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ثقافة وناس

تلفزيون

قيد التحضير

مخرجون سوريون
يصالحون الدراما
اللبنانية مع الواقع؟
وسام كنعان
يـ ــوم أخـ ـ ــرج امل ـث ـن ــى ص ـب ــح مـسـلـســل
«ال ـ ـعـ ــراب» (تــأل ـيــف حـ ــازم سـلـيـمــان،
وإنتاج «سورية الدولية») وأخفقت
التجربة ثم ّ
مرت غيمة خالف عابرة
زعـ ــزعـ ــت ع ــاق ـت ــه ب ـش ــرك ــة اإلن ـ ـتـ ــاج،
ّ
«الدوامة»
اعتقد بعضهم بأن مخرج
سيجلس في املنزل واضعًا يده على
ّ
خ ـ ّـده مـنـتـظـرًا ال ـف ــرج ،ل ـكــن الـعــارفــن
ب ـكــوال ـيــس ال ــوس ــط ال ـف ـنــي ال ـعــربــي،
ي ــدرك ــون تـمــامــا أن ك ـبــرى الـشــركــات
الـعــربـيــة تـحـ ّـب شـغــل صـبــح ،ويمكن
أن تـقــدم إلـيــه الـفــرص على طبق من
ذهب.
هـكــذا ،ف ــازت  mbcبــاملـخــرج الـســوري،
وأسندت إليه إخــراج مسلسل «حارة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ» (تـ ــأل ـ ـيـ ــف ب ـ ـنـ ــدر ب ــاجـ ـب ــع)
ك ــي تـصـنــع «ب ـ ــاب ال ـ ـحـ ــارة» بنسخة
س ـعــوديــة .الـعـمــل ك ــان بـمـثــابــة ث ــورة
في الدراما السعودية ،برغم أنه قوبل
بحملة استنكار على السوشال ميديا
وصـلــت ح ــدود الـعـنـصــريــة .لـكــن تلك
ّ
تسجل ملصلحة
النتائج تعد إيجابية
العمل على املستوى الترويجي.
ه ـك ــذاّ ،
أج ـ ًل ــت  mbcإن ـج ــاز ج ــزء ثــان
منه ،مانحة صبح تجربة جديدة هي
«ال ـع ــاص ــوف» الـ ــذي بــاشــر تـصــويــره
أخ ـي ـرًا لـعــرضــه ف ــي رم ـض ــان (تــألـيــف
وبطولة النجم ناصر القصبي الذي
كـتـبــه بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـكــاتــب الــراحــل
عبد الرحمن الوابلي ،وعالجه دراميًا
الـكــاتــب ال ـس ــوري عـثـمــان ج ـحــى) .ما
سـبــق لـيــس س ــوى إش ــارة ال ــى أهمية
املـ ـخ ــرج ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،واح ـت ــال ـه ــم
مـســاحــة فــي املـشـهــد ال ـعــربــي ،ت ــوازي
أهـ ـمـ ـي ــة ن ـ ـجـ ــوم الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة .ف ـ ــي ه ــذا
ال ـعــام ،تـقـ ّـدم مجموعة مــن املخرجني
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن تـ ـج ــاربـ ـه ــا ف ـ ــي ال ــوط ــن
ال ـعــربــي .وإن ك ــان صـبــح ّأول ـه ــم ،فــإن
حـ ــاتـ ــم عـ ـل ــي مـ ــا زال ي ـش ـغ ــل م ـكــانــة
مرموقة على خارطة املشهد العربي.
بعد تأجيالت ّ
عدة ألكثر من مشروع
له آخرها «أوركيديا» (دراما تاريخية
متخيلة كتابة عدنان العودة وإنتاج
«أي ـ ـ ـبـ ـ ــا» /هـ ـ ــال أرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤووط) ،ع ــاد
خــرج «ثــاثـيــة األنــدلــس» إلــى مصر
مـ ّ
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لينجز مسلسل «حـجــر جـهــنــم» (45
حلقة).
وك ــان ــت ال ـشــركــة امل ـصــريــة ق ــد أعلنت
ّ
أن النص الــذي كتبته هالة الزغندي
ّ
سيجسد بطولته كل من :كندة علوش،
وشيرين رضــا ،وفــراس سعيد .كيف
ال وق ــد س ـبــق لـعـلــي أن أن ـجــز واحـ ـدًا
مــن أجـمــل املسلسالت املـصــريــة وهو
«امل ـل ــك ف ـ ــاروق» ال ــذي جـ ّـســد بطولته
ت ـيــم ح ـســن؟ ورغـ ــم تـصـنـيــف امل ـخــرج
ه ـش ــام شــربـتـجــي مـسـلـسـلــه الـجــديــد
«مذكرات عشيقة سابقة» (تأليف نور
الشيشكلي) ،بأنه ســوري لكونه من
كتابة وإخ ــراج وبطولة ســوريــن ،إال
أن هذا العمل الذي سيجري تصويره
بــن ب ـيــروت ودم ـش ــق ،هــو مــن إنـتــاج
شركة لبنانية حديثة العهد اسمها
«م ــارس مـيــديــا بــرودك ـشــن» ،عـلــى أن
يعرض في رمضان .لــذا ،تعد خطوة
«شيخ الكار» حضورًا سوريًا جديدًا
ف ــي ل ـب ـن ــان .م ــن ج ـه ـتــه ،أن ـه ــى زهـيــر
قـنــوع تــألـيــف مسلسل «ســايـكــو» مع
النجمة أمل عرفة ،وانطلق إلى لبنان
استعدادًا لتصوير مسلسله الجديد
«أدهـ ـ ــم ب ـي ــك» (ك ـت ــاب ــة ط ـ ــارق ســويــد،
وإنتاج «مروى غروب»).
وع ـ ــن ال ـس ـب ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـ ــذي جـعــل

