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ثقافة وناس تلفزيون

زيارة خاصة
في قالب غني
بالكوميديا
والشخصيات المبتكرة،
وبين الواقع والخيال،
تحاول أحداث
المسلسل الذي كتبه
ممدوح حمادة
وأخرجه الليث حجو
اإلجابة عن مدى
قدرتنا كشعوب عالم
ثالث على إعادة بناء
مجتمعاتنا بصيغة
جديدة إذا تس ّنى لنا
ذلك...

عساف
رشيد ّ
(المارشال «عرفان
الرقعي») متوسطًا
عددًا من الممثلين

«درة الزبد» يغادر «الواق واق» ...موعدنا في رمضان!
شعب ّ
تونس ــ محمد األزن
ث ــاث عـشــرة ســاعــة سـفــر مــن دمشق
ً
م ــرورًا بـبـيــروت وص ــوال إل ــى طبرقة
في شمال غربي تونس ،ومنها ساعة
ذهابًا وأخرى إيابًا إلى غابات «عني
دراه ـ ـ ــم» الـ ـس ــاح ــرة ،ال ـت ــي اخ ـتــارهــا
املـ ـخ ــرج ال ـ ـسـ ــوري ال ـل ـي ــث ح ـج ــو مــع
«رأس أنجيال» على شواطئ بنزرت؛
كموقعني رئـيـ َـسـ ْـن لتصوير أحــداث
مسلسل «الواق واق» (تأليف ممدوح
ح ـ ـ ـمـ ـ ــادة ،وإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج شـ ــركـ ــة «إي ـ ـمـ ــار
الشام») ملوسم دراما .2018
أن ـه ــى ح ـج ـ ّـو ت ـصــويــر املـسـلـســل في
 18تشرين الثاني (نوفمبر) بعد91
يــومــا ،لــم يقطعها ســوى استراحات
قصيرة ،معظمها إلتاحة الوقت أمام
فريق العمل ليتابع مشوار منتخب
س ــوري ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي الـتـصـفـيــات
املؤهلة لكأس العالم  ،2018أو بسبب
ت ـق ـل ـبــات ال ـط ـق ــس .وع ـ ــدا ذلـ ــك كــانــت
أي ــام الـتـصــويــر الـفـعـلـيــة ال ـ ــ 75أشبه
بـمـعـسـكــر ح ـق ـي ـقــي ،ض ـم ــن بــرنــامــج
صـ ـ ــارم ي ـم ـتــد ألكـ ـث ــر مـ ــن  12ســاعــة
يــوم ـيــا ،إذ تـتـطـلــب مـعـظــم املـشــاهــد
وج ـ ـ ــود امل ـم ـث ـل ــن ال ـ ـ ـ  17امل ـش ــارك ــن
ّ
ف ــي ال ـع ـم ــل م ـع ــا ،وربـ ـم ــا ش ــك ــل ذل ــك
سببًا إضافيًا الختيار املخرج لهذا
املكان البعيد للتصوير ،بما يحول
ـال أخ ــرى .هــذا
دون ارتـبــاطـهــم بــأعـمـ ٍ
إل ــى جــانــب الـسـبــب األس ــاس ــي ال ــذي
يحقق فرضية املسلسل« :مجموعة
مـ ــن املـ ـه ــاج ــري ــن ت ـ ـغـ ــرق سـفـيـنـتـهــم
قبالة جزير ٍة نائية ،سيبنون عليها
مجتمعهم أو وطنهم الـجــديــد ،بعد
تراجع آمالهم بأن يعثر عليهم أحد
ّ
مادًا إليهم يد املساعدة».
خ ـ ـ ــال زيـ ــارت ـ ـهـ ــا ملـ ــوقـ ــع ال ـت ـص ــوي ــر
فــي «ع ــن دراه ـ ــم» فــي مـطـلــع الشهر
الفائت ،قوبلت «األخ ـبــار» بترحيب
حـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـ ــذي
ينتشر كخلية الـنـحــل بــن الـعــربــات
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـم ــاب ــس واملـ ــاك ـ ـيـ ــاج
واملـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــخ ،وخ ـ ـي ـ ـم ـ ـتـ ــي الـ ـ ـطـ ـ ـع ـ ــام،
واستراحة املمثلني .استمهل هؤالء
ً
حماسنا قليال لنشرب فنجان قهوة
ساخنة يخفف لسعات برد الخريف
ال ـص ـب ــاح ـي ــة ،ق ـب ــل أن ن ـع ـبــر ش ــارع ــا
هادئًا تمامًا إال من أصــوات املمثلني
على الجهة املقابلة.
ّ
«درة الـ ــزبـ ــد .ت ــرح ــب بـ ـك ــم»؛ ع ـب ــارة

