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تلفزيون

ثقافة وناس

نادين نسيب
نجيم (يارا)
وتيم حسن
ّ
(ميار) في
مشهد من
المسلسل

للسنة الثالثة على
التوالي ،يواظب المخرج
السوري سامر البرقاوي
على «نسخ» أعمال أجنبية.
هذا الموسم ،حاول
إحاطة مشروعه بالسرية،
ولم يكتف بـ «الشفط»
من فيلم ّواحد ،فيما كان
الجمهور أول من كشف
فعلته

«نص يوم» لسامر البرقاوي :سرقة موصوفة!
وسام كنعان
ل ـ ــم يـ ـع ــد امل ـ ــوس ـ ــم ي ـك ـت ـف ــي ب ـج ــرع ــة
ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي وال ـ ـ ـخـ ـ ــواء
ال ــدرام ــي ال ـتــي يـقـصـفـنــا ب ـهــا بـســام
ّ
ّ
بمعية  mbcفي «بــاب الحارة»،
املــا
بل صارت الشبكة السعودية نفسها
ت ــرع ــى م ـ ــادة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ث ــان ـي ــة ،ال
ت ـقــل خ ـط ــورة ع ــن األولـ ـ ــى ،ب ــل ربـمــا
ّ
تتفوق عليها .هي عبارة عن سرقة
موصوفة يـقــوم بها سنويًا املخرج
السوري سامر البرقاوي بعد جولته
ّ
ع ـلــى أف ـ ــام ع ــامل ـي ــة ،ل ـت ـتــولــى شــركــة
«ال ـص ـ ّـب ــاح» إنـتــاجـهــا باملحاصصة
مع  ،O3الذراع اإلنتاجية لـ  mbcالتي
تسهم بدورها في عرض جماهيري
وتسويق ّ
جيد!
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاوي ث ــاثـ ـي ــة
ت ـل ـفــزيــون ـيــة خـ ــال األع ـ ـ ــوام ال ـثــاثــة
األخيرة هي« :لو» ( )2014عن الفيلم
األميركي ( unfaithfulخائنة ـ ،)2002
و«تشيللو» الـعــام املــاضــي عــن فيلم
( Indecent Proposalعرض غير الئق
ـ  ،)1993ليعود هــذا العام بمسلسل
«ن ــص يـ ــوم» ع ــن فـيـلــم original sin
(الخطيئة األصـلـيــة ـ ـ  .)2001طبعًا،
حـ ــرص مـ ـخ ــرج ال ـف ـي ـلــم الـتـسـجـيـلــي
«كــام حريم» (كتابة عدنان العودة
ـ ـ ـ  )2010خ ــال اإلعـ ـ ــداد والـتـصــويــر
ّ
بالسرية التامة
أن يحيط مسلسله
مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح بـ ـتـ ـس ــري ــب م ـع ـل ــوم ــة
ّ
يتيمة تفيد بــأن العمل مأخوذ «عن
ّ
نفسه
رواي ـ ــة أج ـن ـب ـيــة»! رب ـم ــا لـيـقــي ّ
مــن ال ـعــواصــف الـنـقــديــة الـتــي فــنــدت
ل ــه مـسـلـسـلـيــه ال ـســاب ـقــن ،وشــرحــت
أوجه التشابه بينهما وبني الفيلمني
األص ـل ـيــن عـلــى مـسـتــوى ال ـح ــوارات
وحركة الكاميرا والكوادر اإلخراجية
ّ
ّ
العامة التي قلدها ،إضافة
وال ــروح
إلى نسخه من دون أن يرف له جفن
ً
م ـش ـه ـدًا ك ــام ــا ف ــي «ت ـش ـي ـل ـل ــو» عــن
النعل
فيلم عمر أميرالي «الرجل ذو ّ
الــذه ـبــي» .ظــن ســامــر ال ـبــرقــاوي أنــه
ّ
ل ــو ت ـســتــر ع ـلــى «مـلـهـمــه اإلب ــداع ــي»
هــذه امل ـ ّـرة ،فستمر األم ــور على خير
مــن دون أن يـكـتـشــف أم ــره أح ــد ،أو
تجابهه رياح النقد كما كل عام.
لكن حساب الحقل لم يطابق حساب
الـ ـبـ ـي ــدر ،وس ــرع ــان م ــا ض ـبــط ّ
رواد
مواقع التواصل اإلجتماعي البرقاوي
َ
وبـطــلـ ْـيــه تـيــم حـســن ون ــادي ــن نسيب
نجيم وآخــريــن متلبسني باقتباس
واحد من أشهر األفالم الهوليوودية.
حلقات مــن «نص
بعد عــرض بضع
ّ
يــوم» ،عــرف الجمهور أنــه مستنسخ

