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ثقافة وناس

تلفزيون

مسلسل الموسم «غدًا نلتقي»
 ...وأزهرت جراح شعبي في الدراما الرمضانية
وسام كنعان
ي ـ ــرى ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ــي ه ـنــري
بـ ـي ــرغـ ـس ــون أن اإلمـ ـك ــانـ ـي ــة م ـت ــاح ــة
لـ ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى ال ـح ـق ـي ـق ــة فـ ـق ــط عــن
ط ــري ــق «الـ ـخـ ـب ــرة الـ ـح ــدسـ ـي ــة» ال ـتــي
ّ
ي ـت ـم ــك ــن الـ ـفـ ـن ــان مـ ــن إيـ ـص ــالـ ـه ــا فــي
ع ـم ـلــه ،إذا كــانــت م ــادت ــه تـنـتـمــي إلــى
«ال ـح ــرك ــة ال ــرم ــزي ــة» ال ـتــي ن ـشــأت في
م ــواجـ ـه ــة ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ال ـف ـن ـي ــة .ي ـبــدو
ال ـك ــام ف ـض ـفــاضــا إذا ان ـس ـحــب على
الدراما التلفزيونية التي باتت تلتزم
مـنـطــق ال ـس ــوق األهـ ـ ــوج ،أو تعتصم
عند مواضيع «السيكس» املجانية،
وصراعات رؤوس األموال .لكن الكالم
ذات ــه ينطبق على املسلسل الـســوري
«غـ ـدًا نـلـتـقــي» (اإلم ـ ـ ــارات -أب ــو ظبي-
 -lbci- ldcإخـ ـ ــراج رام ـ ــي ح ـنــا ال ــذي
ت ـشــارك الـكـتــابــة مــع املـمـثــل إي ــاد أبــو
الشامات) .في أول تجربة لهما ،يثبت
ّ
الكاتبان أن الــدرامــا الـســوريــة ليست
كذبة ،أو طفرة فات أوانها.
مـ ـ ــن يـ ـ ـع ـ ــرف رامـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـن ـ ــا ،يـ ـ ـ ـ ــدرك أن
ال ــرج ــل ف ـهــم الـلـعـبــة ب ــاكـ ـرًا ،وأي ـق ــن أن
األضواء وحدها ال تصنع مبدعًا .لذا،
ان ـس ـحــب م ــن الـتـمـثـيــل ن ـحــو اإلخـ ــراج
ً
فـصـنــع أعـ ـم ــاال مـهـمــة م ـثــل «ع ـن ـتــرة»
(كتابة غسان زكريا ـ  ،)2007و«زهــرة
الـ ـن ــرج ــس» (كـ ـت ــاب ــة خـ ـل ــدون قـ ـت ــان ـ
 )2008ث ــم ح ـقــق ص ــدى عــرب ـيــا كـبـيـرًا
من خالل مسلسل تجاري هو «روبي»
(كتابة كلوديا مرشيليان ـ  .)2012بعد
ذل ــك انـكـفــأ بـحـثــا عــن تـجــربــة جــديــدة،
ع ـس ــاه ي ـق ــارع ال ـن ـي ــران ال ـت ــي انــدلـعــت
فــي ب ــاده .إذا بــه يـعــود إلـيـنــا بخيار
ّ
مدهش تمكن منذ حلقاته األولــى من
أس ــر امل ـشــاهــد ،وتـحـقـيــق نقلة نوعية
فـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص درام ـ ـ ـ ــا األزمـ ـ ـ ـ ــة .لـعــب
املمثل واملخرج السوري على الطريقة
الــرمــزيــة للشخصيات وتــاريـخـهــا .بل
تـ ــرك الـ ـب ــاب م ــوارب ــا أم ـ ــام اح ـت ـم ــاالت
تــأويـلـيــة مـتـبــايـنــة ،بـحـيــث يـمـكــن لكل
م ـت ـفـ ّـرج أن ي ـفــك ش ـي ـفــرة ه ــذه الــرمــوز
وفق وعيه وإدراكه وتماسه مع الجرح
ال ـس ــوري ال ــذي ن ــراه معممًا فــي «غ ـدًا
نلتقي» على كل مستضعفي العالم.
بلغة شــاعــريــة ،ي ـجـ ّـرب حـنــا الــوصــول
إل ــى مـقــوالتــه مــن دون طــرحـهــا بشكل
م ـبــاشــر وفـ ــج ،بـ ــدءًا م ــن الـ ـش ــارة الـتــي
يلتقط فيها ص ــورًا وثــائـقـيــة صــادمــة
ِّ
مــن الـحــرب ثــم يــركــب عليها بأسلوب
كاميرا األطفال شخصيات مسلسله،
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك خ ـ ـ ـيـ ـ ــار امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى إلي ـ ـ ــاد

