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في الصاالت

«يال عقبالكن شباب» ...فيلم خفيف نظيف
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نادين كنعان
بعد ّأيــام على إطالقه في الصاالت
اللبنانية فــي األس ـبــوع األخـيــر من
تشرين الـثــانــي (نــوفـمـبــر) املــاضــي،
ّ
ق ـف ــز ف ـي ـلــم «ي ـ ــا ع ـق ـبــال ـكــن ش ـب ــاب»
(كـ ـت ــاب ــة وإن ـ ـتـ ــاج ن ـي ـب ــال ع ــرق ـج ــي،
وإخ ــراج ش ــادي حـنــا ـ ـ  109د ).إلــى
ص ـ ــدارة ش ـ ّـب ــاك الـ ـت ــذاك ــر ،مـحـتـفـظــا
ب ـم ـكــان ـتــه ف ــي ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة
مع مــرور الــوقــت .الفيلم الكوميدي
ـ ـ ـ االج ـت ـم ــاع ــي ه ــو الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي
ّ
مــن شــريــط «ي ــا عـقـبــالـكــن» (كـتــابــة
وإنـ ـت ــاج ن ـي ـبــال ع ــرق ـج ــي ،وإخ ـ ــراج
إي ـلــي خـلـيـفــة ـ ـ  100د ).ال ــذي حقق
الـ ـع ــام ا ّمل ــاض ــي ن ـج ــاح ــا الفـ ـت ــا ،وال
سـ ّـي ـمــا أنـ ــه اب ـت ـعــد ع ــن «ال ـس ــذاج ــة»
ال ـت ــي ت ــراف ــق ج ـ ــزءًا ال بـ ــأس ب ــه مــن
األع ـ ـمـ ــال ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ال ـت ـج ــاري ــة

ّ
الـلـبـنــانـيــة .غـيــر أن الـفـيـلــم الـجــديــد
الذي ال يزال في السينمات املحلية،
ليس تكملة ألحداث سابقه .فالجزء
ّ
ّ
األول ،ركــز على أربــع بطالت (نــدى
أب ــو ف ــرح ــات ،مـ ــروى خ ـل ـيــل ،داري ــن
ح ـم ــزة ون ـي ـب ــال ع ــرق ـج ــي) ،يـشـكـلــن
عـ ّـيـنــة عــن أرب ــع عــازبــات يـعـشــن في
املجتمع اللبناني ،وتملك كل منهن
رؤية مختلفة للعالقات مع الجنس
اآلخر.
أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء ،ف ــان ـت ـق ـل ــت
ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرا إل ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ــر
لتستعرض حـكــايــات أربـعــة رجــال،
اث ـ ـن ـ ــان مـ ـنـ ـه ــم م ـ ـت ـ ـ ّ
ـزوج ـ ــان (ط ـ ــال
ال ـج ــردي ف ــي دور «ح ــات ــم» ،وف ــؤاد
ي ـمــن ف ــي دور «زي ـ ـ ــاد») واآلخ ـ ــران
ع ــازب ــان (ب ــدي ــع أب ــو ش ـقــرا ف ــي دور
«ولـ ـ ـي ـ ــد» ،ودوري الـ ـسـ ـم ــران ــي فــي
دور «مـ ـ ــازن») ،وكـيـفـيــة تـعــامــل كل

م ـن ـه ــم م ــع ش ــري ـك ـت ــه ونـ ـظ ــرت ــه إل ــى
الـ ـع ــاق ــات .طـ ــال ال ـ ـجـ ــردي طـبـيــب
م ـع ــروف م ـت ـ ّ
ـزوج بـ ـ «ن ـي ـنــا» (نـيـبــال
ع ــرقـ ـج ــي) ولـ ـي ــس ل ــدي ـه ـم ــا أوالد.
ف ــي الـ ـظ ــاه ــر ،يـ ـب ــدو ه ـ ــذا ال ـث ـنــائــي
نموذجيًا ،لكن في الحقيقة يعاني

شخصيات ولغة واقعية ،رغم
المبالغة والكليشيهات
م ــن م ـشــاكــل ك ـب ـيــرة بـسـبــب مـعــانــاة
ال ــزوج مــن م ــرض الـنـهــام العصبي
(ال ـب ــول ـي ـم ـي ــا) .ف ـ ــؤاد ي ـم ــن م ـت ـ ّ
ـزوج
حــديـثــا بـ ـ «مــايــا» (داريـ ــن ح ـمــزة»)،
ولهما طفلة رضـيـعــة .الــرجــل ليس
سعيدًا في زواجه ،فزوجته نموذج
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــدة» والـ ـسـ ـطـ ـحـ ـي ــة

