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المسلسل الذي تجاوز مطبات اإلنتاج المشترك

«بيروت واو ...»4تجربة مغايرة تصالحنا مع الدراما
عبيدو باشا وريتا
ابراهيم وسيمون
الهبر في مشهد
من العمل

عبدالرحمن جاسم
ّ
يمكن ال ـقــول بــا مــواربــة ب ــأن املـخــرج
وال ـكــاتــب ف ــادي نــاصــرالــديــن هــو آخــر
حماة الــدرامــا التلفزيونية في لبنان.
مــن خ ــال عـمـلــه الــرمـضــانــي «ب ـيــروت
واو» (م ـس ـت ـمــر م ـنــذ أرب ـ ــع سـ ـن ــوات)،
ي ـس ـع ــى امل ـ ـخـ ــرج ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـت ـقــديــم
درامــا تشبه الناس ،والبيئة الشعبية
اللبنانية /البيروتية ،وفوق هذا قصة
ت ـق ـتــرب م ــن ح ـكــايــا ال ـن ــاس ال ـعــاديــن
وق ـض ــاي ــاه ــم .ف ــي املـ ــواسـ ــم ال ـســاب ـقــة،
تناول ناصرالدين قضايا اجتماعية
إنسانية وحتى سياسية فــي حلقات
املـسـلـســل ال ــذي ي ـبــدو لـلــوهـلــة األول ــى
س ـه ــل ال ـص ـن ــع ،إال أنـ ــه ك ـل ـمــا أمـعـنــت
ال ـن ـظــر ف ـيــه ،وجـ ــدت أن ــك أمـ ــام «س ـهـ ٍـل
ّ
م ـم ـت ـن ــع» .إذ أن ه ـ ــذه الـ ـس ــاس ــة فــي
ال ـح ـل ـق ــات ي ـص ـعــب ص ـنــاع ـت ـهــا إن لــم
«ت ـض ــع روح ـ ــك ف ــي هـ ــذا ال ـع ـم ــل» كما
يـشـيــر فـ ــادي ف ــي م ـعــرض حــديـثــه عن
املسلسل .يكمل الجزء الحالي ـ الرابع
ـ ـ مــن «ب ـيــروت واو» القصة مــن حيث
تركها أبطال العمل في الجزء السابق.
طـ ــال (فـ ـ ــادي ن ــاص ــرال ــدي ــن) يختلف
ك ـع ــادت ــه م ــع حـبـيـبـتــه آيـ ــة (ن ـ ــدى أبــو
فرحات) ،فيتركان بعضهما مع جرح
كبير على ما يبدو .أصدقاؤه يبحثون
عـنــه ،لكنهم ال يستطيعون الــوصــول
إلـيــه .يـقــارب املسلسل قصص أبطاله
امل ـع ـت ــادي ــن ي ـ ــارا ب ــوح ـي ــدر ورودري ـ ـ ــغ
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سليمان وربيع الزهر الذين يعيشون
ح ـيــات ـهــم بـشـكـلـهــا الـ ـع ــادي ال ـف ـطــري،
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــم ال ي ـم ـث ـلــون .ف ــي الــوقــت
عينه هــم جــزء مــن السيناريو الكبير
الـ ــذي رس ـم ــه ص ــان ــع امل ـس ـل ـســل .خسر
العمل بالتأكيد الكثير برحيل القدير
زيــاد أبــو عبسي أو فيلسوف الشارع
وأستاذ املسرح والكاتب املعروف في
امل ـس ـل ـســل .ل ـكــن «ب ــدي ــل» أبـ ــو عـبـســي،
هو املسرحي عبيدو باشا الذي تميز
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي املـسـلـســل ،م ــا أعـطــى
العمل دفعًا قويًا وكبيرًا .إذ «ارتــدى»
الشخصية كما لو أن زياد أبو عبسي
ال يزال حيًا ،فنفذ «الكاراكتر» من قلبه،
ول ــم يـشـعــر امل ـشــاهــد ب ـ ّ
ـأي ف ــراغ ج ــراء
الراحل الكبير في الشخصية .ويمكن
اعتبار الدور فاتحة أمام باشا لتقديم
م ـه ــارات ــه ف ــي ب ـط ــوالت أخ ـ ــرى .جــديــد
العمل هذا العام الدخول في «الدراما/
القضية الفلسطينية» ،وهو ٌ
أمر ليس
بجديد على صـنــاعــه .إذ تـنــاولــوا في
الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة مــن
أبطال وقصة مرتبطني باألزمة
خالل
ٍ
السورية .هذه السنة ،يتناول املسلسل
ً
ق ـصــة فـلـسـطـيـنـيــة ع ـبــر ح ـكــايــة كـفــاح
(ش ــري ــف ال ـب ـي ـبــي) ووالـ ــدتـ ــه أم كـفــاح
(رائ ــدة طــه) اللذين يحكيان قصة من
َ
مخيم شاتيال ،متناولني ذاكرة الحرب
األهـلـيــة اللبنانية .الـقــديــرة رائ ــدة طه
ال ـت ــي عــرف ـهــا ال ـج ـم ـهــور ع ـبــر عـمـلـهــا
امل ـســرحــي «أالقـ ــي زي ــك ف ــن ي ــا عـلــي»،

