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الكوميديا السورية تلتفّ على الواقع األليم
عمالن ينهالن من
الوضع السوري القاتم،
ّ
ليحواله فرجة ذكية
وممتعة على الشاشة.
ّ
«بقعة ضوء ّ »10و «ضبوا
الشناتي» يتوغالن في الجراح،
من دون أن تثقل املادة
الدرامية كاهل املشاهد
وتزيد حالة البؤس التي
يعيشها
وسام كنعان
«ال��درام��ا ف��ي ه��ذا الشهر أك�ث��ر م��ن الهم
ع� �ل ��ى ال � �ق � �ل ��ب» ي �ه �م ��س ل� �ن ��ا ص �ح��اف��ي
س � ��وري ن� ��زح إل� ��ى ل �ب �ن��ان ،م ��ن دون أن
ي �خ �ف��ي ح ّ��رص ��ه ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة أع �م��ال
ب�ل�اده .لكنه أك�ث�رًا ح��رص��ًا على مواكبة
الكوميديا املستوحاة من صلب الجرح
الذي أصاب مدينة الياسمني منذ أربع
س � �ن ��وات« .ض � ّ�ب ��وا ال �ش �ن��ات��ي» مل �م��دوح
ح �م��ادة وال �ل �ي��ث ح �ج��و ،و«ب �ق �ع��ة ض��وء
ّ
 »10مل �ج �م��وع��ة ك ��ت ��اب وامل � �خ ��رج ع��ام��ر
ف�ه��د ه�م��ا ال�ع�م�لان ال�ك��وم�ي��دي��ان ال�ل��ذان
أن�ت�ج�ت�ه��ا «س �م��ا ال� �ف ��ن» .وق ��د اع�ت�م��دت
ب�ش�ك��ل أس��اس��ي ع�ل��ى ال �ظ��رف ال �س��وري
الجديد لخلق مزيج من الفرجة املمتعة
وال� �ك ��وم� �ي ��دي ��ا ال� � �س � ��وداء ف� ��ي م �ح��اول��ة
التوغل في هموم السوريني وجراحهم،
ل�ك��ن م��ن دون أن ت�ث�ق��ل امل� ��ادة ال��درام�ي��ة
ك ��اه ��ل امل �ش��اه��د وت ��زي ��د ح ��ال ��ة ال �ب��ؤس
ال�ت��ي يعيشها .بعد خمس حلقات من
ّ
«ضبوا الشناتي» ،نكتشف حالة نجاح
ف��ري��دة للنص ال ��ذي ي�ب��دو ن�ج��م العمل،
إل� ��ى ج ��ان ��ب أداء :ب �س ��ام ك ��وس ��ا ،أي �م��ن
رض��ا ،أم��ل ع��رف��ة ،ضحى ال��دب��س ،قاسم
ملحو ،أحمد األحمد ،أيمن عبد السالم
ول��وري��س ق��زق .رغ��م إقامته ف��ي روسيا
ّ
ح��ب «ض�ي�ع��ة
م �ن��ذ س� �ن ��وات ،إال أن ص��ا ّ
ض��اي �ع��ة» ن �ج��ح ف ��ي ال� �ت ��وغ ��ل ف ��ي أح��د
هواجس السوريني هذه األيام والتوقف
ع�ن��د ع��ائ�ل��ة ت�ق�ي��م ف��ي دم �ش��ق ال�ق��دي�م��ة،

أمل عرفه في مشهد من مسلسل ّ
«ضبوا الشناتي»
ّ
ً
علها تكون مثاال يمكن أن يعمم على
السوريني الذين ال يزالون قابعني تحت
سطوة الحرب .مفارقات الفتة وحوارات
جريئة تدور بني أفراد العائلة الواحدة
امل �ن �ق �س �م��ة ب�ي�ن م ��ؤي ��د ل �ل �ن �ظ��ام ن�ت�ي�ج��ة
اس �ت �ف��ادت��ه م �ن��ه ،وم� �ع ��ارض متحمس
إلسقاطه وإق��ام��ة ال�ع��دال��ة االجتماعية،
وب �ي�ن رم� � ��ادي ال ي �ظ �ه��ر م��وق �ف��ًا تلهمه
شبكة اإلنترنت ف��ي ح��وارات��ه ،وأغلبية
ص��ام�ت��ة ت�ج�س��ده��ا االب �ن��ة (أم� ��ل ع��رف��ة)
ال�ت��ي ت�ث� ّ�ب��ت دائ �م��ًا طبقًا نحاسيًا على
رأس �ه��ا خ��وف��ًا م��ن ال �ق��ذائ��ف ،ف��ي إش��ارة
رشيقة إلى غياب األمان وضياع الوطن
الذي يعتبر سقف البيت لبنته األولى.
في الحلقات الخمس األول��ى من العمل
الكوميدي االجتماعي ،نحن أمام فرجة
ذكية وممتعة منسجمة كليًا مع الواقع
الجديد ،وخصوصًا مع أصوات القصف

