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ثقافة وناس

تلفزيون

تحت المجهر

عودة إلى نجم الموسم الرمضاني

ّ
المتخيلة
في «الهيبة» تلك القرية الحدودية
مع سوريا ،تدور األحداث في بيئة بقاعية ،تحاكي
مشاهد مليئة
الخارجين عن القانون وعوالمهم.
ّ
باألكشن ،والسالح ،والثأر ،وحياة العشائر مطعمة بقصة
حب ،استطاعت أن تأسر المشاهدين طيلة شهر رمضان.
ما األسباب التي أسهمت في نجاح العمل بهذا الشكل
غير المسبوق؟ ما الذي جذب الجمهور إليه؟ ما خطورة
التماهي مع جماعات خارجة عن القانون ،وبيئة قلقة
دومًا على مصيرها ،ومتأهبة لدفع أي مكروه يصيب
عشيرتها؟ سلسلة إشكاليات ،اجتماعية ،نفسية ،وإعالمية،
نحاول اإلجابة عنها في هذا التحقيق
زينب حاوي
بني عشرات األعمال الرمضانية التي
ّ
تصدر
عرضت في املوسم الرمضاني،
م ـس ـل ـســل «ال ـه ـي ـب ــة» (كـ ـت ــاب ــة ه ـ ــوزان
ّ
عكو -إخراج سامر البرقاوي) ،حلقات
النقاش ،والتداول الشعبي.
ت ــواك ــب ع ــرض املـسـلـســل م ــع مــاكـيـنــة
إعــام ـيــة ضـخـمــة ،ب ــدأت مــن الـشــاشــة
السعودية  ،mbcوقناة  mtvاللبنانية،
ولــم تنته عند املـنـصــات االجتماعية
واملـ ـ ــواقـ ـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،وف ــورتـ ـه ــا
املقصودة وغير املقصودة على مدار
ال ـح ـل ـقــات .بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ال يمكن
لهذه الضخامة اإلعالمية والتحشيد،
أن ت ـص ـنــع ك ــل هـ ــذا ال ـض ـج ـيــج ،ال ــذي
تــرافــق مــع إنـتــاج ضخم ،وتخصيص
م ـي ــزان ـي ــة ع ــال ـي ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ب ــراع ــة
عالية في اختيار املمثلني/ات ،وتأدية
أدوراه ــم بإقناع شديد ،ال ّسيما غير
األبطال منهم (من غير الصف األول).
ق ـصــة «ال ـه ـي ـب ــة» ،ال ـق ــري ــة ال ـح ــدودي ــة
املـتـخـ ّـيـلــة مــع س ــوري ــا ،ت ــدور فــي فيال
«شـيــخ الـجـبــل» ،ضـمــن بيئة بقاعية،
تـ ـح ــاك ــي ال ـ ـخـ ــارجـ ــن ع ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون،
ّ
وتكرس أفكارًا تندرج ضمن «العادات
ّ
وتكبل
واألصول» ثقافيًا واجتماعيًا،
كــل مــن يـعـيــش فــي ه ــذه الـبـيـئــة .هــذه
الـ ـقـ ـص ــة مـ ـح ــوره ــا األك ـ ـش ـ ــن ،ول ـع ـبــة
ّ
الـســاح ،وال ـثــأر ،مطعمة بقصة حب،
تتكرس في الحلقات األخيرة .من هنا،