على النت

ّ
ّ
«نقاد» يصوبون الدراما ...إلكترونيًا
دمشق ـــ محمد األزن

ّ
ّ
صدر أخيرًا العدد الثاني من مجلة «نقاد...
دراما» اإللكترونية ،بعد أقل من شهر على
ص ـ ــدور ّأول أعـ ــدادهـ ــا مـنـتـصــف تـشــريــن
الثاني (نوفمبر) .مشروع إعالمي جديد،
أطـلـقــه الـنــاقــد مــاهــر مـنـصــور ،ي ــروي فيه
وكتاب صحافيني
عطشه ،وعطش فنانني
ٍ
سوريني كثر للنقد الدرامي ،الذي يواكب
الـ ــدرامـ ــا ال ـس ــوري ــة ال ـغ ــارق ــة ف ــي أزم ـت ـهــا،
بينما يغيب صــوت الـنـقــد ،إال مــن بعض
الـصـحــف الـعــربـيــة الــرصـيـنــة ،وبــأصــوات
خجولة تشير إلى تراجع اهتمام السوق
بدراما مــأت الدنيا وشغلت الناس على
م ــدى ثــاثــة ع ـق ــود ،ق ـبــل أن يـعـلــو صــوت
الحرب فوق كل األصوات .املشروع انطلق
بـجـهــود تـطــوعـ ّـيــة م ــن صـحــافـيــن ونـقــاد
ّ
ـ«محبة» دعوة
شباب ومخضرمنيّ ،لبوا ب
ً
ـارات
مــاهــر دون أن يـلـقــوا ب ــاال ألي اع ـت ـ ّبـ ٍ
مـ ّ
ـاديــة .كــذلــك تـجــاوب مــع دعــوتــه فنانون
معروفون لينقلوا تجربتهم ،أو يشاركوا
ّ
القراء آراءهم ،تحت عنوان «األوائل».
ف ــي حــديـثــه إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،ي ـقــول مــاهــر
م ـن ـصــور« :م ــا ن ـن ـشــده أن ت ـكــون «ن ـق ــاد...
درامـ ـ ــا» م ـن ـب ـرًا لـصــانـعــي ال ــدرام ــا أي ـضــا،
وت ـع ـيــد ح ــال ــة ال ـج ــدل ال ـف ـك ــري وامل ـعــرفــي
التي شهدتها ساحة الدراما السورية في
الـثـمــانـيـنـيــات مــع ظ ـهــور ت ـيــار «السينما
امل ـت ـل ـف ــزة» ع ـل ــى ي ــد املـ ـخ ــرج ه ـي ـثــم حـقــي
ال ـق ــادم م ــن الـسـيـنـمــا ،ول ــم ي ـكــن ق ــد نجح
بعد في إقناع زمالء دراسته األكاديميني
ب ـجــدوى «م ـســايــرة» الـفــن الـســابــع النبيل
لـلـفــن الـتـلـفــزيــونــي الــدخ ـيــل .كـمــا ل ــم يكن

قــد نجح فــي محاججة األص ــوات املــؤيــدة
ل ـل ـش ـكــل اإلذاعـ ـ ـ ــي لـ ـل ــدرام ــا ال ـتـل ـفــزيــون ـيــة
ال ــذي ك ــان ســائ ـدًا آنـ ــذاك .فــي ذل ــك الــوقــت،
تسلل هــذا الجدل إلــى صفحات الصحف
واملـجــات ،وهــذا ما نأمل بإعادة إحيائه.
بــاخ ـت ـصــار ،نــريــد ل ـهــذه املـجـلــة أن تـكــون
ساحة حوار بني صانعي الدراما أنفسهم،
ونقادها».
وبني صانعيها
ّ
واعـتـبــر منصور «ن ــق ــاد ..درام ــا» مشروع
عـمــره ،يسعى عـبــره «إلــى تكريس عملية
نقدية لإلنتاج الدرامي التلفزيوني تقوم
على أســس ومــرجـعـيــات واض ـحــة ،ووعــي
ّ
ب ـ ــدور الـ ــدرامـ ــا وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا» .ورغ ـ ــم أن
الهدف األبرز للمشروع ،بحسب منصور،
نقدي مواز لصناعة الدراما
«إيجاد تيار ّ
السورية» ،إال أنه أكد رغبته في أن تكون
امل ـج ـلــة «مـنـطـلـقــا ل ـف ـضــاء أرح ـ ــب ،وأش ـبــه
ب ـم ـســاح ــة م ـف ـت ــوح ــة لـ ـلـ ـق ــراءات ال ـن ـقــديــة
وامل ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات ال ـج ـم ــال ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـتـعـلــق
بالدراما التلفزيونية (العربية والغربية
أيـ ـ ـض ـ ــا) وق ـ ـضـ ــايـ ــاهـ ــا واس ـت ـح ـق ــاق ــات ـه ــا
وإشكالياتها وصناعتها ،ومنها بطبيعة
ال ـح ــال عــاقـتـهــا م ــع امل ـس ــرح والـسـيـنـمــا،
ب ـ ــل ن ـ ـت ـ ـجـ ــاوز الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ل ـن ـت ـن ــاول
تـجــارب مسرحية وسينمائية بوصفها
محطات ملهمة ،مــن شــأن االط ــاع عليها
واإلف ــادة من دروسـهــا في تطوير الدراما
التلفزيونية أو فهمها».
هل سيكون صوت النقد في املجلة عاليًا،
باعتبار أن أكثر ما يؤخذ على من يكتب
عــن الـنـتــاج ال ــدرام ــي ال ـس ــوري أخ ـي ـ ّرًا هو
امل ــوارب ــة ،وم ــراع ــاة ال ـع ــاق ــات بــالـفــنــانــن
وشـ ـ ــركـ ـ ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج؟ يـ ـجـ ـي ــب« :م ـش ـك ـلــة