يارا بوحيدر
في المسلسل

نكتشف في ما بعد بأنها ليست والدة
كفاح رغم أنها هي من ربته وتتعامل
معه كما لو أنــه ابنها الحقيقي .وراء
ه ــذه الـقـصــة ،هـنــاك س ـ ٌّـر كبير تكشفه
ح ـل ـقــة م ــن أروع ح ـل ـقــات امل ـس ـل ـســل ال
مــن خ ــال الـكـتــابــة فـحـســب ،بــل أيضًا

يقارب الجزء الحالي قصة فلسطينية
وومضات من ذاكرة الحرب األهلية
م ــن خـ ــال األداء ال ـك ـب ـيــر ل ـط ــه .أيـضــا
ت ـبــرز فــي املـسـلـســل شخصية جــديــدة
هــي مدير شركة اإلنـتــاج التي تتولى
إنتاج وثائقيات ويعمل فيها كل من
ي ــارا ورودريـ ــغ .بــديــع أبــو شـقــرا الــذي

يلعب هذا الــدور ،يرتبط في املسلسل
بقصة حــب مــع «آي ــة» ،لكن على عــادة
أسلوب املسلسل تبدأ األشياء بسرعة
ً
ثــم تــأخــذ بــالـتـبــاطــؤ تــدريـجــا وص ــوال
إلــى الحلقات األخـيــرة لنفهم ما الذي
سيحدث .من جهة أخــرى ،يحضر في
ً
الـعـمــل ط ــارق بــاشــا ب ــدي ــا ع ــن ط ــارق
تميمُ .يحسب لباشا أنــه أكمل الــدور،
لكن على طريقته الخاصة ،فلم نشعر
أننا أمام الشخصية ذاتها التي ّ
قدمها
تـمـيــم ،لـكــن بـقــي ل ــدى املـشــاهــد شعور
بأنه ال يزال أمام الدور نفسه.
أدائ ـي ــا ،يمكن اعـتـبــار املـسـلـســل قائمًا
بـشـكــل أو بــآخــر ع ـلــى أس ـل ــوب الـعـمــل
الــدرامــي املباشر بالتصوير الحي .إذ
ال ن ـجــد ف ــي ال ـع ـمــل الـتـعـقـيــد ال ــدرام ــي

الكالسيكي :يمثل الجميع كما لو أنهم
يعيشون حياتهم فعليًا ،كما لو أنهم
لـيـســوا فــي مـسـلـســل ،بــل فــي واقـعـهــم.
م ــن هـنــا ج ــاء ه ــذا الـخـلــط ب ــن أسـمــاء
األبطال الحقيقية وأسمائهم في العمل
في بعض األحيان ،وهذا يعود إلى أن
أس ـلــوب نــاصــرالــديــن أق ــرب تـمــامــا إلــى
حرفة تقديم عمل حقيقي يشبه الناس
إل ــى ه ــذا ال ـح ــد .وه ــذا م ــا ي ــراك ــم عليه
املخرج عند إعداده لهذا العمل .تنجح
أداء يختلف
ندى أبو فرحات في تقديم ٍ
عن أي شخصيةٍ تؤديها في أي مكان.
ي ـم ـت ــاز دورهـ ـ ـ ــا بـ ـش ــيء مـ ــن «واق ـع ـي ــة
مــده ـشــة»  magnificent realityوه ــذا
األمر ينسحب على بقية الشخصيات.
ً
ن ــرى مـثــا ربـيــع الــزهــر ال ــذي ال يشبه
إال نفسه في هــذا العمل ،وهــو كــان قد
أخــذ من شخصيته الحقيقية الكثير،
وأضــاف إليها الكثير أيضًا كي تكون
بهذا العمق في املسلسل :إنه شخصية
تــراهــا كــل ي ــوم وتـعــرفـهــا كـمــا لــو أنها
صديقك األقرب .باختصار يمكن القول
بأن جزءًا من قوة العمل هو في اختيار
أبطاله /مؤديه.
ً
جانب آخر ،يواجه العمل مشكلة
على
ٍ
كبيرة هــي فــي عــدم حـضــوره على أي
فـضــائـيــة س ــوى فـضــائـيــة «ال ـع ــرب ــي»،
وهي إلى ٍّ
حد ما فضائية غير مطروقة
ك ـث ـي ـرًا ح ـتــى ف ــي ل ـب ـنــان ب ـلــد املسلسل
األم ،وبلد الجمهور الــذي يتوجه إليه
امل ـس ـل ـســل .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن مـحــاولــة
(آرت ريب برودكشن)
الشركة املنتجة ً
بنشر املسلسل حلقة بحلقة عبر موقع
ال ـيــوت ـيــوب ،إال أن ال ـج ـم ـهــور م ـحــروم
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة م ــن م ـتــاب ـعــة املـسـلـســل
قنوات محلية أو أرضية .يخبرنا
على
ٍ
ناصرالدين بأنه كانت هناك محاوالت
فــي ال ـســابــق ،لـكـنـهــا لــم تـنـجــح ،لربما
ي ـح ــدث ذل ــك م ــع األجـ ـ ــزاء ال ـق ــادم ــة من
املسلسل.
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار؛ «بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت واو» ع ـمــل
مختلف ،غير معتاد ،يقدم رؤية درامية
خاصة يحتاج لها الوسط الدرامي ال
اللبناني فحسب ،بل العربي عمومًا.
من خالل حلقاته القصيرة (تمتد على
دقيقة) ،يظهر الجهد الكبير
أقل من ّ 30
الذي بذله صناع العمل لتقديمه بهذه
الطريقة املميزة.
«بيروت واو» 21:30 :على «العربي»