باألسود والرمادي
يعتصم املسلسل عند خيار اإلضاءة
املعتمة واللونني الرمادي واألسود في
الكثير من مشاهده .وهو بذلك يتخلى
عن رمزيته ليأخذ منحى واقعيًا مقصودًا
يراد منه تكريس حالة العتمة التي ّ
تسور
الشخصيات كما هي ،والتلميح إلى غياب
الضوء الذي يعلن نهاية النفق الذي دخله
ّ
السوريون .لكن الخيار خلف انطباعًا
سيئًا عند املتابع وأفقده متعة املشاهدة
بسبب املبالغة الزائدة في اإلضاءة الخافتة.
في املقابلّ ،
سببت لقطات الفالش باك
لوردة بعد وصولها فرنسا بدءًا من الحلقة
الـ  18إرباكًا لدى جزء من الجمهور.
علمًا أنه كان ُيفترض افتتاح املسلسل
ّ ّ
لكن تأخر
انطالقًا من هذه املشاهد،
صدور التأشيرات لفريق املسلسل ،أجبر
مخرجه على تأخير هذه املشاهد .األخيرة
أسهمت في مكان معني في تعويض غياب
األحداث في تلك الحلقات ،فيما يؤخذ
على العمل ضعف التبرير الدرامي للتطور
الالفت واملفاجئ في شخصية أبو عبدو،
واتجاهها إلى التطرف الديني ،في وقت
غير مقنع .ربما كان من األجدى ربط هذا
االنقالب في شخصيته بوفاة أخيه (علي
ً
كريم) بسكتة قلبية مثال.
مكسيم خليل وكاريس بشار في مشهد من المسلسل

الــريـمــاوي ،فيطغى الوجع الــذي يبثه
الكمان ،فتتفق املوسيقى باملجمل مع
ش ـخــوص املـسـلـســل ،مـ ــرورًا بمشاهد
بالغة الداللة كأن نسمع بطلة املسلسل
«وردة» (ك ـ ــاري ـ ــس بـ ـ ـش ـ ــار) م ـغـ ّـس ـلــة
األموات ،وهي تخبر الشاعر الصعلوك
مـحـمــود (عـبــد املـنـعــم ع ـمــايــري) كيف
ارت ـب ـطــت أغ ـن ـيــات ف ـي ــروز بـطـفــولـتـهــا
املسحوقة وصباحات عائلتها الباردة
والـفـقـيــرة .وهــو مــا جعلها تـعــزف عن
سماعها الحقًا ،لكنها في املقابل تترك
رن ــة هــاتـفـهــا مـلـكــا لـصــاحـبــة الـصــوت
امل ــائ ـك ــي بــأغ ـن ـيــة «ح ـك ـي ـلــي حـكـيـلــي
ع ــن بـ ـل ــدي ح ـك ـي ـل ــي» .ط ـي ـلــة مـفــاصــل
امل ـس ـل ـس ــل ،ن ــراق ــب اخـ ـتـ ـص ــارًا مـكـثـفــا
لخالف أهل البيت السوري الواحد ،من
خــال نـقــاشــات حامية بــن الشقيقني
ّ
املهجرين محمود الشاعر والصحافي
امل ـع ــارض الـ ــذي يـعـتـقــد أن ــه سيجابه
بــاملــوت فــي املعتقالت لــو قــرر الـعــودة
إلـ ــى ال ـ ـشـ ــام ،وج ــاب ــر ب ــائ ــع األقـ ـ ــراص
املدمجة املتنقل (مكسيم خليل) املؤيد

ال ــذي ه ــرب مــن جحيم ال ـحــرب خائفًا
مــن االل ـت ـحــاق بــالـجـيــش ،واع ـت ـقــد أنــه
يحمي ب ــاده عندما قــرر التبليغ عن
شباب التنسيقيات .نقاشات تعكس
ّ
ح ــاّل ــة الـ ـشـ ـق ــاق الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وظ ـف ـه ــا
ّ
صناع العمل برمزية تعلق الشقيقني
ب ـف ـتــاة أحــام ـه ـمــا امل ـن ـشـغ ـلــة بــإخ ـفــاء

وردة هي رمز معادل
لسوريا المستمرة في تغسيل
وتكفين أمواتها
مهنتها بتغسيل األم ــوات وإرسالهم
أن ـق ـي ــاء إلـ ــى ع ــال ــم أف ـض ــل م ــن ال ـعــالــم
ال ــذي نعيشه ،كـمــا يـقــول مـحـمــود في
واحدة من سكراته عند باب صديقته.
تضيق البطلة ذرعــا بكل مــن حولها،
فـتـقــرر مــواجـهــة ال ـبــؤس املـحـيــط بها،
وت ـت ـخــذ م ــن ال ـص ــراح ــة املـطـلـقــة منبر
نـجــاة وحـيــد .هنا تــوظــف كــاريــس كل
إمكانيتها إلظـهــار الـعــوالــم الداخلية

