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ثقافة وناس

نجوم

دراما
الفني بين الداخل والخارج ،وضيق الفرص ،وانسداد األفق،
الوسط
وتشتت
سنوات،
منذ
المستعرة
الحرب
رغم
والمحسوبيات ودخول كم هائل من الدخالء على المهنة ،إال ّأن هناك حفنة من النجوم الشباب الذي ّ
تحدوا الظروف
وأثبتوا أنفسهم على الساحة التمثيلية

سوريا بخير ...من رحمها تخرج المواهب!
وسام كنعان
ال بــد مــن أن يمتلك املمثل مقومات
ّ
عـ ـ ّـدة ت ـخـ ّـولــه ص ـ ّع ــود س ــل ــم الـشـهــرة
والـ ـحـ ـض ــور املـ ـك ــث ــف .م ــن أه ـ ــم ه ــذه
امل ـ ـقـ ــومـ ــات حـ ــركـ ــة الـ ـجـ ـس ــد املـ ــرنـ ــة،
وان ـ ـس ـ ـج ـ ــام ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــع الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
وط ـب ـي ـع ـت ـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى خــامــة
الـ ـص ــوت امل ـت ـلــونــة ب ـح ـســب املــرح ـلــة
العمرية للدور ،والحضور الكارزمي
والقدرة على إبداع شخصية مركبة،
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن عـ ــوامل ـ ـهـ ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
ووعـيـهــا وطــريـقــة إدراك ـه ــا للحياة،
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ش ـك ـل ـه ــا الـ ـخ ــارج ــي،
ّ
وحالة التصرف وردات الفعل.
تـلــك امل ـقــومــات يمتلكها الـكـثـيــر من
خ ــري ـج ــي «امل ـع ـه ــد ال ـع ــال ــي لـلـفـنــون
امل ـس ــرح ـي ــة» ف ــي دمـ ـش ــق .املــؤس ـســة
األكاديمية الهامة ،عرفت عبر زمن
طويل أن تتحول إلى مصنع املمثلني
املرموقني .لم يجد كثير منهم أمثال
وسالفة
تيم حـســن ،وبــاســل خـيــاط،
ً
مـ ـعـ ـم ــار ،وقـ ـص ــي خ ــول ــي ص ـع ــوب ــة
ً
ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ــوص ــول إلـ ــى ال ـش ـهــرة،
ب ـي ـن ـمــا صـ ـ ــارت ت ــواج ــه ال ـخــري ـجــن
الشباب مشاكل حقيقة تبدأ بالحرب
الدائرة في الشام ،وال تنتهي بالغالء
املعيشي ،واملحسوبيات ودخول كم
هــائــل مــن الــدخــاء على هــذه املهنة،
ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـب ـي ـح ــت ك ـ ـحـ ــال غ ــال ـب ـي ــة
مفاصل الحياة في سوريا ،بذريعة
الفوضى الحاصلة بسبب الحرب.
مـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ــك ،هـ ـ ـن ـ ــاك بـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــؤالء مــن
ي ـعــرف اق ـت ـنــاص ال ـفــرصــة املـنــاسـبــة
لـيـلـمــع نـجـمــه فــي زم ــن ق ـيــاســي ،من
ً
ب ـي ـن ـه ــم م ـ ـثـ ــا ج ـ ـفـ ــرا يـ ــونـ ــس ال ـت ــي
مل ـعــت ف ــي مـسـلـســل «الـ ـن ــدم» (حـســن
ســامــي يــوســف والـلـيــث حـجــو) وفي
«الـعـ ّـراب -نــادي الشرق» و «العراب-
تحت الـحــزام» (عــن الــروايــة والفيلم
ال ـش ـه ـي ــري ــن ـ إخـ ـ ـ ــراج ح ــات ــم ع ـل ــي).
أيـ ـض ــا ،بـ ــرز اسـ ــم أوي ـ ــس مـخـلــاتــي
فــي «نــص ي ــوم» (عــن أف ــام أجنبية ـ
إخـ ــراج ســامــر ال ـب ــرق ــاوي) .ورغ ــم أن
م ـشــاهــد «م ــاس ـت ــر» جـ ّـســدهــا أوي ــس
ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ــأخ ـ ـ ــوذة ب ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـق ــص
ّ
واللصق من السينما العاملية ،إال أن
الشاب برع في تجسيد دور «اللقيط
ال ـش ــري ــر» الـ ــذي ي ـع ــرف ك ـيــف تـحــاك
ضربات النصب الكبرى.
انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ت ــوج ـه ــت
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ب ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أسـ ـئـ ـل ــة
للممثلني السوريني الشباب أنفسهم
حـ ـ ـ ــول املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل اإلض ـ ــاف ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
ي ــواج ـه ــون ـه ــا ف ــي سـ ـن ــوات ال ـح ــرب،
أثناء طريقهم نحو تكريس اسمهم
ف ــي مـهـنــة إب ــداع ـي ــة ،وحـ ــول ش ــروط
ً
امل ـعــادلــة الـتــي ت ـخـ ّـول مـمـثــا جــديـدًا
ســرقــة ّ
حصته مــن الـضــوء ،ولــو كان
يعمل مع ممثلني ذائعي الصيت.
بدأنا مع مجد فضة (خريج املعهد
عام  )2010الذي ّ
جسد العام املاضي
مجموعة بطوالت منها في مسلسل
«أح ـمــر» (كـتــابــة عـلــي وجـيــه ويــامــن
ال ـح ـج ـل ــي ،إخ ـ ـ ــراج وجـ ـ ــود س ـع ـيــد)،
و«بــا غمد» (كتابة بشار أبــو قورة
وع ـث ـمــان جـحــى وم ـ ّ
ـؤي ــد الـنــابـلـســي،
وإخراج فهد ميري) وإحدى ثالثيات
«مـ ــدرسـ ــة الـ ـح ــب» (نـ ـ ــور شـيـشـكـلــي
وم ــازن طــه ،وص ـفــوان نـعـمــو) .وهــذا
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،أن ـ ـهـ ــى فـ ـض ــة تـ ـج ــربـ ـت ــه فــي
«هــواجــس عــابــرة» (تــألـيــف وإخ ــراج
مـ ـهـ ـن ــد قـ ـطـ ـي ــش) ويـ ـسـ ـتـ ـع ــد ل ـل ـعــب
م ــع فـ ــادي سـلـيــم ف ــي ال ـج ــزء  13من
«ب ـق ـع ــة ض ـ ـ ــوء» .ف ــي حــدي ـث ـنــا م ـعــه،
ّ
يقول فضة بــأن الـعـثــرات التي تقف
ف ــي ط ــري ــق امل ـم ـث ــل ال ـ ـشـ ــاب ،تـنـقـســم
إل ـ ــى شـ ـق ـ ّـن أول ـ ـهـ ــا مـ ـ ــادي «ن ـت ـي ـجــة