«هوا أصفر» :جراح الحرب بين دمشق وبيروت

نادين كنعان
بعد تجربتني لم ُيكتب لهما النجاح
َ
مسلسل ْي «عناية ّ
مشددة» ( 2015ـ ـ
في
إخراج أحمد إبراهيم أحمد) و«أحمر»
( 2016ـ ـ ـ ـ إخـ ــراج ج ــود س ـع ـيــد)ّ ،
أص ــر
ال ـس ــوري ــان يــامــن الـحـجـلــي والــزمـيــل
علي وجيه على املحاولة .هكذا ،أنجزا
ّ
نصًا جــديـدًا لعمل درامــي يحمل اسم
ّ
«هوا أصفر» صور بني لبنان وسوريا
ت ـحــت إدارة املـ ـخ ــرج الـ ـس ــوري أحـمــد
إبــراهـيــم أحـمــد وإن ـتــاج شــركــة «.»Cut
بعد إرجــائــه من العام املــاضــي ،أبصر
امل ـس ـل ـســل الـ ـن ــور ف ــي رمـ ـض ــان 2019
عـبــر «س ـمــا» و«الـفـضــائـيــة الـســوريــة»
و«سوريا درامــا» و«الجديد» .يتناول
الـعـمــل مــواضـيــع مختلفة فــي منطقة
ي ـخـ ّـيــم عـلـيـهــا هـ ــواء «أصـ ـف ــر» مـحـ َّـمــل
باالضطرابات واألمراض االجتماعية
ال ـتــي ت ـعـ ّـد نـتـيـجــة ص ــراع ــات وأزم ــات
ش ـه ــدت ـه ــا ب ـق ـع ــة ج ـغ ــراف ـي ــة مـتـمـثـلــة
هنا بدمشق وبـيــروت .هـكــذا ،تختلط
املسائل املطروحة بني الحب بحاالته
املختلفة ،والفساد والسلطة (من دون
ال ـغــوص فــي الـتـفــاصـيــل) ،والـجــريـمــة،
والعنف ،والكراهية ،واالنتهازية…
ّ
ت ـ ـشـ ــكـ ــل أربـ ـ ـ ـ ــع شـ ـخـ ـصـ ـي ــات امل ـ ـحـ ــور
ال ــرئ ـي ـس ــي لـ ــأحـ ــداث بـ ــال ـ ـتـ ــوازي بــن
ال ـعــاص ـم ـتــن ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ـس ــوري ــة:
«ك ــري ــم» (ي ــوس ــف الـ ـخ ــال) ،و«ش ـغ ــف»
(س ــاف فــواخــرجــي) ،و«أم ـي ــر» (يــامــن
ال ـح ـج ـلــي) ،و«سـ ـ ــوار» (وائ ـ ــل ش ــرف).
ّ
ل ـكــل مــن ه ــؤالء قـصـتــه املـخـتـلـفــة التي
ق ــد ت ـت ـقــاطــع خ ـطــوط ـهــا أح ـي ــان ــا وق ــد
تـ ـك ــون م ـن ـف ـص ـلــة أي ـ ـضـ ــا« .كـ ــريـ ــم» ذو
نفوذ وأموال ال تأكلها النيران ،جعلته
الحرب األهلية اللبنانية التي ترعرع
في ظلها وأفقدته والديه وحشًا كاسرًا
ّ
مستعدًا لفعل أي شيء للحصول على
مـ ــراده ،متخطيًا كــل الـخـطــوط الحمر
ل ـي ـت ـحـ ّـول ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى أخـطـبــوط
ّ
ي ـب ـت ـلــع ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء .ج ــرائـ ـم ــه ال ـب ـش ـعــة
إحصاؤها ،ويعمل في زراعــة
يصعب
ّ
الكوكا التي يصنع منها الحقًا مــادة
ّ
املخدرة قبل أن يهربها إلى
الكوكايني
ال ـخــارج بــواسـطــة األب ـقــار .مـجــال عمل
هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة ق ــائ ــم ع ـلــى فــرضـيــة
ص ـع ـبــة ال ـت ـص ــدي ــق .ف ـك ـيــف يـمـكـنــه أن

