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ثقافة وناس
وجهًا لوجه

لبنان «بين زمنين»
المقاومة أو االستسالم

خلدون قتالن« ...روليت» يا دنيا!
شــافـيــة ح ــول م ــا ي ـحــدث هـنــا وهـنــاك
ضمن دائرة الفوضى ،وميدان الحرب!
وغ ــال ـب ــا ،ف ــإن ــه ي ــوص ــف ب ــال ــواه ــم من
يعتقد بأن الدراما صاحبة املسؤولية
في تقديم مثل تلك اإلجــابــات ،لكنني
أحاول جاهدًا تقديم مكاشفة صادمة
ملا نحن عليه اليوم من انحدار ،وإجراء
ج ـ ــردة ح ـس ــاب مـنـطـقـيــة مل ــا كـسـبـنــاه
فـعـلـيــا ،ولـحـجــم ال ـخ ـســارات الـفــادحــة

دمشق -وسام كنعان
يـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـسـ ـيـ ـن ــاريـ ـس ــت ال ـ ـسـ ــوري
خ ـلــدون قـتــان ( )1970مــع نصوصه
ع ـلــى أن ـهــا ك ـنــز ث ـمــن بــالـنـسـبــة إل ـيــه.
لذلك ،يبذل جهدًا احترافيًا في حماية
ملكيتها ،فيتعامل مع منظمة WIPO
وهــي املحفل الـعــاملــي لحماية امللكية
ال ـف ـك ــري ــة .رغ ـ ــم نـ ـش ــوب خ ـ ــاف بـيـنــه
وبني شركة «كالكيت» حول مسلسله
«حــرمـلــك» لتأخر تنفيذه ،إلــى درجــة
ّ
دفـعـتــه نـحــو ال ـق ـضــاء ،إال أن الـشــركــة
تعاملت مــع املــوضــوع بـهــدوء وذكــاء،
حتى وصـلــت إلــى مــا يشبه التسوية
ال ـك ــام ـي ــة م ــع ص ــاح ــب ال ـن ــص خ ــال
الفترة األخيرة.
أن ـجــز ق ـتــان ال ـع ــام امل ــاض ــي مسلسل
«قـ ـن ــادي ــل الـ ـعـ ـش ــاق» (إخ ـ ـ ـ ــراج سـيــف
الدين السبيعي ـ بطولة سيرين عبد
النور وإنتاج «سما الفن») .لكن سهام
النقد ّ
وجهت إلــى الحكاية على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،بــاع ـت ـبــارهــا بـطـيـئــة ،لم
تـتـمـكــن م ــن ش ــد امل ـت ـفـ ّـرج ح ـتـ ّـى بـلــوغ
الحلقة الـ  ... 20يعتقد قتالن أنه ّ
جرب
تـقــديــم مـقـتــرح مـخـتـلــف عـلــى صعيد
البناء الدرامي ،ربما ال ّيشبه ازدحام
العرض في رمضان ،لكنه يؤكد بأنه
حصل على ما يريده من هذه التجربة
وقــد ص ــارت وراءه .هــو اآلن فــي طور
ّ
الـتـحـضـيــر مل ـشــاريــع ع ـ ـ ّـدة ،عـلـمـنــا أن
ً
أح ـ ــده ـ ــا سـ ـيـ ـك ــون مـ ـسـ ـلـ ـس ــا ع ــرب ـي ــا
ضـخـمــا ه ــو س ـي ــرة شـخـصـيــة هــامــة،
ُ
ســتـنـجــز بــال ـت ـعــاون م ــع ق ـن ــاة .MBC
لـكــن فــي حــوارنــا مـعــه ،يــرفــض تأكيد
املـعـلــومــة أو نـفـيـهــا ،مــرجـئــا اإلجــابــة
إلــى حني ّ
تحول األفـكــار والنوايا إلى
سلوك تنفيذي.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــؤك ــد ل ـن ــا ب ــأن ــه يـكـتــب
ً
م ـس ـل ـس ــا بـ ـعـ ـن ــوان «رول ـ ـ ـيـ ـ ــت» وه ــو
ف ـ ــي ط ـ ـ ــور املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ل ـب ـي ـع ــه إل ــى
إح ــدى ال ـشــركــات الـعــربـيــة .ح ــول هــذا
ّ
الـ ـعـ ـم ــل وف ـ ـكـ ــرتـ ــه ،ي ـ ـعـ ــلـ ــق« :خ ــرج ــت
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب م ـ ـئـ ــات ال ـت ـح ـل ـي ــات،
والـتـقــاريــر ،والتغطيات ،واملعلومات
ّ
وال ـت ـســري ـبــات ،لكننا لــم نـتـمــكــن مـ ّـرة
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى إج ــاب ــات

