرع مــن الـخـشــب املــذهــب
وت ـم ـث ــال لـ ـح ــورس ف ــي ه ـي ـئــة ص ـق ــر...
لكن غــاب القناع الجنائزي الــذي يزن
عشرة كيلوغرامات من الذهب بموجب

ال ـقــانــون امل ـص ــري الـ ــذي يـمـنــع خ ــروج
ه ـ ــذه ال ـت ـح ـف ــة م ــن ال ـب ـل ــد ،ف ـي ـمــا أع ــار
«متحف الـلــوفــر» هــذا املـعــرض الكثير
مــن املـقـتـنـيــات املــرتـبـطــة بـتــاريــخ تــوت
عنخ آمون وفترة حكمه.

الفرعون الشاب يلهم بيونسيه
ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدران األج ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــة ،تـ ـع ــرض
فـ ـي ــدي ــوه ــات وصـ ـ ـ ــور ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة
تـظـهــر م ــراح ــل ال ـب ـحــث ع ــن ق ـبــر تــوت
عنخ أمــون على يد هــوارد كارتر منذ
التحاقه بمصر عام  1891ثم اشتغاله
طيلة إحدى عشرة سنة على التنقيب
وال ـح ـف ــري ــات ل ـغــايــة اك ـت ـشــافــه للكنز

امل ـكــون مــن  5398قـطـعــة ،ثــم الـتــرويــج
ألسطورة لعنة الفراعنة في الصحافة
البريطانية بعدما توفي ممول البعثة
الـتــاريـخـيــة ال ـل ــورد ك ــارن ــارف ــون سنة
 1923بلسعة حشرة داخل القبر .هناك
عــرض فيديو آخــر يوضح الــدراســات
الـعـلـمـيــة ال ـتــي أجــريــت عـلــى املــومـيــاء
منذ  1965وما نجم عنها من فرضيات
ّ
ح ــل لـغــز م ــوت ال ـفــرعــون عــن عـمــر 19
سـنــة .ويظهر جـنــاح آخــر مــدى تأثير
شخصية هــذا الـفــرعــون على الفنون
الـ ـح ــديـ ـث ــة ك ــال ـس ـي ـن ـم ــا وامل ــوس ـي ـق ــى
وعالم املوضة واإلعالنات والديكور،
واس ـت ـح ـضــاره خ ــال االسـتـعــراضــات
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاهـ ـي ــر م ـ ـ ــن امل ـغ ـن ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة مـ ــادونـ ــا إلـ ــى مــواطـنـتـهــا
بيونسيه ،لـنــدرك كيف أضـحــى توت
عنخ آمــون أشهر شخصية تاريخية
رغـ ــم أن اسـ ـم ــه ل ــم ي ـظ ـهــر ف ــي قــائـمــة
ُ
امللوك وهدمت آثاره بعد وفاته بسبب
االضطرابات السياسية التي تزامنت
مع فترة حكمه.
ت ـع ـبــر هـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـث ـقــاف ـيــة عن
التناغم اإلنساني بني الفرعون الشاب
وعالم اآلثــار البريطاني ،كــأن صداقة
قــويــة جمعتهما رغــم البعد الزماني
الكبير بينهما ،ويظهر ذلك جليًا في
أحـ ــد األج ـن ـح ــة ح ـيــث ُوضـ ـع ــت كــأس
كلسية كتبت عليها أمنية بالحروف
الهيروغليفية« :حتى تعيش ماليني
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــن ،وحـ ـ ـت ـ ــى تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ع ـي ــون ــك
بالعجائب» .وكانت هذه اآلنية أول ما
وجده هــوارد كارتر بعدما فتح القبر
امللكي وفق ما جاء في الفيديو املرافق.
