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المسلسالت اللبنانية :تشويق وكوميديا وغرام
كما السنوات السابقة،
تحافظ المسلسالت
المحلية على موقعها
في البرمجة الرمضانية،
في الوقت الذي ّ
تتنوع
فيه المواضيع واألبطال
والطروحات .الحصيلة
النهائية هي سبعة أعمال
سترافق المشاهدين
طوال شهر الصوم

كارين رزق الله وعمار شلق
بطال «إنتي مين؟»

ُ
ّ
ّ
ورد تخرج كل شرها ،وستيفاني تخبئ أنوثتها ،ودانييال ترافع عن حبها

املنافسة «الحامية» يومها.
ّ
يوميات سائق باص
يرصد املسلسل
ّ
ُيدعى «مفيد» ،يعمل على خط الدورة
ـ ـ جونية ـ ـ جبيل فــي لبنان ،ويمضي
ّ
ّأي ــام ــه ع ـلــى ال ـط ــرق ــات وم ــع ال ــرك ــاب،
فـتـتــوالــى األح ـ ــداث امل ـنـ ّـوعــة املستقاة
ّ
يوميات اللبنانيني ،وتغلب
من صلب
عليها املواقف الطريفة واملوجعة في
ال ــوق ــت نـفـســه .الئ ـحــة األب ـط ــال تـضــم:
طوني نصير ،وعـ ّـبــاس جعفر ،ودانــا
الـحـلـبــي ،ومــارسـيــل مــاريـنــا ،وإلـيــانــا
ً
نعمة ،وكلود خليل ،وغيرهم .فضال
عــن مجموعة مــن ضـيـفــات الحلقات،
ّ
مــن بينهن املـمـثــات :ريـتــا بــرصــونــا،
وري ـت ــا حـ ــرب ،ورانـ ـي ــا ع ـي ـســى ،ورل ــى
بقسماتي ،وليليان نمري.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،اك ـت ـف ــت  mtvبـمـسـلـســل
لبناني واحد هو «إنتي مني؟» (تأليف
ك ــاري ــن رزق ال ـل ــه ،وإخ ـ ـ ــراج إي ـل ــي ف.
ّ
حبيب) الذي تولت إنتاجه بالشراكة
مـ ــع ك ــات ـب ـت ــه كـ ــاريـ ــن رزق الـ ـل ــه ال ـتــي
تتشارك البطولة مع ّ
عمار شلق ،في
الــوقــت الــذي أخــرجــه إيلي ف .حبيب.
ال ـت ــزام ال ـص ـمــت ح ــول طـبـيـعــة الـعـمــل
ه ــو ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي اتـبـعـهــا الـفــريــق
ّ
واملحطة العارضة ،إال أن مصدرًا من
ّ
داخـلـهــا لـفــت «األخـ ـب ــار» إل ــى أن رزق
ُ
ال ـل ــه تـلـعــب دور ام ـ ــرأة ف ـق ـيــرة تــدعــى
«ج ـه ــاد» وتـعـتـبــر نـفـسـهــا منحوسة
حـتــى ف ــي االن ـت ـحــار ال ــذي تـفـشــل فيه
مـ ـ ــرارًا .ب ـعــد آخ ــر م ـحــاوالت ـهــا لــوضــع
ّ
حد لحياتها ،تنقلها جارتها «غادة»
(آنجو ريحان) إلــى املستشفى ،حيث
ت ـهــرب املــريـضــة بـمـجـ ّـرد أن تستعيد
ّ
وع ـ ـي ـ ـهـ ــا .ف ـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــا ،تـ ــاحـ ــظ أن
الجراح الشهير «نسيم» ّ
ّ
(عمار شلق)
ّ
يــاحـقـهــا ألنـ ــه اكـتـشــف أم ـ ـرًا غامضًا
عنها يهمه .لـ«جهاد» والد مدمن على
الـكـحــول (نـيـكــوال دان ـيــال) ،ويعيشان
معًا في منزل قد يبدو غريبًا بالنسبة
إلـ ــى ال ـب ـع ــض ،ل ـك ــون ال ـص ـب ـيــة تــؤمــن
كثيرًا بعلوم الطاقة واأللوان .ومن بني
املمثلني اآلخرين املشاركني في «إنتي
مــن؟» ،نذكر :أسعد رش ــدان ،وجوليا
قـ ـ ـ ّـصـ ـ ــار ،وعـ ـ ــايـ ـ ــدة ص ـ ـب ـ ــرا ،وش ــرب ــل
زيادة…
ّ
متمسكة بعرض
«الـجــديــد» بــدورهــا
م ـشــاريــع مـحـلـيــة ف ــي رم ـض ــان .2019
هكذا ،تستكمل املحطة عرض مسلسل
«آخ ــر الـلـيــل» (كـتــابــة ديـمـتــري ملكي،
وإخــراج أسامة الحمد ،وإنتاج شركة
«ال ـصــدى») الــذي تبثه حاليًا ويــروي
حكايا الـفـقــراء واألغـنـيــاء .إلــى جانب
مسلسل اجتماعي ـ ـ تشويقي يحمل

