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ُ
ورش كتابة السيناريو ...منقذة الدراما العربية؟
عبدالرحمن جاسم
ل ــم ي ـكــن ك ـث ـيــرون ي ـعــرفــون ب ــأن أنـجــح
كتبها
مسلسالت مصر هــذا الـعــام قــد ً ٌ
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن املـ ــؤل ـ ـفـ ــن .أصـ ـ ـ ــا ق ـل ــة
ّ
م ــن امل ـشــاهــديــن ت ـه ـتـ ّـم بــأس ـمــاء كــتــاب
العمل ،فــي غـيــاب ثقافة عربية تجعل
املشاهد يهتم بغير املمثلني /النجوم
ال ــذي ــن ي ـ ــؤدون ال ـع ـمــل .ف ــي امل ـع ـت ــاد ،ال
يعرف معظم الجمهور العربي  -غير
املـتـ ّخـصــص/املـخـتــص -أس ـمــاء أي من
ص ــن ــاع األع ـم ــال امل ـه ـّمــة ،إال إذا كــانــت
أعـ ـم ــال هـ ـ ــؤالء الـ ـص ــن ــاع أكـ ـب ــر بـكـثـيــر
مــن نـجــومـهــم ،وه ــي ح ــاالت شخصية
إل ـ ــى ح ـ ـ ٍّـد مـ ــا ك ــأس ــام ــة أن ـ ـ ــور ع ـكــاشــة
(ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــا) ويـ ــوسـ ــف ش ــاه ــن (أو
مخرجي العصر الذهبي سينمائيًا).
مع تطور وسهولة استخدام اإلنترنت
ٌ
خــال األعــوام الفائتة ،بــدأ ّجيل جديد
باالهتمام أكثر فأكثر بصناع األعمال
وبهؤالء الذين يقفون خلف الكواليس
وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرات .أم ـ ــر ف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
أسـئـلــة كـثـيــرة ك ــان أب ــرزه ــا بــالـتــأكـيــد:
ً
هــل أسـتـطـيــع أن أقـ ـ ّـدم ع ـمــا مشابهًا،
ّ
خصوصًا مع ضحالة مستوى «كتاب»
الــدرامــا العرب .بــدا واضحًا أن الدراما
امل ـصــريــة /الـعــربـيــة عـمــومــا أم ــام أزمــة
«كاتب» أكثر من أي شــيء آخــر .يوجد
لــدي ـنــا م ـم ـث ـلــون ك ـ ـفـ ــوؤون ،م ـخــرجــون
أكـ ـف ــاء ،وبــال ـتــأك ـيــد رأس مـ ــال يـمـكـنــه
إنتاج أعمال ضخمة ،لكن ليس لدينا
كـتــاب درامـ ــا /سـيـنــاريــو قــادريــن على
تقديم «قـصــص» تستطيع «منافسة»
الدراما الغربية والعاملية.
غــربـيــا ،ب ــدا أن تـجــربــة املــؤلــف الــواحــد
غـ ـي ــر قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى م ـ ـ ـجـ ـ ــاراة ال ـع ـص ــر
الـحــديــث ،خصوصًا إذا مــا عرفنا بأن
غالبية املسلسالت في هوليوود تكتب
ع ـبــر عـ ـ ّـدة ك ـت ــاب ي ـس ـمــون ف ــي املـعـتــاد
 ghost writersال توضع أسماؤهم في
شــارة املسلسل أو حتى يتم التعريف
عنهم ،فيما يتم وضع اسم كاتب واحد
على املسلسل باعتباره صاحب العمل
ال ــوح ـي ــد .ه ـنــا ي ـص ـبــح ال ـك ــات ــب أشـبــه
باملايسترو املوسيقي ،الذي ينسق بني
عـمــل األورك ـس ـت ــرا لـتـخــرج بـعـمــل فني
متناسق .من هنا يتم الحديث في أغلب
األحيان عن «الفرقة بقيادة املايسترو»
وه ـك ــذا .طـبـعــا ق ــد يـعـتـقــد ال ـق ــارئ بــأن
ه ــؤالء ال ـك ـتــاب يـظـلـمــون ب ـعــدم وجــود
ً
أسـمــائـهــم ،لـكــن للعلم مـثــا فــإن كاتبًا
كبيرًا مثل ج ــورج أر .أر .مــارتــن كاتب
ـف
سـلـسـلــة «ص ـ ــراع الـ ـع ــروش» ل ــم يـخـ ِ
أنه هو نفسه كان كاتبًا «شبحيًا» في
الـعــديــد مــن املـسـلـســات فــي هــولـيــوود
ول ــم يــوضــع اس ـمــه عـلـيـهــا ،وأن ــه يقوم
بذلك منذ عــام  ،1993وأنــه لــن يتوقف