ويبدو أن أمنية الفرعون قد تحققت
ّ
وأضحى خالدًا .املعرض حل في لوس
أنجلس األميركية قبل أن يحط رحاله
فــي بــاريــس إل ــى 15سبتمبر (أي ـلــول)
املقبل ،ثــم ينتقل إلــى لندن وعواصم
أخرى لم ُيكشف عن أسمائها ،قبل أن
يستقر فــي املـتـحــف امل ـصــري الجديد
الــذي يشيد حاليًا بـجــوار األهــرامــات
ف ــي ال ـج ـيــزة ق ــرب الـعــاصـمــة الـقــاهــرة
ويكلف بناؤه مليار دوالر ،وسيفتتح
ع ــام  2022ف ــي ذك ــرى مـئــة سـنــة على
اكـ ـتـ ـش ــاف ت ـ ــوت ع ـن ــخ آمـ ـ ـ ــون .وت ــأم ــل
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة أن ت ـع ـيــد جــولــة
معرض الفرعون الشاب السياحة إلى
مـصــر بـعــدمــا ت ـضــررت مــن الهجمات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة .ويـ ـشـ ـتـ ـه ــر الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون
بشغفهم الكبير بالحضارة املصرية
منذ اكتشافها خــال حملة نابليون
على مصر وفــك عالم اآلثــار الفرنسي
جـ ــان ف ــرانـ ـس ــوا شــام ـب ـل ـيــون (-1790
 )1832ل ـل ـح ـجــر ال ــرشـ ـي ــد .وه ـ ـ ــذا مــا
ي ـف ـس ــر االحـ ـتـ ـف ــاء اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـك ـب ـيــر
بالحدث الفني من ِقبل أكبر الصحف
وامل ـ ـج ـ ــات الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،وخ ـص ـصــت
ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة أس ـب ــوع ــا من
البرامج حول تاريخ مصر وثقافتها.
ّ
علمًا أنــه في  ،1967استقطب معرض
«تــوت عنخ أمــون وزمنه» في باريس
مليونًا و 241ألف زائــر حيث عرضت
 45قطعة أثرية ،بينما سمح معرض
ث ــان ع ــن رمـسـيــس ال ـثــانــي ع ــام 1976
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــرف إلـ ـ ـ ــى ق ـ ـطـ ــع جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن
ق ـب ــر امل ـل ــك ال ـف ــرع ــون ــي .ك ـمــا يـحـتــوي
«م ـت ـح ــف الـ ـل ــوف ــر» م ـج ـمــوعــة كـبـيــرة
مــن اآلثـ ــار امل ـصــريــة الـقــديـمــة ،وتــزيــن
املسلة الفرعونية شارع الشانزليزيه
الشهير.
«كنوز فرعون» :حتى  15أيلول (سبتمبر) ـ
 ،La Villetteباريس ـ ـ lavillette.com
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وقفة

الدراما السورية ...باقية رغم كل التحديات
نجوى زيدان *
قـبــل أن يــداهـمـنــا امل ــوس ــم الــرمـضــانــي
لـهــذا ال ـعــام وي ـغــدق علينا مسلسالت
تلفزيونية خاصة بشهر الـصــوم ،من
املـفـيــد أن نلقي نـظــرة ال ــى الـ ــوراء ،الــى
ع ــام  ،2018نــاحــظ م ــن خــالـهــا كيف
ك ــان ــت حـ ــال الـ ــدرامـ ــا ال ـعــرب ـيــة جــزئـيــا
وحال الدراما السورية بشكل خاص.