باسم ياخور وأيمن
يمران على الغزو
رضا ّ
وتجار الحرب
التكفيري ّ
والفساد الجديد

ال ��ذي ال ي�ت��وق��ف ع�ل��ى خلفية امل�ش��اه��د،
وج��رأة الحوارات وجدتها على الدراما
ال �س��وري��ة .ل �ك��ن م��ا أف �س��د ه ��ذه ال�ف��رج��ة
أح�ي��ان��ًا ه��و عجز امل�خ��رج ع��ن التصرف
في هذه الحوارات كما ينبغي له وإعادة

ك�ت��اب�ت�ه��ا ب�ل�غ��ة ال �ص��ورة ل�ل�ح�ف��اظ على
ّ
تشويقها ومتعتها مهما ط��ال��ت .ك��أن
حجو يثبت كاميرته ،ويستكني لنص
ق ��وي وأداء ممثلني م�ب��دع�ين .م��ع ذل��ك،
ي�ب�ق��ى ال�ع�م��ل واح � �دًا م��ن أب� ��رز األع �م��ال
ال� �س ��وري ��ة ه � ��ذا امل ��وس ��م ب �ع��دم��ا ت�م�ك��ن
م��ن تكثيف ال �ح��رب ف��ي ع��ائ�ل��ة س��وري��ة،
فغالبية املشاهدين السوريني يتمنون
مل ��ة ت �ش �ب��ه ج �م �ع �ت �ه��م ف ��ي ب �ي��ت واح � ��د،
ول��و غ��اب عنهم األم��ان وسيطر عليهم
هاجس الهجرة ،فقد صار الشتات سيد
املوقف.
ع �ل��ى م�ق�ل��ب آخ� ��ر ،ي �ت��أل��ق «ب �ق �ع��ة ض��وء
 »10ل �ع��ام��ر ف �ه��د ب �ع��دم��ا ت��وق��ف ال �ع��ام
املاضي نتيجة إص��رار الشركة املنتجة
ع �ل��ى ال �ت �ص��وي��ر ف ��ي دم� �ش ��ق ،ول ��م يكن
ال ��وض ��ع األم �ن ��ي ي��وم �ه��ا ي�س�م��ح ب��ذل��ك.
ع� � ��اد امل� �س� �ل� �س ��ل ال � �س� ��اخ� ��ر ه� � ��ذا ال� �ع ��ام
بلوحات عالجها حازم سليمان ،إضافة
إل ��ى ك�ت��اب�ت��ه اس�ك�ت�ش��ات «غ � �دًا ن��رت�ق��ي»
وي�ج�س��ده��ا أي�م��ن رض��ا وق��اس��م ملحو.
نتوقف مع الثنائي الجديد أمام عاملني
ف��ي م�ط�ب�ع��ة ي��راق �ب��ان ال �ح �ي��اة بحلتها
الجديدة املوشحة بالدم ،لكن من وجهة
نظر الفقراء وال��دراوي��ش .بسبب قسوة
الطرح ،يكون املشاهد أمام حالة تأمل،
ن� ��ادرًا م��ا ت�ت�م�ك��ن ال ��درام ��ا م��ن تحفيزه
عليها .تمكن فهد من جمع الثنائي الذي
أس ��س ه ��ذا امل�س�ل�س��ل ع ��ام  2000وه�م��ا
ب��اس��م ي��اخ��ور وأي�م��ن رض��ا لنتابعهما
في لوحات مشتركة تستقي من الغزو
ال �ت �ك �ف �ي��ري ل� �س ��وري ��ا وت � �ج� ��ار ال� �ح ��رب
ً
وال �ف �س ��اد ال �ج��دي��د ل �ل �م �س��ؤول�ين م� ��ادة
أساسية ل�ه��ا .تتخلل العمل التقاطات
ذك�ي��ة ف��ي ل��وح��ة «أن ��ا ش��و» ع��ن ن�م��وذج
ّ
س� ��وري ،رب �م��ا ي�ش��ك��ل ال�غ��ال�ب�ي��ة ال �ي��وم،
ف�ه��و ي��رف��ض ك��ل األط � ��راف امل�ت�ص��ارع��ة.
ل�ك��ن ي��ؤخ��ذ ع�ل��ى امل �خ��رج وض ��ع صفير
تقليدي لتشفير بعض الكلمات ،ربما
ك�ن��وع م��ن االح�ت�ي��ال ع�ل��ى ال��رق��اب��ة .كما
ي��ؤخ��ذ على ال�ش��رك��ة املنتجة التصوير
ف��ي ش��وارع م�ح��ددة ف��ي دمشق وأماكن
داخلية.
* «ب�ق�ع��ة ض ��وء» 00:00 :ع�ل��ى «فلسطني»
و 20:00على «سما» و 20:20على «املنار»
* «ضبوا الشناتي» 19:00 :على  lbciو1:30
على «تالقي»