أنطونيو بانديراس وأنجلينا جولي في مشهد من Original Sin

ع ــن «أورجـ ـيـ ـن ــال س ــن» الـ ــذي قـ ّـدمــه
الـنـجـمــان الـعــاملـيــان أنجلينا جولي
وأنـ ـط ــونـ ـي ــو ب ـ ــان ـ ــدي ـ ــراس ،لـيـنـتـشــر
هاشتاغ #حرقنا_املسلسل_بنص_
يـ ـ ــوم عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــوشـ ــال مـ ـي ــدي ــا ،مــع
مـلـخــص بـسـيــط ع ــن حـكــايــة الـفـيـلــم.
يـعــود الـشــريــط بـفــاش بــاك تقليدي
بــاالتـكــاء على أسـلــوب ال ــراوي ،وهو
صوت بطلته تسرد حكايتها عندما
اس ـت ـخ ــدم ـه ــا ص ــدي ـق ـه ــا فـ ــي امل ـي ـت ــم،
فــان ـت ـح ـلــت ش ـخ ـص ـيــة امـ ـ ـ ــرأة كــانــت
تعتزم الزواج برجل ثري ّ
تعرفت إليه
باملراسلة .وبعد أن يضع أمواله في
عهدتها ،تختفي ،ثــم ُيــاحــق الــزوج
أثرها ويجدها في ّهافانا.
ّ
هنا ،تعترف له بأنها أحبته ،لكنها
ن ـفــذت خـطــة ع ـ ّـراب ـه ــا .حـ ّـبــه ال ـجــارف
يجعله يطوي ّالصفحة ويعود إليها،
لكن النتيجة أنها تخدعه مجددًا مع
شــري ـك ـهــا ،وال يـكـتـشــف امل ـك ـي ــدة إال
يــوم يعتزم املجرمان التخلص منه،
فيقدم بنفسه على رشف القهوة التي
وضـعــت لــه الــزوجــة الـســم فيها بعد
أن ُيفصح عــن مــونــولــوج رومانسي
ب ــال ــغ األثـ ـ ــر .ت ـه ــرع زوجـ ـت ــه إلن ـق ــاذه

وتـ ـه ــريـ ـب ــه م ـ ــن ش ــريـ ـكـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــوت
األخ ـي ــر ب ــرص ــاص رجـلـهــا امل ـخ ــدوع.
عندها ،تحاول السيدة التكفير عن
ذن ـب ـه ــا ع ـن ــدم ــا ت ـع ـيــد إطـ ـ ــاق ال ـن ــار
ع ـلــى صــدي ـق ـهــا ،وت ـط ـلــب م ــن رج ــال
الـشــرطــة إن ـقــاد زوج ـهــا ،فيما تخبر
تنفيذ
الــراهــب الــذي قــدم إليها ،قبل
ّ
ّ
ح ـكــم اإلع ـ ـ ــدام ،قـصــتـهــا ال ـت ــي تـمــثــل
ق ـ ــوام ال ـش ــري ــط ،لـتـتـمـكــن الح ـق ــا من

انتشر على السوشال ميديا هاشتاغ
#حرقنا_المسلسل_بنص_ يوم
الهرب من السجن إثر خــداع الراهب
ورجــال الشرطة معًا ،لنراها مجددًا
مع زوجها في املغرب العربي يديران
نــاديــا صـغـيـرًا لـلـمـقــامــرة ويـحـتــاالن
فيه على الزبائن.
لكن للمسلسل حكاية مختلفة كليًا
على األق ــل مــن ناحية األس ـمــاء .يمر
اس ــم ال ـب ــرق ــاوي عـلــى ال ـش ــارة كمعد
ومخرج ،واسم باسم السلكا ككاتب
سيناريو وحوار ،تتبعه ثالثة أسماء
أخــرى كفريق إع ــداد! كذلك ،استبدل

ال ـبــرقــاوي مـشـكــورًا أنجلينا جولي
ب ـنــاديــن نـسـيــب ن ـج ـيــم ،و«اق ـت ـبــس»
ال ـن ـجــم ت ـيــم ح ـســن م ـك ــان أنـطــونـيــو
ّ
بسيارة
بــانــديــراس ،وغـ ّـيــر الحصان
م ــن طـ ـ ــراز «مـ ــرسـ ـيـ ــدس» ،وب ـســاتــن
الـ ـقـ ـه ــوة ب ـ ـبـ ـ ّـيـ ــارات لـ ـيـ ـم ــون ،وج ـعــل
ً
ال ـب ـطــل يـ ــروي بـ ــدال م ــن ال ـب ـط ـلــة ،من
دون أن ينسى استعارة جوهر الفيلم
ً
كامال وبعض مشاهده بحذافيرها.
لم يمأل عيني املخرج البارع كل ذلك،
بــل ع ـ ّـرج عـلــى فيلم ( Focusتــركـيــز ـ
 )2015لغلني فيكارا وجــون ريكيوا،
م ــن ب ـطــولــة وي ــل سـمـيــث وم ــارغ ــوت
روبي« .لطش» مخرج «قلبي معكم»
( )2009من الفيلم األميركي مشهدًا
ً
طويال بحرفيته .وهو مشهد ماستر
ّ
ُبني الفيلم كله على أساسه ،عندما
تحاول جيس باريت (روبي) اإليقاع
بنيكي (سميث) بعد استدراجه إلى
مكان سكنها ّ ،ومن ثم يقتحم املكان
رج ــل يـ ّـدعــي أن ــه زوج ـهــا ،لـكــن نيكي
ال ـ ــذي ي ـح ـتــرف ال ـت ـش ـل ـيــح وال ـســرقــة
وامل ـق ــام ــرات يـكـتـشــف ال ـخــدعــة ف ــورًا،
ويطلب من الرجل إطالق النار عليه
فيرتبك ويسأل «جيس» مــاذا يفعل