زينب حاوي

ع ــن ال ـق ـيــام بــذلــك حـتــى م ــع «شـهــرتــه»
الحالية .ولم ينس كذلك أن يشير إلى
أنــه استعان بالكاتبني ايليو غارسيا
جونيور وليندا أنتونسون ملساعدته
ف ــي ك ـت ــاب ــة «ع ــال ــم ال ـج ـل ـي ــد وال ـ ـنـ ــار»،
وأن ـه ـمــا كــانــا ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـيـكــونــا
«ك ــات ـب ــن ش ـب ـح ـي ــن» .إذًا بــاخ ـت ـصــار
ُ
نحن أمام عمل تقني يتقاضى مقابله
الكاتب أجرًا كبيرًا من دون وضع اسمه
على العمل باختياره ،ومن دون طبعًا
نـظــريــة أن ــه «ي ـســرق جـهــد ال ـكــاتــب» أو
«يسرق عمله».
عربيًا ،وإن كنا ال نعرف حتى اللحظة
فكرة «الكاتب الشبحي» ،إال أن مجرد
ظـهــور مسلسالت ذات أكـثــر مــن كاتب
واحد ،هو أمر صحي ،ويمكن اعتباره
ّ
تقدمًا مهمًا .وعلى الرغم من أن كتاب
املسلسل جميعهم تــوضــع أسـمــاؤهــم
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ،فـ ــإن األخـ ـي ــر ه ــو شـبـيــه
بفكرة «الـكـتــاب الشبحيني» مــن حيث
ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـص ـن ـع ــة .كـ ــان عـ ــام 2016
فــاتـحــة مـهـمــة فــي عــالــم «ورش كتابة
الـسـيـنــاريــو» أو املـسـلـســات املكتوبة
عبر أكثر من كاتب .إذ بدأت املسلسالت
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع بــاالن ـت ـشــار خصوصًا
مع مسلسل «فوق مستوى الشبهات»
للنجمة يسرا الذي كتبه عبدالله حسن
وأمـ ـ ــن جـ ـم ــال وم ـح ـم ــد رج ـ ـ ــاء ،وك ــان
املشرف على الكتابة هو مدحت العدل.
يسرا بدورها كررت التجربة في العام
الـ ــذي ت ــاه م ــع مـسـلـسـلـهــا «ال ـح ـســاب
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ي ـ ـج ـ ـمـ ــع» م ـ ــع مـ ـحـ ـم ــد رج ـ ـ ـ ـ ــاء وإي ـ ـ ــاد
عبداملجيد .الزعيم عــادل إمــام لحقها
ب ــدوره فــي الـعــام الــاحــق مــع مسلسله
«عــوالــم خفية» الــذي كتبه أمــن جمال
ومـ ـحـ ـم ــد مـ ـح ــرز ومـ ـحـ ـم ــود حـ ـم ــدان.
أيضًا ،ال يمكن نسيان تجربة «ليالي
أوجيني» الرائعة مع الكاتبتني سماء
ع ـبــدال ـخــالــق وإن ـج ــي ال ـق ــاس ــم ،الـلـتــن
ً
شــاركـتــا أص ــا فــي كـتــابــة مسلسل «ال
واحد فقط.
تطفئ الشمس» قبلها بعام
ٍ
ويمكن اإلشــارة إلى أن كال التجربتني
من أهم تجارب املسلسالت «العاطفية»
غير السطحية عربيًا .في اإلطار نفسه،
ظهرت مسلسالت كوميدية مثل «ريح
امل ــدام» لكتاب ورش شـبــاب مثل تامر

مصر خاضت هذه التجربة التي أثبتت
نجاحًا في مسلسالت هذا الموسم
ابراهيم ووالء الشريف.
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ،اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت الـ ـتـ ـج ــرب ــة
باالزدهار من خالل مسلسالت مهمة
ّ
مثل« :قابيل» مع الكتاب كريم يوسف،
أشرف نصر ،مصطفى صقر ومحمد
عــزالــديــن .وك ــان صـقــر وعــزالــديــن قد
شـ ــاركـ ــا أيـ ـض ــا فـ ــي ك ـت ــاب ــة املـسـلـســل
ال ـك ــوم ـي ــدي «ال ـ ـ ــواد س ـيــد ال ـش ـحــات»
(بالتشارك مع كريم يوسف وابراهيم
ّ
خـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــاب) ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك «آلخـ ـ ـ ـ ــر نـ ـف ــس»

ّ
م ــع الـ ـك ــت ــاب ع ـب ــدال ـل ــه ح ـس ــن وأم ــن
ج ـمــال وطـ ــارق ال ـكــاشــف ،نــاهـيــك عن
املسلسلني الكوميديني «البرنسيسة
ب ـي ـس ــة» م ــع ال ـك ـت ــاب م ـص ـط ـفــى عـمــر
وف ـ ـ ـ ـ ــاروق ه ـ ــاش ـ ــم ،و«الـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ــة »18
ّ
للكتاب محمد أبــو السعد ،خالد أبو
ب ـك ــر ،ول ـي ــد أب ــو امل ـج ــد ،فـيـمــا أش ــرف
أمني جمال على الكتابة .بعد كل هذا،
يمكن اإلش ــارة إلــى أن التجربة آخذة
ّ
ّ
التقدم مصريًا ،واملالحظ أن معظم
في
هذه املسلسالت تحظى حتى اللحظة
بالنجاح واإلقبال الجماهيري ،وهي
كذلك متنوعة ،تــراوح بني الكوميدي
والدرامي الجاد.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة؛ ت ــأت ــي أه ـم ـيــة تـجــربــة
ال ـك ـتــابــة ّع ـبــر أك ـث ــر م ــن ك ــات ــب ،على
أسـ ــاس أن ـه ــا تـعـطــي «مـتـسـعــا» أكـبــر
ل ـل ـش ـخ ـص ـيــات ال ــدرامـ ـي ــة بــال ـظ ـهــور.
ب ـم ـع ـن ــى أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن لـ ـك ــل ك ــات ــب مــن
ه ـ ــؤالء تـ ـن ــاول شـخـصـيــة ف ــي الـعـمــل
وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ـي ـه ــا ،وه ـ ـكـ ــذا دوالـ ـي ــك
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي امل ـس ـل ـس ــل .ث ــم يـمـكــن
للمشرف على العمل كتابة وصياغة
الـقـصــة الرئيسية للعمل باالعتماد
ع ـل ــى «ط ـب ـي ـع ــة» ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــي
ُ
ص ـن ـع ـهــا كـ ـت ــاب ال ـش ـخ ـص ـيــات حـتــى
يتم إخــراج القصة كاملة .طبعًا هذه
واح ـ ــدة م ــن ال ـط ــرق امل ـت ـب ـعــة ،وه ـنــاك
طريقة أخــرى تتم عبر تشارك جميع
ال ـك ـتــاب ف ــي ص ـيــاغــة أح ـ ــداث الـقـصــة