«عشرة عبيد صغار» ُيضحكنا وال يرعبنا!

زكية الديراني

ت�ج�ل��س ع�ب�ل��ة (م� �ي ��راي أب ��ي ج��رج��س)
ف ��ي ال �س��ري��ر م �ض� ّ�رج��ة ب ��ال ��دم ،ف�ي�ب��دأ
زوج� � �ه � ��ا س� �ل� �ي ��م ب� ��ال � �ص� ��راخ (ط ��ون ��ي
ن�ص�ي��ر) ح��زن��ًا ع�ل��ى زوج �ت��ه امل �غ��دورة،
بينما ت�ح� ّ�دق الطبيبة ل��ورا العاليلي
(امل� �م� �ث� �ل ��ة ت� �ق�ل�ا ش � �م � �ع� ��ون) ب� �ن� �ظ ��رات
ُ
ق��ات�ل��ة إل��ى ال�ح��اض��ري��ن ،ك��أن�ه��ا تخفي
أم � �رًا م��ا ع��ن ال �ج��ري �م��ة .ت �ل��ك ال�ل�ق�ط��ات
كانت م��ن مشاهد القتل التي تسيطر
ع�ل��ى م�س�ل�س��ل «ع �ش��رة ع�ب�ي��د ص�غ��ار»
(م �ع��ال �ج��ة ط ��ون ��ي ش �م �ع��ون وإخ � ��راج
إيلي حبيب وإن�ت��اج «م��روى غ��روب»)
ال ��ذي ي �ع��رض ي��وم�ي��ًا ع�ل��ى ق �ن��اة .mtv
ّ
منذ الحلقة األول��ى ،يبدو بوضوح أن
معالم الخوف مسيطرة على األبطال
(ت � �ق�ل��ا ش � �م � �ع� ��ون ،ك� � ��ارل� � ��وس ع� � � ��ازار،
بريجيت ي��اغ��ي ،ريتا ح��رب ،زي��اد أبو
عبسي ،جورج شلهوب وغيرهم) ،من
دون ّ
أي سبب مقنع لتلك الحالة .ذلك
ال�خ��وف ال��ذي يغلب على الضيوف الـ
 10من املشهد األول للمسلسل ،يبدو
جليًا عندما ّ
ّ
يلبون دعوة إلى عشاء في
فيال على جزيرة نائية ،فتبدأ عملية
قتلهم ،ال��واح��د ت�ل��و اآلخ ��ر .م��ع تتابع
الحلقات ،يتبينّ أن املسلسل عبارة عن
مجموعة مشاهد مخيفة مقتبسة من
أف�ل�ام رع ��ب م �ع��روف��ة ،م��زج�ه��ا امل�خ��رج
معًا ،وق� ّ�دم لقطات دم��وي��ة بحتة .هذه
ُ
بالخوف،
الخلطة ل��م تشعر امل�ش��اه��د
ّ
وغالبًا ما ال تبدو عليه عالمات التأثر

كارلوس عازار في مشهد من املسلسل
بالدماء ،كأنه يعرف النتيجة مسبقًا.
وق � ��د وص � ��ف ال �ب �ع��ض ت �ل��ك ال �ل �ق �ط��ات
ب��أن �ه��ا م �ض �ح �ك��ة وال ت �ث �ي��ر ال� �خ ��وف،
وخ � � ّص� ��وص� ��ًا م� �ش ��اه ��د ال � ��رع � ��ب ال �ت��ي
ّ
ت�ص��ن��ف مل��ن ه��م دون س ��ن ال� �ـ  .18كما
دخ ��ل «ع �ش��رة ع�ب�ي��د ص �غ��ار» ف��ي فلك
الروتني وامللل ،فاملتابع يعرف جيدًا أن
األبطال في النهاية سيقتلون جميعًا،
وأن املسلسل ال يحتاج إل��ى  30حلقة
ل�ت�ص�ف�ي��ة  10أش �خ ��اص .ل��م تتجانس