ّ
معلقة على لوح خشبي بني شجرتي
صـنــوبــر بــاسـقـتــن ،تــوقـفـنــا عندها
ً
قليال مخففني من صوت وقع أقدامنا
ع ـل ــى أوراق ال ـخ ــري ــف ال ـت ــي ت ـفــرش
أرض ـيــة ال ـغــابــة .ه ــذه ال ـع ـبــارة كانت
ّ
بوابة العبور بني العاملني الحقيقي
واالفتراضي الذي ولجنا إليه للتو،
حيث تدور أحداث العمل في قرية من
ّ
مخيلة
األكـ ــواخ الخشبية أبــدعـتـهــا
مهندس الديكور عالء صبري.
صمت الوهلة األولى الذي جال بها
ً
بصرنا أرجاء املكان ،كان كفيال بفتح
أب ـ ــواب ذاك ــرت ـن ــا ع ـلــى ذل ــك املـ ــوروث
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــري ل ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات طـ ـف ــولـ ـتـ ـن ــا:
«ف ـل ــون ــة» ،و«روب ـن ـس ــن كـ ـ ــروزو» في
عزلته ،وطــواحــن «دون كـيـشــوت»...
ل ـكــن حــاملــا ب ــدأن ــا بــال ـت ـقــاط م ـفــردات
الحوار بني شخصيات «الواق واق»،
بدأنا بإدراك هذا التقاطع بني واقعية
مــا يتحدث عنه العمل ،وافتراضية
أح ـ ــداث ـ ــه .أحـ ـ ـ ــداث ت ـ ـحـ ــاول اإلج ــاب ــة
عــن س ــؤال جــوهــري يـطــرحــه الكاتب
م ـم ــدوح ح ـم ــادة ح ــول م ــدى قــدرتـنــا
كشعوب عالم ثالث على إعــادة بناء
مـجـّتـمـعــاتـنــا ب ـص ـي ـغــة جـ ــديـ ــدة ،إذا
تسنى لنا ذلك؟!
تـ ـل ــوح ل ـن ــا اب ـت ـس ــام ــة ال ـل ـي ــث حـجــو
ّ
مرحبًا بنا من وراء املونيتور ،بينما
نستمتع بمراقبة اشتغاله على أدق
الـتـفــاصـيــل مـشـهـدًا تـلــو اآلخـ ــرّ .
تمر
الـســاعــة تـلــو األخـ ــرى وفــريــق العمل
يـسـتـطـيــع ب ــال ـك ــاد ال ـت ـق ــاط أن ـفــاســه،
إلى أن يحني موعد استراحة الغداء،
حيث أصبح باإلمكان بــدء الحديث
م ــع امل ـخ ــرج وامل ـم ـث ـلــن ،ب ـعــد ت ـنــاول
أط ـبــاق مـمـيــزة أش ــرف عـلــى طهوها
ّ
طباخان سوري وتونسي.
افتتحنا حديثنا مــع مخرج «الــواق
واق» ب ــال ـس ــؤال :مل ــاذا يـخـتــار الليث
ح ـجــو األصـ ـع ــب دائـ ـم ــا؟ ف ــي إشـ ــارة
إلــى بعد مـكــان التصوير وصعوبة
الــوصــول إل ـيــه ،وال ـت ـســاؤالت املـثــارة
حــول اختياره لهذه املــواقــع تحديدًا
ب ـتــونــس ،وال ـتــي ت ـبــدو م ـتــوافــرة في
جبال الساحل السوري وغاباته؟!
فــي إجــابـتــه عــن ســؤالـنــا ،قــال الليث:
«العمل الجيد يستحق هــذا الجهد،
وال ـن ــص الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه م ـم ــدوح رائ ــع،
فـتــح أمــام ـنــا ب ــاب ال ـخ ـيــال ،وجعلنا
ّ
مستفزين للبحث عن حلول بصرية
ُ
م ــوازي ــة ،ت ـع ـنــى بـ ــأدق ال ـت ـفــاص ـيــل».