ممثلو المسرح اللبناني أنقذوا الموسم
زينب حاوي
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة ،احـ ـتـ ـف ــت امل ـم ـث ـلــة
املـســرحـيــة املـخـضــرمــة عــايــدة صـبــرا،
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـفـ ـحـ ـتـ ـه ــا الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوكـ ـي ــة
الخاصة ،بعودة خريجي ومخضرمي
«الـجــامـعــة اللبنانية» الــذيــن «أثبتوا
ق ـ ـ ــدرات م ــده ـش ــة ف ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل» إل ــى
س ــاح ــات الـ ــدرامـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ع ــودة
الفتة ومطلوبة لوجوه لها ثقلها في
ُ
عــالــم التمثيل وامل ـســرح ،تـثــري اليوم
املـسـلـســات اللبنانية ،رغ ــم الـتـفــاوت

وجوه ُجلبت بفضل مواصفاتها
الجمالية والشكلية في ظل
افتقارها إلى الموهبة
ف ــي ب ــاق ــي ال ـع ـنــاصــر امل ــؤل ـف ــة لـلـعـمــل
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،أك ــان ــت ال ـق ـصــة أو أداء
زمالء لهم في املسلسل نفسه.
ّ
ل ـعــل األسـ ـت ــاذة الـجــامـعـيــة ف ــي «كلية
الفنون» (الجامعة اللبنانية) ،تقصد
في تغريدتها ،بشكل أساسي املسلسل
الــذي تشارك فيه «انتي مــن؟» (قصة
سـيـنــاريــو وحـ ــوار ك ــاري ــن رزق ال ـلــه ـ ـ
إخراج إيلي حبيب ـ ـ  )mtvالذي يجمع

ث ـل ــة م ــن املـ ـمـ ـثـ ـل ــن/ات امل ـخ ـض ــرم ــن،
ً
بـ ـع ــدم ــا غ ـ ــاب ب ـع ـض ـه ــم ط ـ ــوي ـ ــا عــن
ال ـشــاشــة ،كــاملـمـثـلــة املـحـتــرفــة جوليا
قـ ـص ــار ،الـ ـت ــي تـ ـ ــؤدي دورًا م ـحــوريــا
وم ـخ ـت ـل ـفــا ف ــي امل ـس ـل ـس ــل .إذ تـجـســد
شخصية مقاتلة ســابـقــة فــي الـحــرب
األه ـل ـي ــة ،تـبـتـعــد ط ــوع ــا ع ــن أســرتـهــا
األولــى ،وتهرب إلــى حبيبها وتنجب
م ـن ــه اب ـن ـت ـهــا «ج ـ ـهـ ــاد» (كـ ــاريـ ــن رزق
ال ـلــه) ،مــن دون زواج ،ثــم تـفـ ّـر مـجــددًا
لسنوات طوال .ترافقها في هذا الدور
عــايــدة ص ـبــرا ،أو «ن ـجــوى» كصديقة
ُ
وم ـس ــان ــدة ل ـهــا ف ــي ح ـيــات ـهــا ،ت ـصــاب
بقدمها فــي الـحــرب ،فتصبح عرجاء.
ثـنــائــي ع ــاد إل ــى ال ـشــاشــة بـعــد غـيــاب
طــويــل ،إل ــى جــانــب عـمــار شـلــق ،الــذي
يـلـعــب دور الـبـطــولــة إل ــى جــانــب رزق
الله ،ويطوي تحت شخصيته العديد
م ــن ال ــوج ــوه ال ـت ــي أج ـبــرتــه ال ـظ ــروف
على االمتثال لها .شلق أيضًاّ ،
خريج
مسرحي من الطراز األول ،نجح أخيرًا
في مسلسل «ثواني» (كتابة :كلوديا
م ــرشـ ـلـ ـي ــان -إخ ـ ـ ـ ــراج س ـم ـي ــر حـبـشــي
 )lbciال ــذي عــرض قبيل رم ـضــان .إذلعب دور «رائد» سائق األجرة املعدم،
الـ ــذي يـبـيــع ذم ـت ــه ل ـل ــذي ي ــدف ــع أك ـثــر،
ع ــدا شخصيته الــذكــوريــة ،املتحكمة
بامرأتني تـ ّ
ـزوج بهما .بدا الــدور هنا،