امل��وس �ي �ق��ى ال �ت �ص��وي��ري��ة ل �ل �ع �م��ل م��ع
املشاهد ،ومن املعروف أن للموسيقى
ال��دور ّ
األول واألخير في األعمال التي
ّ
تنتمي إلى الرعب ،فذلك الفن تحفظه
األذن أكثر من العني ،ويخلق انطباعًا
ق ��وي ��ًا ،وت �ب �ق��ى امل��وس �ي �ق��ى خ ��ال ��دة في
أذهاننا.
ع �ن ��د ال �ك �ش ��ف ع� ��ن ت �ف��اص �ي��ل «ع �ش ��رة
ع �ب �ي��د ص� �غ ��ار» ف ��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
أقيم قبل أي��ام (األخ�ب��ار ،)2014/6/25

أوضح املنتج مروان حداد أن مشروعه
ل�ي��س ش�ب�ي�ه��ًا ب��امل�س�ل�س��ل ال ��ذي ع��رض
ع �ل��ى «ت �ل �ف��زي��ون ل �ب �ن ��ان» ع� ��ام ،1974
ول�ي��س م��أخ��وذًا م��ن رواي ��ة And Then
ّ There Were Noneللبريطانية آغاتا
كريستي .بالطبع ،فضل حداد استباق
الهجوم على مشروعه ال��ذي استغرق
نحو خمسة أشهر من التصويرّ ،
وقدم
الحجج والبراهني بأن املسلسل مغاير
ت �م��ام��ًا ل �س��اب �ق��ه ،وال م �ج��ال ل�ل�م�ق��ارن��ة
بينهما .ولكي ُيبعد الشبهات عن عمله
الجديد ،كتب حداد في ّ
مقدمة املسلسل
«م ��ن أج � ��واء رواي � ��ة آغ ��ات ��ا ك��ري �س �ت��ي»،
فالفرق كبير بني األج��واء واالقتباس.
ل�ك��ن ال �س��ؤال ال ��ذي ي�ط��رح ن�ف�س��ه ،مل��اذا
جرى االحتفاظ بتسمية «عشرة عبيد
ص �غ��ار» ،إذا ك��ان ال�ع�م��ل ال��ذي ُي�ع��رض
حاليًا ليس نسخة ثانية ع��ن القديم؟
كل هذه األقاويل لم تمنع النقد السلبي
ال� ��ذي ت �ع� ّ�رض ل��ه امل�س�ل�س��ل واع �ت �ب��اره
ّ
مخيبًا ل�لآم��ال ،ول�ك��ن ه��ذا ال يمنع أن
املمثلني فيه لعبوا أدوارهم بكل حنكة
وخ �ب��رة ،وك��ان��وا على ق��در املسوؤلية،
رغ��م ك��ل ال�ه�ف��وات ال�ت��ي ت�ح��دث ف��ي ّ
أي
مسلسل .في املحصلة ،إن «عشرة عبيد
صغار» أشبه بفيلم رعب خفيف ،لكن
املشاهد أذكى من مخرجه ،ألنه يعرف
ّ
ّ
مجرد تمثيلية
أن كل الذي يحدث هو
ً
والحقيقة مغايرة فعال!
«عشرة عبيد صغار» يوميًا  21:45على قناة
mtv