نـقــد ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة أن الـكـثـيــر من
كـتــابــه أس ـي ــرون ،إلمـكــانـيــاتـهــم وثقافتهم
وضبابية فهمهم ألغراضها وطبيعتها.
ال ـك ـث ـيــر م ــن ه ـ ــؤالء ال ـك ـت ــاب /ال ـن ـق ــاد هــم
م ـح ــررون فــي األق ـس ــام الـفـنـيــة والـثـقــافـيــة
ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــف واملـ ـ ـج ـ ــات ،ويـ ـم ــارس ــون
الـ ـكـ ـت ــاب ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة بـ ـط ــريـ ـق ــة مــوس ـم ـيــة
مــرتـبـطــة ب ـمــواســم ال ـع ــرض الــرمـضــانـيــة،
ما كرس نموذجًا عامًا للكتابات النقدية
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ي ـغ ـلــب ع ـل ـيــه االس ـت ـس ـهــال
واآلراء االنـطـبــاعـيــة املــرت ـج ـلــة .بـبـســاطــة،
ال ـن ـقــد ه ــو عـمـلـيــة ت ـشــريــح تـعـيــد تفكيك
العمل بـهــدف إع ــادة بـنــائــه .ال يــوجــد نقد
درامي إيجابي وآخر سلبي ،ال يوجد نقد
بنبرة عالية ونبرة منخفضة .يوجد نقد
مـســؤو ل يـقــول كلمته املــوضــوعـيــة مبررة
ومـقـنـعــة وم ــدروس ــة ،وهـ ــذا م ــا سنسعى
لنجعله معيارنا الضابط الوحيد للنشر
في املجلة».
اف ـ ـت ـ ـتـ ــح م ـ ـن ـ ـصـ ــور عـ ـ ـ ــدد كـ ـ ــانـ ـ ــون ّ
األول
(ديسمبر) من املجلة بالحديث عن «نجوم
األم ــر الــواقــع» ،وش ــارك فيه أيـضــا :النجم
جمال سليمان ،السيناريست والروائية
املصرية نشوى زايــد ،السيناريست بالل
ش ـ ـح ـ ــادات ،املـ ـخ ــرج ــان الـ ـش ــاب ــان ع ـ ّمــرو
حاتم علي ومجيد الخطيب ،الناقد بشار
إبراهيم ،أحمد خليل ،خلدون عليا ،عالء
سيجري،
الدين العالم ،أنور محمد ،محمد
ّ
الزميل علي وجيه ،ومديرة تحرير املجلة
رزان تــومــانــي .وتــولــى هيثم الشيخ علي
العمليات الفنية للعدد ،واملهندس محمد
منصور العمليات التقنية على املوقع.
drama-critics.com/emagazine