ك ــون ــه ك ــوم ـب ــارس ــا م ـس ـت ــأج ـرًا! هـنــا،
ت ـط ـلــب «ب ـ ــاري ـ ــت» مـ ـس ــاع ــدة ال ــرج ــل
بإيجاد فرصة عمل لكونها ّ
نصابة
ٌ
فاشلة ،فتبدأ أحــداث الفيلم املشوق!
ب ـب ـســاطــة« ،اق ـت ـب ــس» ال ـب ــرق ــاوي في
ال ـح ـل ـقــة ال ـث ــام ـن ــة م ــن «ن ـ ــص ي ـ ــوم»،
وبرؤيته اإلخراجية املتخصصة في
ال ـقــص وال ـل ـصــق ،ه ــذا املـشـهــد بــأدق
ت ـف ـ ّـاص ـي ـل ــه .ل ـك ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر الــوح ـيــد
ّ
تمثل بأن من ّأدى املشهد هو املمثل
ال ـ ـسـ ــوري الـ ـش ــاب أوي ـ ــس مـخـلــاتــي
وال ـح ـس ـنــاء الـلـبـنــانـيــة دي ـمــا حــايــك.
مشهد يبني عليه الـبــرقــاوي الحقًا
جزءًا يسيرًا من مسلسله.
ّ
ما الضير في ذلــك طاملا أن الحكاية
مأخوذة عن قصص أجنبية ،بحسب
شــارة العمل؟! خالفًا للسياسة التي
حاصرت «نص يوم» بالسرية أثناء
إعداده ،لجأ البرقاوي إلى الصحافة
س ــريـ ـع ــا بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـه ــاش ـت ــاغ
امل ــذك ــور ،واخـ ـت ــار ال ـه ـجــوم كــأفـضــل
وس ـي ـلــة ل ـل ــدف ــاع .أع ـ ــاد ف ــي تـصــريــح
صحافي نشر اإلثنني املاضي كالمه
امل ـك ــرور عــن مـنــح األع ـم ــال املقتبسة
ّ
أوسـكــارًا ،بعدما اعترف صاغرًا بأن
مسلسله مقتبس عن روايــة أجنبية
هـ ــي  Waltz into Darknessال ـتــي
أص ــدره ــا ال ـكــاتــب األم ـيــركــي كــورنــل
وولريتش عام  ،1947واقتبس عنها
 original sinمل ــاي ـك ــل كــري ـس ـتــوفــر.
ّ
وتحدث سامر البرقاوي عن ضرورة
االق ـت ـبــاســات م ــن األدب ال ـعــاملــي في
دون أن
امل ـس ـل ـس ــات ال ـع ــرب ـي ــة مـ ــن ّ
ي ــدع ــو أح ـ ـ ـدًا ل ـت ـق ـل ـيــده .غ ـي ــر أنـ ـ ــه لــم
يـخــف استمتاعه بـمــا يـفـعــل ،مــؤكـدًا
ّ
أن ال ـج ـم ـهــور «ي ـن ـت ـظــر» أع ـمــالــه من
عام إلى آخر ،من دون أن يوجد شيء
يمنعه عن االستمرار في اقتباساته!
طبعًا ال ّ
يميز البرقاوي بني اإلفــادة
ّ
مـ ــن فـ ـك ــرة م ـع ــي ـن ــة وصـ ـن ــاع ــة مـ ــادة
مختلفة عنها جذريًا وهو ما يعرف
ب ــاالقـ ـتـ ـب ــاس ،والـ ـس ــرق ــة امل ــوص ــوف ــة
املـ ـ ـم ـ ــزوج ـ ــة ب ــاسـ ـ ّتـ ـخـ ـف ــاف م ــده ــش
واعتقاد خاطئ بأنه ال أحد سينتبه.
ً ّ
األك ـيــد فـعــا أن أحـ ـدًا لــن يتمكن من
ّ
إيقاف هذه الظاهرة ،طاملا أن شركات
اإلنتاج الهوليوودية لم تسمع حتى
اآلن ب ــأس ـم ــاء امل ـس ـل ـســات ّ الـعــربـيــة
امل ـط ـ ّـول ــة ال ـت ــي يـنـتـقــي صــنــاع ـهــا ما
يشتهون مــن مكتبات السينما من
دون إذن من أحد؟!
* «نــص يــوم» 20:00 :على «أم .بــي .سي.
دراما» ـ ـ ـ بعد نشرة األخبار املسائية على
«الجديد»

