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تلفزيون

ثقافة وناس

رمضان 2016
عبر عشر لوحات من
السلسلة الشهيرة التي انطلق
تصويرها تمهيدًا لعرضها
في الموسم الدرامي
المقبل ،تجسد النجمة
المعروفة كاراكتيرات ً
ّ
متنوعة ،عاكسة صورة
كاريكاتورية النتهازيي األزمة
ّ
السورية ضمن قالب من
الكوميديا السوداء

ّ أمل عرفة ووالء
عزام في مشهد من
السلسلة الشهيرة

ّ
بقعة ضوء  :12أمل عرفة «مسبعة الكارات»
دمشق ــ محمد االزن
ـيء تحت سيطرة «زبـيــدة
بــدا كــل ش ـ ٍ
خانم» خــال زيارتنا ملوقع تصوير
«بقعة ضوء( »12إخرج سيف الشيخ
نجيب ،وإنتاج شركة سما الفن) ،في
أحــد الفنادق التراثية في حي «باب
ّ
صورت أمل
شرقي» الدمشقي ،حيث
عرفة أولــى مشاركاتها من النسخة
األحــدث للسلسلة الشهيرة .اختارت
الـنـجـمــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة أن تـلـعــب بطولة
ع ـشــر ل ــوح ــات م ــن «ب ـق ـعــة ضـ ــوء»12
مل ــوس ــم درامـ ـ ــا  ،2016ح ـيــث وصـلــت
إلــى دمشق االثنني الفائت وباشرت
ـدد منها .تـقـ ّـدم عرفة هنا
تصوير عـ ٍ
ّ
ّ
متنوعة ينطبق عليها
ات
شخصي ٍ
ّ
املثل القائل مسبع الكارات ،فستكون
ّ
وعسكرية على
هــذا املــوســم سائقة،
الـ ـح ــاج ــز ،ووزي ـ ـ ـ ــرة ،وأخ ـ ــت (ك ـف ــوة)
ت ـخــاتــل ال ـعــاص ـفــة وت ـســابــق ال ــزم ــن.
ّ
كذلك ،هي أم معترة تائهة بني أروقة
الهجرة والجوازات في رحلةٍ طويلة
السـ ـتـ ـخ ــراج ب ــاسـ ـب ــور ،إل ـ ــى جــانــب
كــارك ـتــرات أخ ــرى تصبغها النجمة
بلون خــاص من األداءّ .أما
كعادتها
ٍ

في «زبيدة خانم» فهي كل ذلك وأكثر.
ّ
الــدايــة ،وال ــدالل ــة ،والـســت الحربوقة
ّ
التي ّ
يصح فيها القول «بتحل حبل
ّ
مـشـنــوق» ،طــاملــا أن لكل خــدمــةٍ ثمنًا
ُ
ّ
بعالقات
تقديره .فهي تتمتع
تجيد
ٍ
ّ
تسخرها ألجــل ذلــك ،ويمتدّ
واسعة
ّ
األوروبية كوكيلة
نشاطها إلى القارة
سـفــر يـقـصــدهــا الـشـبــاب لتهريبهم.
ـار مــن الكوميديا الـســوداء
ضمن إط ـ ٍ
ع ـلــى طــري ـقــة «ب ـق ـعــة ضـ ـ ــوء» ،يــرســم
ً
ص ـ ـ ــورة ك ــاريـ ـك ــات ــوري ــة الن ـت ـه ــازي ــي
ّ
األزمة السورية.
تساعد «زبـيــدة خانم» في أشغالها
الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة ،ف ـه ـم ـيــة وتـ ـ ـ ــؤدي دورهـ ـ ــا
ّ
امل ـم ـث ـل ــة ال ـ ـشـ ـ ّ
ـابـ ــة والء ع ـ ـ ـ ــزام ال ـت ــي
وق ـف ــت أم ـ ــام أمـ ــل ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
مسلسل «دنيا ( »2015إخــراج زهير
ق ـ ـن ـ ــوع) ،وهـ ـ ــو الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذي شـغــل
النجمة عن «بقعة ضــوء »11املوسم
ال ـفــائــت .ويـعـتـبــر «بـقـعــة ض ــوء» من
أك ـثــر األع ـم ــال إره ــاق ــا ّ عـلــى مستوى
ال ـت ـح ـض ـيــرات ،كــالـتـنــقــل ب ــن مــواقــع
ّ
متنوعة فــي الـيــوم الــواحــد،
تصوير
ً
واالشـ ـتـ ـغ ــال ع ـل ــى ال ـت ـف ــاص ـي ــل أوال
ُ
بـ ّ
ـأول .وغالبًا ما تعاد كتابة اللوحة