حكاية حب تعكس حال
المجتمع السوري المأزوم
الـتــي تعرضنا لـهــا ،مــن دون التخلي
عــن أق ـطــاب امل ـعــادلــة خ ــال كـتــابـتــي لـ
ّ
«رولـيــت» املتمثلة فــي صناعة املتعة
والترفيه والقيمة الفنية معًا .لذا ،فإن
املشاهد سيكون أمام حالة مصارحة
واقعية تكشف عن حقل األلغام الذي
دفعنا إليه مرغمني نتيجة التهاوي
األخالقي الذي قادنا إلى هذه الحرب
التي نعيشها اليوم ،وعما بات يحكم

ح ـي ــات ـن ــا ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ت ـك ــري ــس ال ـح ــال ــة
ً
االفتراضية نتيجة الشتات ،وصــوال
إلـ ـ ــى صـ ـ ــوت الـ ـ ــرصـ ـ ــاص ،وفـ ــوهـ ــات
ال ـب ـنــادق ،واألح ــذي ــة الـعـسـكــريــة التي
ت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ـح ــدي ــث ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى ث ـقــافــة
م ــرح ـل ــة» .ي ـشــرح ق ـتــان ع ــن تــراتـبـيــة
ال ـح ــدث ال ــدرام ــي ف ــي عـمـلــه ال ـجــديــد،
م ـض ـي ـفــا« :ك ـ ــل ذل ـ ــك س ـي ـق ــودن ــا نـحــو
مجتمع ضـ ّـيــق أوغ ــل فــي االنـحـطــاط،
حـتــى بــاتــت مهنته ت ـجــارة امل ـخــدرات
الـ ـت ــي ازدهـ ـ ـ ــرت ان ـس ـج ــام ــا م ــع ظ ــرف
ال ـف ــوض ــى ال ـ ــذي ي ـح ـكــم امل ــدي ـن ــة هــذه
األيـ ـ ـ ـ ــام ،وس ـن ـب ـح ــث فـ ــي «الـ ـقـ ـي ــم» أو
الـ ـ ـع ـ ــادات أو األح ـ ـكـ ــام الـ ـت ــي تـضـبــط
هـ ــذا امل ـج ـت ـمــع وت ـ ـ ّـج ـ ــاره» .ل ـك ــن كـيــف
ل ـهــذا املـجـتـمــع أن ي ـقــدم ل ـنــا إجــابــات
عــن تـســاؤالت تخص الـحــرب؟ يجيب
كاتب «زهرة النرجس» ( 2008ـ إخراج
رامي حنا)« :من هذا املستنقع الغني
بــالـحــاالت الــدرام ـيــة ،سـنـجـ ّـرب تقديم
إج ــاب ــات قــاطـعــة ال يـشــوبـهــا أي نــوع
م ــن الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ،أو امل ــوارب ــة عن
الحقائق ،وسنبحث في سيل املشاعر
الحاد نتيجة ّ
تسيد الــدم والرصاص
ل ـل ـم ـش ـه ــد .ربـ ـم ــا ال ي ـخ ـط ــر فـ ــي ب ــال
أح ــد ب ــأن م ـن ـظــومــة األخـ ـ ــاق املـتـكـئــة
إلــى املشاعر ّاإلنسانية الحقيقية ،ال
يمكن أن تـصــنــع ،وه ــي الـنـقـطــة التي
أصـ ـيـ ـب ــت ب ـع ـط ــب كـ ـبـ ـي ــر ،وال ي ـم ـكــن
ترميمها بسهولة .املوت صار مسألة
عــداد للجثث ،واملجازر صــارت مجرد
أخ ـبــار ،والــدمــار ألفته الـعــن وال ــروح
التي صارت تشبهه إلى درجة أن عالم
اليوم تعذر فيه الحب ،والحياة ،حتى
ص ــار مـجــرد الـبـقــاء عـلــى قـيــد الحياة
فعل بطولة .كيف لنا أن نعود بشرًا
حـقـيـقـيــن مــرهـفــي ال ـح ــس؟ ه ــذا أحــد
األسئلة املفصلية التي نقترحها من
ّ
خ ــال ح ـكــايــة ح ــب ت ـحــلــق ف ــي أمــاكــن
ال ــذروة ،وتتعدى الرتيب والتقليدي
وامل ـع ـتــاد .ورغ ــم شـفــافـيـتـهــا ،إال أنها
دامـيــة ،تقوم على املتناقضات كأنها
تعكس حال املجتمع املأزوم ،وعالقته
بالسلطة والـســؤال الكالسيكي حول
العالقات العابرة وشكلها وضرورتها
في املجتمعات».