ّ
كانت األح ــداث محط اهتمام شعبي،
وانـ ـج ــذاب واف ـت ـتــان الف ـت ــن ،أك ــان في
القصة أو فــي أداء املـمـثـلــن/ات ،على
رأس ـه ــم ال ـن ـجــم الـ ـس ــوري ت ـيــم حـســن.
األخـ ـي ــر يـ ـش ــارك ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة على
التوالي في بطولة مشتركة مع زميلته
نـ ــاديـ ــن ن ـج ـي ــم ،ت ـح ــت خ ـي ـم ــة شــركــة
 Cedars Art Productionامل ـعــروفــة بـ
ّ
«صباح إخوان» .املمثل الكاريزماتيك
ال ي ـح ـتــاج إل ــى ش ـه ــادة ف ــي حــرفـيـتــه،
وأدائ ــه العالي ،و«نحته» لهذا الــدور،
بـكــل تفصيل فـيــه وب ـهــذه الشخصية
الـ ـج ــذاب ــة املـ ــاف ـ ـيـ ــاويـ ــة ،صـ ـع ــدت إل ــى
ّ
جانبه أسماء المعة ،حتى إن بعضها
ّ
تفوق على أبطال العمل أمثال :أويس
م ـخ ـلــاتــي (صـ ـخ ــر) ،وعـ ـب ــده شــاهــن
(ش ــاه ــن) ،وســامــر ك ـحــاوي (الـ ـ ّ
ـدب).
أضـ ـ ـ ــف إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـح ـ ـضـ ــور اآلسـ ـ ــر
للنجمة السورية منى واصف .كل هذه
ّ
العمل
الـخـلـطــة ،أسـهـمــت فــي تـخــطــي
ً
حتى ًتوقعات أصحابه ،وصنعه حالة
شعبية عــارمــة ،أع ــادت إلــى أذهــانـنــا،
أج ـ ــواء الـسـلـسـلــة ال ـســوريــة الـشـهـيــرة
«ب ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـحـ ـ ــارة» فـ ــي ج ــزئـ ـه ــا األول.
حــالــة ركـبــت موجتها منابر إعالمية
وإلكترونية ،عبر استضافتها وجوه
«الـهـيـبــة» ،وأفـ ــادت مــن ه ــذه الضجة،
لتسجيل نـســب مـشــاهــدة عــالـيــة .فما
س ـ ـ ّـر «الـ ـهـ ـيـ ـب ــة»؟ وم ـ ــا هـ ــي األسـ ـب ــاب
الـتــي أسـهـمــت فــي إنـجــاحــه ،وسرقته
األض ــواء بـهــذا الـشـكــل غـيــر املـسـبــوق؟

اجـتـمــاعـيــا ،مــا ال ــذي ج ــذب الجمهور
إلــى عمل مماثل؟ مل ــاذا تــآلــف وتماثل
مـ ـع ــه إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــد؟ م ـ ــا خـ ـط ــورة
ال ـت ـمــاهــي م ــع ج ـم ــاع ــات خ ــارج ــة عن
ال ـقــانــون ،وم ــع بـيـئــة قـلـقــة دوم ــا على
مصيرها ،ومتأهبة لــدفــع أي مكروه
يصيب عشيرتها؟
على الصعيد اإلعــامــي ،هل لوسائل
املتواصل للعمل،
اإلعــام وتجييشها
ّ
دور فــي هــذا الـنـجــاح ،أم أن ــه متكامل
األوصاف ،ال يحتاج إلى ضجة تشكل
«رافعة» له؟ ما سر هذه الخلطة التي
طرحها الكاتب ،ودفــع باملشاهد إلى
التعاطف مع هؤالء؟ هل للدراما تأثير
مباشر على سلوكيات الجمهور في
ّ
ظل وقوع جرائم فردية متفرقة تزامنًا
ّ
مع شهر الصوم ،خصوصًا أن عددها
ال ــاف ــت ،أخ ـ ــرج ال ـن ـق ــاش إلـ ــى ال ـع ـلــن،
وربـ ـ ــط الـ ـت ــروي ــج ل ـل ـس ــاح ف ــي ال ـف ــن،
بــأعـمــال الـقـتــل وال ـجــرائــم ،أم أن األمــر
يحتاج إلى مدة أطول لتأكيد أو نفي
هذا الرابط؟
سلسلة أسئلة وإشكاليات ،اجتماعية
ـ ـ نفسية ـ ـ إعالمية ،أفــرزهــا «الهيبة»،
س ـ ـ ـن ـ ـ ـحـ ـ ــاول اإلج ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ع ـب ــر
اسـ ـتـ ـص ــراح اخ ـت ـصــاص ـيــن ف ــي ه ــذه
املـ ـي ــادي ــن ،وت ـف ـن ـيــد ع ــوام ــل ن ـجــاحــه،
واألثر الذي تركه على املشاهد.
فــي هــذه «املطحنة» الرمضانية التي
ينتظرها املنتجون ،والشاشات معًا،
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ــدرامـ ـي ــة،
ً
ليس سهال أن ينجح عمل واحد بهذه