«قابيل» ليس مجرد مسلسل رمضاني!
ي ـخ ـطــئ م ــن ي ـع ـت ـبــر «ق ــابـ ـي ــل» م ـجــرد
م ـس ـل ـس ــل رم ـ ـضـ ــانـ ــي ،ف ــال ـع ـم ــل الـ ــذي
يـ ـخ ــرج ــه كـ ــريـ ــم ال ـ ـش ـ ـن ـ ــاوي ،وك ـت ـب ــه
الــربــاعــي كــريــم يــوســف ،أش ــرف نصر،
م ـص ـط ـفــى ص ـق ــر وم ـح ـم ــد ع ــزال ــدي ــن،
ويـ ـ ـخ ـ ــوض بـ ـط ــولـ ـت ــه الـ ـنـ ـج ــم م ـح ـمــد
ممدوح بمشاركة أمينة خليل ومحمد
فراج ،يعتبر من أهم التجارب الدرامية
وال ـك ـتــاب ـيــة ال ف ــي م ـصــر ف ـح ـســب ،بل
أيضًا في العالم العربي .يأتي املسلسل
كـتـجــربــة خــاصــة فــي الـكـتــابــة .تجربة
ب ــات ــت ت ــزده ــر ف ــي م ـصــر ب ـعــد تـجــربــة
نجاح ورش كتابة املسلسالت خروجًا
عن «معتاد» الدراما املصرية/العربية
ح ـيــث ال ـكــاتــب ه ــو م ـس ـت ـفـ ٌ
ـرد مـتــوحــد.
ّ
هنا يجتمع أربعة كتاب ليقدموا نصًا
دراميًا متميزًا بهذا الحجم .تدور قصة
املسلسل تقريبًا حتى الحلقة الخامسة

أعمال الموسم:
في
المرأة
صورة
ّ
خاضعة حينًا ...متمردة أحيانًا!

ع ـ ـشـ ــرة مـ ـن ــه ح ـ ــول ضـ ــابـ ــط ال ـش ــرط ــة
ط ــارق كـمــال ال ــذي يـعــانــي مــن مشاكل
نفسية تجعله ي ــرى مجموعة كبيرة
من األشخاص املتوفني ومــن ضمنهم
زوجته التي فقدها في حادث «مدبر»
ّ
ّ
تعرض له .تبدو مهارة املخرج وكتاب
العمل كبيرة في إعطاء املشاهدين هذا
ال ـش ـعــور ب ــأن ط ــارق لـيــس «مـجـنــونــا»
بــل هــو م ـجــرد «مـتـضــرر/مـتــأثــر» بما
حــدث مــع زوجـتــه الـتــي يحبها بشدة.
ُيـ ـسـ ـت ــدع ــى ط ـ ـ ـ ــارق ك ـ ـمـ ــال ل ـل ـت ـح ـق ـيــق
ف ــي قـضـيــة ق ــات ـ ٍـل ي ـعــرض فـيــديــوهــات
لضحاياه على اإلنـتــرنــت .وألن طــارق
ال يعرف عن اإلنترنت شيئًا ،يستعني
ب ـضــابــط ش ــاب (ع ـل ــي ال ـط ـيــب) يــدعــى
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن خ ـب ـي ــر ف ـ ــي اإلنـ ـت ــرن ــت
ومواقع التواصل .من هنا تبدأ رحلة
املسلسل مــع القاتل املسمى «قابيل».