برمجة
ّ
 otvتدخل على خط المنافسة الدرامية
زكية الديراني
لم تعد املنافسة الدرامية محصورة
بـ ــن  lbciو«الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» و  .mtvإذ
ّ
دخلت  otvأخيرًا على الخط وقـ ّـررت
عرض عدد من املسلسالت اللبنانية
واملكسيكية والـعــربـيــة .انـطــاقــا من
مبدأ جذب أكبر عدد من املشاهدين
ول ـف ــت ان ـت ـب ــاه ش ــرك ــات اإلعـ ــانـ ــات،
ستعرض الشاشة البرتقالية قريبًا
املـسـلـســل الـلـبـنــانــي «ص ـمــت ال ـحـ ّـب»
(ك ـت ــاب ــة وإخ ـ ـ ــراج ل ـي ـل ـيــان بـسـتــانــي،
وإن ـتــاج «اف ـكــار بــرودك ـش ــن») .يلعب
ب ـطــولــة ال ـع ـمــل ك ــل م ــن :ع ـمــار شـلــق،
جـهــاد االنـ ــدري« ،ملكة جـمــال لبنان
 »2010رهف عبدالله ،يوسف حداد...
ت ـح ــت شـ ـع ــار «الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ت ـع ــود إلـ ــى  ...otvان ـت ـظ ــرون ــا قــريـبــا
فــي «صـمــت ال ـح ــب»» ،أعـلـنــت القناة
ّ
الحب» كعرض
أنها اشترت «صمت
ّأول على شاشة محلية .كما كشفت
ّ
أنها ستبث الحقًا مسلسل «حــاوة
الــروح» (كتابة رافي وهبي ،وإخراج
شوقي املاجري) الذي أنتج عام 2014
(األخبار  .)2017/8/21هذه الخطوة
ً
ك ــان ــت م ـفــاج ـئــة ق ـل ـي ــا ،ب ـخــاصــة أن
الـتــوقـيــت حــالـيــا تـغـيــب عـنــه أشـكــال
املـ ـن ــافـ ـس ــة بـ ــن امل ـ ـح ـ ـطـ ــات ،عـ ـل ــى أن
تنطلق «الحرب الدرامية» في برمجة
ال ـخ ــري ــف .ل ـكــن ي ـب ــدو أن  otvقـ ـ ّـررت
السير باملنافسة باكرًا ،وتكون هذه

عمار شلق
ورهف
عبدالله
خالل تصوير
مسلسل
«صمت الحب»

ال ـف ـتــرة أش ـبــه ب ــ«ب ــروف ــة» للمنافسة
ال ـك ـبــرى ال ـتــي سـتـنــدلــع ف ــي األش ـهــر
ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـل ــة .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
يوضح مدير البرامج في  otvباتريك
بــاس ـيــل ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـب ــار»
أن الـقـنــاة تـضــع املـنــافـســة الــدرامـيــة،
وتحديدًا اللبنانية منها ،على سلم
أولوياتها في الوقت الحالي .يشرح:

تلفزيون
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«مسلسل «صـمــت الـحــب» هــو األهـ ّـم
لدينا ألننا نبث العرض األول منه.
ّ
كـمــا سـتـبــث املـحـطــة قــريـبــا املسلسل
امل ـك ـس ـي ـك ــي امل ــدبـ ـل ــج إلـ ـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة
ّ
الحب»».
«أسيرة
ل ـكــن م ـ ــاذا ع ــن امل ـس ـل ـســات األخـ ــرى
ال ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـع ــرضـ ـه ــا otv؟ ي ـج ـي ــب
«ن ـح ــن حــال ـيــا ف ــي صـ ــدد ال ـت ـفــاوض
مــع شــركــات اإلن ـت ــاج املـحـلـيــة لـشــراء
ع ــدد م ــن امل ـس ـل ـســات وعــرض ـهــا في
األ ُش ـ ـهـ ــر ال ـق ـل ـي ـل ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .نـ ـح ــاول
أن ن ـع ـي ــد ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إل ــى
الشاشة ،وجــدول أعمالنا هو تأمني
االستمرارية لتلك املشاريع املحلية
والعربية».
ّ
ل ـك ــن ه ــل ت ـف ــك ــر ال ـق ـن ــاة ال ـبــرت ـقــال ـيــة
بــدخــول عــالــم اإلن ـت ــاج ال ــدرام ــي كما
حصل مــع  lbciوزمـيــاتـهــا؟ يجيب:
« otvس ـب ــق أن أن ـت ـج ــت ق ـب ــل ثــاثــة
أعوام مسلسل «وجع الروح» (ﺇﺧﺮاﺝ
دافيد أوريــان وﺗﺄﻟﻴﻒ طارق سويد)
ول ـعــب بـطــولـتــه ع ـمــار ش ـلــق ،ورن ــده
كعدي ،وتاتيانا مرعب وغيرهم .كان
ّ
مشجعة لتكرارها،
املـشــروع تجربة
لـ ـك ــن ضـ ـي ــق ال ـ ــوق ـ ــت ال ي ـس ـم ــح لـنــا
باإلنتاج في الوقت الحالي ،ألن شراء
ّ
يسهل عملية الـعــرض».
املسلسالت
يختم بــاسـيــل كــامــه بالتأكيد على
أن برمجة الخريف املنتظرة ستكون
متنوعة ،مع تخصيص أيام ّ
ّ
عدة من
ّ
األسبوع لبث املسلسالت اللبنانية.

زينب حاوي
تاريخ الـصــراع العربي  -اإلسرائيلي منذ اغتصاب أرض فلسطني،
ً
وصوال الى انتصار تموز  2006في لبنان ...حقبة تغطيها السلسلة
الوثائقية «بــن زمنني» (إعــداد عبد شبيب  -إخــراج محمد بو زيــد ـ
إنتاج «سامي فاخوري لإلنتاج الفني») .السلسلة التي بدأت «الجديد»
بعرضها في  16تموز (يوليو) ،وبثت كذلك باللغة اإلنكليزية على
ِّ
قناة  ،Press Tvتلخص عبر  9حلقات (مــدة كــل حلقة  50دقيقة
تـلـفــزيــونـيــة) ،الــواقــع اللبناني املنقسم عـلــى املـقــاومــة املسلحة بكل
أطـيــافـهــا ،منذ دحــر الصهاينة عــن األراض ــي اللبنانية عــام ،2000
ً
وصوال الى عام  2006والنصر الذي حققته املقاومة وقتها .تحاول
السلسلة التي عــرض منها  6حلقات حتى اآلن ،طــرح اإلشكاليات
الـتــي يقف عليها هــذا االنـقـســام السياسي فــي لبنان مــن ضمنها:
«هــل أن الـعــدو اإلسرائيلي مــا كــان ليعتدي على لبنان لــوال ّ
تحرش
املقاومة اللبنانية به؟ أم أن لبنان لم يكن يومًا بمنأى عن عدوانية كيان
ّ
العدو الذي احتل فلسطني عام 1948؟» .في موازاة هذه اإلشكاليات
واإلجابة عليها ،تستضيف السلسلة أكثر من  27شخصية لبنانية
وغربية ،مع تمركز شخصية الشهيد سمير القنطار في قلب هذه
السلسلة ،ومنه تتنقل بني محطات مختلفة تظهر تطور املقاومة ضد
االحتالل اإلسرائيلي.
فــي الحلقات الست التي عرضت على «الـجــديــد» ،ســردت السلسلة
بــدايــات االحـتــال الصهيوني لفلسطني ،ومختلف االع ـت ــداءات التي
طــالــت األراض ــي اللبنانية ونـشــوء «الـحـلــف الـثــاثــي» فــي وجــه «املـ ّـد
الناصري» ،وانعكاسات حرب  1976على لبنان .في الحلقة الثانية،
أضــيء على صــدام املقاومة الفلسطينية مع النظام األردنــي ،وزيــارة
أنور السادات الى القدس ( ،)1977وانفراط عقد االئتالفات العربية.
في ّ ،1978
شن الصهاينة عدوانًا على لبنان وأخفي اإلمــام الصدر،
ّ
ووقعت اتفاقية «كامب دايفيد» ،فيما نفذ الشهيد القنطار مع رفاقه
عملية «ن ـهــاريــا» وأس ــر وقـتـهــا ،لـيـبــدأ التمهيد الجـتـيــاح إسرائيلي
( .)1982هــذه األح ــداث تلخصها الحلقة الثالثة مــن «بــن زمـنــن»،