أن ـه ــا ت ـن ـت ـقــد ال ـ ـ ــدور ال ـس ـط ـحــي ال ــذي
قــامــت بــه هــذه املـنـصــات فــي الحلقات
األولـ ــى ،مــن دون أن تنتظر أن تظهر
ال ـح ـب ـكــة أكـ ـث ــر ،عـ ــدا س ـل ـب ـيــة وس ــائ ــل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ال ـت ــي كـ ّـرســت
مفهوم «الصبحية» والـ ،vulgarisation
إذ نصب كل نــاشــط/ة نفسه على أنه
نــاقــد ،يحق لــه إطــاق الحكم بــأن هذا
الـعـمــل نــاجــح أو فــاشــل .وع ــن أسـبــاب
هــذه الضجة اإلعــامـيــة الكبيرة التي
راف ـقــت «الـهـيـبــة» ،تحيلنا أب ــو شـقــرا،
إلــى ماكينة الشبكة السعودية ،mbc
واإلمبراطورية اإلعالمية التي لم يكن
«دوره ــا بسيطًا» فــي تسويق العمل،
بخاصة على مستوى العالم العربي.

أما في لبنان ،فالحالة مختلفة ،بسبب
إض ــاءة املسلسل على مناطق معينة
من البقاع ،لطاملا تعاطى معها اإلعالم
ب ـطــري ـقــة م ـنـ ّـم ـطــة وس ـل ـب ـيــة أك ـ ــان فــي
األخبار أو التغطيات .أما جماهيريًا،
ّ
ف ـت ـفــنــد أبـ ــو شـ ـق ــرا ،أسـ ـب ــاب ان ـج ــذاب
املشاهدين ،إلى «الهيبة» ،وهذه البيئة
الـ ـت ــي ت ـض ــم خـ ــارجـ ــن عـ ــن الـ ـق ــان ــون.
تحيلنا إلى نظرية «اللص الشريف»،
أو «امل ـجــرم ال ـشــريــف» ،ال ــذي طـبــع في
األذهان منذ قرون ،مع أسطورة «روبن
هــود» في الـتــراث الشعبي اإلنكليزي،
ال ــذي يـسـلــب أمـ ــوال األغ ـن ـيــاء إلطـعــام
ال ـف ـق ــراء .وف ـع ـل ـيــا ،ه ــذا م ــا دأب عليه
ّ
كاتب السيناريو والقصة هوزان عكو،

تيم حسن وعبدو شاهين وسامر كحالوي ّ
وحسان مراد في مشهد من العمل

تصوير مناطق في البقاع
تعاطى معها اإلعالم
لطالما
ّ
بطريقة منمطة وسلبية
املواكبة الشعبية واإلعالمية .استطاع
«الهيبة» قطف هــذا الـنـجــاح ،وركبت
مــوج ـتــه وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام .هـ ــذا األم ــر
ال ي ـعـ ّـد «اس ـت ـث ـن ـ ً
ـاء» بـحـســب أس ـتــاذة
اإلعـ ـ ــام ف ــي «ال ـج ــام ـع ـ ًـة ال ـل ـب ـنــان ـيــة»
ّ
وفــاء أبــو شـقــرا ،مضيفة أن التعاطي
اإلع ــام ــي ي ــرك ــز ع ـ ــادة ع ـلــى األع ـم ــال
الدرامية الناجحة ،ال سيما في طور
بـحـثــه ع ــن مـ ــواد يـتـنــاولـهــا ف ــي شهر
ال ـصــوم .تنفي أب ــو شـقــرا هـنــا إسـهــام
هــذه املـنــابــر فــي إنـجــاح املسلسل ،بل
ان ـح ـصــر دوره ـ ــا ف ــي اإلضـ ـ ــاءة عـلـيــه،
وع ـل ــى ن ـجــاحــه وإثـ ــارتـ ــه ل ـل ـج ــدل .إال

بطل سكسي وشهم ...ومجرم بال إجرام
نادين كنعان
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـسـ ـب ــاق ال ــرم ـض ــان ــي
لـعــام  ،2017لــم يـعــد نـجــاح «الهيبة»
ً
قــابــا لـلـنـقــاش .فاملسلسل اللبناني
ّ
ـ ـ الـ ـس ــوري امل ـش ـتــرك شــكــل «ظ ــاه ــرة»
وح ـقــق شـعـبـيــة واس ـع ــة ،حـتــى بــاتــت
ش ـخ ـص ـي ــات ــه ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة وأح ـ ــداث ـ ــه
وبـ ـع ــض ع ـ ـبـ ــاراتـ ــه (خـ ـص ــوص ــا «م ــا

