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الدراما اللبنانية ...الوضع كارثي!
زينب حاوي
صحيح أن األعـمــال اللبنانية الدرامية
مألت الشاشات في املوسم الرمضاني،
م ــع ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدده ــا إل ـ ــى ث ـم ــان ـي ــة .إال
أنـهــا فــي نهاية املــوســم ،لــم تستطع أن
تحجز لنفسها مكانة ترتقي فيه إلى
مـسـتــوى فـنــي ودرام ـ ــي م ـق ـبــول .يتسم
غ ــال ــب هـ ــذه األع ـ ـمـ ــال (خ ـ ـ ــارج ال ـس ـبــاق
الرمضاني) باالستنساخ حتى انتقلنا
أخ ـي ـرًا ،مــن مــرحـلــة الــدبـلـجــة ال ــى تبني
ً
قصة مكسيكية مـثــا وإسقاطها على
الــواقــع اللبناني .هــذه الـهــوة السحيقة
بــن الـجـمـهــور اللبناني وواق ـعــه الــذي
ي ـعـ ّـج بشتى الـقـضــايــا ،وب ــن املعالجة
ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة ،مـ ــا زالـ ـ ـ ــت ق ــائـ ـم ــة وت ـت ـســع
م ــع ال ــزم ــن .وهـ ــذا م ــا أظ ـهــرتــه األع ـمــال
األخـيــرة التي اجتاحت شاشات لبنان
على رأسـهــا  lbciو ،mtvمــع صعوبات
ً
راف ـقــت ك ــا مــن «ال ـجــديــد» بسبب قطع
بـثـهــا ع ــن م ـنــاطــق ال ـضــاح ـيــة وغـيــرهــا
حـيــث جـمـهــورهــا األس ــاس ــي ،و«امل ـنــار»
ال ـتــي خــرجــت م ــن ه ــذا ال ـس ـبــاق بسبب
الحصار املـفــروض عليها فضائيًا من
قبل شركتي «عربسات» ،و«نايل سات»،
ً
ً
رغ ــم طــرحـهــا عـمــا مـشـغــوال بميزانية
عالية هو «بالد العز» ،الذي يحكي قصة
ال ـثــوار فــي منطقة الـبـقــاع ومقارعتهم

لالحتالل الفرنسي.
األعـ ـم ــال الــرم ـضــان ـيــة امل ـط ــروح ــة هــذا
العام ،راوحت بني عرض الجزء الثاني
مــن األع ـمــال مثل «وي ــن كنتي» (كتابة
كـ ـل ــودي ــا م ــرشـ ـلـ ـي ــان -إخـ ـ ـ ـ ــراج سـمـيــر
ح ـب ـش ــي) ع ـل ــى  ،lbciو«زوج ـ ـتـ ــي أن ــا»
(كتابة كريستني بطرس وإخــراج إيلي
ال ـس ـم ـعــان ـ «الـ ـج ــدي ــد») امل ـق ـت ـبــس عن
عمل مكسيكي هو «امــرأة في حياتي»،
وبني أعمال مأخوذة أجواؤها من هنا
وهـ ـن ــاك ،كـمـسـلـســل «ب ـل ـح ـظــة» (كـتــابــة
نــديــن جــابــر ،وإخـ ــراج أســامــة الـحـمــد)،
الذي يتكئ على قصص أجنبية مغتربًا
بذلك عن أي واقــع لبناني ،وبــن سرقة
مكشوفة كـ «كاراميل» ( )lbciاملأخوذ عن
مسلسل روســي يحمل االســم والحبكة
نـفـسـيـهـمــا ،وب ــن اق ـت ـبــاس روائ ـ ـ ــي ،لم
تكتمل عناصر نجاحه وقوته كـ «أدهم
ب ـي ــك» (ك ـت ــاب ــة ط ـ ــارق س ــوي ــد  -إخـ ــراج
زهـيــر قـنــوع ـ  )mtvاملــأخــوذ عــن رواي ــة
«دع ــاء ال ـك ــروان» لطه حـســن .ونصبح
فــي نـهــايــة امل ـطــاف مــع مسلسل «آلخــر
ن ـفــس» (إخـ ـ ــراج أس ــد ف ــوالدك ــار) ال ــذي
دخلت فيه الكاتبة واملمثلة كارين رزق
الله مجددًا هذا السباق ،لكنها لم تحقق
النجاح كما فعلت العام املاضي بـ «مش
أنا» على  .lbciصحيح أن العمل يقارب
قضايا لبنانية حيوية ،كحرمان املرأة