مختلفًا لـشـلــق ،ال ــذي اح ـتــرف ارت ــداء
هــذه الشخصية وتفنن في استخدام
أدوات ـه ــا اللفظية والـشـكـلـيــة .طبعًا،
ّ
«إنتي مني؟» منكه بأداء ملفت للممثلة
أنـجــو ريـحــان ،الـتــي تلعب دور جــارة
«جهاد» .شخصية حيوية ومختلفة،
أب ـ ـ ــرزت ق ـ ـ ــدرات ريـ ـح ــان وم ـه ــارات ـه ــا.
ّ
لعل املشهد األبــرز ،كــان عندما وقفت
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـم ـث ــل امل ـخ ـض ــرم ن ـقــوال
دانيال ،وبدأت تشكو له سوء أحوالها
باسم مغنية في «أسود»

ي ــزرع ه ــذه النبتة االسـتــوائـيــة (تنمو
في أميركا الجنوبية ،وخصوصًا في
كولومبيا وبوليفيا والبيرو…) التي
يستخدمها لـ«طبخ» مــادة الكوكايني
إلن ـتــاج كـمـيــات تـجــاريــة وتـصــديــرهــا،
ّ
وال سـ ّـيـمــا أن الـعــوامــل املـنــاخـيــة التي
تـتـطـلـبـهــا غ ـي ــر مـ ـت ــواف ــرة ف ــي ب ــادن ــا
ّ
املتوسطية؟ أهــو ال ــرأي الـقــائــل إن أي
شــيء بــات ممكنًا الـيــوم فــي ظــل توافر
ّ
امل ــال ال ـكــافــي؟ أم أن ت ـجــارب مـثــل تلك
ال ـت ــي خ ــاض ـه ــا الـ ـش ــاب ح ـســن مـحـمــد
ف ــي ط ــرط ــوس بـ ــزراعـ ــة أصـ ـن ــاف ع ـ ّـدة
مـ ــن ال ـف ــاك ـه ــة االسـ ـت ــوائـ ـي ــة (األخ ـ ـبـ ــار
 )2019/5/3هــي الـتــي دفـعــت فــي هــذا
االتجاه؟
مشاعر «كــريــم» تـجــاه زوج ــة ابــن عمه
«شـ ـ ـغ ـ ــف» ت ـت ـخ ـط ــى حـ ـ ـ ــدود ال ـع ـش ــق،
ُفيشعل النار في كل ما يبقيها بعيدة
عـنــه فــي سـبـيــل الـحـصــول عليها ولــو
رغ ـمــا عـنـهــا .أم ــا املـ ــرأة الـجـمـيـلــة التي
تـجـ ّـســدهــا فــواخــرجــي ،فـهــي مــزيــج ّمن
نـســاء ع ـ ّـدة .ت ـحــاول الــدفــاع عــن حقها

وبـلــوغ مبتغاها ولــو اضـطــرهــا األمــر
إلى الدوس على طموحاتها ورغبتها،
س ــواء إلرضـ ــاء اآلخ ــري ــن أو انـصـيــاعــا
ل ـ ـل ـ ـظـ ــروف ...م ـن ــذ ال ـل ـح ـظ ــات األولـ ـ ــى،
تشتعل نار الحب بينها وبني «سوار»
ال ـ ــذي ي ـق ـصــد ال ـك ــازي ـن ــو ال ـ ــذي تــديــره

ّ
لكل شخصية مالمح مستقلة
ودوافع متعلقة بتبعات الحرب
لـكـســب املـ ــال ال ـكــافــي لـتـخـلـيــص أخـيــه
الوحيد «أمير» من حبل املشنقة .وحتى
عــرض الحلقة الحادية والعشرين ،لم
َ
الحبيب ْي
تعد املياه إلى مجاريها بني
بعدما قتل «كريم» زوج «شغف» املدعو
ّ
وتزوجها .أما
«جالل» (فادي إبراهيم)
«أمير» ،فنتابعه في رحلة صعوده من
القاع عبر استغالل الظروف املحيطة
بــه بمرافقة صــديــق طفولته وشريكه
«شفيق» (يزن خليل).

ّ
ل ـ ـكـ ــل ش ـخ ـص ـي ــة مـ ــامـ ــح م ـس ـت ـق ـلــة
ودواف ـ ـ ــع مـتـعـلـقــة ب ـتـبـعــات ال ـح ــرب،
نالحظ ّ
تطورها مع تصاعد األحداث
وس ــط ب ـي ـئــات وط ـب ـقــات اجـتـمــاعـيــة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وإن كـ ــانـ ــت ال ـح ـك ــاي ــات
ّ
تـتـطــلــب بـعــض «ال ـشــدشــدة» لتكون
أكـ ّثــر إقـنــاعــا أحـيــانــا ،وال سـ ّـيـمــا في
شقها اللبناني حيث تـبــدو األمــور
ّ
ّ
تشعب الخطوط وكثرة
أكثر تفلتًا.
املـ ــواض ـ ـيـ ــع امل ـ ـطـ ــروحـ ــة إلـ ـ ــى درجـ ــة
الحشو (التنظيم املدني في الشام،
اإلدمــان على املـخــدرات ،التجارة في
املمنوعات ،سرقة اآلثــار وتهريبها،
ف ـســاد الـسـلـطــة واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة،
فساد الصحافيني ،قضايا امل ــرأة)...
تـقــود إلــى التشتت وحـتــى إلــى امللل
ُ
أحيانًا ،فيما تخرج العمل عن إيقاعه.
ّ
غ ـي ــر أن أنـ ـج ــح م ــا اس ـت ـط ــاع «ه ــوا
ّ
املطب األبرز
أصفر» فعله هو اجتياز
الــذي تقع فيه املسلسالت املشتركة:
الخلطة املفتعلة بني شخصيات من
جنسيات مختلفة من دون مبررات

