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جديدة واألدوار مشغولة
الفكرة
ّ
« 30يوم» هزت الدراما العربية

نادين كنعان
ّ
مـنــذ الحلقة األولـ ــى ،تـمــكــن املسلسل
املـصــري « 30ي ــوم» (كـتــابــة مصطفى
جـ ـم ــال ه ــاش ــم ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف أح ـمــد
شوقي ،وإخــراج حسام علي ،وإنتاج
«س ـي ـل ـم ـيــديــا» و«ت ــريـ ـل ــر» و«م ــاك ــس
بـ ـ ــرودك ـ ـ ـشـ ـ ــن») م ـ ــن خـ ـط ــف اهـ ـتـ ـم ــام
املتابعني .السبب األساسي هو الفكرة
ال ـت ــي ت ـم ــزج ب ــن ال ـ ِـج ـ ّـدة وال ـغ ـمــوض
واإلث ـ ـ ـ ـ ــارة والـ ـبـ ـع ــد عـ ــن الـ ـس ــائ ــد فــي
األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة .يقصد
«توفيق املـصــري» (أو سامح ـ باسل
خ ـ ّـي ــاط) ع ـيــادة طـبـيــب نـفـســي شهير
ُيدعى «طــارق حلمي» (آســر ياسني)،
ّ
ال ط ـل ـب ــا لـ ـلـ ـع ــاج بـ ــل ل ـي ـخ ـب ــره بـ ــأن
االختيار وقع على الطبيب إلخضاعه
لتجربة نفسية غير مألوفة على مدى
ث ــاث ــن ي ــوم ــا ،م ــن دون أن ت ـك ــون له
ّ
حرية االختيار.
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى شـ ـه ــر كـ ــامـ ــل ،س ـي ــواج ــه
«ط ـ ـ ـ ــارق» ي ــوم ـي ــا اخـ ـتـ ـب ــارًا مـخـتـلـفــا
يرتبط برقم اليوم الذي يحصل فيه،
وال ينحصر بالدكتور فقط بل يشمل
ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة م ـقـ ّـربــن م ـنــه .أمــا
الـهــدف بحسب «تــوفـيــق» ،فهو رصد
ّ
التبدالت التي ستطرأ على شخصية
ّ
الطبيب وتصرفاته وطريقة تفكيره
م ــع مـ ـ ــرور ال ــوق ــت وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـض ـغــط
ال ـن ـف ـس ــي ال ـ ـ ــذي س ـ ـيـ ــرزح ت ـح ـت ــه ،مــا
قــد ت ــؤدي بــه غــالـبــا إل ــى اإلقـ ــدام على
ّ
يتصورها .وفي املشهد
أفعال لم يكن
األسـ ــاسـ ــي ف ــي ال ـح ـل ـقــة األول ـ ــى حــن
ي ـشــرح «تــوف ـيــق» لـ ـ «ط ـ ــارق» طبيعة
ّ
التجربةّ ،
يشدد ّ
األول على أن العنوان
الـعــريــض لـهــذا االمـتـحــان ه ــو« :إزاي
تقتل إنسان ويفضل عايش».
الـفـكــرة والـخـطــوط العريضة للقصة
لـيـسـتــا مـنـبــع ال ـن ـجــاح الــوح ـيــد لـهــذا
املسلسل .في ثالث بطوالته الدرامية
ب ـع ــد «ال ـب ـل ـط ـج ــي» ( 2012ـ ـ ـ إخ ـ ــراج
خ ــال ــد ال ـح ـج ــر) و«الـ ـعـ ـه ــد» ( 2015ـ ـ
إخ ـ ـ ــراج خ ــال ــد مـ ــرعـ ــي) ،ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي آس ــر
ّ
ياسني دوره الصعب بتمكن ،في ظل
ّ
ق ــدرة كـبـيــرة عـلــى إي ـصــال الـتـغــيــرات
الحاصلة فــي أحاسيسه وانفعاالته
إل ـ ــى املـ ـش ــاه ــد ب ـس ــاس ــة وت ـل ـقــائ ـيــة،