اللبنانية من إعطاء الجنسية ألوالدها،
وحـ ـق ــوق الـفـلـسـطـيـنـيــن االجـتـمــاعـيــة
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدورة ف ـ ــي ل ـب ـن ــان،
والعالقة خــارج إطــار الــزواج ،والوحدة
ّ
وارتباط الرجل بامرأة تكبره سنًا .لكن
هذه القضايا أتت ضمن حبكة ضعيفة،
وخـ ـف ــة ف ــي األداء وال ـ ـح ـ ــوار ،هـضـمــت
حقها ،وسياق معالجتها.
ومــع هــذا اإلخفاق الواضح في الدراما

عقدة التصوير في القصور
الفخمة ،واالستفاقة
من النوم بـfull make up
اللبنانية ،الـتــي اتـكــأت على االقتباس
واالسـتـنـســاخ امل ـش ـ ّـوه ،أو عـلــى ضعف
فــي مقاربة الــواقــع اللبناني ،مــع عقدة
التصوير في القصور والفيالت الفخمة،
واالسـتـفــاقــة مــن الـنــوم بـ ــ،full make up
وط ــرح مــواضـيــع مــن كــوكــب آخ ــر ،رسا
املشهد النهائي هــذا الـعــام ،على درامــا
تحتاج إلــى نفضة سريعة تعيد ألقها
املاضي ،وتتكئ على استيالد األفكار،
التي يضج ّفيها الواقع اللبناني ،بعيدًا
عن أي تصنع ،ومجافاة له ،وأقرب الى
الناس وهمومهم.

ّ
ً
«بالد العز» اإلخراج بطال

عدي رعد *
ال ـق ــاع ــدة ال ـع ــام ــة ل ـن ـقــد ّ
أي ع ـمــل فني
ال ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار ظـ ــروف إن ـتــاج
ّ
هــذا العمل ،أي أن الناقد ينتقد املــادة
املـ ـع ــروض ــة ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــة .ال تـعـنـيــه
م ـيــزان ـيــة ال ـع ـمــل ،وال ص ـعــوبــة إي ـجــاد
أم ــاك ــن ال ـت ـص ــوي ــر امل ـط ــاب ـق ــة لـلـحـقـبــة
الزمنية .هــو يحكم على مــا يــراه على
الشاشة .إال أنك عزيزي القارئ في نقد
مسلسل «بــاد الـعــز» ،يجب أن تراعي
كــل ه ــذه ال ـنــواحــي لـلـخــروج بانطباع
نهائي.
مـكــث م ـشــروع «ب ــاد ال ـعــز» فــي أدراج
«مــركــز بـيــروت الــدولــي لــإنـتــاج» أربــع
س ـ ـنـ ــوات ح ـت ــى أبـ ـص ــر ال ـ ـنـ ــور أخـ ـيـ ـرًا.
واجـهـتــه عقبات وع ـثــرات كـثـيــرة ،بــدءًا
مــن نــص محمد النابلسي ال ــذي أعــاد
كـتــابـتــه وأجـ ــرى ت ـعــديــات عـلـيــه أكـثــر
مــن مــرة لــدواعــي مختلفة :مــرة بسبب
اعـتــراضــات بعض الـعــائــات البقاعية
عـلــى ع ــدم ذك ــر أح ــد أج ــداده ــم .وأم ــام
ت ـص ــاع ــد الـ ـلـ ـغ ــط ،تـ ــم ت ـغ ـي ـيــر أس ـم ــاء
الشخصيات لتجنب اإلحــراج ،فتحول
اسم الثائر يوسف حمية إلى «معني»،
وأبــو علي ملحم قاسم إلــى «محسن»،
وزين جعفر إلى «عارف» ،وفؤاد عالمة
إل ــى «م ــاج ــد» ،وتــوف ـيــق ه ــول ــو حـيــدر
وآخرين إلى فالن وفالن ...ومرة أخرى
لـيــائــم حـجــم املـبـلــغ امل ــرص ــود إلنـتــاج
هــذا العمل ،فتم حــذف بعض املشاهد
وإل ـ ـغـ ــاء خـ ـط ــوط درام ـ ـيـ ــة ك ــي يـبـصــر
املـسـلـســل ال ـن ــور ،مـمــا أث ــر عـلــى مـســار
بـعــض الـشـخـصـيــات الــرئـيـسـيــة حيث
نراها في بداية العمل تحتل مساحة
كبيرة وهي دينامو األحداث ،وإذا بها
تصبح في الحلقات األخيرة هامشية
يقتصر دورهــا على ترديد الهتافات،
وهذه إحدى ثغرات النص.
كان «مركز بيروت الدولي» أمام تحدي
ّ
إنـتــاج هــذا املسلسل فــي ظــل الحصار
امل ـفــروض على قـنــاة «امل ـنــار» (إنــزالـهــا
عــن قـمــري «عــرب ـســات» و«نــايـلـســات»)
وبــال ـتــالــي خـســارتـهــا ع ــددًا كـبـيـرًا من
مشاهديها خــارج لبنان وحتى داخل
ل ـب ـنــان م ـمــن ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى مــوزعــي
الـكــابــل ملـشــاهــدة الـقـنــاة .ه ـكــذا ،لجأت
إل ــى ص ـف ـحــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
لـتـعــويــض ذل ــك .وك ــان الـتـحــدي أيضًا
ل ــدى جـمـيــع الـعــامـلــن ف ــي ه ــذا العمل
من جهة إنتاج أو من فنيني وممثلني
هــو أن يبصر العمل الـنــور مهما كان
ّ
الـثـمــن .لــذلــك ،يمكن الـقــول ب ــأن العمل
أنجز بكمية حب كبيرة غطت على كل