وطوال الحلقات الخمس عشرة األولى،
ال نــرى من املمثلني إال محمد ممدوح
وعلي الطيب وال يظهر بطال املسلسل
اآلخــران أمينة خليل ومحمد فـ ّـراج إال
ملامًا ،نظرًا إلى أنهما كانا أول ضحايا
قابيل .تتعقد القصة كثيرًا مــع تطور

يثبت كريم الشناوي أنه من
طينة خاصة من المخرجين
أس ـل ــوب ال ـق ــات ــل ،وفـ ــوق ك ــل ه ــذا نجد
أن ال ـض ــاب ــط ي ـص ـبــح ه ــو امل ـش ـت ـبــه به
الرئيس والوحيد خلف هــذه الجرائم
الوحشية.
أدائيًا ،يمكن اعتبار محمد ممدوح نجم
مـصــر ال ـق ــادم ب ـق ــوة ،فــاملـمـثــل املـصــري

املولود في الكويت الذي ّ
تربى في حي
الحلمية الشهير ،بدأ ظهوره القوي في
مسلسل «غراند أوتيل» ( .)2016أصر
عـلــى أن ي ـكــون أداؤه يـلـيــق بمستوى
مـ ـع ــن ،ق ـل ـم ــا ن ـج ــد م ـث ـل ــه فـ ــي ال ـع ــال ــم
العربي .عبر تنفسه املتقطع ،وقدرته
على تجسيد أدق املشاعر عبر مالمح
وج ـه ــه أو ج ـس ــده ،يـسـتـطـيــع م ـمــدوح
أن يعطي املـشــاهــد تـجــربــة فــريــدة في
عــالــم ال ــدارم ــا ال الـعــربـيــة فـحـســب ،بل
ال ـعــامل ـيــة ح ـتــى .أم ـي ـنــة خـلـيــل تلميذة
مــدرســة «لــي سـتــراسـبــورغ» الشهيرة،
يمكن اعتبارها أحد ورثة «كالسيكية»
الدراما املصرية ،فهي األقــرب إلى أداء
ن ـج ـمــات ال ـع ـص ــور الــذه ـب ـيــة ل ـلــدرامــا
املصرية .خرجت خليل هنا عن اإلطار
ّ
ال ـ ـ ــذي «ح ـ ـشـ ــرهـ ــا» فـ ـي ــه أغـ ـل ــب ك ــت ــاب
ال ـ ــدرام ـ ــا واملـ ـخ ــرج ــن نـ ـظـ ـرًا لـطـبـيـعــة

األص ـ ـل ـ ـيـ ــة وتـ ــرك ـ ـيـ ــب ال ـش ـخ ـص ـي ــات،
ً
فـيـتــولــى أح ــد ال ـك ـتــاب م ـثــا صـنــاعــة
الجوانب الطيبة والجيدة من جميع
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،فـ ـيـ ـم ــا يـ ـت ــول ــى آخ ــر
كتابة الـجــوانــب «الشريرة/املظلمة»
مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ويـ ـت ــم دم ـ ــج ه ــذه
الـشـخـصـيــات ضـمــن ال ـنــص الــرئـيــس
للقصة الــذي تتم صناعته ً
بناء على
تركيب هــذه الشخصيات وقــس على
ذلـ ــك .م ــن ه ـنــا ،ف ــإن ت ـجــربــة أك ـثــر من
كاتب ٍّ
لنص واحــد إذا ما تمت ضمن
إشراف وتدقيق ،يمكنها إنتاج أعمال
فنية ذات ج ــودة عالية تحافظ على
«صدق املحتوى» الدرامي .أمر تعاني
منه أغلب األعمال العربية هذه األيام،
إذ تـبــدو الـشـخـصـيــات «تمثيلية» ال
ٌ
ٌ
واحد سلبي في كل هذه
جانب
أكثر.
ّ
األع ـمــال هــو حــن يـكــون أحــد الكتاب
ضعيفًا أو غـيــر مسيطر عـلــى مــادتــه
الدرامية ،فهذا يخرج العمل بأخطاء،
خصوصًا إذا كان هو «مسيطرًا» على
ال ـجــو ال ـك ـتــابــي (كـ ــأن ي ـكــون صــاحــب
الشركة املنتجة ،أو املمثل نجم العمل
وهكذا).
«الواد سيد الشحات» 19:30 :بتوقيت بيروت
على dmc
*«آلخر نفس» 20:30 :على «الحياة»
*«البرنسيسة بيسة» 22:00 :على «الحياة،
و 00:00على « artحكايات»
*«الزوجة  21:00 :»18على «النهار»

محمد ممدوح في «قابيل»