فادي إبراهيم (جالل) وسالف فواخرجي (شغف) في مشهد من العمل

درام ـ ـيـ ــة ،وال ـح ـك ــاي ــات ال ـب ـع ـيــدة عن
الــواقــع الـتــي ت ــدور رحــاهــا فــي عالم
خيالي من القصور الفارهة واألزياء
الفخمة ،ناهيك بالحوارات املجافية
ّ
لـلـحـقـيـقــة .وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
ال ـحــوارات الــدائــرة بــن الشخصيات
(وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة مـ ـنـ ـه ــا)
ملتصقة بالواقع وأمينة لــه .كما ال
بد من اإلش ــادة بــأداء يوسف الخال
الـ ــذي ي ـق ـ ّـدم صـ ــورة مـخـتـلـفــة تـمــامــا
ع ــن ت ـلــك ال ـتــي اع ـتــدنــا رؤي ـت ــه فيها
فــي أعـمــال ال ــ«بــان آراب» ،باإلضافة
إل ــى ال ـت ـجــديــد ال ــواض ــح ف ــي طــريـقــة
ع ـمــل الـحـجـلــي ع ـبــر اش ـت ـغــالــه على
كــل تفاصيل «أم ـيــر» ،وخ ــروج وائــل
شرف بنجاح من عباءة «معتز» في
سلسلة «ب ــاب ال ـح ــارة» ،إل ــى جانب
ّ
َ
للمخضرم ْي تيسير
األداء املتمكن
إدري ــس (أب ــو الـلـيــل) ،وعـبــد الـهــادي
الـصـبــاغ (شـ ـ ـ ّـوال) ،ون ــادي ــن تحسني
بيك (سلوى) ،وحال رجب (مهى)...
الـ ــواقـ ــع م ـخ ـت ـلــف ل ــأس ــف بــالـنـسـبــة
إل ــى املـمـثـلــن الـلـبـنــانـيــن فــي األدوار
ً
ال ـثــانــويــة (ج ــوي خ ــوري م ـث ــا) الـتــي
أتـ ــت ب ـع ـي ــدة ع ــن أي ض ـب ــط م ــن قـبــل
املـ ـخ ــرج .وب ـ ــدا واضـ ـح ــا االس ـت ـس ـهــال
فــي اخـتـيــار الـكــومـبــارس (ل ـضــرورات
إنتاجية ّ
رب ـمــا؟) ،إذ تمت االستعانة
ب ـس ــوري ــن ل ـل ـق ـيــام ب ـ ـ ــأدوار لـبـنــانـيــن
والعكس ،لتكون النتيجة لكنة هجينة
ال تمت إلــى الــواقــع بصلة .الفشل في
ض ـبــط أداء املـمـثـلــن غ ـيــر املـحـتــرفــن
ليس املشكلة الوحيدة هنا ،فالصورة
تفتقر إلــى الجاذبية والـ ِـجـ ّـدة وكذلك
األمر بالنسبة إلى املشاهد الخارجية
والــداخ ـل ـيــة وتـقـطـيــع الـ ـك ــادرات الـتــي
ّ
تــذكــرنــا بتكنيك إخ ــراج ــي عـفــا عليه
ال ــزم ــن .وم ـشــاهــد األك ـشــن أك ـبــر دلـيــل
على ما نقول ،من دون أن ننسى طبعًا
املــوس ـي ـقــى ال ـت ـصــو ّيــريــة (املـسـتـعـمـلــة
بكثرة) التي لــم يــوفــق طاهر مامللي
في إعدادها ،وغالبًا ما ال تتناسب مع
األجواء.
*«هوا أصفر» 17:00 :بتوقيت بيروت على
«الجديد» ،و 1:00على «سما» ،و 15:00على
«الفضائية السورية» و 23:00على «سوريا
دراما»