باسم مغنية
وداليدا خليل
في كواليس
«أسود»

اسـ ــم «م ــوج ــة غ ـض ــب» (ت ــأل ـي ــف زيـنــة
عبد الــرزاق ،وإخــراج منير معاصري،
وإنـتــاج إيلي معلوف) ،يبرز الصراع
ّ
والشر ،ويشارك فيه
الكبير بني الخير
املمثلون :بيار شمعون ،طوني مهنا،
وعلي منيمنة ،ونيكول طعمه ،وجوي
الـهــانــي ،جــو ص ــادر ،وف ــادي ابراهيم،

ّ
يقدم «بيروت واو  »4طرحًا جريئًا
للدور الذي تقوم به جمعيات
المجتمع المدني في لبنان
ّ
للمرة األولى ،تراهن «المنار» على
كوميديا اجتماعية عبارة عن
حلقات متصلة منفصلة
وخ ــال ــد ال ـسـ ّـيــد ،وم ـي ـشــال أضـبــاشــي،
وآخرون.
ف ــي األع ـ ــوام ال ـســال ـفــة ،كــانــت «امل ـن ــار»
ت ـتــرك م ـســاحــة ك ـب ـيــرة لـعـمـ ّـل لبناني
يحاكي بيئة املقاومة .غير أنــه خالفًا
للعادة ،ارتــأت املحطة أن تذهب نحو

ال ـك ــوم ـي ــدي ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي «ف ــرج
ورح ـمــة» ال ــذي أنتجه «مــركــز بيروت
ّ
الدولي لإلنتاج الفني» وتركز تصوير
غ ــال ـب ـي ــة مـ ـش ــاه ــده فـ ــي ق ــري ــة ج ـب ــاع
ف ــي إقـلـيــم ال ـت ـفــاح (ق ـض ــاء الـنـبـطـيــة ـ
ج ـن ــوب ل ـب ـن ــان) أم ـ ـ ّـام ع ــدس ــة امل ـخــرج
ال ـ ـسـ ــوري م ـح ـمــد وقـ ـ ـ ــاف .ال ـع ـم ــل مــن
كتابة اللبناني محمد النابلسي الذي
ال ت ــزال الـجـهــة املـنـتـجــة ت ــراهــن عليه
بعد سلسلة من التعاونات الناجحة،
على شاكلة« :قيامة البنادق» ( 2013ـ
إخ ــراج عـ ّـمــار رض ــوان) ،و«ب ــاد العز»
( 2017ـ ـ إخ ـ ــراج عــاطــف كـ ـي ــوان) .في
اتـ ـص ــال م ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،س ـبــق ملــديــر
املركز الحاج أحمد حوماني أن أوضح
ّ
ّ
أن «ف ــرج ورح ـمــة» مــؤلــف مــن حلقات
م ـت ـص ـل ــة م ـن ـف ـص ـلــة تـ ـ ــدور أح ــداثـ ـه ــا
بشكل أساسي حول صراع بني «ثالثة
جد ّ
أجيال»ّ :
وجدة يسكنان في القرية
ّ
ومتمسكان بالتقاليد والـعــادات ،وأم
ّ
وأب مهتمان باملصالح الشخصية،
وأحفاد منغمسون في الحياة املدينية
والعصرية إلى أبعد الحدود .وهو من
بطولة منير كسرواني ،ووفاء شرارة،
وحسن حمدان ،وسهير ناصر الدين،
ً
ومحمد شمص… فضال عن ضيوف

