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مرآة التغريبة السورية
نجوم العمل

في كل عمل ناجح ،هناك أعمدة ثابتة .تلك هي حال أبطال مسلسل «غدًا نلتقي» الذين ّ
خوا
رس
ً
صورتهم في ذاكرة المشاهدين ،بدءًا من الكاتب إياد أبو الشامات والمخرج رامي حنا ،وصوال
إلى الممثلين الذين ّ
قدموا الشخصيات بمستوى الفت
إعداد وسام كنعان

مشاغب
وشاعر
صعلوك!

«الشغب» سمة لم تفارق عبد املنعم عمايري ( .)1970نصيحة
وال ــده يحيى عـمــايــري األس ـتــاذ ال ــذي تـعــرفــه م ــدارس الـشــام
رسـخــت فــي ذه ـنــه :أن تـكــون مــاســح أحــذيــة يتقن عمله جـيـدًا أفضل
ً
ّ
ّ
والتميز
التفوق
بمليون مــرة مــن أن تكون طبيبًا فــاشــا .هـكــذا ،كــان
ّ
التفرد بمقدرات ممثل كبير هي سكة العمايري بعد مواصلة
وربما
ّ
العمل ،والنفخ في قربة املسرح املثقوبة والتعلم من تجربة أستاذه
ّ
ّ
يخلع
غسان مسعود .يخفق
العمايري في خياراته ّمــرات ،لكن حاملا ّ
ّ
عنه رداء «الخطيئة» ويشمر عن ساعديه ،مـقــررًا أنــه يريد أن يمثل،
ّ
يطل بدور يكشف فيه عن إمكاناته البارعة ،ويمسح غبار ما تركه من
ّ
خيارات أقل مستوى .هذا ما حصل في دور الشاعر الصعلوك محمود
في «غدا نلتقي».
ّ
فيغير مسار «وردة» بقصيدة
ليست مصادفة أن يكون اسمه محمود،
ملـحـمــود درويـ ــش يلقيها عـلــى س ـكــر .أص ـ ّـر امل ـخــرج عـلــى مـنــح ال ــدور
للعمايري ،ألنــه يعرف بمن يضع ثقته ،فالرجل خبر حانات دمشق
ومقاهيها ،وملس روح مدنها جيدًا برفقة شعرائها الصعاليك .عرف
كيف يصنع دور شاعر صعلوك مــن هــذه امل ـفــردات ،ثــم يستدعي من
ّ
التأمل ،وهــو يخلط األداء املسرحي عند اللزوم
مشاهديه مزيدًا من
بلغة التلفزيون ،في مشهد يقرأ فيه أبياتًا للشاعر يوسف الخال قبل
ّ
تمكن العمايري من ّ
جر املعنيني بالحرب إلى
أن يعدد نخبة من قرأهم.
دموع وفيرة ،عندما ّ
غص وهو يقول جملة مهمة في لحظة حقيقية
تأخذ على عاتقها الدفاع عن طليقته ورفاقها الذين هربوا من ويالت
الحرب إلى أميركا.