الـ ـظ ــرف الـ ـ ــذي ت ـع ـي ـشــه س ــوري ــا مــن
ت ـهــاو لــاق ـت ـصــاد امل ـح ـلــي ،وتــدهــور
وضع الليرة والغالء الفاحش ،صار
املمثل بحاجة ماسة إلــى العمل ألن
التمثيل مهنته الوحيدة التي غالبًا
م ــا ي ـع ـيــش م ــن ورائ ـ ـهـ ــا» .ويـضـيــف
ّ
فضة« :الجانب اآلخــر مهني يتعلق
بحجم الفرصة ،والرغبة في انتزاع
دور مهم يـتــرك أث ـرًا عند الجمهور،
ويـجـعـلــه اسـمــا مـكـ ّـرســا إل ــى حــد مــا.
وهـ ـ ــذا ي ـح ـت ــاج جـ ـهـ ـدًا ،إض ــاف ــة إل ــى
فرص تمنح من قائمني على توزيع
األدوار ومـ ـ ـ ــدى ق ــاب ـل ـت ـي ـه ــم ل ـط ــرح
أسـمــاء جــديــدة واقتناعهم بها ،إلى
ج ــان ــب أنـ ـن ــا ص ــرن ــا ن ــواج ــه يــوم ـيــا
ع ـشــرات األش ـخ ــاص الــذيــن يــريــدون
الشغل في التمثيل ،وبعضهم يأخذ
فرصًا ال يستحقها بدعوى العالقات
الشخصية».
وعــن الشروط التي يجب أن تتوافر
ف ــي امل ـم ـثــل ح ـتــى يـتـمـكــن م ــن جــذب
األنـ ـظ ــار ف ــي ح ــال ق ـ ّـدم ــت ل ــه ف ــرص،
ّ
ي ـع ــل ــق فـ ـض ــة« :األمـ ـ ـ ــر ره ـ ــن بـحـجــم
ال ـع ـم ــل ،وأه ـم ـي ـت ــه والـ ـقـ ـن ــوات ال ـتــي
ّ
ت ـب ـنــتــه ،إض ــاف ــة إلـ ــى س ــوي ــة ال ـ ــدور،
والطريقة التي يتعاطى فيها املمثل
مع دوره .هناك ممثلون قدموا أدوارًا
بأسلوب متهالك فنيًا ،لكن النتائج
كانت مدهشة لــدى الجمهور .وهذا
األخـ ـي ــر ظ ــاه ــرة ت ـس ـت ـحــق ال ــدراس ــة
املـسـتـمــرة ألنــك ال تـعــرف م ــاذا يحب
وكيف ومتى ،لكن في أماكن ثانية،
فإن النتائج تأتي على قدر االجتهاد
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث وال ـ ـش ـ ـغـ ــف ب ـ ـمـ ــا ي ـق ــدم ــه
املمثل».
كــانــت املـمـثـلــة ال ـشــابــة ج ـفــرا يــونــس
واحــدة من نجمات الدراما السورية
الـعــام املــاضــي ،بعدما اجتهدت بما