شرف أمثال :سالح تيزاني ،ومجدي
مشموشي ،وسمير شمص ،وميراي
ب ــان ــوس ـي ــان ،وب ـي ــار ش ـم ـع ــون ،وب ــول
سليمان.
للسنة الرابعة على التوالي ،يواصل
الشاعر واملخرج اللبناني فادي ناصر
ال ــدي ــن الـ ـغ ــوص ف ــي ش ـع ــاب ال ــواق ــع،
وإن كــان هــذا الـعــام يزيد مــن جرعات
الـ ـج ــرأة ف ــي ط ــرح امل ــواض ـي ــع .تنقلت
الكاميرا بني مناطق لبنانية عديدة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـم ـنــن وجـ ـ ـ ــرود ال ـهــرمــل
وبـ ـي ــروت وم ـخ ـيــم شــات ـيــا لــاجـئــن
الفلسطينيني فــي ب ـي ــروت ،لتصوير
الـ ـ ـج ـ ــزء الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن «ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت واو»
(إن ـتــاج« :تـلـفــزيــون الـعــربــي» ـ ـ تنفيد
ّ
اإلنتاج :شركة «آرتــريــب») الــذي شكل
حــالــة م ـت ـفـ ّـردة ومـتـقـ ّـدمــة فــي الــدرامــا
امل ـح ـل ـي ــة ،ل ـص ـي ـقــة ب ــال ــواق ــع وأم ـي ـنــة
لحياة اللبنانيني ،بعيدًا من عمليات
التجميل والقصور الفارهة والشوارع
امل ـ ـنـ ـ ّـم ـ ـقـ ــة وال ـ ـق ـ ـص ـ ــص امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوردة
واألس ـ ـم ـ ــاء امل ــراعـ ـي ــة ملـ ـب ــدأ «ال ـع ـي ــش
املشترك» .لغاية كتابة هذه السطور،
ل ــم يـكــن الـعـمــل ق ــد حـصــل ع ــل فــرصــة
عرض على شاشة لبنانية بعد ،فيما
ّ
األكيد أن وحدهم مشاهدي «تلفزيون
الـ ـع ــرب ــي» ال ـق ـط ــري س ـي ـت ـم ـك ـنــون مــن
م ـت ــاب ـع ــة هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
الـبـحــت .الـقـصــة بحسب ف ــادي ناصر
ّ
مستمرة
الــديــن (كـتــب الـنــص أي ـضــا)
ع ـبــر أربـ ــع ح ـكــايــا رئ ـي ـســة ت ـمــزج بني
الكوميديا السوداء ودرجات عالية من
الــدرامــا ،أضيفت إليها خامسة تدور
رح ــاه ــا ف ــي م ـخـ ّـيــم ش ــات ـي ــا ،مـعـ ّـرجــا
عـلــى دور جـمـعـيــات املـجـتـمــع املــدنــي
في البالد والتظاهرات املطلبية التي
ّ
حركت الشارع في السنوات املاضية.
«ب ـي ــروت واو  »4مـلــيء بــاإلسـقــاطــات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وامل ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــف الـ ـج ــريـ ـئ ــة
ال ـت ــي تـ ـع ـ ّـرض صــاح ـب ـهــا الن ـت ـق ــادات
ال ي ـك ـت ــرث ل ـه ــا ك ـث ـي ـرًا م ــا دام يـعـمــل
وف ـقــا القـتـنــاعــاتــه .بـعــد وف ــاة الـكــاتــب
واملسرحي واألكاديمي اللبناني زياد
أبــو عبسي ،سيلعب الكاتب والناقد
وامل ـس ــرح ــي ع ـب ـيــدو ب ــاش ــا شخصية
«أب ــو عـبـســي» ،مــع ن ــدى أب ــو فــرحــات،
ورودريــغ سليمان ،وبديع أبو شقرا،
وس ــام ــي حـ ـم ــدان ،ويـ ـ ــارا أبـ ــو ح ـيــدر،
وربـيــع الــزهــر ،وط ــارق بــاشــا ،وزينب
ع ـس ــاف ،وم ـيــرنــا ال ـع ـبــد ،وغ ـ ــازاروس
أل ـت ــون ـي ــان ،وروان ق ـش ـمــر ،وســاســن
ك ــوزل ــي ،وش ــري ــف دي ـب ــة ،ورائ ـ ــدة طــه،
وع ـل ـ ّـيــة الـ ـخ ــال ــدي ،وفـ ـ ــادي إب ــراه ـي ــم،
وغيرهم.
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نادين كنعان
نظرًا إلى ما شاهدناه على الشاشات
املحلية في السنوات القليلة املاضية،
ّ
ل ــم يـعــد خــافـيــا عـلــى أح ــد أن ال ــدرام ــا
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ـ ـ ـ ـ وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن كــل
امل ــاح ـظ ــات امل ـسـ ّـج ـلــة عـلـيـهــا ـ ـ ـ بــاتــت
عـ ـنـ ـصـ ـرًا أس ــاسـ ـي ــا ضـ ـم ــن ال ـب ــرم ـج ــة
ال ـخ ــاص ــة بـشـهــر الـ ـص ــوم .ي ــأت ــي ذلــك
ان ـس ـجــامــا م ــع ره ـ ــان امل ـح ـط ــات عـلــى
األعمال الدرامية التي تنتمي إلى هذه
ال ـخــانــة خ ــارج املـنــافـســة الــرمـضــانـيــة
ّ
أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــع األخ ـ ـ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن
مستوى بعض املسلسالت اللبنانية
ّ
التحسن ،خصوصًا
الخالصة آخذ في
لـنــاحـيــة االقـ ـت ــراب م ــن ال ــواق ــع وط ــرح
مواضيع آنية تالمس الحياة اليومية
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ـ ــن امل ـ ــواع ـ ــظ
واالفتعال (مسلسل «ثواني» لكلوديا
مرشليان وسمير حبشي على سبيل
املثال).
فـ ــي  ،2019ت ـض ــم املـ ــائـ ــدة ال ــدرامـ ـي ــة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة س ـب ـعــة أطـ ـب ــاق مـحـلـيــة
مـ ـن ـ ّـوع ــة ل ـج ـه ــة ال ـق ـص ــص وال ـط ــاب ــع
وامل ــواض ـي ــع واألبـ ـط ــال .حـ ّـصــة األس ــد
س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـ ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