ممثل
ّ
حريف
مشية كاريس بشار
ّ
لم تعرف كاريس بشار ( )1975يومًا كيف ّتصنع البروباغندا
ّ
لنفسها .مع ذلك ،فرضت نفسها نجمة صف أول قبل عقدين،
متسلحة بموهبتها وبصمتها التمثيلية الـتــي تـتــرك على ّ
أي دور
تــؤديــه روح ــا ســاحــرة ،ولــو كــانــت شخصية فــي درام ــا سطحية مثل
الــدرامــا الشامية التي ّ
قدمت فيها بشار نماذج ساطعة (دوراه ــا في
ّ
«ليالي الصالحية» و«أهل الراية .)»2/1اعتلت ذات يوم منصة أضخم
مسرح في سوريا ،أي صالة «دار األوبرا»ّ ،
مكرمة في «مهرجان دمشق
ُ
ُ
السينمائي» ،ف ــإذا بها تـبــدي خجل امل ـبــدع عندما تــواجـهــه موجات
ّ
الـتـصـفـيــق .الـخـجــل ذاتـ ــه ك ــان وراء تـخــلـيـهــا ع ــن دراس ـت ـهــا لــإعــام،
ّ
وتفرغها لدراسة اللغة اإلنكليزية .قصدت أميركا بعدما دفعت أثمانًا
بــاهـظــة قــربــانــا لـلـحــرب ال ـتــي تبتلع س ــوري ــا ،لكنها ع ــادت مشفوعة
بهاجس العمل واإلبـ ــداع ،فتنازلت لفترة عــن املـسـتــوى ال ــذي تطمح
إلـيــه ،ثــم قطفت دورًا جــديـدًا على الــدرامــا الـســوريــة فــي «قـلــم حمرة»
ليم مشهدي وحاتم علي .وهــذا الـعــامّ ،
تربعت على عــرش النجومية
ّ
العربية بــدور «وردة» مغسلة األمــوات في «غـدًا نلتقي» .تلك النبيلة
التي ّ
تلبي من يحتاج إليها ،وال تسمح للمعاناة حولها بأن تسرق
شيئًا من أنوثتها ،أو احتفائها بنفسها ،ترقص وتضحك ولو فوق
جثة هامدة .بعينني المعتني تغرغر فيهما الــدمــوع ،تقنعنا كاريس
وه ــي تـجـ ّـســد وردة ،لـيــس عـلــى صعيد الـشـكــل فـحـســب ،إنـمــا بجمال
ّ
داخلي ينعكس في ملعة عينيها وبكائها الحقيقي على طريقة معلم
التمثيل الروسي ستانسالفسكي ،أي بــأداء داخلي عميق ومتقن من
اعتدنا رؤيته في بعض األعمال الفنية.
دون انفعال وعويل ونحيب ّ
املوفق الــذي ّ
يعبر عن عفوية الشخصية،
تبقى املشية خيار كاريس
ّ
ّ
وتذكر بنجوم عامليني يتركون بصمتهم األخاذة بدءًا من مشيتهم.

شامخ
مثل
قاسيون
ينتمي إلــى فلسطني من جهة وال ــده ،وإلــى لبنان من ناحية
أمــه ،لكنه ربما ينتمي أكثر إلــى سوريا لكونه ولــد في ريف
ّ
املدمرة .دوما التي عرف عنها نخوة رجالها
دمشق وتحديدًا في دوما
ّ
ُ
في إغاثة امللهوف وإكرام الضيف ،سحقت وهدمت فوق رؤوس أهلها،
لكن تيسير إدري ــس ( )1949بقي شامخًا مثل قــاسـيــون ،قــويــا بقوة
الشعب الفلسطيني املـقــاوم .ورث عن أبيه وأمــه الصوت الجميل في
تجويد الـقــرآن وت ــاوة القصص ،لكن شخصيته صقلت فــي مــدارس
ً
وكــالــة الـغــوث (األون ـ ــروا) .لــذلــك ،سيكون سـهــا عليه الحـقــا أن يركب
قافلة الـحــراك الثقافي واملسرحي في سوريا السبعينيات ،ويعتلي
خشبات املـســارح فــي املخيمات الفلسطينية ودمـشــقّ ،
ليقدم أدوارًا
ّ
تعبر عن مأساة الفلسطينيني وجدوى املقاومة .ذلك الحراك الثقافي
ّ
ج ــذب ال ـشــاب ال ـيــافــع ،لـيـتـحــول ملــا يـشـبــه «الـجــامـعــة الـعــربـيــة» وهــو
يحمل هـمــوم شعبه الفلسطيني وال ـســوري واللبناني .كــل مــا سبق
ّ
مهد له املهمة األنضج ،فكان ورقةّ رابحة في «غدًا نلتقي» .بدور «أبو
ليلى» ،يقدم إدريس شخصية كأنها هاربة من «مسرح العبث» ،لكن
ً
املخرج ّ
ردها إلى واقعيتها مناضال فلسطينيًا الذ بمجمع الالجئني
ّ
ّ
السوريني بحثًا عن سميعة لبطوالته ،ساعيًا وراء لم الشمل مع ابنه
بعدما ّ
ضيع له ماله بالقمار.
يقبض على دواخــل مشاهديه عندما يقول لصديقه محمود بلكنته
الفلسطينية والنخوة تقطر منها «إيــش مفكر إنــت الـعــرق والــدخــان
واملصاري الزم يكونوا ملكية عامة للشعيب .كل واحد يوخوذ حاجتو
ّ
منها ويمشي إالاا» .يحن إدريس إلى األدوار املسرحية ،ألنه ُيعيد فيها
تأهيل أدواتــه ،لكنه هــذه املــرة حقق في التلفزيون ما يطمح إليه في
«أبو الفنون».