املخرج السوري مطلوبًا لدى شركات
اإلنتاج العربية بطريقة توازي بعض
ّ
«البياعني» ،يقول
النجوم السوريني
الـ ـك ــات ــب وامل ـ ـخـ ــرج زهـ ـي ــر قـ ـن ــوع فــي
حديثه مع «األخبار»« :هذا كالم دقيق
وح ـق ـي ـقــي .إذا اطـلـعـنــا ع ـلــى جــوانــب
ّ
امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ،ف ـس ـن ـج ــد أن امل ـن ـت ـجــن
الـ ـع ــرب ال ي ـق ـ ّـدم ــون ف ــرص ــا لـلـمـخــرج
السوري كرمى لسواد عينيه ،بل ألنه
ّ
مـتـمــكــن يستطيع أن يـحـقــق نــوعـيــة،
وي ـص ـن ــع ن ـج ــاح ــا م ــن خـ ــال ال ـهــويــة
ال ـب ـص ــري ــة الـ ـت ــي ي ـس ـب ـك ـهــا ع ـل ــى كــل
عمل ّ
يقدمه .ولــوال لذلك ملــا قـ ّـدم إليه
أحــد فرصة» .وعــن مسلسله الجديد،
يقول« :مسلسل «أدهم بيك» من إنتاج
«م ــروى غ ــروب» (مـ ــروان حـ ـ ّـداد) وقــد
سـبــق ل ــي ال ـت ـعــاون مـعـهــا ع ــام 2013
بمسلسل مــن تأليفي وإخــراجــي هو
«ال ـع ـشــق امل ـج ـن ــون» .واآلن طلبتني
الشركة مجددًا ،والعمل الجديد تدور
أح ــداث ــه سـنــة  1940وه ــو م ــن أج ــواء
روايـ ــة «دعـ ــاء الـ ـك ــروان» لـطــه حسني،
ولـ ـي ــس م ـق ـت ـب ـســا عـ ـل ــى نـ ـح ــو دق ـي ــق
عــن ال ــرواي ــة .وق ــد كـتــب الـنــص طــارق
ّ
سويد .ما أنجزه ،يتسم بخصوصية
وحـســاسـيــة عــالـيــة وأح ـ ــداث مشوقة
تـنـ ّـم عــن موهبة عميقة لـهــذا الكاتب
م ــن خـ ــال ق ـصــة كــاس ـي ـك ـيــة جـمـيـلــة
ي ــؤدي بـطــولـتـهــا يــوســف ال ـخ ــال إلــى
جانب مجموعة من املمثلني اللبنانني
بـيـنـهــم :يــوســف حـ ــداد ،وري ـتــا حــرب،
وزيـنــة مكي ،وعمر ميقاتي ،وشربل
زي ـ ــادة ،ومـيـشـيــل ح ــوران ــي ،وأس ـمــاء
ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة» .أم ـ ـ ــا ع ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات،
ف ـي ـض ـي ــف قـ ـ ـن ـ ــوع« :نـ ـعـ ـم ــل ب ـطــري ـقــة
ج ـي ــدة ،إذ ن ـح ـتــاج إل ــى اس ـت ـع ــدادات

زهير قنوع
يستعد
لـ «أدهم بيك»
في بيروت

كبيرة من حيث الديكور واملالبس كي
نــواكــب الفترة الزمنية ،ومــن املتوقع
ان ـطــاق الـتـصــويــر فــي أواخ ــر الشهر
ّ
ال ـح ــال ــي» ،ل ـكــن ك ــل امل ـع ـط ـيــات تشير
ّ
إلى أن العمل محلي الصنع ،فما سر
وج ــود امل ـخــرج ال ـس ــوري؟ ي ــرد قـنــوع:
«املـ ــوضـ ــوع ي ـش ـبــه ال ـب ــزن ــس ،فـســوق
ال ــدرام ــا الـعــربـيــة مـفـتــوحــة ،واملـخــرج
املحترف يتلقى عــروضــا ،إمــا يوافق
عـلـيـهــا أو يــرف ـض ـهــا ،بـحـســب سـ ّ
ـويــة
العرض .فكما استقطب الليث حجو
ً
مثال مشرف صــوت أجنبيًا ومشرف