في السباق الرمضاني الحالي ،ما زالت
صــورة املــرأة في الدراما ّ
تتكرس سلبًا
عبر كتابات وسيناريوات تعيد إنتاج
ّ
ال ــواق ــع ،أو تـســطـحــه (ك ـت ـنــاول قضية
الـعـنــف األسـ ــري) ،مــن دون أن تضيف
عـلـيــه ،أو حـتــى تـسـعــى إل ــى تحسينه.
ه ـ ــذا الـ ـع ــام الـ ـ ــذي ح ـف ــل ب ــاإلن ـت ــاج ــات
امل ـح ـل ـيــة ،ال ـعــرب ـيــة وامل ـش ـتــركــة ،تـطــول
الئحة النماذج النسائية التي ّ
كرست
ص ــورة امل ــرأة بشكل سلبي ّ
ونمطتها
في إطار ضيق .ال يختلف األمر هنا إذا
بحثنا في جنس الكاتب ،أكان امرأة أو
ً
رج ــا .فخلفية املــؤلــف والسيناريست
الـثـقــافـيــة واإلبــداع ـيــة وكـيـفـيــة إسـقــاط
رؤيته في العمل الدرامي ،هي األهم ،من
دون أن يكون مرتهنًا لشركات اإلنتاج
واإلع ــان .مــن املمكن أن تكون الكاتبة
امـ ـ ـ ـ ــرأة ،وتـ ـشـ ـج ــع الـ ـعـ ـن ــف ال ـ ــذك ـ ــوري،
ّ
وتكرسه في عملها ،وفي املقابل يمكن
لـسـيـنــاريـســت رج ــل أن يـنـصــف امل ــرأة
على أوراقــه ،حتى على هامش الحدث
األساس لقصته ،عبر إضاءات بسيطة
تلقي بثقلها على أسماع الجمهور.
«دق ـ ـي ـ ـق ـ ــة ص ـ ـم ـ ــت» (ك ـ ـت ـ ــاب ـ ــة س ــام ــر
رض ـ ــوان ـ ـ ـ ـ إخ ـ ــراج ش ــوق ــي امل ــاج ــري)،
الـعـمــل الـلـبـنــانــي والـ ـس ــوري املـشـتــرك،
ّ
ت ــدور أحــداثــه فــي ســوريــا .صحيح أن
حبكته بعيدة جدًا عما سنتناوله هنا
(ق ـصــة ال ـف ـســاد فــي الـهـيـكــل العسكري
والـسـيــاســي) ،لكن يمكن التوقف عند
ب ـعــض ال ـن ـم ــاذج ال ـتــي قــدم ـهــا الـكــاتــب
إلبراز واقع املرأة السورية .على سبيل
املـ ـ ـث ـ ــال ،ت ـج ـس ــد رنـ ـ ــا ش ـم ـي ــس (ربـ ـ ــى)
شـقـيـقــة «أمـ ـي ــر ن ــاص ــر» (ع ــاب ــد ف ـهــد)،
ن ـمــوذج امل ــرأة الـقــويــة والـصـلـبــة ،التي
تتحدى املنظومة ،هي التي تعيش في
قرية سورية نائية محكومة بالعادات
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد .فـ ــي م ـن ـت ـصــف ال ـح ـل ـقــات
تقريبًا ،تقف «رب ــى» فــي مواجهة أهل
القرية الذين يرفضون دفن شقيقها في
أرضها والصالة عليه .ويذهب املؤلف
فــي اتـجــاه لــم تعهده الــدرامــا مــن قبل،
إذ تـقـتــرح أن تـتــولـ ُـى بنفسها الـصــاة
على جسد أخيها (أعــدم شنقًا) ،وسط
اع ـتــراضــات واض ـحــة مــن أه ــل قريتها
وم ـ ــن ش ـي ـخ ـهــا تـ ـح ــديـ ـدًا .إل ـ ــى جــانــب
«رب ــى» ،تطل زوج ــة (مـيــريــام عطالله)
العقيد «عصام» (خالد القيش) .علمنا
بـمــا ح ــدث مـعـهــا ،عـلــى ل ـســان زوجـهــا
الــذي أسـ ّـر مرة إلى «أبــو العزم» (فادي
صـبـيــح) ،بــأنـهــا كــانــت ام ــرأة طموحة،
وف ــاع ـل ــة ف ــي مـجـتـمـعـهــا ،واض ـطــرت ـهــا

شـكـلـهــا وأدائ ـ ـهـ ــا .هـ ـك ــذا ،ق ــدم ــت هــذه
املــرة صــورة الفتاة «اإليـمــو» و«مدمنة
ـدرات» .أم ـ ــا م ـح ـمــد فـ ـ ـ ـ ّـراج ال ــذي
املـ ـ ـخ ـ ـ
ً
عرفناه بداية في فيلم « 1000مبروك»
( ،)2009فقد تطور كثيرًا ،وبــرهــن أنه
يستطيع أن «يــواجــه» أعـتــى املمثلني.
من هنا ،فإن وقوفه أمام محمد ممدوح
وأمينة خليل تجربة ناجحة للغاية.
طبعًا يـتــألــق فــي املـسـلـســل كــذلــك علي
الطيب الذي يحافظ على أداء موزون،
وينطبق األمــر على الــوجــوه الجديدة
تـقــريـبــا مـثــل روزال ـ ــن الـبـيــه وحسني
شتا الـلــذيــن قــدمــا أداء يمكن املراكمة
عليه خالل األعمال املقبلة.
إخراجيًا يثبت املخرج كريم الشناوي
أن ــه م ــن طـيـنــة خ ــاص ــة ض ـمــن «لـعـبــة»
اإلخراج .الشناوي الذي درس السينما
في الجامعات البريطانية ،يقدم أفكارًا