ّ
املـمـثــل ال ــذي ش ــق طــريـقــه الــوعــر مــن ري ــف دم ـشــق وتـحــديـدًا
ّ
«التل» ،إلى شهرة ّ
مميزة واحترام يجمع عليه زمالؤه
مدينة
ومعارفه ،صار يمتهن تحويل األدوار الجانبية إلى بطوالت مطلقة.
ّ
إنه محمد حداقي ( ،)1970أو «الحداقي» كما يعرفه الوسط السوري.
ما زال يشكو ظروف املهنة الصعبة برغم اشتغاله على أدواره بعمق
مهني وثـقــافــة واس ـعــة ،وإجــادتــه للتراجيديا بــالـبــراعــة نفسها التي
ّ
ّ
وتقمصه كركترات صعبة .يطل حداقي في كل
يجيد فيها الكوميديا،
ّ
ّ
مرة هو ذاته ،لكن أداءه وإحساسه يختلفان جذريًا .لذا ال يمكن ملروره
ّ
إال أن يترك أثره وبصمته في أي دور يؤديه .في «غدًا نلتقي» ،يترك
لنا عالمات استفهام وافرة .بصمت ،يتنقل في امللجأ بني مكان وآخر.
ّ
ال شيء يشي بأن ّ الشخصية ستكون محورية وصاحبة جدل سوى
ّ
ّ
صمته املطلق .ممثل ال يتكلم أي جمل ،ويترك ّبصمة في مكانه ببراعة،
هو ممثل ّ
حريف حتمًا .يقف في مكانه املفضل على سطح البناية،
ويخرج من جيبه ورقة الـ  100دوال ،يفردها بلقطة نادرة ويرميها لـ
«أبو رياض» (فوزي بشارة) ،كدفعة من أجرة غرفته .يستخدم عضالت
وجهه بطريقة واقعية حـ ّـد التطابق مع الحقيقة ،عندما ّيضرب ّفيه
ّ
السلم فيقع من سطح املدرسة إلى األرض من دون أن يتأذى .تتلقفه
ّ
ّ
رغبة ناظلي الرواس العارمة في التخلص من زوجها ،حتى لو منحته
ّ
نفسها بأسلوب تخطت به كل أدوراها السابقة .كل هذا الخوف الذي
ّ
يزرعه الرجل في دهاليز املكان ،تحيله أمه منى واصف وهمًا بضربة
حذاء على رأسه وتوبيخ رفيع املستوى ومشاهد معدودة هي مرور
للنجمة العريقة في واحة العمل السوري األبرز منذ عقد.