ّ
ق ــد ي ــرى نــاقــد ل ــم يـتـســن ل ــه أن يـتــابــع
حلقات كاملة ملسلسل درامــي ســوري،
ّ
أن «الدراما تعمل تحت إمرة مجموعة
سـيــاسـيــة ت ـمــالــئ ال ـن ـظــام ف ــي ســوريــا
وت ـم ـ ّـول م ـن ــه» ،فـتـعــرض وج ـهــة نـظــره
عبر حبكة درامية حول الحرب الدائرة
مـ ـن ــذ ثـ ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات وت ــداع ـي ــات ـه ــا
ع ـل ــى امل ـج ـت ـم ــع الـ ـ ـس ـ ــوري ،وال سـيـمــا
على املـسـتــوى االجـتـمــاعــي واملعيشي
تناس ّمقصود أو
واألخالقي ،وفي ذلك
ٍ
ّ
تعام عن أن هذه الدراما تمثل غالبية
ٍ
املجتمع ال ـســوري شئنا أو أبـيـنــا .إال
ّ
أن ـن ــي ال أن ـك ــر أن ال ـس ــوري ــن أج ـ ــادوا
اسـتـخــدام الــدرامــا كـقــوة نــاعـمــة ،وهــذا
حق سيادي لكل دولة.
ض ــاق ــت سـ ــوق الـ ــدرامـ ــا الـ ـس ــوري ــة مــع
اسـ ـتـ ـم ــرار وتـ ـص ــاع ــد وت ـ ـيـ ــرة ال ـح ــرب
ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــرة ،بـ ـفـ ـع ــل ت ـ ـمـ ــاهـ ــي امل ـ ــواق ـ ــف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـم ـح ـط ــات ال ـف ـض ــائ ـي ــة
العربية مــع مــواقــف دولـهــا ،وال سيما
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة مـ ـنـ ـه ــا ،ون ـ ـح ــت الـ ــدرا ّمـ ــا
اللبنانية املـنـحــى نـفـســه ،علمًا بأنها
اس ـت ـفــادت مــن أزم ــة ال ــدرام ــا الـســوريــة
م ــن خ ــال أع ـم ــال مـشـتــركــة رف ـعــت من
م ـس ـتــوى الـ ــدرامـ ــا امل ـع ــروض ــة أح ـيــانــا
وأعطتها نسبة مشاهدة عالية بفعل
حضور نجوم الــدرامــا السورية فيها.
خـ ـ ــال ال ـس ـن ـت ــن األخ ـ ـيـ ــرتـ ــن ،أخـ ــذت
ش ــرك ــات اإلع ـ ـ ــان ت ـح ـجــب اإلع ــان ــات
عــن الــدرامــا السورية ملصلحة الــدرامــا
اللبنانية وامل ـصــريــة ،مــا يفسر لجوء
صاحب أهـ ّـم شركة إعالنات في لبنان
ال ــى إن ـتــاج ال ــدرام ــا اللبنانية وتـ ّ
ـوجــه
محطات لبنانية والعديد من املنتجني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ال ـ ــى اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـ ــدرام ـ ــي
املحلي .لكن رغم محاولة سوق الدراما
ً
اللبنانية مضاعفة اإلنتاج ،مستفيدة
مــن التضييق عـلــى ال ــدرام ــا الـســوريــة
التي شكلت رافعة للدراما العربية ذات
ّ
يوم ،إال أننا نالحظ أن دراما لبنان لم
تكتسب حتى الـيــوم الـطــابــع الشعبي
أو امل ـشــاهــدة الـعــربـيــة كـمــا ال ـســوريــة،
وذل ــك برأيي
إذا كــانــت تـجــوز املـقــارنــة ّ
ألس ـب ــاب ع ــدي ــدة ،أهـ ّـم ـه ــا أن ـه ــا درام ــا
ب ـع ـيــدة ع ــن واقـ ــع الـلـبـنــانـيــن وه ـمــوم
املجتمع اللبناني ،فال زمــان وال مكان
يحددان معالم هذه الدراما ،ما يجعل
امل ـش ـه ــد ال ـ ــدرام ـ ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي شـبـيـهــا
ب ــامل ـش ـه ــد ال ـ ــدرام ـ ــي ال ـت ــرك ــي ال ـ ــى حــد
كبير مع فارق واضح في الشخصيات
املتكلمة باللهجة اللبنانية.