أداء باسل
ّ
خياط يحيلنا
إلى شخصية
الجوكر
الشهيرة

ليكتشف الجمهور بالتالي تفاصيل
ج ــدي ــدة وأسـ ـ ــرارًا غـيــر مـتــوقـعــة عـنــه،
ك ـمــا ح ــدث م ــع بـ ــروز زواج ـ ــه الـثــانــي
الـسـ ّـري مــن املمثلة «صــافــي» (نجالء
ب ــدر) ،أو إدمــانــه على امل ـخ ـ ّـدرات منذ
فترة طويلة...
ُ
ّ
ولـ ـع ــل أهـ ــم ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـح ـســب لـ
« 30يـ ــوم» ه ــي الـشـخـصـيــة الـســاديــة
وامل ـض ـطــربــة نـفـسـيــا ال ـت ــي ي ـطــل بها
بــاســل خ ـ ّـي ــاط .م ــع «نـ ـي ــران صــديـقــة»
(إخـ ــراج خــالــد م ــرع ــي) ،وض ــع املمثل
السوري قدمه على طريق الدراما في
ّ
املحروسةّ ،
«السيدة
لتكر السبحة مع
األولــى» ( 2014ـ إخــراج محمد بكير)
و«ط ــريـ ـق ــي» ( 2015ـ ـ ـ م ـح ـمــد شــاكــر
خـضـيــر) و«املـ ـي ــزان» ( 2016ـ ـ إخ ــراج
أحـمــد خــالــد م ــوس ــى) ...لـكــن تجربته
ّ
في السباق الرمضاني الحالي تشكل
عالمة فارقة في ّ مسيرته .هنا ،نحن
أم ــام بــاســل املـمــثــل «ال ـح ـ ّـري ــف» الـ ّـذي
ّ
اش ـت ـغــل ع ـلــى دوره امل ــرك ــب وامل ـعــقــد
بـ ـك ــل ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،بـ ـ ـ ــدءًا مـ ــن أسـ ـل ــوب
امل ـ ـشـ ــي وح ـ ــرك ـ ــات الـ ـجـ ـس ــد وال ـ ـكـ ــام
ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بطريقة مضغ اللبان
واإلحساس العالي أثناء عزف الجاز

أو االستماع إليه طوال الوقت.
ّ
تـ ــألـ ــق خـ ـ ّـيـ ــاط فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل دف ــع
الـنـقــاد واملـتــابـعــن إل ــى تشبيه ال ــدور
ال ــذي يـلـعـبــه بشخصية ال ـ ـ «ج ــوك ــر»،
خصوصًا تلك التي ّأداها الراحل هيث
لـيــدجــر فــي فـيـلــم .The Dark Knight
ه ــذا التشبيه ك ــان ولـيــد امل ـقــارنــة بني
مشهد الحديث الذي دار بني «توفيق»
و«ط ــارق» في الحلقة األولــى ،ومشهد
استجواب الـ «جوكر» من قبل «الرجل

استطاع آسر ياسين
إيصال ّالدور إلى المشاهد
بكل تبدالته النفسية
الــوطــواط» فــي الـشــريــط الـهــولـيــوودي
العائد إلــى عــام  2008لناحية الجمع
بني الجدية والسخرية في آن ،إضافة
إلى إدارتــه لألحداث وترتيب الجرائم
مــن دون ت ــرك أي دلـيـ ّـل وم ــن دون حد
أدنى من االكتراث ،كأنه من خارج هذا
ال ـعــالــم .م ــن دون أن نـنـســى الضحكة
الالفتة التي تعتبر محاكاة لضحكة الـ