أثناء التنفيذ مشهدًا تلو اآلخــر في
ورش ــة ع ـمـ ٍـل مـسـتـمـ ّـرة يـشـتــرك فيها
امل ـم ـث ـ ًل ــون وامل ـ ـخـ ــرج ،وه ـ ــذا يـتـطـلــب
بــديـهــة حــاضــرة وديـنــامـيـكــة كبيرة.
املـخــرج سيف الشيخ نجيب أوضــح
ّ
التحديات
في حديث إلى «األخبار»
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ــواجـ ـ ــه ف ـ ــري ـ ــق عـ ـمـ ـل ــه ع ـلــى
«بقعة ضــوء  »12بالقول« :ال توجد
ن ـص ــوص ،وج ــزء كـبـيــر م ــن املمثلني
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـب ـ ــاد وهـ ــاتـ ــان
مشكلتان كبيرتان .إذ يحتاج عمل
مماثل إلى مشاركة ممثلني كثر ،كما
ّ
تتطلب نصوصه كتابًا احترافيني،
وم ــواك ـب ــن مل ــا ي ـح ــدث ب ـش ـكــل دائـ ــم،
م ــا يــدف ـع ـنــا إلـ ــى ال ـت ــدخ ــل ف ــي أغـلــب
ّ
النصوص .الكتاب الجدد بحاجة ملن
يساعدهم ونحن نقوم بهذا الــدور،
وأحيانًا نكتفي بالفكرة فقط ونخلق
جديد أثناء التصوير،
كل شــيء من ّ
بــالـشــراكــة مــع فــنــانــن أقــويــاء لطاملا
صـنـعــت إضــافــات ـهــم ه ــذا امل ـش ــروع».
نـ ـ ـ ّـوه ال ـش ـي ــخ ن ـج ـيــب إلـ ــى م ــا يـمـكــن
اعتباره مؤشرًا إلى صعوبة العثور
ـص ج ـ ّـي ــد ل ـلــوحــة م ــن «بـقـعــة
ع ـلــى ن ـ ٍ
ضـ ـ ــوء» الـ ـ ــذي اس ـت ـه ـلــك ال ـك ـث ـيــر مــن

األفكار بأجزائه السابقة .في الجزء
ّ
ال ـح ــادي عـشــر ال ــذي ت ــول ــى إخــراجــه
املــوســم الـفــائــت« ،تــم قـبــول  70لوحة
فقط بني ّ 400
قدمت لنا» .كما أشار
ّ
فــي املقابل إلــى وج ــود كــتــاب وصف
لوحاتهم بـ «املضبوطة» كالكتابني
ممدوح حمادة ،وموفق مسعود.
ويقف وراء «بقعة ضــوء  »12ورشــة
ّ
كبيرة من الكتاب بينهم ديانا فارس،
رضــوان شبلي ،معن سقباني ،زياد
الـعــامــر ،وآخـ ــرونّ .أم ــا على مستوى

يعتبر من أكثر األعمال إرهاقًا
على مستوى التحضيرات
امل ـم ـث ـلــن ،فـيـشـهــد امل ــوس ــم املـنـتـظــر
عودة أبرز نجومه :أمل عرفة ،وأيمن
رض ــا ،وع ـبــد املـنـعــم ع ـمــايــري الــذيــن
ـوروا لــوحــات ع ــدة فعليًاّ ،
صـ ـ ّ
وربـمــا
ي ـن ـضــم إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ب ــاس ــم ي ــاخ ــور،
وشكران مرتجى ،وديمة قندلفت.
ّ
ف ــي م ــا يـتـعــلــق ب ــامل ــوض ــوع ــات الـتــي
ي ـت ـن ــاول ـه ــا «ب ـق ـع ــة ض ـ ــوء  ،»12ق ــال
س ـ ـيـ ــف ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ن ـ ـج ـ ـيـ ــب« :نـ ـ ـح ـ ــاول