وفق مصادر كبار املوزعني ملسلسالت
الــدرامــا العربية ،فــإن صناعة الــدرامــا
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،قـ ــد أج ـ ـبـ ــرت عـ ـل ــى ع ــرض
مـنـتـجــاتـهــا مــن دون م ـقــابــل ،ملــواجـهــة
امل ـقــاط ـعــة وامل ـنــاف ـســة ول ـل ـح ـفــاظ على
وجـ ـ ـ ــود املـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة عـلــى
ً
املحطات والفضائيات العربية .فمثال،
مسلسل «ق ـنــاديــل ال ـع ـشــاق» بـثـتــه 15
محطة بتوزيع مجاني مقابل العرض
ّ
فقط .كما أن إنتاج السوق الخليجية
للدراما املحلية الالهثة الــى تقديم ما
ي ـع ـ ّـوض ع ــن غ ـي ــاب اإلنـ ـت ــاج ال ـس ــوري
ع ـ ـلـ ــى شـ ــاشـ ــات ـ ـهـ ــم ،جـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي خ ـضــم
الـتــرجـمــة الـحــرفـيــة لسياسة املقاطعة
ّ
الرسمية للدراما السورية .إن الدراما
ال ـس ــوري ــة م ــع ك ــل م ــا ت ـعــرضــت لّــه من
تراجع وانقسام في صفوف صناعها
الـ ـ ــى م ـق ــاط ـع ــة غ ــال ـب ـي ــة ال ـف ـض ــائ ـي ــات
العربية ـ ـ تحديدًا الخليجية ـ ـ ألحدث
إنتاجاتها مكتفية بعرض ما يتناسب
م ــن م ـح ـتــوى درامـ ـ ــي م ــع سـيــاســاتـهــا
املعادية للنظام وللمجتمع الـســوري،
وتلك التي تم تمويلها بمال خليجي،
ُيضاف إليها منافسة الدرامات العربية

واألجـنـبـيــة األخـ ــرى ،مــن املـصــريــة الــى
الـتــركـيــة املــدبـلـجــة باللهجة الـســوريــة
امل ـس ـت ـســاغــة لـ ــدى ج ـم ـهــور واس ـ ــع من
امل ـش ــاه ــدي ــن الـ ـع ــرب ،الـ ــى املـكـسـيـكـيــة،
ً
وص ـ ــوال الـ ــى ال ـه ـن ــدي ــة امل ــدب ـل ـج ــة ال ــى
العربية والتي تعرض حاليًا على أكثر
من شاشة خليجية...
رغم كل ذلك ،حافظت الدراما السورية
عـلــى خـصــائــص عـ ــدة ،ال يـمـكــن معها
ل ـ ـلـ ــدرامـ ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،ال ـت ــي
تـنـجــح ع ـلــى ح ـس ــاب وجـ ــوه الـتـمـثـيــل
السورية واإلخراج والنص السوريني،
أن تـضــاهـيـهــا ،وق ــد ذكـ ــرت ل ــي اح ــدى
الصديقات انها عندما كانت تشاهد
مسلسل «خ ــات ــون» فــي جــزئــه الـثــانــي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـش ـهــد اعـ ـ ـ ــدام اح ـ ــد اب ـن ــاء
ال ـح ــارة م ــن ق ـبــل ال ـفــرن ـس ـيــن ،ل ــم تكن
قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى وق ـ ـ ــف دمـ ــوع ـ ـهـ ــا ل ـش ــدة
الصدقية فــي عــرض مشهدية االع ــدام
وردة فعل الناس املتجمهرة والنساء.
ّ
إن ه ــذه ال ـق ــوة امل ـش ـهــديــة ال ـت ــي تـتــرك
ب ـص ـم ـت ـهــا فـ ــي ن ـف ــس املـ ـش ــاه ــد تـمـلــك
الكثير من املقومات ،ولعل اهمها:
ّ
ـ ـ أنـهــا بقيت درام ــا ال ـشــارع الـســوري
بامتياز ،نــرى فيها النسيج الـســوري
املتنوع بفئاته االجتماعية من أغنياء
وفقراء ومهمشني وعرب وأكراد وأرمن
وتركمان.