يـكـفــي وأض ــاف ــت ب ـ ــأداء رص ــن ملسة
ده ـش ــة ع ـلــى شـكـلـهــا امل ـم ـي ــز .تقطع
جفرا يونس بروفات أحد العروض
امل ـس ــرح ـي ــة الـ ـت ــي ت ـجــري ـهــا لـتـحـكــي
لـنــا عــن املـشــاكــل ال ـتــي تــواجــه أبـنــاء
جيلها اليوم« :اختلف الزمن نتيجة
هجرة عــدد كبير مــن املختصني في
ال ـفــن ،ول ــم تـعــد هـنــاك فــرصــة كبيرة
ل ـل ـت ــواص ــل امل ـس ـت ـم ــر م ـع ـه ــم .وهـ ــذا
مــن س ــوء حــظ كــل مـمـثــل ش ــاب ،بــأن
أس ـ ـمـ ــاء ك ـث ـي ــرة م ـم ــن ّأس ـ ـسـ ــت ه ــذه

أويس مخلالتي ّ
تحول
ّ
بضربة معلم بعد الشخصية
نجمًا
ّ
التي جسدها في «نص يوم»
أنهى مجد فضة تجربته
في «هواجس عابرة» (تأليف
وإخراج مهند قطيش)
املـهـنــة ص ــارت خ ــارج الـبـلــد .إضــافــة
إل ــى ذل ــك ،ه ـنــاك مـشـكـلــة ف ــي طريقة
صـنــاعــة «الـكــاسـتـيـنــغ» ،إذ ال يكفي
أن ت ــرى ص ــورة عـلــى صفحة املمثل
ً
عـلــى الـفــايـسـبــوك م ـثــا ،وتـحـكــم أنــه
يـصـلــح لـ ـل ــدور ،أو «ب ـي ـن ـفــد» حسب
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـس ـل ـب ــي ال ـ ـ ـ ــدارج لـبـعــض
األدوار الصغيرة .أتمنى أن ّ
يكرس
«كاستينغ» احترافي حتى
تقليد بـ
ّ
يأخذ كل ذي حق نصيبه» .من جهة
ث ــان ـي ــة ،ت ـت ـقــاطــع ج ـف ــرا م ــع زمـيـلـهــا
مجد فضة فــي الـحــديــث عــن الظرف
االقتصادي الذي يرخي بظالله على
حـيــاة أي ممثل ش ــاب ،فـتـقــول« :فــي