الظروف (أي اقترانها برجل عسكري)
لتظل حبيسة املنزل مع أوالدها ،دافنة
ّ
تلك الـطـمــوحــات إلــى غير رجـعــة .لعل
الـنـقـطــة اإليـجــابـيــة هـنــا ،هــي الحديث
ّ
بتحسر على لسان
عــن هــذا الـنـمــوذج
زوجها ،وهــذا األمــر ّ
يعد إيجابيًا ولو
لــم يغير الــواقــع ،بااللتفات إلــى الظلم
الــواضــح الــذي تعانيه امل ــرأة السورية
والعربية كذلك.
دفن الطموح النسائي شاهدناه أيضًا
ف ــي م ـس ـل ـســل «الـ ـك ــات ــب» (ك ـت ــاب ــة ري ــم
ح ـنــا -إخ ـ ــراج رامـ ــي ح ـنــا) م ــع املمثلة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة نـ ـ ــدى أبـ ـ ــو فـ ــرحـ ــات ال ـت ــي
ت ـل ـعــب دور طـلـيـقــة «ي ــون ــس ج ـب ــران»
(بــاســل خ ـي ــاط) .فــي س ـيــاق ّ الـحـلـقــات،
تكشفت قصتها ،فعرفنا أن ـهــا دفنت
ط ـمــوح ـهــا كـمـمـثـلــة إرض ـ ـ ً
ـاء لــزوج ـهــا،
بـعــدمــا خــدعـهــا بــأنــه سـيـكــون داعمها
األول ،ل ـت ـعــود ف ــي ال ـح ـل ـقــات األخ ـي ــرة
وتنتفض على هذا الواقع مهما كلفها،
مــن تضحيات تخص ابنها الصغير،
والحالة االجتماعية التي تحيا فيها.
ومن «الكاتب» إلى «إنتي مني؟» (كتابة
وس ـي ـنــاريــو وحـ ــوار ك ــاري ــن رزق الـلــه-
إخراج إيلي حبيب) ،الذي تندرج تحته
نـ ـم ــاذج ن ـســائ ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن املـ ــرأة
ّ
تتسمر انتظارًا (أكثر من
السلبية التي
ّ
 30عــامــا) عــل حبيبها ي ــرأف ويرتبط
ّ
ب ـهــا (ش ـخ ـص ـيــة «س ــام ـي ــة» جــســدتـهــا

املمثلة رفقا الــزيــر) ،إلــى نموذج امــرأة
ق ــوي ــة ت ـت ـخ ــذ قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـص ـي ــري ــة فــي
حياتها وال تعبأ بالقيود االجتماعية
والــزوجـيــة .نتحدث هنا عــن «عــايــدة»
(جــولـيــا ق ـصــار) املـقــاتـلــة الـســابـقــة في
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ،ال ـتــي تـشـكــل نـمــوذج
املـ ـ ــرأة «املـ ـتـ ـح ــررة» ،ب ـم ـع ـنــاه الـعـمـيــق
ب ـم ـع ـن ــى غ ـ ـيـ ــاب امـ ـتـ ـث ــالـ ـه ــا ألي ق ـيــد
حـتــى ل ــو ك ــان زوج ـه ــا .أخ ـي ـرًا ،علمنا
أن ـه ــا ق ـ ــررت مـ ـغ ــادرة بـيـتـهــا ال ــزوج ــي
بسبب عقلية زوجـهــا (أسـعــد رشــدان)
ال ــرج ـع ـي ــة ،ال ـت ــي ل ــم يـتـقـبـلـهــا ك ــام ــرأة
عاشرت غيره جنسيًا (من دون زواج)
وأنـجـبــت مـنــه ولـ ـدًا .فــي املــواجـهــة بني
الثنائي ،تتضح غلبة املرأة وما تريده
ل ـح ـيــات ـهــا ،وض ــرب ـه ــا عـ ــرض ال ـحــائــط
املغريات املادية واالجتماعية التي كان
يـمـكــن أن تستحصل عـلـيـهــا فــي حــال
إذعــان ـهــا ل ـل ـصــورة االجـتـمــاعـيــة الـتــي
يراد وضعها فيها.
* «انتي مني» 21:30 :على mtv
* «الكاتب» 22:30 :على  ،lbciو«نتفليكس»
( ،)19:00و«أب ـ ــو ظ ـب ــي» ( ،)23:00و«art
حكايات )21:00( »2
*«دق ـي ـقــة ص ـمــت» 22:30 :بـتــوقـيــت بـيــروت
على «الجديد» ،و 21:00على « artحكايات»،
و 1:00على «أبــو ظـبــي» ،و 21:00على «أبــو
ظبي دراما»

ندى أبو فرحات في «الكاتب»

مختلفة عــن مـعـتــاد الــدرامــا املـصــريــة.
يلعب لعبة «تدرج األلوان» و«استعمال
اإلضاءة» بشكل مختلف ،فنالحظ لون
امل ـشــاهــد يـتـغـيــر تـمــامــا ف ــي الـلـحـظــات
التي «يتخيل» فيها البطل شخصياته
«الوهمية» .كذلك نالحظ تركيزه على
ً
«ال ـع ـت ـم ــة» ف ــي مـ ـش ــاه ــده ،فـ ـض ــا عــن
اعتماده على مهارات أبطاله األدائية
فـيـظـهــر ك ـث ـي ـرًا مـمـثـلــوه ك ـمــا ل ــو أنـهــم
على خشبة مسرح .وهذا يظهر التأثر
الكبير بــالــدرامــا /املـســرح البريطاني.
كتابيًا ،يـبــدو أن فـكــرة ورش ــة الكتابة
ال ــدرام ـي ــة ن ــاج ـح ــة ،ف ـم ـجــرد أن يـكــون
هـنــاك ع ـ ّـدة كـتــاب يعملون على «نص
واح ــد» ،يجعله يمتلك أب ـعــادًا كثيرة.
من هنا نالحظ بأن الشخصية بعيدة
كــل البعد عــن «التسطيح» املعتاد في
ً
الـ ــدرامـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة وامل ـص ــري ــة ع ـ ــادة.