هشام شربتجي يقدم «مذكرات
عشيقة سابقة» ،على أن يكون
جاهزًا للعرض في رمضان
إضـ ـ ـ ــاءة غ ـي ــر س ـ ـ ــوري فـ ــي مـسـلـسـلــه
«ال ـ ـنـ ــدم» ،ي ـم ـكــن ح ـض ــور أي مـخــرج
سـ ــوري ف ــي ل ـب ـنــان وال ــوط ــن الـعــربــي
على نحو طبيعي».
من جانبه ،يتصدى املخرج السوري
وائ ــل أب ــو شـعــر للمسلسل اللبناني
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«املحرومني» (تأليف غريتا غصيبة،
وإنـتــاج «أونــايــن بــرودكـشــن» /زيــاد
ّ
شويري) .يقول املخرج لنا إن العمل
«يـحـكــي عــن الطبقة الــوسـطــى بعيدًا
عـ ــن ح ــال ــة ال ـف ـخ ــام ــة واألبـ ـ ـه ـ ــة ال ـتــي
اع ـت ــدن ــاه ــا ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ب ــل ي ـت ـس ـلــل ن ـح ــو خ ـب ــاي ــا وه ــوام ــش
املجتمع اللبناني .وستحمل القصة
أبـ ـ ـع ـ ــادًا مـ ـش ـ ّـوق ــة ،وتـ ـ ـج ـ ـ ّـرب م ــواك ـب ــة
تـفــاصـيــل ج ــدي ــدة ل ــم يـسـبــق لـلــدرامــا
اللبنانية مواكبتها» .أمــا عــن موعد
الـتـصــويــر وأب ـط ــال املـسـلـســل ،فيفيد
ّ
ـأن «الـكــامـيــرا سـتــدور فــي ّ
األول ّمن
بـ
تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) ،وق ــد وقــع
حتى اآلن مجموعة من املمثلني ،من
بينهم طوني عيسى ،وجوي خوري،
وم ـ ـجـ ــدي م ـش ـم ــوش ــي ،وآي ـ ـ ــة ط ـي ـبــة،
وشيرين أبو العز ،ونور صعب».
ل ـك ــن م ـ ــاذا ع ــن ال ـس ـب ــب ّال ـ ــذي يـجـعــل
ش ـ ــرك ـ ــات اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج تـ ـف ــض ــل املـ ـخ ــرج
الـ ـس ــوري؟ ي ـقــول أب ــو شـعــر «الـخـبــرة
التي يملكها ،نتيجة تراكم التجارب
وزحمة العمل ،واملجد الــذي صنعته
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .ه ـ ـ ــذا م ـ ــا ج ـعــل
مـ ـخ ــرجـ ـيـ ـه ــا ورقـ ـ ـ ـ ــة راب ـ ـ ـحـ ـ ــة ت ـط ـلــب

ربما
للعمل أينما كــان .هــذه الخبرة ّ
ال ي ـم ـل ـك ـهــا ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـكــنــه
ب ــدأ يـكـ ّـونـهــا شـيـئــا فشيئًا مــن خــال
التجارب األخيرة» .ويكشف أبو شعر
أم ـرًا ربما ال يعرفه كثيرون«:املخرج
ال ـ ـسـ ــوري كـ ــان م ـط ـلــوبــا ل ـل ـع ـمــل قـبــل
ان ــدالع األح ــداث ،لــذا ال يمكن اعتبار
األزمة سببًا في جعله معروفًا عربيًا.
ل ـك ــن ال ـ ـعـ ــروض الـ ـت ــي ك ــان ــت تــأت ـيــه،
كــانــت ت ــواج ــه بــالــرفــض ،ألن األج ــور
التي كانت تدفع تــوازي األجــور التي
ن ـت ـق ــاض ــاه ــا ف ــي دمـ ـش ــق ،ف ـم ــا ال ــذي
يجعلنا نسافر ونترك بلدنا والشغل
املمتع فيها؟ اليوم صرنا نقبل هذه
ال ـع ــروض بـسـبــب ضـيــق ال ـف ــرص في
سوريا ،واملطب الذي ّ
نمر فيه».
أما املخرج أسامة الحمد ،فقد أسس
ش ــرك ــة «ال ـ ـصـ ــدى» ف ــي ل ـب ـن ــان ،وب ــدأ
بـ ــإدارت ـ ـهـ ــا ،وب ــاشـ ــر أخ ـ ـي ـ ـرًا ت ـصــويــر
م ـس ـل ـس ــل «فـ ـخ ــام ــة الـ ـ ـش ـ ـ ّـك» (ك ـت ــاب ــة
كلوديا مرشليان وإنتاج  mr7ـ مفيد
الــرفــاعــي وش ــرك ــة «الـ ـص ــدى») .ت ــدور
أحداث املسلسل في ستني حلقة حول
ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـع ـق ــدة في
املجتمع اللبناني.