لندخل في مرحلة االجتياح ( )1982للبنان ،وانتخاب بشير الجميل
رئيسًا للبالد واغتياله وانطالق «جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية»
تصاعد العمليات
(الحلقة  .)4ووضعت الحلقة الخامسة ثقلها على ً
العسكرية املقاومة ضــد االحـتــال اإلسرائيلي ،ملقية الـضــوء على
العمليات االستشهادية التي سادت وقتها ،كتعويض عن الخلل في
التكنولوجيا وتوازن القوى مع ّ
العدو .في هذه الفترة ،نشأ «حزب الله»،
ِّ
ثم وقع اتفاق الطائف إلنهاء الحرب األهلية اللبنانية ،واغتيل أمني عام
ّ
الحزب السيد عباس املوسوي ( ،)1992مما شكل نقطة ّ
تحول في
مسار املقاومة اللبنانية.
سلسلة االع ـت ــداءات الصهيونية عـلــى لـبـنــان مــن  1993ال ــى ،1996
والتطور النوعي فــي ســاح املقاومة (الكاتيوشا) ،ونـشــوء «سرايا
امل ـق ــاوم ــة» وال ـت ـحــريــر ( ،)2000لخصتها الـحـلـقــة ال ـس ــادس ــة ،الـتــي
شاهدناها األسـبــوع املــاضــي .أمــا الحلقات الثالث األخـيــرة من «بني
زمنني» ،فستدخل في دهاليز السياسية اللبنانية واملطالبة وقتذاك
بــانـسـحــاب الـجـيــش ال ـســوري مــن لـبـنــان .كـمــا تـطــل عـلــى االقـلـيــم مع
إن ـطــاق االنـتـفــاضــة الـثــانـيــة فــي فلسطني ،واعـ ـت ــداءات  11سبتمبر
( ،)2001وغ ــزو ال ـعــراق ( )2003وأفـغــانـسـتــان ( .)2002بـعــد هــذه
املحطات ،تقلب الطاولة اللبنانية ،مع اغتيال رفيق الحريري (،)2005
وخروج الجيش السوري ،وخلط أوراق التفاهم مع مختلف األطراف
اللبنانية ،وتصاعد الخطاب الهجومي على املقاومة في الداخل.
تنتهي السلسلة مــع ع ــدوان  ،2006وتحرير األس ــرى على رأسهم
سمير القنطار ،وتكريس معادلة الرعب والقوة مع العدو .وكما كان
سمير مرافقًا لهذه السلسلة ،فإنها تختم بالتأكيد على أن تحريره
بعد  30عامًا من االعتقال ،ما هو إال تحقيق لوعود املقاومة التي ال
تترك أسراها وشهداءها في السجون.
الحلقة السابعة من «بني زمنني» :هذا األحد  19:00على قناة
«الجديد»