بمعنى :الشخص إمــا يكون «شــريـرًا»
أو «ط ـي ـبــا» ونـقـطــة عـلــى ال ـس ـطــر .هــذا
األم ــر نجح فيه كـتــاب العمل األربـعــة،
ويحسب لهم أيضًا تقديم عالم مدمني
امل ـ ـخـ ــدرات ب ـش ـكــل «واق ـعــي/ح ـق ـي ـقــي»
بعيدًا عن الكليشيهات.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار «ق ــاب ـي ــل»
فاتحة تجارب مهمة للدراما املصرية
مكان
والعربية ،فهو فعليًا يغامر في
ٍ
خ ــاص ب ــه وح ـ ــده :م ـخ ــرج ش ــاب لــديــه
رؤية مختلفة ،مجموعة كتاب يبذلون
جهدًا كبيرًا ،ممثلون محترفون لديهم
ٌ
مهارت كبيرة .النتيجة :عمل يستحق
املشاهدة.
عبدالرحمن...
*«قــاب ـيــل» 23:00 :بتوقيت بـيــروت على
« mbcمصر»

من خلدون قتالن إلى كمال الرياحي

َّ
السرقة األدبية...
رسالة «الكاتب» وتهمته
مهدي زلزلي
في الحلقات األخيرة من مسلسل «الكاتب»
(ك ـت ــاب ــة ريـ ــم ح ـنــا ـ إخ ـ ــراج رام ـ ــي ح ـنــا)،
ّ
يكتشف املشاهد السبب الذي يدفع كل من
َّ
َ
البوليسية الشهير
كاتب الروايات
يلتقي
ّ
«يونس جبران» (باسل خياط ,الصورة)
إلى إبداء إعجابه بروايته «حارس القمر»
ً
دون غ ـي ــره ــا ،ف ـض ــا ع ــن رغ ـب ــة بعضهم
بتحويلها إلــى فيلم سينمائي .الــروايــة
َّ
نجومية الكاتب بعد سلسلة
التي أطلقت
أع ـم ــال غـيــر مــوف ـقــة ،كـتـبـهــا ف ــي الحقيقة
«س ـ ـ ّـي ـ ــد حـ ـلـ ـم ــي» (مـ ـ ـج ـ ــدي م ـش ـم ــوش ــي)
ً
متكال على صديقه امل ـقـ َّـرب «يــونــس» في
إيصالها إلــى دار النشر واالت ـفــاق معها
بشأنها ،الضطراره إلى َّ
السفر إلى العراق
عام  ،2003حيث اختفى أثــره وشــاع خبر
ّ
األميركي للبالد،
مقتله هناك أثناء الغزو
فلم ّ
يفوت يونس فرصة وضع اسمه على
ال ــرواي ــة ال ـتــي كــانــت ال ـخ ـطــوة األولـ ــى في
طريقه إلى املجد والشهرة.
الـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـج ــزئ ـ َّـي ــة ت ـح ــدي ـدًا
للحديث عن املسلسل ،رغم اتكاء الحكاية
ف ــي األصـ ــل ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـجــرائــم
املتسلسلة التي تبدأ بقتل عشيقة يونس
املــراهـقــة «ت ـمــارا» (ري ــم خ ــوري) قريبًا من
مـنــزلــه الجبلي ال ـسـ ّ
ـري واتـهــامــه بقتلها،
ق ـب ــل ظـ ـه ــور بـ ــراء تـ ــه ع ـل ــى يـ ــد امل ـحــام ـيــة
«م ـجــدولــن» (دانـيـيــا رح ـمــة) ،عــائـ ٌـد إلــى
كــون هــذه الـجــزئـ َّـيــة تنطوي على مفارقة
ّ
مهمة!
َّ
االت ـه ــام ــات بــالـســرقــة األدب ــي ــة للمسلسل
الـ ـ ــذي ي ـع ــال ــج هـ ــذه ال ـق ـض ـ َّـي ــة بـ ــالـ ــذات لــم
تتوقف .بــدأت مع السيناريست السوري
َّ
خلدون قتالن الذي أكد وجود حالة سرقة
درام ـ َّـي ــة غـيــر مـسـبــوقــة عـبــر الـسـطــو على
نـ ّـصــه «ال ـخ ــون ــة» الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه إل ــى شــركــة
َّ
إنتاجية
«كــاكـيــت» ،ولــم ُيـنـ َـجــز ألسـبــاب
ووصــل بطريقةٍ ما إلــى صناع «الكاتب»،
َّ
َّ
الرئيسية في
الشخصية
مشيرًا إلى كون
العملني «كــات ـبــا» ،وافتتاحهما بجريمة
ّ
الكتابي نفسه
قتل ،واعتمادهما التكنيك
م ــن ح ـيــث ال ـن ـقــل ب ــن امل ـش ــاه ــد املـتـخـ َّـيـلــة
والـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ،وكـ ـ ـ ــون عــائ ـلــة
الكاتب مؤلفة من زوجــة مطلقة وابــن في
ً
الـ ـع ــاش ــرة ،ف ـض ــا ع ــن وج ـ ــود شـخـصـ َّـيــة
تعمل في املحاماة .وقد أكد قتالن
رئيسة َّ
لجوء صناع «الكاتب» إلى إعادة تصوير
الحلقة األخيرة بعد إدخال تعديالت على
أحداثها في محاولة متأخرة للتملص من
هذا االتهام.
وقـبــل أن يعلن قـتــان توقفه عــن نشر ّ
أي
شيء يتعلق باملوضوع ،ونقله التخاصم
إل ــى أروق ــة الـقـصــر الـعــدلــي لـلــوصــول إلــى
حـقــه بـعـيـدًا ع ــن الـتـشـهـيــر ،ك ــان ال ــروائ ـ ّـي
ال ـت ــون ـس ـ ّـي ك ـم ــال ال ــري ــاح ــي ي ـعـلــن تلقيه
مئات الرسائل التي تدعوه إلى مشاهدة
رواي ـت ــه «عـشـيـقــات ال ـن ــذل» (دار الـســاقــي
 )2015 /وق ـ ــد ت ـح ـ َّـول ــت م ــن دون عـلـمــه
إل ــى مسلسل تلفزيوني ال يحمل اسـمــه!