اللبنانية لإلرسال» بثالثة مسلسالت:
ّأولها «بالقلب» (كتابة طــارق سويد،
وإخ ـ ـ ــراج ج ــول ـي ــان م ـع ـل ــوف ،وإن ـت ــاج
شــركــة  )Production G8ال ــذي يلعب
بطولته بــديــع أبــو شـقــرا وس ــارة أبي
ك ـن ـعــان ب ـم ـشــاركــة ك ــارم ــن بصيبص
وداريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ال ـ ـج ـ ـنـ ــدي وحـ ـ ـ ّـسـ ـ ــان م ـ ــراد
وسمارة نهرا ورنــدة كعدي وغيرهم.
ينتمي العمل إلى النوع االجتماعي ـ
التشويقي ،تدور أحداثه حول التغيير
الذي يطرأ على اإلنسان عندما يواجه
ّ
تتسبب في
مشكلة كبيرة في حياته،
ت ـبــديــل أحــاس ـي ـســه ووجـ ـه ــات ن ـظــره
تـ ـج ــاه م ـس ــائ ــل م ـع ـ ّـي ـن ــة ،ح ـت ــى يـصــل
إلــى درج ــة رؤي ــة الـنــاس بعني أخــرى،
ان ـط ــاق ــا م ــن ح ـك ــاي ــة ّأم ت ـت ـخ ـلــى عــن
ابنتها في عام .1985
م ـس ـل ـســل ل ـب ـنــانــي خ ــال ــص آخـ ــر وق ــع
عـلـيــه اخ ـت ـيــار  lbciه ــو «أس ـ ــود» من
ت ــأل ـي ــف ك ـل ــودي ــا م ــرش ـل ـي ــان وإخ ـ ــراج
سمير حبشي وإخ ــراج شــركــة «إيغل
فـ ـيـ ـلـ ـم ــز» .ي ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن أض ـخ ــم
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــات ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ،وتـ ـنـ ـب ــئ
اإلعـ ــانـ ــات الـتـشــويـقـيــة ال ـخ ــاص ــة به
بتجربة مختلفة على صعيد الدراما
املحلية ،مليئة بالغموض والحماسة.
ب ــاس ــم مـغـنـيــة وورد ال ـخ ــال ودال ـي ــدا
خ ـل ـي ــل عـ ـل ــى رأس ق ــائـ ـم ــة األب ـ ـطـ ــال،
ّ
ويـ ـ ـ ّ
ـؤدون شـخـصـيــات مــرك ـبــة تعيش
ّ
صراعات داخلية .صحيح أن القائمني
حــاطــة
ع ـلــى ال ـع ـمــل حــري ـصـ
ـون ع ـلــى إ ّ
ّ
ّ
بالسرية ،إال أن األكيد أنه لن
حبكته
يخلو من جرأة الطرح وقصص الحب
واالنتقام.
بعيدًا مــن دســامــة املـضـمــون وتعقيد
الحكايا ،اختارت القناة التي يديرها
ب ـي ــار ال ـض ــاه ــر أن ت ـطـ ّـعــم بــرمـجـتـهــا
ب ـم ـس ـل ـس ــل كـ ــوم ـ ـيـ ــدي «اليـ ـ ـ ـ ـ ّـت» ع ـلــى
تماس مع الشارع اللبناني .إنه «دورة
جــونـيــة جـبـيــل» (تــألـيــف رازي وردة،
وإخـ ــراج عــا ح ـيــدر ،وإن ـت ــاج «م ــروى
غـ ــروب») ال ــذي سـبــق أن عــرضــت منه
خ ـمــس ح ـل ـقــات ف ـقــط بـ ــدءًا م ــن نـهــايــة
شهر أيـلــول (سبتمبر) املــاضــي ،قبل
ّ
أن تــوق ـفــه ت ـفــاديــا ل ــ«ظ ـل ـمــه» ف ــي ظــل
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اآلمـ ـ ـ ـ ــال مـ ـعـ ـق ــودة ه ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم عـلــى
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن املـ ـمـ ـث ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
مـنـهــن مــن اع ـت ــادت اإلط ــال ــة فــي شهر
الصوم ،ومنهن من تعود إلى السباق
بعد غياب .على رأس األسماء العائدة
سـيــريــن عـبــد ال ـنــور ال ـتــي غــابــت فـتــرة
قـ ـصـ ـي ــرة عـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ــرم ـض ــان ـي ــة
بعد إنجابها ابنها كريستيانو .لكن
م ــن ال ــواض ــح أن عـ ــودة املـمـثـلــة كــانــت
م ــدروس ــة ،إذ سـتـقــف إل ــى جــانــب تيم
حسن في مسلسل «الهيبة ...الحصاد»
(لباسم السلكا وسامر البرقاوي ـ ،mbc
و  ،mtvو«رؤيـ ــا» ،و«ال ـســومــريــة») .في
اتصال مع «األخـبــار» ،ترفض سيرين
تقديم شرح ّ
مفصل حول شخصية نور
ّ
التي تؤديها .لكنها تكتفي بالقول بأن
«املـســاحــة املـمـنــوحــة لتلك الشخصية
كبيرة ،إذ تواجه تلك الفتاة جبل (تيم
ّ
مشوقة».
حسن) وسط أحــداث درامية
تـحـ ّـب نجمة مسلسل «روب ــي» خوض
غمار املنافسة الرمضانية ،فــ«أنــا مع
املنافسة فــي شهر الـصــوم ألنـهــا جزء
م ــنّ عـمـلـنــا وتـشـعــرنــا بـطـعــم الـنـجــاح.
لـكــنـنــي ،فــي املـقــابــل ،ضـ ّـد املـقــارنــة بني
املـمـثــات ،فكل واح ــدة لديها طاقاتها
ال ـف ـن ـيــة» .وت ـخ ـت ـتــم كــام ـهــا بـتـشــويــق
املشاهد ملتابعة لـ«الهيبة...الحصاد»
ً
قائلة «ما شاهدتموه بعد طرح شارة
ّ
العمل والبرومو ،ال يعد سوى  %5من
ّ
وتطورات الشخصيات فيه».
املسلسل
رغ ــم ح ـضــورهــا عـلــى ال ـســاحــة الفنية
ّ
مـنــذ س ـن ــوات ،إال أن ورد ال ـخــال قلما
شـ ــاركـ ــت فـ ــي أع ـ ـمـ ــال رمـ ـض ــانـ ـي ــة ،وال
تعنيها املنافسة في هــذا املــوســم .هذا
ال ـع ــام ،تـلـعــب املـمـثـلــة بـطــولــة مسلسل
«أسود» (لكلوديا مارشيليان وسمير
حبشي على قناة  )lbciإلى جانب باسم
مغنية وداليدا خليل وغيرهما .العمل
لبناني بــامـتـيــاز ،ومــن أكـثــر املشاريع
ّ
التي تعلق «إيغل فيلمز» اآلمال عليها.