«جوكر» املعروفة.
ّ
فــي امل ـقــابــل ،ه ـنــاك مــن رأى أن خـ ّـيــاط
ف ــي ب ـع ــض املـ ـش ــاه ــد ك ـ ــان أقـ ـ ــرب إل ــى
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة «ج ـ ـي ـ ـمـ ــس م ـ ــوري ـ ــارت ـ ــي»
(آنــدرو سكوت) في مسلسل الجريمة
ال ـبــري ـطــانــي «ش ـي ــرل ــوك» الـ ــذي ي ــؤدي
لنواح
بطولته بيندكت كامبرباتش،
ٍ
ع ـ ـ ـ ّـدة أبـ ــرزهـ ــا ال ـ ـقـ ــدرة ال ـه ــائ ـل ــة عـلــى
االخـ ـتـ ـف ــاء والـ ـظـ ـه ــور فـ ـج ــأة بـطــريـقــة
غير منطقية ،تمامًا كما حدث عندما
ّ
تأكد «طــارق» ّمن موت «توفيق» بعد
ّ
التعرف إلى جثته في املشرحة ،ليعود
ّ
ويكتشف أن املوضوع ليس إال خدعة
ّأداها الرجل ببراعة ،منهيًا أي احتمال
لدخول السلطات الرسمية على الخط،
كونه صار في عداد املوتى.
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ي ـ ـكـ ــون بـ ــاسـ ــل قــد
اس ـت ــوح ــى م ــن ه ــات ــن الـشـخـصـيـتــن
املشابهة املعروفة
وغيرهما من األدوار
ّ
في األفالم ّاألميركية ،غير أنه استطاع
ّ
أن يثبت أنــه ال يقلدها ،بل يستوحي
منها لخلق «جوكر ّ
معرب» خاص به.
رغــم ّ
تميز خـ ّـيــاط ويــاســن التمثيلي،
ّ
تجدر اإلشادة بأداء إنجي املقدم التي
ت ـجـ ّـســد دور «ل ـي ـلــى» زوجـ ــة «طـ ــارق»

األولـ ــى .أم ــا نـجــاء ب ــدر الـتــي ُيحسب
ّ
لـهــا تـخــلـيـهــا عــن املــاك ـيــاج فــي معظم
ُ
املشاهد حتى اآلن ،فتدخلنا في عالم
امل ـم ـث ـل ــة ال ـن ـج ـم ــة «صـ ــافـ ــي» امل ـن ـه ـكــة
ّ
بسبب وضـعـهــا النفسي امل ـت ــأزم ،إثــر
تـ ـس ــري ــب فـ ـي ــدي ــو ج ـن ـس ــي ي ـج ـم ـع ـهــا
ب ـ ـ «طـ ـ ـ ــارق» وارت ـك ــاب ـه ــا جــري ـمــة قـتــل
بـحــق املـنـتــج الـفـنــي الــواقــع فــي ّ
حبها
«مجدي» (عماد رشاد) ،قبل أن ينجح
ً
«توفيق» في مسح بصماتها ...فضال
عن مجموعة من املمثلني ،من بينهم:
وليد ّ
فواز ،وسلوى محمد علي ،وهند
عبد الحليم ،ونورهان...
تسارع األحداث وغياب البطء والرتابة
ع ـ ـن ـ ـصـ ــران م ـ ـهـ ـ ّـمـ ــان ج ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ن ـســب
املشاهدة العالية التي يحصل عليها
« 30يـ ــوم» .فـكــل حـلـقــة تـحـمــل أحــداثــا
ّ
التنبؤ
وطـبـخــة جــديــدة ،مــن الـصـعــب
بـهــا .وفيما يـتــوق الـنــاس إلــى خاتمة
الحكاية الـتــي يفترض أن تـكــون غير
متوقعة ،ال يزال سبب اختيار «طارق»
ً
لخوض هذه التجربة مجهوال!
« 30يوم» 00:00 :على  dmcو« dmcدراما»،
وعبر موقع «شاهد.نت»