ـ ـ تمسكت بــالــواقــع ،فـقــدمــت حكايات
ال ـ ـنـ ــاس ب ـل ـغــة ال ـ ـنـ ــاس وت ـع ـب ـيــرات ـهــم،
ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـ ـحـ ــرب ،ب ـك ــل م ــا أنـتـجـتــه
هــذه الـحــرب رغــم وحشيتها مــن مهن
جــديــدة وأمـ ــراض اجتماعية وأوج ــاع
نفسية وفيزيولوجية وخسائر مادية
لــدى عموم الـســوريــن .لقد استطاعت
بواقعيتها أن ّ
تجسد انعكاسات الحرب
ع ـلــى م ـن ـظــومــة ال ـع ــاق ــات االن ـســان ـيــة
ّ
وتحديدًا على سلم القيم االجتماعية
ال ـت ــي كـ ــان ف ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـســائــد
الفاسد واملتخلف.في الدراما السورية،
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــون يـ ـسـ ـمـ ـع ــون اصـ ــوات ـ ـهـ ــم
وصراخهم وشكواهم وأنــن جراحهم
ورجاء آمالهم ،ويرون حياتهم أمامهم
ب ـك ــل خ ـي ـبــات ـهــا وق ـس ــوت ـه ــا وم ـك ــام ــن
الـخــوف فيها والـضـعــف ،يـتـعـ ّـرون من
ال ـ ــداخ ـ ــل ،فـ ـن ــرى ي ــأس ـه ــم وط ـمــوح ـهــم
وألـ ـ ـ ـ ــوان ج ـش ـع ـه ــم وف ـ ـسـ ــاد نـخـبـتـهــم
وال ـب ـع ــض م ــن ق ــادت ـه ــم وم ـســؤول ـي ـهــم
فــي أجـهــزة األم ــن ومــؤسـســات الــدولــة:
مــن مرتشني ومتآمرين واستغالليني
ومستفيدين و...
أجـ ـ ــل ،اع ـ ـتـ ــرى الـ ـضـ ـع ــف الـ ـع ــدي ــد مــن
األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ال ـس ــوري ــة ،وسـقــط
العديد من صناعها في فخ ما يطلبه
ّ
ال ـس ــوق ،اال أن الـبـعــض اآلخ ــر استمر
في إيقاظ املجتمع وفي تبصيره وفي

مسلسل
«فوضى»
هو التغيير
المخيف
الذي يعصف
بيوميات
السوري في
دمشق بعد
محنة الحرب

رفــع ذائقيته الفنية ،وفــي شــرح وفهم
مــا حــل بـبــادهــم ،لتصبح املسلسالت
السورية في جرأتها الراهنة ،متقدمة
على الدرامات العربية األخــرى .كأنما
َ
فارق الخوف صناعها ،فأقاموا ورشة
تـنــويــر وت ـثــويــر ال ــى صـيــاغــة مفاهيم
ج ــدي ــدة ل ـل ــرف ــض والـ ـقـ ـب ــول ،لـلـحــريــة
والعبودية للوالء وللمعارضة ،للحرب
ولـلـسـلــم ،لـلــوفــاء ولـلـخـيــانــة ،لصياغة
مفهوم الــوطــن ال ــذي يــأبــه لكل اطياف
املجتمع من خــال الكوميديا التي لم
ُ
تخل من هنات ،كما في «الواق الواق»
للمخرج الليث حجو وللكاتب ممدوح
ح ـمــادة ال ــذي ضــم نـخـبــة مــن املمثلني
السوريني ،امثال رشيد عساف وباسم
يــاخــور وش ـكــران مــرتـجــى .وم ــن خــال
امليلودراما ايضًا في «ضبوا الشناتي»
وال ــدرام ــا الـصــرفــة مــع «ال ـن ــدم» و«غ ـدًا
نـلـتـقــي» و«روزنـ ـ ــا» ودرام ـ ــا ال ـحــب مع
«أهل الغرام» ،و«حكم الهوا» ومع هذه
األعمال ،شهدنا عودة اسماء كبيرة الى
األع ـمــال الــدرامـيــة املـلـتــزمــة باملستوى