فالشركة املنتجة التي يديرها جمال
س ـنــان ،أدخ ـلــت ال ــدرام ــا اللبنانية في
ّ
السباق الرمضاني بعدما كانت تركز
ّ
على األع ـمــال املـشـتــركــة .هـكــذا ،وظفت
الـخــال كــل قــدراتـهــا التمثيلية لنجاح
ّ
«دور م ـس ـت ـف ــز» ب ـح ـســب تـصــريـحـهــا
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» .وت ــوض ــح أن ـه ــا ت ـط ــل ب ـ
ص ـي ــة ص ـع ـب ــة فـ ــي م ـ ـكـ ــان مـ ــا»،
«ش ـخ ـ ً
م ـض ـي ـفــة« :ل ـع ـبــت أدوارًا ش ــري ــرة فــي
املـ ــاضـ ــي ،ولـ ـك ــن م ــواص ـف ــات ـه ــا كــانــت
ّ
ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة .ح ــال ـي ــا أط ــل
ف ــي «أس ـ ـ ــود» بـشـخـصـيــة ف ـت ــاة تــدعــى
م ــارغ ــو وه ــي ش ــري ــرة بـشـكــل مـبــاشــر،
ربـ ـم ــا ي ـت ـع ــاط ــف م ـع ـه ــا املـ ـش ــاه ــد أو
ُ
استهلكت كــل ال ـشـ ّـر في
يـكــرهـهــا .لـقــد
ّ
هـ ــذا ال ـع ـم ــل .أج ــري ــت ت ـغ ـي ـي ــرات ع ــدة
على شكلي الـخــارجــي ،وتـحــديـدًا لون
ّ
شعري الذي صار بنفسجيًا .هي كلها
عوامل تساعد في تجسيد الشخصية