للشخصية ،في أحد أدوارهــا الفارقة.
تـجـتـهــد ل ـتــوضــب مـ ـف ــردات أحــام ـهــا
الصغيرة ،ثم نراها تسبك من أدوات
ب ـس ـي ـطــة س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا ب ـي ــت نـظـيــف
ّ
ومرتب رغم فقره املدقع ،كونها تعتبر
ّ
وطنها كل مكان تطأه قدماها .تسير
األح ــداث وفــق مشاهد بصرية عالية
هـ ــي ل ـي ـس ــت سـ ـ ــوى قـ ـص ــص ق ـص ـيــرة
تـصــل فــي نهايتها إل ــى ذروة درامـيــة
ب ــأسـ ـل ــوب رشـ ـي ــق ،ي ـم ـشــي ب ـم ـح ــاذاة
الكارثة اإلنسانية للسوريني ،وبخالف
مع الرؤية الكالسيكية للبناء الدرامي
بتعقيد األح ــداث مع تتالي الحلقات.
ه ـ ـكـ ــذا ،ن ـص ــل إلـ ـ ــى ل ـح ـظ ــة م ـص ـيــريــة
يشتعل فيها بيت وردة بمن فيه أي
الشقيقان املختلفان على ام ــرأة .هذا
في الظاهر ،لكن حقيقة العراك تعكس
خ ـ ــاف ش ـع ــب ب ـك ــام ـل ــه ،ك ـ ــأن امل ـش ـهــد
يريد القول بأن وردة هي رمز معادل
لسوريا املستمرة في تغسيل وتكفني
أمــوات ـهــا يــومــا بـعــد ي ــوم ،فـيـمــا أسهم
أهلها املوالون واملعارضون في صب

الزيت على حرائقها امللتهبة .يبرز أداء
املمثلني كورقة رابحة (راجع الكوادر).
يختار رامي حنا لعب دور لشخصية
كــأنــه اس ـت ـعــارهــا م ــن األدب الــروســي
ع ــن رج ـ ــل ي ـب ـحــث ف ــي ك ــوم ــة ال ـب ــؤس
ّ
تلك عـ ّـمــن يملك شجاعة قتله .كــل ما
سبق كــان أكـبــر مــن ق ــدرة محطة مثل
 mtvعلى االسـتـيـعــاب ،فما كــان منها
ّ
سوى أن استلت سيف ضغينتها بعد
بضع حلقات ،وقررت أن تحرض ضد
الـفــن .على أمــل إيـقــاف املسلسل الــذي
اتهمته زورًا وبهتانًا بالعنصرية ضد
اللبنانيني ألنــه يمر في ملحات عابرة
على جزء يسير مما عاناه النازحون
في هذا البلد (األخبار .)2015/6/24
الـ ـ ّخـ ـي ــار الـ ـ ــدرامـ ـ ــي الـ ـن ــاج ــح ي ــوض ــح
تــأثــر مـخــرج الـعـمــل بــاملـعـلــم الصربي
أمـيــر كوستوريتسا وحــرفـيـتــه بمزج
الـتــراجـيــديــا مــع الـكــومـيــديــا ال ـســوداء،
واستخالص األخيرة من عمق األولى،
وإج ـب ــار امل ـت ـفــرج عـلــى الـضـحــك حتى
عندما يقدم له ذروة مأساته.

أهل الكار استقبلوه بحفاوة فايسبوكية
ل ــم ي ـس ـبــق ل ـ ّع ـمــل سـ ـ ــوري ق ـب ــل «غـ ـدًا
نلتقي» أن حقق هــذا اإلجماع املطلق
م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـهــور وال ـن ـق ــاد وم ــن ثم
زمـ ــاء امل ـه ـنــة ال ــواح ــدة أي املـمـثـلــون
واملـ ـخ ــرج ــون وم ـن ــاف ـس ــون ي ـطــرحــون
مسلسالتهم في املوسم نفسه .هكذا،
سمعنا للمرة االول ــى كتابًا ّ
مكرسني
وهم يعبرون عن حالة يأس حقيقية
بـعــد مـشــاهــدتـهــم ل ـهــذا الـعـمــل ،ألنهم
ملـ ـس ــوا الـ ـف ــرق ب ــن م ــا قـ ـ ّـدمـ ــوه خ ــال
ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة وب ــن ســويــة الـنــص
الحقيقي الــذي يحمل على عاتقه ّ
هم
ال ـتــوث ـيــق اإلن ـس ــان ــي وامل ـع ــان ــاة الـتــي
ّ
خلفها الزلزال ،من دون أن يسقط من
ي ــده الـتــرفـيــه واملـتـعــة الـتــي يقترحها
التلفزيون.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،رأيـ ـ ـن ـ ــا اعـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــات صــري ـحــة
ّ
م ــن م ـخــرجــن قــل ـمــا ي ـع ـتــرفــون بـهــذه
الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـأي مـ ـنـ ـج ــز ثـ ـ ـ ــري ألي
ّ
أح ـ ـ ــد .ع ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ص ــرح ــت
املخرجة السورية رشا شربتجي في