ما واجه هذا املسلسل من صعوبات.
أولـ ــى ال ـص ـعــوبــات تـمـثـلــت ف ــي إيـجــاد
األماكن املطابقة لتلك الحقبة ()1925
ّ
فــي ظــل التغير الكبير الــذي حــدث في
لبنان ،فتكاد ال تجد مترًا واحدًا ليس
فـيــه عــامــود كـهــربــاء أو طــريــق اسفلت
أو ب ـن ــاي ــات ك ـب ـي ــرة .ح ـت ــى ف ــي ال ـق ــرى
التي يفترض أن تحافظ على طابعها
الريفي ،أصبحت األبنية أربــع طبقات
وما فوق ،إضافة إلى تناقص األشجار
إل ــى ح ـ ّـد االنـ ـق ــراض وغ ـ ــزو اإلسـمـنــت
ً
للطبيعة .فمثال ،احتاج تصوير مشهد
على غــديــر م ــاء ،بحثًا ألكـثــر مــن شهر
إلي ـ ـجـ ــاده .وع ـن ــدم ــا ل ــم ي ــوفـ ـق ــوا ،لـجــأ
املخرج إلى حيلة تصوير أحد مخارج
اآلبــار االرتــوازيــة في سهل البقاع عبر
زاوي ــة معينة وتضييق ال ـكــادر كــي ال
ي ـظ ـهــر م ــا ي ــوج ــد ف ــي خـلـفـيـتــه وعـلــى
فرض
جوانبه .حجم اللقطات الضيقة ّ
ن ـف ـس ــه ع ـل ــى ع ـم ــل امل ـ ـخـ ــرج ل ـي ـت ـجــنــب
ّ
املوجودة في كل مكان.
إظهار الحداثة
ّ
الصعوبة الثانية تمثلت في امليزانية
امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة ج ـ ـ ـ ـدًا لـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ـمـ ــاثـ ــل مــن
األع ـم ــال ،ف ـكــان الـشـعــار األزلـ ــي «جــود
م ــن املـ ــوجـ ــود» ه ــو الـ ـط ــاغ ــي .رغـ ــم أن
هــذا الـقــول لــم يكن يضيره االستعانة
بمدقق لهجات لتمكني بعض املمثلني

من أدائهم بشكل صحيح بدل اللجوء
إلــى االجـتـهــادات الشخصية كما فعل
املمثل عمار شلق (محسن) فجاء نطقه
أحيانًا لبعض الكلمات كاريكاتوريًا.
بعض املمثلني اآلخــريــن لم يوفق أبدًا
بأدائه للهجة ،والبعض اآلخر لم يوفق

يسجل له تمسكه بتضمين
أعماله رسائل عن الكرامة
والعزة والمقاومة

ربما هذا
الدور هو
أجمل ما
لعبه أحمد
الزين في
حياته

حـتــى ب ــأدائ ــه للشخصية كـكــل وليس
فقط اللهجة.
ّ
رغ ــم أن ه ــذا ه ــو الـعـمــل األول ال ــذي
يوقعه عاطف كيوان كمخرج ،إال أنه
أظهر براعة الفتة في جمال الصورة
ومعالجة النص الــذي كــان فــي قسم
ك ـب ـيــر م ـنــه ي ـح ـمــل رس ــائ ــل م ـبــاشــرة
ال تخلو مــن اإلطــالــة وال ـح ـشــو .بــرع
كيوان في تظهيرها بطريقة جميلة
تبعد املشاهد عــن املـلــل ،كما حصل
فـ ــي م ـش ـه ــد رسـ ــالـ ــة س ـل ـط ــان بــاشــا
األطــرش إلــى فعاليات وثــوار بعلبك
الهرمل .إذ جاء اإلخراج رائعًا يصلح
معه أن يقدم املشهد كفالش منفصل