وتفاصيلها الــدقـيـقــة» .لــن تـكــون ورد
ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ت ـج ــري ت ـغ ـي ـي ـرًا عـلــى
شكلها الخارجي في مسلسل «أسود»،
بــل كــذلــك ال ـحــال بــالـنـسـبــة إل ــى دال ـيــدا
خـلـيــل ال ـت ــي ب ـ ّـدل ــت ل ــون ش ـعــرهــا إلــى
الـبــرتـقــالــي (امل ــائ ــل إل ــى األحـ ـم ــر) .هــذا

المرة ،لن تكون الشخصية
هذه ّ
التي تطل بها دانييال رحمة
عاطفية
ال ـل ــون يـسـهــم ف ــي إي ـص ــال «كــاركـتـيــر»
الشخصية التي تجسدها.
بـ ـ ــات مـ ــؤك ـ ـدًا أن س ـت ـي ـف ــان ــي صـلـيـبــا
ت ـخ ــوض أص ـع ــب وأه ـ ـ ّـم أدواره ـ ـ ــا هــذا
املـ ــوسـ ــم عـ ـب ــر أداء ب ـط ــول ــة مـسـلـســل
«دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ص ـ ـمـ ــت» (ل ـ ـسـ ــامـ ــر رض ـ ـ ــوان
وش ـ ــوق ـ ــي امل ـ ــاج ـ ــري إنـ ـ ـت ـ ــاج «صـ ـ ّـبـ ــاح

دانييال رحمة في «الكاتب»

إخـ ـ ـ ــوان» ـ ق ـن ــات ــا «الـ ـج ــدي ــد» ،و«أبـ ــو
ظـبــي» ،و«ع ـ ّـم ــان» ،و .)artتطل املمثلة
الـلـبـنــانـيــة بـ ــدور س ـم ــارة ،لـكـنـهــا هــذه
امل ـ ــرة تـسـتـغـنــي ع ــن ش ـعــرهــا ال ـطــويــل
لصالح تسريحة الــ«كــاريــه» القصير،
مـ ــع ان ـت ـق ــال ـه ــا مـ ــن ال ـن ـح ــاف ــة الـ ــزائـ ــدة
إل ــى الـجـســم املـمـتـلــئ بـعــد االسـتـعــانــة
بطبقات من الثياب الفضفاضة .تقول
ستيفاني لـ«األخبار»« :دوري مفصلي
ك ـمــا وص ـف ــه امل ـن ـتــج صـ ــادق ال ـص ـبــاح،
ً
ألنــي أوال أقــف أمــام النجم عــابــد فهد.
ّ
كذلك ،فإن طبيعة الدور فرضت صورة
وهـ ــويـ ــة ج ــدي ــدت ــن عـ ـل ـ ّـي ك ـم ـم ـث ـلــة».
وتضيف« :أنـقـ ِـلــب على صــورتــي التي
ثـ ّـبـتــت هــويـتــي الـفـنـيــة وارت ـب ـطــت بها
ألغ ــوص فــي شـخـصـ ّـيــة لــن أك ـشــف عن
تفاصيلها وال صـفــاتـهــا اآلن .أكتفي
بما تابعه املشاهد ّ من خالل الحمالت
ال ـت ــروي ـج ـ ّـي ــة .وأظ ــن ـه ــا خ ـيــر انـعـكــاس