ال ـت ـنــويــع واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن األزمـ ـ ــة ما
ّ
أمـ ـك ــن ،ألن امل ـش ــاه ــدي ــن ال ـس ــوري ــن
ّ
مل ّوا الحديث عنها فهم يعيشونها،
ول ـك ــن ال يـمـكـنـنــا تـجــاهـلـهــا تـمــامــا،
فهي أصبحت شأنًا يوميًا بالنسبة
لنا».
ً
خ ـتــم امل ـخ ــرج حــدي ـثــه ُق ــائ ــا« :نـحــن
نسعى إلــى األفـضــل ،وأعـيــد التأكيد
ّ
ع ـلــى م ــا ذك ــرت ــه الـ ـع ــام ال ـف ــائ ــت ب ــأن
(ب ـق ـع ــة ضـ ـ ــوء) ه ــو مـ ـش ــروع املـمـثــل
آن م ـع ــا.
وامل ـ ـشـ ــاهـ ــد ال ـ ـس ـ ــوري ف ـ ــي ٍ
ه ـك ــذا ك ــان خ ــال امل ــواس ــم املــاض ـيــة،
وسيبقى كذلك ،ومن واجبنا أن ننقل
ّ
يحبون رؤيـتــه عبر
للمشاهدين مــا
ّ
ه ــذا املـ ـشـ ــروع» .ي ـضــم «ب ـق ـعــة ضــوء
 »12على قائمة أبطاله أيضًا :صفاء
سلطان ،فادي صبيح ،خالد القيش،
م ـه ـن ــد ق ـط ـي ــش ،أده ـ ـ ــم مـ ــرشـ ــد ،رن ــا
شميس ،علي كريم ،نــزار أبــو حجر،
فوزي بشارة ،جرجس جبارة ،غسان
ع ـ ـ ــزب ،رن ـ ــا ج ـ ـمـ ــول ،أحـ ـم ــد خ ـل ـي ـفــة،
مـ ـ ــروان أبـ ــو ش ــاه ــن ،م ـ ــازن ع ـبــاس،
كرم الشعراني ،وشباب من خريجي
«املـعـهــد الـعــالــي للفنون املسرحية»
في دمشق ،وهواة.

قيد التحضير

«ياريت» ...نشاهد دراما واقعية!
وسام كنعان
ل ــم تـنـسـجــم آل ـيــة اإلن ـت ــاج ف ــي شــركــة
«إيـ ـغ ــل ف ـي ـل ـمــز» م ــع امل ـس ـت ــوى ال ــذي
يـقـ ّـدمــه الـكــاتــب ســامــر رضـ ــوان .رغــم
حـمــاسـتـهــا إزاء مـسـلـسـلــه «أط ـل ـقــوا
الــرصــاص» ،إال أن املنطق التجاري
ل ـ ــه كـ ــانـ ــت ل ـ ــه ح ـ ـسـ ــابـ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة.

يؤدي قيس الشيخ نجيب
شخصية طبيب أربعيني أعزب
هكذا ،أوقف املشروع لتعود الشركة
الـل ـب ـنــان ـيــة ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ويــديــرهــا
جـ ـم ــال سـ ـن ــان إلـ ـ ــى س ــاب ــق ع ـهــدهــا
م ــع ال ــدرام ــا ال ـت ـجــاريــة ال ـتــي تسعى
نـحــو ه ــدف أوح ــد ،هــو الــربــح املــالــي
والحضور الجماهيري .حق مشروع
ال يمكن نكرانه على أي جهة تنتج
الدراما ،لكن يحق لنا أيضًا أن نسأل

عــن الـســويــة الفنية والـقـيــم املعرفية
ال ـتــي ي ـجــب أن ت ـق ـ ّـدم م ــن خ ــال هــذا
ال ـفــن الـجـمــاهـيــري ،وم ـحــاولــة صنع
ذاكــرة للتلفزيون .ال ضير لو جربنا
استبيان الرأي حول ذاكرة املشاهد،
ولو بلمحة سريعة عما يشاهده من
تلك املسلسالت العابرة بعد انتهاء
عرضها مباشرة .على أي حالّ ،
تقدم
«إيغل فيلمز» هذا العام مسلسل «يا
ري ــت» (تــأل ـيــف ك ـلــوديــا مــارشـيـلـيــان
وإخراج فيليب أسمر ،بطولة مكسيم
خليل ،وقيس الشيخ نجيب وماغي
بــوغ ـصــن ـ ـ ـ األخـ ـب ــار .)2016/1/20
التركيبة التجارية ذاتها التي تسهم
ف ــي ج ــذب امل ـشــاهــد وت ـبــديــد القيمة
والسمعة الطيبة التي بناها املمثل
ال ـ ـسـ ــوري ع ـب ــر سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة مــن
البحث ،والدراسة األكاديمية ،وتراكم
ّ
الخبرة ،والحرفية التي تعلمها في
ب ــاده مــن خــال الـجــديــة املطلقة في
التعاطي مع الدراما كصناعة وطنية