وامل ـت ـعـ ّـص ـبــة ال ـت ــي ال ت ــأب ــه ملـشــاعــر
زوج ـه ــا وت ـعــام ـلــه ب ـطــري ـقــة سـيـئــة،
مـ ــا ي ــدفـ ـع ــه إل ـ ــى إقـ ــامـ ــة ع ــاق ــة مــع
صديقتها (مروى خليل).
شخصية
في
يظهر دوري السمراني
ّ
«ك ــازان ــوف ــا» ،إذ ال يـسـتـطـيــع ال ـكــف
ّ
عـ ــن م ـ ــواع ـ ــدة الـ ـنـ ـس ــاء وال ـت ـخ ــل ــص
مــن إدمــانــه عـلــى الـجـنــس .صديقته
«مــايــا» (ن ــدى أبــو فــرحــات) الغارقة
ُ
ـي ح ـ ّـب ـه ــا لـ ــه ،ت ـ ـ ــدرك خ ـيــان ـتــه لـهــا
فـ ّ
ً
لـكــنـهــا تـسـكــت ط ــوي ــا ع ـلــى أم ــل أن
ّ
فعازب
يتغير .أمــا بديع أبــو شقرا،
ّ
ثري يبحث عن شريكة عمره ،إال أنه
يفشل في إيجاد املرأة املناسبة.
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج ال ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاس
واملـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــة والـ ـلـ ـغ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــوارات وال ـ ـ ـكـ ـ ــارك ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــرات
الواقعية ،إضافة إلى نجوم العمل
ّ
املـحـبــوبــن ،كــلـهــا عــوامــل تــزيــد من

شعبية الـشــريــط وحـظــوظــه .ال ّ
شك
فـ ــي أن ال ـت ـس ـل ـي ــة تـ ــرافـ ــق امل ـش ــاه ــد
طوال الوقت رغم بعض اإلطالة في
الـبــدايــة ،لكن الـجــزء الـجــديــد يفتقر
إل ــى ان ـس ـجــام ال ـع ـنــاصــر الـ ــذي بــرز
فــي ســابـقــه ،وال ّ
سيما على صعيد
ُ
ّ
الحبكة التي لم تخل هذه املــرة من
الكليشيهات.
املـبــالـغــة والــامـنـطـقـيــة بــرزتــا جليًا
في «يال عقبالكن شباب» ،وتحديدًا
فــي الفتيات الـلــواتــي يـحــاول بديع
أبـ ــو ش ـق ــرا م ــواع ــدت ـه ــن ،ح ـت ــى بـلــغ
به األمــر حـ ّـد الـيــأس ،قبل أن تنجح
عالقته بـ «نور» التي تنهي عالقتها
بـ ـ «مــازن» وتــوافــق عـلــى ال ــزواج بــه.
معظم الفتيات إما يردن استغالله
م ــادي ــا ،أو سـطـحـيــات ال يــأبـهــن إال
لـلـمـظــاهــر وال ـق ـش ــور ،وه ــذا تعميم
ّ
الواق ـعــي! صـحـيــح أن أداء املمثلني
ّ
جـ ّـيــد ومـقـنــع ،غـيــر أن االفـتـقــار إلــى
إدارة املـمـثـلــن واض ــح أي ـض ــا ،فكل
ّ
منهم/ن ّ
قدم دوره بأسلوب مألوف
ّ
ي ـعــرفــه ال ـج ـم ـهــور ج ــي ــدًا ،م ــن دون
ُ
أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك مـ ـف ــاج ــآت ت ــذك ــر.
لـكــن يـبـقــى األداء األب ــرز هــو لـفــؤاد
ي ـم ــن ال ـ ــذي أثـ ـب ــت مـ ـج ــددًا ق ــدرات ــه
الـتـمـثـيـلـيــة ،خ ـصــوصــا الـكــومـيــديــة
(حــن نــام عـلــى األرض وراح يمرغ
نفسه بالتراب إلقناع زوجته الحقًا
ّ
ب ــأن ــه ك ــان ف ــي رح ـلــة صـيــد ط ـيــور).
ّ
يـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـشـ ــريـ ــط سـ ـ ّـجـ ــل أي ـض ــا
ّ
ّ
إط ـ ــاالت ل ـجــول ـيــا ق ــص ــار ،وغ ــس ــان
الـ ــرح ـ ـبـ ــانـ ــي (صـ ـ ــاحـ ـ ــب م ــوس ـي ـق ــى
ال ـف ـي ـلــم) ،وم ــي س ـ ّـح ــاب ،وسـيـنـتـيــا
خليفة ،وبولني ّ
حداد...
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،نـ ـح ــن أم ـ ـ ــام ت ـجــربــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ومـ ـسـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا
ال ـت ـجــاريــة الـلـبـنــانـيــة يـمـكــن الـبـنــاء
عليها للخروج مــن ّ
دوام ــة األعـمــال
السطحية واملنسلخة عن الواقع.
ّ
*«يل عقبالكن شباب» :صاالت «غراند
سـ ـيـ ـنـ ـم ــا» (« ،)01/209109أمـ ـبـ ـي ــر»
(« ،)1269فـ ــوكـ ــس» (،)01/285582
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