ورد الخال في «أسود»

لـشـخـصـ ّـيــة أخ ـف ــت ال ـك ـثـيــر م ــن مـعــالــم
أن ــوثـ ـتـ ـه ــا ب ـس ـب ــب ظ ـ ـ ـ ــروف عــاش ـت ـهــا
ومحيط فرض عليها».
ّ
وتكرر دانييال رحمة تجربتها التمثيلية
إل ــى جــانــب الـنـجــم بــاســل خ ـي ــاط .بعد
ن ـجــاح مسلسل «تــان ـغــو» ال ــذي عــرض
ف ــي رم ـض ــان امل ــاض ــي ،تجتمع املمثلة
اللبنانية مجددًا بالنجم السوري .هذه
ّ
امل ــرة ،لــن تـكــون الشخصية الـتــي تطل
بها دانييال عاطفية ،بل ستكون أكثر
رصــانــة وهـ ــدوءًا .هـكــذا تصف دانييال
دوره ـ ــا ف ــي مـسـلـســل «ال ـك ــات ــب» (لــريــم
ورام ـ ــي ح ـنــا وإنـ ـت ــاج ««إيـ ـغ ــل فيلمز»
ـ ـ ـ  ،lbciو ،ldcون ـت ـف ـل ـي ـك ــس) .تــوضــح
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» «أط ـ ــل بـ ــدور ف ـت ــاة تــدعــى
مـجــدلــن تعشق ال ــرواي ــات البوليسية
وم ـع ـج ـب ــة بـ ـ ــروايـ ـ ــات الـ ـك ــات ــب يــونــس
ج ـب ــران ال ــذي تـعـتـبــره مـثــالـهــا األع ـلــى.
يـتـ ّ
ـورط يونس فــي قضية مــا ،فتسارع
إلــى الــدفــاع عنه ،لتنشأ بينهما عالقة
غــريـبــة مــن نــوعـهــا» .ه ــذا ال ــدور أحــدث
تغييرًا فــي أداء دانييال .تـقــول« :الــدور
ّ
تعاطي مع
أجبرني على تغيير طريقة
األمـ ــور ،صــرت ّ أكـثــر رصــانــة .لــم أخسر
ع ـفــوي ـتــي ،ل ـكــنــي أع ـي ــش م ـنــذ حــوالــى
شهرين نمط حياة مختلفًا في قصور
الـعــدل ومكاتب املحامني التي أزوره ــا
باستمرارّ ،
ألعود نفسي على شخصية
املـحــامـيــة .أراقـ ــب كيفية تعاطيهم مع
األمـ ــور وكـيـفـيــة تـصــرفــاتـهــم .املسلسل
مختلف تمامًا عن «تانغو» (لعبت دور
ف ــرح) وشخصيتي هـنــا ال تشبه فــرح
أبـ ـدًا» .ال تخفي دانـيـيــا تــزايــد خوفها
وتوترها قبل بدء املنافسة الرمضانية،
«أتمنى أن يلحظ املتابع االختالف في
ّ
تستعد
أدائي للشخصية الجديدة» .إذًا،
املمثالت اللبنانيات للسباق الرمضاني
ب ــأدوار جــديــدة فــي مـســارهــن .أدوار قد
تسقط مــن ذاك ــرة املـشــاهــد بعد انتهاء
شهر الـصــوم ،أو تكون مفصلية تفتح
لصاحبتها صفحة جديدة في مسارها.

ستيفاني صليبا في
«دقيقة صمت»