◄ عبر حسابه على الفايسبوك ،قال
ع ��اط ��ف ع �م ��ار أح� ��د أب� �ط ��ال م�س�ل�س��ل
«صديق العمر» (كتابة ممدوح الليثي)
ّإن ال��رق��اب��ة ح��ذف��ت ال�ع��دي��د م��ن املشاهد
ً
التي ق��د تثير ج��داال سياسيًا .وأوض��ح
ّ
أن��ه ج��رى دم��ج الحلقتني ال �ـ  6وال �ـ  7في
العمل الذي يؤدي بطولته جمال سليمان
ّ
وب ��اس ��م س� �م ��رة ،ع �ل �م��ًا أن � ��ه م ��ن إخ� ��راج
عثمان أبو لنب.
◄ ق��ال ال�ف�ن��ان امل�ص��ري ب��اس��م سمرة
ف��ي ح ��وار م��ع اإلع�لام�ي��ة س�م��ر يسري
في برنامج «ليلة» على قناة «النهار»
(ي��وم �ي��ًا  ،)19:30إن م �ع �ظ��م ال�ف�ن��ان�ين
ال��ذي��ن ي�ظ�ه��رون م��ع امل�م�ث��ل رام ��ز ج�لال
في برنامجه «رامز قرش البحر» (mbc
م�ص��ر) على علم مسبق باملقلب ،وإن��ه
سبق أن اعتذر عن عدم املشاركة فيه.
◄ ان �س �ح �ب��ت امل �م �ث �ل��ة امل �ص��ري��ة ران �ي��ا
ي� ��وس� ��ف (ال� � � �ص � � ��ورة) م � ��ن م �س �ل �س��ل
«األخ ��وة» (كتابة ل��واء ي��ازج��ي ومحمد
الدين السبيعي
أبو اللنب وإخ��راج سيف ّ
وسيف الشيخ نجيب) ،وح��ل��ت مكانها
املمثلة االردن �ي��ة م�ي��س ح �م��دان .وب��ررت
ي��وس��ف خطوتها االخ�ي��رة بأنها ج��اءت

نتيجة تهميشها في العمل على حساب
نجمات أخ��ري��ات ،ب��االض��اف��ة إل��ى حذف
عدد من مشاهدها بحسب قولهاُ .يذكر
ّأن «األخ ��وة» يتألف م��ن  90حلقة ،وهو
من بطولة تيم حسن وباسل خياط وأمل
ب �ش��وش��ة ،وي �ع��رض ح��ال�ي��ًا ع�ل��ى قناتي
«أبو ظبي األولى» و .lbci
◄ ط��رح ال�ف�ن��ان ال�س�ع��ودي ع�ب��د ال��رب
ادري ��س ان�ش��ودت��ه الرمضانية بعنوان
«ح�ي��ا ال�ل��ه رم �ض��ان» (أل �ح��ان إدري��س
وك �ل �م��ات ع�ل��ي ال �غ��ام��دي) ،وت �ب��ث حاليًا
على مختلف القنوات العربية.
ّ
◄ ي� �ح ��ل امل �م �ث��ل أم� �ي ��ر ك � � ��رارة ال�ل�ي�ل��ة
( )23:00ض �ي �ف��ًا ع �ل��ى ب��رن��ام��ج «وال
تحلم» («الحياة» املصرية) الذي ّ
يقدمه
ّ
ن �ي �ش��ان دي��ره��اروت �ي��ون �ي��ان .وي �ت �ح��دث
الفنان عن آخر أعماله التي ّقدمها العام
الحالي ،وكذلك يدلي برأيه باألحداث التي
شهدتها مصر أخيرًا.
◄ تتحضر االع�لام�ي��ة امل�ص��ري��ة وف��اء
الكيالني لتقديم موسم ثان من برنامج
«الحكم» ( )1mbcبعد شهر رمضان.
وك��ان��ت ال�ك�ي�لان��ي ق��د ح ��اورت ع ��ددًا من
النجوم في املوسم األول ،ومن املتوقع أن
ّ
تسجل قريبًا حلقات م��ع وائ��ل كفوري
وعاصي الحالني وغيرهما.
◄ ّ
شن امللحن واملغني املصري عمرو
مصطفى هجومًا على املمثلة التونسية
ه � �ن ��د ص � �ب � ��ري ب� �س� �ب ��ب م �س �ل �س �ل �ه��ا
«إمبراطورية م�ين» (كتابة غ��اده عبد
ال� �ع ��ال إخ� � ��راج م��ري��م اب� ��و ع � ��وف) ال ��ذي
يتناول أح��داث «ث��ورة  25يناير» .وغ� ّ�رد
م�ص�ط�ف��ى ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه ع � ّل��ى ت��وي�ت��ر
ً
«إرحمينا إنفعاالت ،ومل��ي نفسك
قائالّ :
مل��ا بتتكلمي ع��ن م�ص��ر .ماشفتلكيش
م�س�ل�س��ل وال ف�ي�ل��م م �ع��ارض أي ��ام زي��ن
ال� �ع ��اب ��دي ��ن ب� ��ن ع � �ل ��ي ،ف� ��ي ب � �ل ��دك ال �ل��ي
إتدهورت تمامًا عن زمان» .بدورها ّ
ردت
بطلة «عايزه اتجوز» على الهجوم قائلة
«إنه افتراء وكذب».