عظمة
على
عظمة
جابر تحدى نفسه
منذ دخوله ميدان التمثيل ،لم يحتج مكسيم خليل ()1978
إلى واسطة أو دعم كما حصل مع غيره برغم أن والدته هي
خـبـيــرة املــاكـيــاج الـشـهـيــرة ستيال خـلـيــل .مـنــذ مـشــاهــده األول ــى على
الـشــاشــة ،كــان مكسيم واعـ ـدًا .عـشــرات الـبـطــوالت مــع كـبــار املخرجني
املـعــروفــن فــي الــدرامــا الـســوريــة منهم :حــاتــم عـلــي ،ورش ــا شربتجي،
هامشًا خاصًا ،لكنه خسر الكثير عندما
وشوقي املاجري صنعت له
ّ
اعتلى منصة تكريمه كأفضل ممثل عربي في الـ «موركس دور» قبل
سـنــوات ،وطــالــب بالحرية لزمالئه الفنانني املعتقلني .هنا ّ
تعرضت
ّ
وسمي «الخائن» لدى شريحة صغيرة
أمالكه في طرطوس لالغتصاب
ّ
ُتغالي في ّ
التعدي
حبها ودفاعها عن السلطة .ثم تبعت ذلك محاولة
عليه في بيروت في مسبح «الـســان ج ــورج»» (األخـبــار )2013/8/28
ّ
على يد متطرفني أيضًا .كل ذلك فقط ألنه امتلك جرأة يفتقدها املئات
ّ
مــن زمــائــه .مكسيم صــار اسمًا بياعًا بعد ثنائيته مــع سيرين عبد
الـنــور فــي «روب ــي» ،وصـنـ َـع ملوهبته ال ـنــادرة مساحة فــي «هــولـيــوود
الشرق» .أما في العمل السوري الخالص ،وتحديدًا في «غدًا نلتقي»،
فقد ّ
ّ
ليجسد شخصية مختلفة عن قناعاته من دون أن
تحدى نفسه
يجعلنا للحظة واحدة نشعر بذلك ،حتى وهو يحاكم هذه الشخصية
بأسلوب األداء ونبرة الصوت والثبات الواضح في العينني .كأنه يقول
ّ
لكنه ّ
إنه ليس ّ
ضد القتل والتحريض« .جابر»
ضد املؤيدين للنظام،
ّ
مات كما مات الشاعر ،وظلت وردة تعيش بعد احتراق بيتها لكنها
في غربة ووحدة قاتلة!.

ّ
التمرد منذ الصغر .تنازعته
ابن عائلة دمشقية عريقةَ ،عرف
ّ
ّ
هواجس الرياضة والفن .في طفولته ،لعب كرة السلة ثم اتجه
ّ
إلى فنون القتال ،وتحديدًا املالكمة ،لكن شخصيته لم تتقاطع يومًا
مع هــذه اللعبة ،هو املـعــروف بحالته املساملة البعيدة عن الخالفات
التي اشتهر بها الــوســط الفني فــي ســوريــا .عندما كــان عبد الهادي
العمر ،تـعـ ّـرف إلــى املمثل الــراحــل يوسف
الصباغ ( )1950فــي ُمقتبل
ّ
ّ
حــنــا .يومها ،وضـعــه املمثل املثقف على الطريق الصحيح فــأرشــده
إلى املسرح العاملي والعربي .لم يكن حينها رامي حنا ابن عم يوسف
قد ولد بعد .الحقًا سيكون الصباغ من أوائــل املمثلني الذين ساندوا
رامــي عندما اختار اإلنتقال من التمثيل إلى اإلخــراج في عمله األول
ّ
ّ
الصباغ
«زهرة النرجس» ( .)2008حينها لم يكن معلومًا لدى أحد بأن
سيجسد أجمل أدواره تحت إدارة املخرج املسكون بهاجس إبداعي
ّ
ويستمد
خــاص .يــؤدي املمثل دوره بحرفية عالية في «غـدًا نلتقي»،
عال.
بمزاج
من يوميات «أبو عبدو» املسحوقة سحرية الذعة وتهكمية
ٍ
يعبث مع عائلته بتلك الروح الساخرة .يفشل «أبو ليلى» في إقناعه
بــأن يكون نديمًا ولــو بكأس عــرق يتيمة ،مع أنــه كــان على مقربة من
ذلك.
ً
ولو فعلها وخرج متراقصًا بثيابه الداخلية مثال في مشهد كوميدي
مؤثر ،ثم استفاق على نفسه ليكتشف «فداحة» الخطأ الذي ارتكبه،
لكانت الـ ّ
ـردة الدينية التي اعترت الشخصية الحقًا ّ
مبررة على نحو
ّ
ّ
أع ـمــق م ـمــا ظ ـهــرت ع ـل ـيــه .ع ـلــى أي حـ ــال ،ي ـضــحــي ال ـصــب ــاغ م ــن أجــل
الشخصية ،فنراه يحلق شعره في مطلع املسلسل في مشهد ينسجم
كليًا مع الكوميديا السوداء التي تصبغ مفردات «أبو عبدو» ليكون
واحدًا من أملع نجوم الدراما السورية في هذا املوسم.