ّ
وي ـلــخــص ال ــري ــاح ــي ن ـق ــاط ال ـت ـشــابــه بني
العملني في افتتاحهما بمقتل مراهقة في
ـروف غــامـضــة وات ـهــام الـكــاتــب بقتلها،
ظـ ٍ
وف ــي تـمـلــك الـكــاتــب بـيـتــا سـ َّ
ـريــا يـكـتــب له
فيه طلبة روايــات وسيناريوهات جعلت
مـنــه نجمًا مـعــروفــا ،وف ــي حــديــث الكاتب
«فـ ـ ــوق ال ــواقـ ـع ــي» م ــع صـ ـ ــورة غــابــري ـيــل
غارسيا ماركيز الذي َّ
تحول إلى حوار مع
َّ
شخصياته داخل قطار ،وتحويل املحامي
اليهودي صديق الكاتب إلى محامية تقع
ف ــي غ ــرام ــه الس ـت ـحــالــة عـ ــرض شـخـصـ َّـيــة
ـودي م ـع ــاص ــر فـ ــي م ـس ـل ـســل س ـ ـ ّ
ي ـ ـهـ ـ ّ
ـوري
ّ َّ
َّ
لبناني ألن الحالة تونسية.
مع كتابة هــذه الكلمات ،بــرز اتهام َّ
صرح
بــه لـنــا الـكــاتــب والـسـيـنــاريـســت ال ـســوري
َّ
ف ـتــح ال ـل ــه ع ـم ــر ،ال ـ ــذي أكـ ـ ـ َـد س ــرق ــة الـخــط
املـتـعـلــق بــالـصـحــافــي االن ـت ـه ـ ّ
ـازي وثقيل
ّ
ال ـظ ــل «رائ ـ ــد» (إي ـل ــي ن ـج ـيــم) ح ــرف ـ َّـي ــا من
َّ
َّ
شخصية «رأفت» التي أداها الفنان قصي
خولي في مسلسل «وصمة عــار» (كتابة
ف ـتــح ال ـل ــه ع ـمــر وإخـ ـ ــراج ن ــاج ــي طـعـمــي/
 )2008الـ ـ ــذي ح ـظ ــي ب ـم ـتــاب ـعــة واسـ ـع ــة،
وكان أبرز أعمال املوسم في حينه ،حيث
ّ
يـتـشــارك كــل مــن رأف ــت ورائ ــد فــي متابعة
َّ
القضايا اإلشكالية حصرًا ،وفــي تحوير
ً
ابتغاء
التصريحات التي يحصالن عليها
للسبق الصحافي ،وفــي وضــع نفسيهما
ّ
بتصرف من يدفع أكثر والقفز في التبعية
طرف ما إلى خصمه بحسب املصلحة
من
ٍ
ً
ع ـلــى مـ ــدار ح ـل ـقــات امل ـس ـل ـســل ،ف ـضــا عن
تشابه اللغة واألسلوب والحوارات.
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار ص ـ ــدور م ــوق ــف م ــن كــاتـبــة
الـعـمــل ومـخــرجــه والـجـهــة املنتجة بشأن
اتـهــامــات قـ َّتــان والــريــاحــي وع ـمــر ،يؤكد
مـتــابـعــون أن ــه يـتـكــئ أي ـضــا عـلــى قصص
َّ
أجنبية ،وهو ما لم ينفه أحــد ،كون األمر
ص ــار فــي ال ـس ـنـ ًـوات األخ ـي ــرة شــائـعــا ولــم
ّ
يشكل تهمة .هل يمكن أن تصل َّ
الهوة
يعد
َّ
بني النظرية والتطبيق ،وبــن الشعارات

االكتفاء بعبارة «رؤية :ريم
حنا» في شارة العمل
وال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـ ـيـ ــومـ ـ ّـي ،إلـ ـ ــى حـ ـ ـ ّـد تـضـمــن
مسلسل قائم على سرقة َّ
أدبية موصوفة،
عبارة
نـقـدًا للسرقة األدبـ َّـيــة؟ وهــل تعفي
َ
«رؤية :ريم حنا» في شارة العمل ،الكاتبة
م ــن م ـســؤولـ َّـيــات ـهــا ت ـج ــاه األعـ ـم ــال الـتــي
استندت إليها هذه «الرؤية»؟
* «الكاتب» :يوميًا على  lbciو( ldcس،)22:30 :
و«نتفليكس» ( ،)19:00و«أبــو ظبي» (،)23:00
و« artحكايات )21:00( »2