يوسف الخال في «أدهم بيك»

يبث بشكل دوري.
كما يسجل لــه إيـجــاد الحلول ملشاكل
ّ
مستعصية في ظل امليزانية املحدودة
ج ـ ـ ـدًا .ك ـ ــان واضـ ـح ــا ك ـم ـيــة ال ـح ـمــاســة
والتعب والكفاح ليبصر مولوده األول
ال ـنــور فــي زم ــن قـيــاســي .والــافــت كــان
كمية الحب التي صنع فيها هذا العمل
مــن الجميع ،ر ُغــم ضيق الـيــد والــوقــت
القياسي الذي أنجز فيه .إال أن تحدي
إخــراجــه لـلـنــور وإي ـصــال رســالـتــه إلــى
املتلقي كــان هو الطاغي .كــان الجميع
ّ
مؤمنًا أن ما يفعله هو نوع من أنواع
املـ ـق ــاوم ــة ،ك ــأن ــه ي ـج ــاه ــد ع ـل ــى إح ــدى
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ...إض ــاف ــة إلـ ــى اإلحـ ـس ــاس
ال ـع ــال ــي ال ـ ــذي ط ـبــع غــال ـب ـيــة امل ـشــاهــد
فنجح في أن يصل أحيانًا إلى املشاهد
واص ـطــدم أحـيــانــا كثيرة بضعف أداء
بعض املمثلني.
وال ـســؤال الــذي يـطــرح نفسه هنا على
املـ ـخ ــرج :ع ـلــى أي أس ـ ــاس ت ــم اخ ـت ـيــار
بـعــض املـمـثـلــن ألداء بـعــض األدوار؟
هــل هــو مــن اخـتــارهــم أم فــرضــوا عليه
أم ماذا؟
ضعف األداء واضح جدًا ،وقد أضعف
كثيرًا من قوة املشاهد .يكفي أن نتخيل
هذه املشاهد مع ممثلني آخرين وبأداء
مـخـتـلــف .كــم ك ــان رف ــع ذل ــك مــن مكانة
املـسـلـســل؟ مــن هـنــا أتــوجــه ب ـنــداء إلــى
«م ــرك ــز بـ ـي ــروت» بـ ــأن ال ـت ـم ـث ـيــل لـيــس
«ش ـغ ـل ــة الـ ـل ــي م ــا الـ ــو ش ـغ ـل ــة» أو مــن
ي ـحــب ال ـظ ـه ــور ع ـلــى ال ـش ــاش ــة ،هـنــاك
الـعــديــد مــن خــريـجــي مـعــاهــد التمثيل
الذين يحتاجون إلى فرصة بإمكانكم
االستعانة بهم .وهــذا الـكــام ال يعفي
املـ ـخ ــرج م ــن م ـس ــؤول ـي ـت ــه ع ــن ان ـت ـقــاء
املمثلني وعن القبول بهكذا أداء.
ّ
إال أن «بـ ــاد ال ـع ــز» ش ـهــد أي ـضــا على
عبقرية بعض املمثلني وأدائهم املبهر،
م ـث ــل أحـ ـم ــد الـ ــزيـ ــن ب ـ ــأدائ ـ ــه ال ـس ــاح ــر
ل ـش ـخ ـص ـيــة «ن ـظ ـم ــي ب ـ ـيـ ــك» ،إذ تــألــق
بشكل أخــاذ ،وراح يلعب بكل حواسه
وكــام ـيــرا عــاطــف ك ـي ــوان تـتـجــول على
م ـع ــال ــم وجـ ـه ــه ،وع ـي ـن ـي ــه ،وحــاج ـب ـيــه
وف ـم ــه .ك ــان يـفـيــض مـنـهــا اإلح ـس ــاس.
رب ـم ــا ه ــذا ال ـ ــدور ه ــو أج ـم ــل م ــا لعبه
أحمد الزين في حياته.
وكان هناك أيضًا الفنان سمير شمص
الذي أبدع بأدائه ّ
حد التألق وبيار داغر
الـقــديــر والـجـمـيــل دوم ــا ،وع ـمــار شلق
ال ــذي أعـطــى للعمل هيبة ول ــو خانته
الـلـهـجــة أح ـيــانــا ،وج ــان قـسـيــس الــذي
ف ــاض بــاألحــاسـيــس ،وج ـمــال حـمــدان،
وختام اللحام ،وعلي منيمنة ،وحسام
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،وس ـ ـعـ ــد ح ـ ـم ـ ــدان ،وعـ ـب ــدو