شركات حجبت اإلعالنات
عن الدراما السورية لمصلحة
الدراما اللبنانية والمصرية
الـ ــدرامـ ــي ال ـت ـن ــوي ــري ،س ـ ــواء لـنــاحـيــة
كتابة النصوص امثال نجيب نصير
وســامــي يــوســف ،أو لـنــاحـيــة االخ ــراج
أم ـ ـثـ ــال نـ ـج ــدت ان ـ ـ ـ ــزور فـ ــي «وحـ ـ ــدن»
وعــارف الطويل في «فــوضــى» .اصبح
النسيج السوري كما الفسيفساء كما
الخارطة على جــدول الدراما السورية
الـ ـت ــي لـ ــم تـ ـت ــرك «اقـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا» عــرضــة
لــاهـمــال كما فــي الـســابــق .لعل بعض
النقد نبهها الى األمر .فأصبحنا نرى
فــي هــذه الــدرامــا «األكـ ــراد» و«ال ــدروز»
و«األرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ــار «ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور
املسيحي» اقوى .في مسلسل «روزنا»
(اخراج عارف الطويل) ،أعطيت مدينة
حلب مساحة درامية جميلة تستحق
أكبر منها ،وعكست طبيعة العالقات
القائمة بــن اطـيــاف املجتمع الحلبي
ومنهم االرمــن ،كما رأينا فيه الخوف
وال ــوج ــع وامل ـص ـي ــر امل ـش ـت ــرك ب ــن كــل
فـ ـئ ــات امل ـج ـت ـم ــع ال ـح ـل ـب ــي ،مـ ــن خ ــال
مـ ـق ــارب ــة انـ ـهـ ـي ــار ط ـب ـقــة ال ـص ـنــاع ـيــن
ال ـت ــي ت ـعــرضــت م ـصــان ـع ـهــا لـلـســرقــة
وصـ ـع ــود ط ـب ـقــة اثـ ــريـ ــاء جـ ــدد مـمــن
تآمروا على ابناء مدينتهم وسرقوا
ملصلحة األت ــراك وتقاسموا الغنائم
معهم ،لنشهد في «روزنا» على الكم
الهائل من الدمار الذي خلفته حرب

االرهابيني في ابهى املدن العربية.
ال ــدرام ــا ال ـســوريــة تعيش ال ـيــوم حالة
م ــا ب ـعــد ال ـص ـف ـعــة اذا جـ ــاز الـتـعـبـيــر،
صـفـعــة املـقــاطـعــة واالن ـق ـســام وضـعــف
االم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات والـ ـقـ ـل ــق الـ ـ ـ ــذي اعـ ـت ــرى
ص ـن ــاع ـه ــا ،وه ـ ــي ح ـك ـمــا ت ـح ـت ــاج ال ــى
مزيد من الوقت الستعادة مساحتها
ّ
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـح ـق ـهــا .اال أن ع ـ ـ ــددًا غـيــر
قـلـيــل مــن ان ـتــاجــات ع ــام  2018يوحي
بنهضة وشحذ الهمم ،ومنها مسلسل
«فــوضــى» ال ــذي جمع الثنائي نجيب
ن ـص ـيــر وح ـس ــن س ــام ــي ي ــوس ــف نـ ّـصــا
وسمير حسني فــي االخـ ــراج .مسلسل
ع ـ ّـب ــر عـ ــن االض ـ ـط ـ ــراب ال ـح ـق ـي ـق ــي فــي
امل ـج ـت ـمــع الــدم ـش ـقــي ب ـعــدمــا ل ـجــأ الــى
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ابـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـبـ ـل ــد م ـ ــن أقـ ـط ــار
جهاتها األربع ،من ريفها ومدنها ،لقد
رأينا خليطًا جديدًا من سكان دمشق،
لم يكن ليتشكل لوال الحرب.