وجهة نظر

امل ــادي ــة ،ويــأسـهــا مــن ال ــواق ــع ،وضيق
أملها فــي إيـجــاد منفذ يعينها .هنا،
ب ــدا األداء أش ـبــه ب ـمــونــولــوج ،بــرعــت
امل ـم ـث ـلــة ال ـش ــاب ــة ف ــي ت ـن ـف ـيــذه ،كــأنـهــا
عـ ـل ــى خ ـش ـب ــة م ـ ـسـ ــرح ،ت ـس ـت ـف ـيــد مــن
امل ـس ــاح ــة امل ـك ــان ـي ــة املـ ــوجـ ــودة فـيـهــا،
وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى مـشـهــديــة م ــؤث ــرة في
الـحــركــة وال ـك ــام .عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر،
تعرض  lbciمسلسل «أســود» (كتابة
ك ـل ــودي ــا مــرش ـل ـيــان ـ ـ ـ ـ إخـ ـ ــراج سمير

ّ
يتصدر بطولته باسم
حبشي) الــذي
مغنية (خريج املعهد العالي للفنون)
ب ـش ـخ ـص ـيــة «أس ـ ـ ـ ــود» ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض
ل ــاغ ـت ـص ــاب ال ـج ـن ـس ــي ف ــي ال ـص ـغــر،
وســرعــان مــا ي ـحــاول االنـتـقــام عندما
يصبح صاحب نفوذ .طبعًا ،املسلسل
ضـعـيــف فــي الـحـبـكــة ،وغ ـيــر ممسوك
أب ـ ـ ـ ـدًا ،ع ـ ــدا االس ـت ـس ـه ــال فـ ــي تــرك ـيــب
األحـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي بـ ــدت م ـص ـط ـن ـعــة فــي
ّ
بعض األحـيــان .حتى إن دور مغنية،
لــم يكن مشبعًا بالكامل فــي تجسيد
ه ــذه الشخصية املــركـبــة ،واملـمــزوجــة
ّ
والشر .مع هذه العودة
ما بني الطيبة
امل ـي ـم ــون ــة ل ــوج ــوه غ ـي ـب ـت ـهــا ش ــرك ــات
اإلنتاج والــرؤوس املتحكمة بصناعة
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات ،ن ـ ـكـ ــون أم ـ ـ ـ ــام م ـع ــادل ــة
ُ
جــديــدة ،تــرخــي بثقلها على صناعة
ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وتـ ـض ــع جــان ـبــا
تكريس وجوه ال عالقة لها بالتمثيل
وب ـه ــذا ال ـعــالــم .وج ــوه جـلـبــت بفضل
مواصفاتها الجمالية والشكلية في
ظل افتقارها للموهبة .وهذا ما يمكن
أن يكون حجر أساس ّ
لتغير حقيقي ـ
إذا ما استمر ـ ـ في الدراما اللبنانية،
وعودتها إلى قواعدها ساملة.
«إنتي مني؟» 21:30 :على mtv
«أسود» 20:30 :على lbci

ً
«الهيبة ــ الحصاد» :حين يصبح المجرم بطال
محمد إبراهيم *
للعام الثالث على التوالي تبث قناة «أم تي في» اللبنانية مسلسل
«الـهـيـبــة ـ ـ ـ ال ـح ـصــاد» ال ــذي يـظـهــرنــا كـمـجـتـمــع فــاســد وم ـف ـســد .إذا
ً
استعرضنا شخصية البطلة (سـيــريــن عـبــد ال ـنــور) م ـثــا ،نجدها
صـحــافـيــة تسلقت سـلــم الـشـهــرة عـبــر الـســريــر ال ــذي جمعها برجل
أعمال (جوزيف بو ّ
نصار) فاحش الثراء فاسد ومتنفذ ،ولديه من
ّ
العالقات ما ّ
يخوله التحكم بقطاع اإلعالم ،فيأتمر أصحاب املحطات
التلفزيونية بــأمــره ،يــرفـعــون مــن يــريــد وي ـســدون األب ــواب فــي وجه
ّ
مــن يـشــاء .فهل هكذا تعمل املؤسسات اإلعالمية فــي لبنان؟ بــل إن
نفوذ هذا الشخص السلطوي ال يقف عند هذا الحد ،بل يصل إلى
قائد أحــد األجـهــزة األمنية الفاسد أيضًا الــذي ّ
يعد الكمائن للغدر
باملطلوب الهارب وتصفيته كرمى لعني صديقه التاجر.
ّ
يصور هذا التاجر بمظهر الشرير ،إال أنه يروج
وإذا كان املسلسل
لحق البطلة في االنتفاض عليه بعدما وقعت في غــرام البطل ،من
دون أي إش ــارة إل ــى أن املــذيـعــة الـشـهـيــرة كــانــت تــدفــع مــن جسدها
فــواتـيــر الـشـهــرة ،فهل هــذا هــو املـثــال ال ــذي يجب أن نقدمه لبناتنا
ً
الراغبات بالنجاح في هذا املجال مثال؟
أما البطل ّ
فحدث وال حرج ،زعيم عصابة تعتمد البنية العشائرية،
ّ
خارج على القانون بكل معنى الكلمة ،يهدد ويقتل ويزور الوثائق
والحقائق ويجبي اإلتاوات ويساعد املهربني من وإلى لبنان ،ال بل
ّ
يصرف البضائع لهم ،من حشيشة الكيف واألسلحة الفردية واآلالت
الكهربائية ،ولكنه من الورع والتقى بحيث ال يسمح بعبور األسلحة