ح ـ ــوار ص ـحــافــي ع ــن مـ ــدى إعـجــابـهــا
ب ـه ــذا ال ـع ـمــل وت ـم ـيــزه واخ ـت ــاف ــه عن
غيره.
كذلك ،أعربت مخرجة «غزالن في غابة
ال ــذئ ــاب» ع ــن إع ـجــاب ـهــا بـمــواطـنـتـهــا
ك ـ ــاري ـ ــس ب ـ ـشـ ــار وه ـ ـ ــي تـ ـج ـ ّـس ــد دور
«وردة» ف ـي ـم ــا ك ـت ــب امل ـ ـخـ ــرج أح ـمــد
إب ــراهـ ـي ــم أحـ ـم ــد رس ــال ــة فــاي ـس ـبــوكــة
تـ ّ
ـوج ــه ب ـهــا إلـ ــى رام ـ ــي ح ـنــا بــال ـقــول:
«ال ـ ـ ــذي ي ـع ــرف ــك ع ــن قـ ــرب يـ ـ ــدري ب ــأن
هــذا املنجز جــزء مــن روح ــك الجميلة
والشفافة ،وهذا التأمل هو فيض من
ذاك االبــداع .أتحفتنا بأيقونة سنظل
نفتخر بـهــا ون ـقــول نـحــن ه ـن ــا ...كما
أنك حرضتنا أن نسرع ،عسانا نواكب
ّ
خطاك أو علنا نجاريك.
حفزتنا وستجعلنا نتريث كثيرًا قبل
أن نقدم على أي تجربة فنية جديدة».
واس ـت ـط ــرد م ـخ ــرج «ع ـنــايــة م ـش ــددة»
م ــوجـ ـه ــا الـ ـشـ ـك ــر ل ـل ـك ــات ــب إيـ ـ ـ ــاد أب ــو
الشامات وملمثلني يراهم للمرة األولى

إياد أبو
الشامات

جـ ـ ــزءًا م ـت ـنــاغ ـمــا ض ـم ــن ال ـ ـكـ ــل .كــذلــك
ك ـتــب ال ـن ـجــم ق ــاس ــم مـلـحــو تـعـلـيـقــات
متتالية على صفحته الخاصة على
فايسبوك أش ــاد فيها بـهــذا املسلسل
وأث ـ ـنـ ــى ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص عـ ـل ــى «بـ ـه ــاء

الـ ـ ـص ـ ــوت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ب ـمــوس ـي ـقــى
اللهجة القريبة إليك كمشاهد ،تشعره
ً
ه ــاال يعانق الــن فــي فنجان قهوتك.
ً
ّ
تيسير إدري ــس قــدم جـمــاال أدائـيــا من
الصعب أن نستطيع تجاهله» .وقالت

ّ
النجمة سالفة معمار إن هذا املسلسل
هو الوحيد الــذي تتابعه خــال شهر
رمـ ـ ـض ـ ــان .مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ن ـق ــل امل ـخ ــرج
امل ــرم ــوق ح ــات ــم ع ـلــي تـهـنـئـتــه لـفــريــق
العمل وجـهــا إلــى وجــه كــونــه يجافي
عالم «السوشال ميديا» بشكل قطعي.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ش ـغ ـفــه بـ ـه ــذا امل ـس ـل ـســل،
ّ
الصباغ بالقول:
وهمس لعبد الهادي
ّ
«تجسد شخصية نرفع بها رأسنا».
ّ
وف ــي مـحــادثــة هــاتـفـيــة ع ــاب ــرة ،صــرح
لنا النجم جمال سليمان عن إعجابه
بـمـسـلـســل ي ـقــدم ســويــة عــال ـيــة اسـمــه
«غدًا نلتقي».
لـكــن الـنـجــم ســامــر امل ـصــري سـبــق كل
زمالئه فكتب مطلع شهر رمضان على
صفحته الشخصية عـلــى فايسبوك
تـحـيــة إل ــى رامـ ــي ح ـنــا وش ــري ـكــه أبــو
الشامات ليكون «العكيد» ّأول من قرأ
أهمية وغنى املسلسل منذ الحلقات
األولى.
وسام...