رائ ـ ــدة .لـكــن هـنــا اخـتـلـفــت الـفــرضـيــة
جذريًا.
امل ـم ـث ــل ال ـ ـ ــذي وص ـ ــل إل ـ ــى ن ـجــوم ـيــة
مشهود لها من خالل تماسه الجريء
مــع ال ــواق ــع وسـبـكــه شـخـصـيــاتــه من
الحياة ،صار مجرد «راكور» ال تزيد
الـ ــدرامـ ــا ف ــي م ــا ي ـق ــدم ــه ع ـل ــى كــونــه
«الحبيب» أو «الــزوج الوسيم» الذي
خدع على حني ّ
غرة وبطريقة ليست
مقصودة من زوجته!
«إيـ ـ ـغ ـ ــل فـ ـيـ ـلـ ـم ــز» س ـت ـق ـي ــم م ــؤتـ ـمـ ـرًا
ص ـح ــاف ـي ــا ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن امل ـق ـب ــل فــي
أحــد فـنــادق برمانا إلعــان تفاصيل
مسلسل «يــا ري ــت» .لكن فــي حديثه
م ـع ـنــا ،ي ـش ــرح ال ـن ـجــم ق ـيــس الـشـيــخ
ً
نجيب دوره قائال« :أجسد شخصية
طبيب أربعيني مغترب يعيش في
لـنــدن ،ومــا زال أعــزب .تجمعه عالقة
ح ـ ــب بـ ـفـ ـت ــاة اسـ ـمـ ـه ــا ج ـ ـنـ ــى ،ي ـع ــود
إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت ل ـي ـح ــل م ـج ـم ــوع ــة مــن
القصص واملشاكل العالقة املرتبطة

ب ــأه ـل ــه الـ ــذيـ ــن مـ ــا زالـ ـ ـ ــوا ي ـع ـي ـشــون
فــي س ــوري ــا ،إضــافــة إل ــى رغـبـتــه في
البقاء بالقرب من حبيبته» .لكن ألم
ّ
تجسد في العامني املاضيني أدوارًا
تشبه ه ــذه الشخصية ،إضــافــة إلــى
أن زم ــاءك املمثلني يلعبون أدوارًا
م ـشــاب ـهــة؟ ي ـج ـيــب« :الـ ـظ ــرف الــراهــن
يجبر الصناعة على السير بطريقة
املوضة.
وهذا الرائج حاليًا رغم أنه يتعرض
ل ـن ـق ــد شـ ـ ــرس ب ـن ـح ــو دائ ـ ـ ـ ــم ،إال أن ــه
ف ــي امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ــر ي ـح ـصــد شـعـبـيــة
وجماهيرية كبيرة» .لكن كأن املمثل
الـ ـس ــوري ب ــات أك ـثــر ال ـخــاســريــن ،أو
أقل الرابحني من صرعة املسلسالت
العربية املشتركة .يرد« :هذه األعمال
تـجـمــع ال ـخ ـب ــرات ال ـعــرب ـيـ ّـة م ــن دون
وجـ ــود رابـ ــح أو خ ــاس ــر .إن ـه ــا قصة
اجتماعية حـيــث الـحــامــل األســاســي
لـ ـه ــا هـ ــو ال ـ ـحـ ــب ،وتـ ـبـ ـق ــى ال ـخ ـل ـف ـيــة
مفتوحة إللقاء الضوء على املشاكل

الـتــي تعانيها كــل شخصية .وربما
فــي ه ــذه ال ـحــال ت ـكــون ه ـنــاك فرصة
مل ـ ــرور ،ول ــو ع ــاب ـرًا ،عـلــى م ــا نعانيه
مــن مـشــاكــل مجتمعية عـلــى خلفية
األزمـ ـ ــات ال ـحــاص ـلــة ف ــي ب ــادن ــا .أمــا
ع ــن االش ـت ـب ــاك م ــع الـ ــواقـ ــع ،فــأعـتـقــد
أنـ ـ ــه ب ـس ـب ــب حـ ـ ـ ــرارة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ،ف ــإن
الدراما تتخذ خطوات احترازية عند
م ـحــاولــة ت ـقــدي ـم ـهــا .يـبـقــى الـحــديــث
عـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي كـ ـم ــادة
للتسلية وال ـتــرف ـيــه ،وه ــذه ح ــدوده،
وهــو يعطي للناس دفـقــات معنوية
جيدة ويشعرهم بــأن الحب مستمر
ً
رغ ــم ال ـح ــروب الـطــاحـنــة .لـكــن مـهــا.
ال أريــد أن يفهم من كالمي أنني مع
هذه الحالة ،إنما ّ
أجرب توصيف ما
يحدث ال أكثر وال أقل».
على هذه الحالة ،سيكون «يا ريت»
ح ـل ـقــة إض ــاف ـي ــة ف ــي مـسـلـســل الـحــب
الــدرامــي الـطــو ّيــل ال ــذي ال أحــد يعلم
متى يسدل صناعه شارة النهاية له!