كانت الممثلة الشابة جفرا يونس واحدة من نجمات الدراما السورية العام الماضي

س ــوري ــا ،هـنــاك غ ــاء معيشي قــاتــل،
مما يفرض عليك أن تظل فــي حالة
تأهب وسعي وراء الشغل .شخصيًا
لــدي رغبة حقيقية بــأن أق ـ ّـدم أشياء
م ـت ـم ـيــزة ع ـل ــى املـ ـس ــرح وال ـس ـي ـن ـمــا.
بــالـنـسـبــة إل ــى املـ ـس ــرح ،فــال ـتــواصــل
دائ ــم ،وأج ـ ّـرب تحقيق كــامــل شغفي
هنا ،لكن ال أعرف األبواب الصحيحة
الـتــي يـجــب أن أطــرقـهــا الشـتـغــل في
السينما التي أحلم ،وال أعــرف متى
يعقد «الكاستينغ» لألفالم العربية
امل ـه ـمــة .ع ـلــى ال ـع ـم ــوم ،أن ــت بـحــاجــة
لــاس ـت ـمــرار ف ــي ال ـع ـمــل تـلـفــزيــونـيــا،
وتأجيل أحالمك التي تحب الخوض
فيها بشوق أكبر» .لكن ملاذا السينما
ونحن نشهد تطورًا يصل إلى حدود
الثورة في عالم املسلسل التلفزيوني
الذي صار يصنع عامليًا بمواصفات
وم ـقــاي ـيــس وت ـق ـن ـيــة ت ـضــاهــي ال ـفــن
السابع؟ تــرد نجمة «الـنــدم»« :هناك
أشـيــاء مهمة تصنع باحترافية في
السينما ،لكنها قليلة نسبيًا ،وربما
يـكــون شغفنا بالسينما نــابـعــا من
تأثرنا البالغ في املرحلة الجامعية،
واملرجعية السينمائية لدى البحث
ّ
التعمق فــي أي فكرة أو مشروع.
أو
ح ـ ـتـ ــى ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى شـ ـخـ ـص ــي،
عندما كنت أشاهد األفــام القديمة،
والـسـيـنـمــا املـسـتـقـلــة ،ك ـنــت أتـلـ ّـمــس
كيف تصنع بجهد كبير وقــوي من
نـصــوص مـعـقــدة أو صـعـبــة ،ليكون
ك ــل شــريــط بـمـثــابــة ج ــزء م ــن تــاريــخ
ا ّمل ـك ــان ،وف ــرص ــة ل ـل ـتــوث ـيــق ....أعتقد
أنـ ـ ــه ك ـم ــا س ــاه ــم األدب ف ــي تـغـيـيــر
ح ـيــاة ش ـع ــوب ،ف ــإن الـسـيـنـمــا تملك
ه ــذه امل ـيــزة الــذهـبـيــة» .ت ـجـ ّـرب جفرا
الـتــواضــع قــدر اإلمـكــان كأنها ّ
تفوت
على نفسها نشوة النجاح خوفًا من