ُ
الثقيلة أو املخدرات األخرى ،وهذه شهامة تحسب له في املسلسل.
ً
ب ــدال مــن أن يـكــون ضــابــط األم ــن هــو البطل ال ــذي يــاحــق املجرمني،
يدفعنا السيناريو إلى التعاطف مع املطلوب املالحق واملحاصر في
حي يخضع لسلطة عشيرته ،التي تستعد معه ملواجهة رجال األمن
بقوة السالح ،ولست أدري إن كان املطلوب في حال حدوث مواجهة
أن نفرح عندما يتمكن جبل شيخ الجبل (تيم حسن) من قتل رجال
األمن.
وي ـس ـهــب ال ـس ـي ـنــاريــو ف ــي وض ــع «ج ـب ــل» ف ــي قــالــب ب ـطــولــي ي ـقــارب
األسطورة ،فهو «روبن هود» الهيبة الذي يساعد الفقراء واملحتاجني
وي ـ ّ
ـرد الضيم عــن املظلومني .وهــو الـقــادر على اإلف ــات مــن مالحقة
أج ـهــزة األم ــن وزيـ ــارة حبيبته فــي ب ـيــروت عـنــدمــا ي ـشــاء .واألخـطــر
ّ
أن املسلسل ُيظهر إمكانيات جبل شيخ الجبل املالية حيث يمكنه
شراء شقة في منطقة مرموقة في العاصمة وتوضع في تصرفه في
خزنة الشقة أموال طائلة وترسانة أسلحة ،ال يهتز لها جفن عندما
تصادرها الدولة ،كأن هذه الخسارة تافهة جدًا ،فهو ال يأتي حتى
على ذكرها في ما بعد.
فـمــا هــي ال ـصــورة الـتــي يــريــد املسلسل إيـصــالـهــا إل ــى الـشـبــاب؟ هل
املطلوب إقناعهم أن هــذا املسار يوصل إلــى هــذه الــدرجــة من الثراء
والسلطة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر فيها البلد؟
ثم تأتي الوالدة ،التي تأمر وتنهي وتهدد برفع الرضا والرحمة عن
ولدها ،فيلتزم بأوامرها .هذه األم التي تأمرت على شقيق زوجها
فأودعته السجن كي تستتب الزعامة لولدها الذي تلومه ألنه أنقذ
ابن عمه ولم يقتله وتبدي استعدادًا للقيام بذلك بنفسها ،ثم تعود

ّ
بعد ذلك لقراءة القرآن وإقامة الصالة بكل خشوع!
ّ
ّ
واألنكى أن قناة «أم تي في» التي تبث املسلسل ،تضع نفسها دائمًا
في موقع املدافع عن الدولة والــرافــض للدويلة ،كما تقف في موقع
املنتقد وامل ـعــارض للبيئة الـتــي يفترض أن أح ــداث «الهيبة» تــدور
فيها ،فعلى الرغم من العبارة التي تنفي في بداية املسلسل أي عالقة
جغرافية أو شخصية مــع الــواقــع ،إال أن هناك جهدًا واضـحــا ُيبذل
ســواء عبر اللهجة أو الــزي إلسـقــاط األمــر على البيئة البقاعية أو
ّ
البعلبكية تحديدًا ،والقناة من أشد املنتقدين لهذه البيئة مع كل ما
فيها من صور نمطية تتعلق بالخروج عن القانون والسطو وحمل
السالح واضطهاد املرأة وتعنيفها وحرمانها من إبداء الرأي.
إذا كان املطلوب هو تسليط الضوء على واقع قد يكون موجودًا في
بعض املناطق بشكل أو بآخر من دون أن يرقى بطبيعة الحال إلى
مستوى املسلسل ،فيجب أن يكون الهدف هو لفت األنظار إلى ضرورة
محاربة هذه الحاالت الشاذة والخارجة عن القانون ال تقريبها إلى
قلب املشاهد وخلق شخصية «املجرم الظريف والوسيم» .فعندما
يصبح املهرب والقاتل وبائع املخدرات التي تفتك باملجتمع والذي
ال يتورع عن ترويع الناس عبر إطــاق النار بـغــزارة دون أي رادع،
معتبرًا أن أي عــدو مــن أعــدائــه «ثمنه رص ــاص ــة» ....عندما تتحول
شخصية من هذا النوع إلى محبوب الجماهير ،أو عندما يتحول
امل ـجــرم إل ــى بـطــل ،يـكــون مسلسل «الـهـيـبــة» قــد أض ــاع هيبة الــدولــة
واملجتمع وأضاع هيبة الشهر الفضيل.
* إعالمي لبناني مقيم في برلني
«الهيبة… الحصاد» 20:30 :بتوقيت بيروت على  ،mtvو 18:00على mbc4