ش ـ ــاه ـ ــن ،وح ـ ـسـ ــن فـ ـ ــرحـ ـ ــات ،وروزي
الخولي ،وسارة قصير بأدائهم الرائع.
وك ــان ســامــي أب ــو ح ـم ــدان (ع ـبــد الـلــه)
ب ـ ـح ـ ـضـ ــوره الـ ـجـ ـمـ ـي ــل رغ ـ ـ ــم ارتـ ـب ــاك ــه
ال ـ ــواض ـ ــح مـ ــن ال ـل ـه ـج ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـي ــدت
ّ
إمـكــانـيــاتــه بشكل كـبـيــر ،إال أن ه ــذا ال
يمنع من استشراف مستقبل باهر له.
أما نجم العمل وجوهرته بدون منازع،
ف ـكــان املـمـثــل سـعـيــد ســرحــان (رزوق)
بأدائه املبهر والعبقري الــذي يعطينا
درسًا بأن التمثيل ليس حفظ الجملة
وتسميعها أمام الكاميرا .التمثيل هو
إحـ ـس ــاس وخ ـل ــق شـخـصـيــة ولـبـسـهــا
واالهتمام بــأدق تفاصيلها :مشيتها،
طــريـقــة كــامـهــا ،حــركــاتـهــا ،مالبسها،
ومـ ـف ــرداتـ ـه ــا .كـ ــل ه ـ ــذا أت ـق ـن ــه سـعـيــد
سرحان وأكثر.
ّ
فــي ال ـعــودة إل ــى ال ـنــص ،ال شــك فــي أن
محمد النابلسي هو من كتاب الدراما
الــذيــن يحملون همًا وطنيًا وأخالقيًا
واجتماعيًا .وفي «بالد العز» بدا جليًا
هذا ّ
الهم ،فلم يكتف بكتابة هذا التاريخ
ً
بــل ذهــب إلــى أرض الــواقــع متنقال من
ق ــري ــة إل ـ ــى أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـجــل ال ـق ـصــص
والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات مـ ــن فـ ـ ـ ِّـم أح ـ ـفـ ــاد هـ ــؤالء
األب ـطــال وه ــذا ُيـسـجــل لــهُ .
ويـسـجــل له
أيضًا تمسكه بتضمني أعماله رسائل
عن الكرامة والعزة واملقاومة والوحدة
ّفي هــذا الزمن الــرديء .إال أنني أعتقد
أنه يجب أن يعمد إلى الكتابة بطريقة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ف ــال ـع ـص ــر ع ـص ــر الـ ـص ــورة
ولـيــس عـصــر ال ـكــام ،أي االبـتـعــاد عن
املطوالت الخطابية ما أمكن.
ال بـ ــد ل ـن ــا فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة إال أن ن ـقــدر
عــالـيــا جـهــود «مــركــز ب ـيــروت الــدولــي»
ورســال ـتــه الـفـنـيــة ال ـتــي تـسـعــى لحفظ
تاريخ وهوية بالدنا ،ولبث قيم العزة
والـ ـك ــرام ــة وروح املـ ـق ــاوم ــة ،رغ ـ ــم كــل
الحصار والتضييق ومحاولة الخنق
اإلعــامــي إلخـفــاء هــذا الـصــوت .يخرج
«مركز بيروت» من تحت هذا الحصار
وي ـ ـض ـ ــرب يـ ـ ـ ــده عـ ـل ــى الـ ـ ـط ـ ــاول ـ ــة ب ــأن
«نـحــن هـنــا .ال يمكنكم خنقنا ،وإنـنــا
ً
وبــإم ـكــانــات مـتــواضـعــة أنـجــزنــا عمال
نـجــح بـحـصــد نـسـبــة مـتــابـعــة ال بــأس
بها رغم كل الحصار املفروض علينا.
سنبقى شعلة املقاومة وجذوتها».
ّ
ي ـ ـحـ ــق ل ـل ـم ـخ ــرج عـ ــاطـ ــف ك ـ ـيـ ــوان أن
يفتخر بإنجازه األول .رغم كل الظروف
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،ت ـم ـك ــن مـ ــن إخ ـ ــراج ـ ــه عـلــى
ن ـحــو م ـش ــرف وي ـس ـت ـحــق ك ــل الـتـقــديــر
هو وفريق عمله املساعد .فكان «بالد
ّ
ّ
العز» يوم عزت البالد.
ممثل لبناني