كأنما املجتمع في فوضاه اليوم ،يعيد
تشكيل نـفـســه ،لــن نـعــرف األب ـيــض اال
اذا اجـتــزنــا األسـ ــود .وال ـخ ــوف مــن كل
هــذا العبور مـبــرر .مسلسل «فــوضــى»
ه ــو ال ـت ـغ ـي ـيــر امل ـخ ـي ــف ال ـ ــذي يـعـصــف
بـيــومـيــات ال ـســوري فــي دم ـشــق ،فنرى
الـ ـخـ ـيـ ـب ــات وال ـ ـ ـحـ ـ ــزن وال ـ ـقـ ـلـ ــق ون ـ ــرى
ال ـحــب واألن ــان ـي ــة وال ـف ـســاد والـتـسـلــط
عـلــى ال ـنــاس الـضـعـفــاء واألق ـ ّـوي ــاء معًا
والـ ـت ــاع ــب ب ـم ـص ــائ ــره ــم .إن ـ ـهـ ــا أيـ ــام
الفوضى أي زمــن التجربة ،والتجربة
ه ــي ال ـغــربــال الـ ــذي سـيـتـكـفــل بعملية
الـفــرز ،فــرز االستنتاجات التي تصلح
أن ت ـكــون دروسـ ــا بـعــد مـحـنــة ال ـحــرب.
في «فوضى»« ،ما حدا لحدا وما حدا
شايف حــدا» كما جاء على لسان احد
اب ـطــال ـهــا ،ن ــرى س ــوري ــا ال ـتــي تتخبط
ام ـ ــام ت ـغ ـي ـي ــرات ح ـ ـ ـ ّـادة ف ــي ال ـع ــاق ــات
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة وس ــل ــم ال ـق ـيــم األخــاق ـيــة
وفي موازين القوة وفي مفاهيم الحب
والخوف واملتاهة والجوع والتضحية
والخيانة وامل ــوت .مـقــوالت جــديــدة ما
كانت لتكون لوال هذه الحرب البشعة.
في «وحدن» ،أخذ انزور النساء كمحور
لــرؤيـتــه الــدرام ـيــة ،امل ــرأة تـحــرص على
األرض على البالد على االوطان ،بينما
ال ــرج ــال ق ـ ــادرون عـلــى ت ــرك االرض أو
بيعها أو املقايضة عليها ببضعة من
ذهــب .يقدم لنا املخرج القدير حكاية،
يـعـمــل فـيـهــا الـتـخـلــف وال ـخــرافــة عمله
ب ـكــل شـخـصـيــاتـهــا ،م ــن خ ــال صيغة
ال ـت ـعــويــذة املــرت ـب ـطــة ب ــال ــذه ــب ،لـيـقــدم
امثولته الدرامية .حني يجتمع الجهل
والـطـمــع ،فإنهما يــدمــران ّ
أي مجتمع
حـ ّـي .وهــذا على مــا يبدو حــال سوريا
التي ّ
تعرضت ألبشع حرب في العصر
الحديث .وكي «ال يصبح الزوج املنيح

هو الــزوج امليت» كما جــاء على لسان
احــدى الشخصيات في «وح ــدن» ،قدم
ان ــزور تجربة قاسية موجعة مخيفة
الى اولئك الرجال الذين تركوا النساء
وح ــده ــن تـعـصــف ب ـهــن اش ـك ــال الـقـلــق
على املصير واألبناء واالرض .لكنهن
ّ
تحدين وبقني رم ـزًا لبقاء الــوطــن رغم
املحن التي تكاد تنحو به نحو الهالك.