تصوير الشخصية السلبية
بطريقة جذابة من دون
أي تلميح إلى إجرامها
ت ـه ـك ـلــي ل ـل ـه ــم») جـ ـ ــزءًا م ــن أح ــادي ــث
الـ ـن ــاس ال ـي ــوم ـي ــة ف ــي الـ ــواقـ ــع وع ـلــى
مواقع التواصل االجتماعي.
لكن النتيجة الـتــي حسمتها األرق ــام
ف ــي لـبـنــان وال ـ ــدول الـعــربـيــة ال تنفي
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أخ ـ ـ ــذ مـ ـس ــاف ــة نـ ـق ــدي ــة مــن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل .نـ ـس ــب امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة ال ـع ــال ـي ــة
و«ه ـ ـ ـ ـ ــوس» املـ ـش ــاه ــدي ــن ب ــاملـ ـش ــروع

الـ ــذي ت ـش ــارك بـطــولـتــه ال ـس ــوري تيم
حـ ـس ــن وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة نـ ــاديـ ــن نـسـيــب
ّ
نجيم ال تعني أن «الهيبة» مشغول
ّ
وجيد ومتكامل على مستوى النص
وال ـس ـي ـنــاريــو واإلخـ ـ ـ ــراج ،ف ـهــو مثقل
بمشاكل جوهرية على هذه األصعدة،
ّأولها االقتباس عن أعمال تلفزيونية
وسينمائية من دون ذكر املوضوع.
ّ
ل ــم ي ـعــد خــاف ـيــا ع ـلــى أح ــد أن ه ــوزان
َ
ّ
ْ
عــكــو «اس ـت ـع ــان» بـمـسـلـســلــن وفيلم
على األقل في سبيل رسم شخصيات
وخ ـ ـطـ ــوط أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي «ال ـه ـي ـب ــة».
«جبل» (تيم حسن) يعمل تاجر سالح
ّ
ويتزعم مافيا تمامًا كما «منصور»
(م ـح ـمــود عـبــد ال ـعــزيــز) ف ــي مسلسل
«جبل الـحــال» ( 2014ـ ـ كتابة ناصر
ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ،إخ ـ ــراج عـ ــادل أديـ ــب)،
فيما يتشارك الثنائي في الكاريزما
ويـتـمـ ّـسـكــان بـمـبــادئـهـمــا ،إل ــى جانب
مساعدة أهــل املنطقة التي يفرضان
سيطرتهما عليها .وإذا أردنــا إغفال
م ـع ـض ـل ــة اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاب والـ ـتـ ـش ــابـ ــه فــي
ال ـت ـس ـم ـيــات ،ال ـب ـطــان حــري ـصــان في
تجارتهما على أال يصل السالح إلى

اإلرهابيني مع اإلصرار على االبتعاد
عــن األسـلـحــة الثقيلة .فــي «الـهـيـبــة»،
ي ـخــوض الـبـطــل م ـع ــارك ف ــي منطقته
ّ
فيما يتكل دائـمــا على أخيه األصغر
«ص ـخــر» (أويـ ــس مـخـلــاتــي) ال ـغــارق
ف ــي غـ ــرام اب ـن ــة ع ـ ّـمــه «ريـ ـم ــا» ال ـت ــي ال
تطيقه وال يستطيع طلب يدها بسبب
الخالفات بني العائلتني .في املسلسل
املـصــري ،يعتمد «منصور» على ابن
أخ ـي ــه «م ــاه ــر» (ك ــري ــم ع ـبــد ال ـعــزيــز)
الـ ـ ـ ــذي يـ ـه ــوى ابـ ـن ــة ع ـ ّـم ــه (ي ــاس ـم ــن
صـبــري) .أمــا شقيقة «جـبــل» املــدعـ ّـوة
«منى» (روزينا الذقاني) التي تعاني
م ــن زوجـ ـه ــا ال ـخ ــائ ــن ال ـ ــذي ضــرب ـهــا،
فتقابلها في «جبل الحالل» شخصية
«أمينة» (هبة مجدي) ابنة «منصور»
التي تقودها خيانة زوجـهــا (محمد
علي رزق) إلى حدود الطالق.
الـحـلــول مـكــان األب املـتــوفــى ،وال ـثــأر،
والـ ـص ــراع م ــع بـيــت ال ـع ــم ،والـضــابــط
الشاب الــذي يهدف إلــى القبض على
توجيهات من
زعيم العصابة في ظل
ّ ّ
رجل أمن أكثر خبرة وأكبر سنًا ،كلها
عوامل رئيسية مشتركة بني «الهيبة»