ّ
منى الشاذلي ...حين تعير محمد ممدوح ببدانته!
زينب حاوي
من بني عشرات املسلسالت التي تكتسح الشاشة الرمضانية ،رسخ
مشهد مؤثر ّأداه املـصــري محمد مـمــدوح فــي «ال تطفىء الشمس»
(سـيـنــاريــو وحـ ــوار تــامــر حـبـيــب -إخـ ــراج مـحـمــد شــاكــر خـضـيــر ).
أداء قد يفوق أي وصف ّ
جسده ممدوح (أحمد) بعد فقدانه شقيقه
األصـغــر آدم (أحـمــد مــالــك) ،ال ــذي أق ــدم عـلــى اإلنـتـحــار بسبب مــوت
حبيبته انتحارًا أيضًا .يدخل أحمد غرفة آدم ،وتفيض عيناه بالدموع
والحرقة ،يرتجف جسده ،ثم ينثر عطره على جسده ،يجلس على
ويستمع الــى املوسيقى ،ويقول له «حتوحشني» .أداء عال
كرسيه
ِّ
ملمثل محترف لقب بـ «تايسون» ،إستطاع غزو الشبكة العنكبوتية،
وتداوله اآلف املرات تثمينًا ملشهد لم يتكرر ّمنذ سنوات تبعًا لهؤالء
املغردين .هذا املشهد املؤثر أتى ليكمل ما وقعه ممدوح العام املاضي
فــي «غــرانــد أوت ـيــل» (تــألـيــف تــامــر حـبـيــب -إخ ــراج محمد خضير)،
بمشهد أحدث عالمة فارقة في مشواره الفني ،عندما يكتشف خيانة
زوجته (دينا الشربيني) ،ويتأكد أن املولود الجديد الى جانبها ليس
إبنه .في لحظة قاسية ومريرة ،يحمل زوجته وابنه ويذهب بهما الى
غرفة املمثل أحمد داوود ،ويضعهما عنده ،ويقول له «الحاجة ديه
أداه ممدوح بطريقة آسرة.
تخصك» .مشهد مؤثر ّ
ّ
إذًاّ ،
مهد ممدوح لهذا الخط ،من تكريس ألداء متمكن وثابت ،يأسر
ّ
كل من يتابعه .هذه املشاهد التمثيلية التي هزت لعامني متتاليني رواد
السوشال ميديا ،فتحت باب النقاش إزاء ما فعلته أخيرًا اإلعالمية
منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي» على قناة  .cbcإذ

استضافت ممدوح الى جانب نيللي كريم ،إحتفاء بعملهما املشترك
«بشتري راجــل» (تأليف إيناس لطفي -إخــراج محمد علي) الجامع
بني الكوميديا والرومانسية .حاولت الشاذلي مرارًا التقليل من شأن
املمثل املصري ،والتوجه الى املمثلة الفاتنة لتسألها بسخرية «تحايلو
عليكي عـشــان م ـمــدوح يمثل م ـع ــاك؟» .وتـضـيــف «م ــا كـنــش عندك
أي حساسيات؟» .طبعًا ،الشاذلي ـ كما كثر مثلها ـ ـ ّنمطت املمثل
املـصــري ،بكونه بدينًا ،ال يليق به ربما أداء دور الــزوج الرومانسي
الى جانب النجمة املصرية الجميلة .ولعل سؤال الشاذلي التهكمي له
«تخيل ملا أنت تبقى نموذج للرومانسية؟» ،هو دليل ساطع على ذلك،
من دون أن تلتفت الى أدائه التمثيلي العالي .إذًا ،مقاييس التمثيل باتت
كمقاييس ملكات الجمال ،بل ّإن املمثل واملمثلة البدينني ال يحق لهما
أن يختبرا أدوارًا تمثيلية رومانسية ،لطاملا طرزت على نسق أوزان
ممشوقة .لعل ممدوح وقبله أيضًا نجوم كبار كيحيى الفخراني (مع
فارق التجربة بني الرجلني) ،استطاعوا كسر هذه الصورة ،بل تفوقوا
على زمالئهم باألداء ،وإعطاء الدور بعده بكل جوارحهم .ليس جديدًا
على الــدرامــا املصرية هــذا التنوع في الكادر التمثيلي بينما ال تزال
الــدرامــا اللبنانية ،تمارس اإلقـصــاء مع هــذه الفئات التي ال تظهر اال
ككومبارس ،أو كتجسيد لحالة تعاني من البدانة .شاهدنا ذلك عام
 2014مــع الكاتب طــارق سويد وعمله «وجــع ال ــروح» ،اذ استعان بـ
«ملكة جـمــال بدينات الـعــرب» إليانا نعمة ،والحظنا الـعــام املــاضــي،
تناول الكاتبة كارين رزق الله للبدانة مع شقيقتها .وكــان الفتًا في
الشكل ّأن األخيرة ال تعاني من بدانة مفرطة بل من وزن زائد!
«ال تطفىء الشمس»  21:30على cbc