مأزق الغرور الباكر .تمرر بني جملة
ّ
وأخــرى أن «هناك ممثلني ممتازين
ّ
مــن زمــائــي ،لكن جــل مــا يحتاجون
إليه هو الحظ».
ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـفـ ــة م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة ،بـ ـ ـ ــدا أويـ ـ ــس
مـ ـخـ ـل ــات ــي كـ ـط ــائ ــر وح ـ ـيـ ــد ي ـج ـيــد
إمتاع مراقبيه وإن كانوا ّ
صيادين
محترفني ،بل يملؤهم شوقًا ملعرفة
ال ـج ـهــة ال ـت ــي ي ـهــاجــر إل ـي ـه ــا .رأي ـنــا
ذل ــك فــي تـجــربـتــه «ن ــص ي ــوم» الـتــي
ص ـن ـعــت ل ــه ش ـه ــرة ن ــاص ـع ــة .املـمـثــل
األشـقــر الــذي كــان يجيد منذ صباه
ّ
ف ـ ــن الـ ـتـ ـس ــك ــع ف ـ ــي ح ـ ــدائ ـ ــق دم ـش ــق
ّ
وح ــان ــات ـه ــا ،تـ ـح ــول ن ـج ـمــا بـضــربــة
ّ
واحـ ـ ــدة ه ــي ح ـقــا ض ــرب ــة م ـع ــل ــم .لــم
يـعـنــه أن يـجـ ّـســد مـشــاهــد مـســروقــة،
ولم تقع مقارنة ظاملة بينه وبني ويل
ً
سميث مثال الصاحب األصلي ألحد
املـشــاهــد املـهـمــة ،نتيجة استسهال
ال ـقــائ ـمــن ع ـلــى امل ـ ـشـ ــروع .ك ــذل ــك لــم
يهزمه ،أو يقلقه أنه يلعب أمام نجم
«الـكــاريــزمــا والـحـضــور» تيم حسن.
بـحـنـكــة ،ش ـ ّـد أوي ــس الـبـســاط نحوه
بـحــركــات مــدروســة ،وإي ـقــاع مــدوزن
بعناية ،وفهم عميق لطبيعة وحركة
ّ
والنصاب ،املتخرج
وصوت الشرير
م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـق ـ ــاء وامل ـ ــاج ـ ــئ
القاسية .هكذا ،صاغ مخلالتي دورًا
استثنائيًا من دون أن يكشف إال عن
ج ــزء بـسـيــط مــن مــواه ـبــه امل ـت ـعــددة،
ف ــال ـش ــاب ي ـغ ـنــي ويـ ـع ــزف وي ــرق ــص
وغالبًا ما ينتظره مستقبل متألق.
يـقـيــم مـخـلــاتــي حــال ـيــا ف ــي ب ـيــروت
هــربــا مــن سـعــار ال ـحــرب ،لــذا فاألفق
تبدو ضيقة أمامه قياسًا مع أبناء
جيله .في ّ
رده على أسئلتنا ،يقول:
«املـ ـ ـش ـ ــاك ـ ــل األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ــي ح ــال ــة
ال ـش ـتــات الـ ـس ــوري ،ل ـكــل م ــن اضـطــر
أن يسافر ،أو يتشرد بشكل قسري.
هذا السبب يعيق الحركة ،والوسط
ال ـف ـن ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ص ـ ــار ع ـ ـبـ ــارة عــن
شتات وهو ما يخير قواه ،ويقلل من
فــرصــة ملـعــان األف ـكــار نتيجة تـبــادل
األفكار والجلسات واملشاريع» .أما
ع ــن اآلل ـي ــة ال ـت ــي يـمـكــن م ــن خــالـهــا
أن ي ـل ـمــع امل ـم ـث ــل ب ـت ـجــربــة واحـ ـ ــدة،
فيقول مخلالتي «ال وصفة سحرية
ل ـت ـح ـق ـيــق هـ ــذه الـ ـض ــرب ــة .ال ب ــد مــن
الصبر حتى تأتي الفرصة املناسبة،
وال بد من أن يبذل املمثل كل طاقاته
حـ ـت ــى ي ـ ـعـ ــود ب ـن ـت ـي ـج ــة ش ـخ ـص ـيــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـت ـكــاتــف وتـضــافــر
جهود جميع الفريق الفني .عندما
يرافقك فريق عمل جيد من ممثلني
إل ــى فــريــق إخ ــراج ــي وف ـن ـيــن ،فـهــذا
يمهد األرض ـيــة للنجاح ،باإلضافة
إلى توجيه كل اهتمام املمثل صوب
الدور الذي يقدمه خالل فترة زمنية
ال تتعدى بضعة شـهــور .بعد ذلــك،
يتوقف املــوضــوع على الـقـنــاة التي
ت ـعــرض وال ـج ـهــة اإلن ـت ــاج ـي ــة» .على
ضفة مــوازيــة ،يعيد املمثل السوري
الكالم ذاته عن أن املهنة هي مصدر
ً
رزقه ،وأن السفر القسري جعله مثال
يبحث عــن مـصــدر رزق ثــابــت بعيد
عـ ــن ال ـت ـم ـث ـي ــل ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـس ـت ـنــزف
ال ـش ـخــص وي ـش ـتــت خـ ـي ــارات ــه .وعــن
آراء الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاد وإجـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــم حـ ــول
ج ــودة م ــا ق ـ ّـدم ــه ،يـجـيــب مـخـلــاتــي:
«وضعني ذلــك أمــام ّمسؤولية أكبر
تـجــاه مــا قــدمـتــه ،لـكــنــه خـلــف نشوة
وشعورًا بالنجاح ربما يجعل املزاج
يتخطى خـيـبــات املــاضــي الـقــريــب».
وأخ ـي ـرًا يكشف املـمـثــل ال ـشــاب بأنه
في صدد التحضير لتجربة جديدة
بعد مطلع الـعــام الـجــديــد سيكشف
عـنـهــا عـنــدمــا يـصـبــح ال ــورق جــاهـزًا
بني يديه.