وف ـي ـل ــم «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» ( 2007ـ ـ ـ كـتــابــة
محمد دياب ،وإخراج شريف عرفة».
ّ
ل ــم يـكـتــف عــكــو ب ـهــذا ال ـح ــد ،ب ــل لجأ
إلــى املسلسل التركي الشهير «عشق
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء» (ب ـ ـطـ ــولـ ــة م ـ ـ ـ ــراد يـ ـل ــدري ــم،
ونورغول يشيلتشاي) الذي عرضته
م ـ ـح ـ ـطـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ش ـ ّب ـكــة
ال ـس ـع ــودي ــة .ف ــي ال ـع ـمــل ال ـ ــذي وق ـعــه
امل ـخــرج ق ــدرت سـبــانـجــي ومجموعة
ّ
كـ ــتـ ــاب ،ن ـح ــن أمـ ـ ــام ع ـش ــائ ــر ت ـت ـنــازع
ّ
ع ـلــى ال ـت ـج ــارة ال ـت ــي ي ـشــكــل ال ـســاح
ركنًا أساسيًا فيها .ع ــادات العشيرة
والحرص على إرثها واستمراريتها،
يدفع األخ إلى الزواج بزوجة شقيقه،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث ف ـ ــي امل ـس ـل ـس ــل
ال ـل ـب ـن ــان ــي ـ ـ ـ ال ـ ـس ـ ــوري بـ ــن «جـ ـب ــل»
و«عليا» (نــاديــن نسيب نجيم) التي
ت ـع ــود م ــن ك ـن ــدا م ــع اب ـن ـهــا الـصـغـيــر
إلــى لبنان لدفن زوجـهــا «ع ــادل» .أما
ّ
«نــاهــد» األم املتسلطة التي تربطها
عــاقــة مـمـ ّـيــزة وقــويــة بابنها الزعيم
وق ــد جـ ّـســدتـهــا الـكـبـيــرة مـنــى واصــف
ب ـب ــراع ــة ،فـ ـ «م ـس ـتــوحــاة» م ــن «عـشــق
وج ــزاء» أيـضــا .فــي املسلسل التركي،

تـ ــؤدي ه ــذا ال ـ ــدور املـمـثـلــة تــومــريــس
إنجيرّ ،
فقرر املخرج سامر البرقاوي
ّ
تبنيها بـكــل تفاصيلها مــن حــركــات
الـ ـجـ ـس ــد إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـص ــا إلـ ـ ــى ال ـل ـب ــاس
األسود إلى كحل العيون الداكن.
والبرقاوي كما بات معلومًا ال يخجل
ب ـ «حـ ّـبــه» السـتـنـســاخ مـشــاهــد كاملة
م ــن أعـ ـم ــال أج ـن ـب ـي ــة ،ك ـم ــا ح ـ ــدث فــي
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي امل ـس ـل ـســات
الــرم ـضــان ـيــة «ل ـع ـبــة املـ ـ ــوت» ()2013
و«ت ـش ـي ـل ـل ــو» ( )2015و«ن ـ ــص ي ــوم»
العام املاضي .وهو ما برز ّ
جليًا طبعًا
فــي ش ــارة الـبــدايــة فــي «الـهـيـبــة» التي
ج ــاءت متطابقة فــي جــوانــب ع ـ ّـدة مع
ش ــارة ال ـبــدايــة ف ــي املـسـلـســل الشهير
«ناركوس» (إنتاج شبكة «نتفليكس»
األميركية) الذي يتناول حياة بارون
ّ
املخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار
( 1949ـ .)1993
قد ال يــرى كثيرون مشكلة في ّ
تحول
االق ـت ـب ــاس أو االس ـت ـن ـس ــاخ م ــن دون
ذكـ ــر مـ ـص ــادر إ ّلـ ــى ع ـ ــادة ف ــي ال ــدرام ــا
ّ
التوجه،
العربية .وإن كنا ال نؤيد هذا
فـ ـف ــي «ال ـ ـه ـ ـي ـ ـبـ ــة» مـ ـش ــاك ــل أس ــاس ـي ــة