نـقــاشــات جــديــدة ومـتـقــدمــة نــراهــا في
الـ ــدرامـ ــا الـ ـي ــوم ح ـ ــول :ت ـ ــوزع الـ ـث ــروة،
ق ــان ــون االح ـ ــوال الـشـخـصـيــة والـ ــزواج
املــدنــي ال ــذي يحمي الـعــائـلــة الــرافـضــة
ل ـثــوب الـطــائـفـيــة اذا ت ــزوج ــت .الـنـســاء
املـتـعـلـمــات ودوره ـ ــن ف ــي رف ــض صفة
مذهب .تحرر الفتاة السورية من قيود
عـلــى عــاقــاتـهــا الـغــرامـيــة فــي مختلف
ً
م ــراح ــل ع ـمــرهــا ،ع ـلــى خــروج ـهــا لـيــا
ح ـتــى الـ ـن ــوم ف ــي م ـن ــزل حـبـيـبـهــا كما
فــي مسلسل «نبتدي منني الحكاية»،
نـقــاشــات تـغـ ّـيــر الـنـظــرة ال ــى املطلقني.
حـتــى ال ـن ـظــرة ال ــى االمـ ــور الـسـيــاسـيــة
وال سيما مسألة الحوار بني املعارضة
وامل ـ ـ ـ ـ ــواالة« ،ت ـف ـق ــد اه ـل ـي ـت ــك ك ـم ـحــاور
اذا ل ــم تـكــن م ـح ــاي ـدًا» ،ت ــراج ــع الـحــالــة
العنترية عند الرجل في اغلب االعمال،
لتتقدم مشاهد دمشق الجميلة بحياة
قاطنيها ويومياتهم املـعـتــادة :العلم
مرفرفًا فوق اكثر من مبنى والسيارات
تـعـبــر لـتـتــوقــف أمـ ــام ال ـض ــوء االح ـمــر.
الناس في االسواق املشبعة بالخيرات.
االطـ ـف ــال ف ــي امل ـ ـ ــدارس وفـ ــي الـجـنــائــن
والحمام يطوف فــوق املــآذن وأجــراس
الكنائس.
تـ ـثـ ـي ــر الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة اإلقـ ـ ـب ـ ــال
واإلع ـج ــاب ،كـظــاهــرة اسـتـجــابــت للمد
ثم املد الى أن اتاها الجزر بفعل الحرب
عليها ،بصفتها ركيزة من ركائز القوة
في الدولة.
تـحــاول الــدرامــا الـيــوم االمـســاك بلجام
حصانها ،وهي إن فشلت هنا أو هناك،
سوف تجد نجاحها ايضًا هنا وهناك
ألنها مدرسة وطريقة ومذهب في هذه
ال ـص ـنــاعــة امل ـت ـل ـفــزة املـمـتـعــة املــرتـبـطــة
ع ـم ـي ـقــا ب ــال ـط ــاب ــع ال ــوطـ ـن ــي وامل ـح ـلــي
وت ـج ـل ـي ــات ــه ال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة
واملعرفية والفنية والترفيهية.
إن ب ـقــاء ال ــدرام ــا ال ـســوريــة ونـجــاحـهــا
كـ ـمـ ـس ــاح ــة غـ ـ ـ ــرس لـ ـلـ ـقـ ـي ــم وامل ـ ـ ـبـ ـ ــادئ
وحفاظًا
واحترامًا لقيمة هذه الدراما ّ
ع ـلــى م ـس ـتــواهــا ،ي ـف ـتــرض بـصــنــاعـهــا
الـتـفـكـيــر ف ــي إن ـش ــاء م ـح ـطــات جــديــدة
وطنية وعربية أو التعاون مع منصات
ُ
عــربـيــة ،تـعـنــى بـبــث األع ـمــال الــدرامـيــة
ّ
وبذل الجهد املطلوب لتحقيق ذلك .إن
ً
بالدًا تصنع أعماال تشبهها لن تموت.
* كاتبة وصحافية عربية من لبنان