وأعـ ــاد تــأكـيــد تـصــريـحــاتــه الـســابـقــة
ّ
م ـن ــذ ان ـط ــاق ــة ال ـع ـم ــل ،بـ ـ ــأن خ ـي ــاره
مل ــواق ــع الـتـصــويــر أت ــى بـعــد «عملية
استطالع امتدت ألربعة أشهر شملت
الـ ـش ــواط ــئ الـ ـس ــوري ــة وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
مــن ص ـيــدا جـنــوبــا إل ــى أنـطــاكـيــا في
أقاصي شمال الساحل السوري».
مــع مغيب الشمس ،يعود حجو مع
املـ ـخ ــرج امل ـن ـفــذ ف ـ ــراس إب ــراه ـي ــم وال ـ ـ
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ساعات عمل طويلة على مدى
 91يومًا انتهت قبل أيام

يجسد
ّ
باسم ياخور
شخصية
«كابتن
طنوس...
سيخ البحر»

الـ ـق ــري ــة ،ل ـل ـب ــدء ب ـت ـح ـض ـيــر امل ـش ـهــد
الليلي التالي ،بينما كنا ننقل نظرنا
بني عربتي املاكياج (تصميم ردينا
ث ــاب ــت) وامل ــاب ــس (تـصـمـيــم حكمت
داوود) ،ن ــراق ــب االشـ ـتـ ـغ ــال امل ـت ـقــن
عـلــى الـتـفــاصـيــل ،ونـنـتـظــر الـفــرصــة
القتناص دردشة قصيرة بحسب ما
يسمح الوقت.
نسمع رنني أوسمة املارشال «عرفان
الرقعي» الـقــادم إلينا بكامل ّأبهته.
يـبــدو الـنـجــم رشـيــد عـســاف مختلفًا
تـ ـم ــام ــا فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدور عـ ــن كـ ــل مــا
قـ ّـدمــه سابقًا خــال مسيرته الفنية.
يـتـحــدث لـنــا عــن طبيعة شخصيته
ً ّ
بالعمل قــائــا إنـهــا «تــدعــو لتحديد
اتـ ـج ــاه ال ـب ــوص ـل ــة م ــن ج ــدي ــد ،ف ـهــذا

الرجل املكسور الذي وجد نفسه هنا
ف ـج ــأة ،يـسـعــى لـتـحـقـيــق ان ـت ـصــارات
عـلــى مـجـمــوعــة تـبـحــث ع ــن خ ــاص،
أو وسيلة للتعايش ،أو خلق حياة
جــديــدة فيها قــدر كبير مــن الكرامة،
ّ
ولـ ــديـ ــه ن ـ ــوع مـ ــن ال ـي ـق ــن ب ـ ـ ــأن ال ـكــل
ـاوعــي ،وهــذا ما
سيرجع إليه فــي الـ ّ
سـيـحــدث بالفعل ألن ــه يمثل منطق
القوة ...قوة الرمز».
ي ـخ ـت ـص ــر بـ ـط ــل «الـ ـ ـخ ـ ــرب ـ ــة» رؤيـ ـتّ ــه
ّ
للمسلسل بـ ــأن «ال ـكــوم ـيــديــا تغلف
مقوالت «الواق واق» الكبرى .فالعمل
إن ـس ــان ــي ب ــام ـت ـي ــاز ،وي ـح ـم ــل دع ــوة
إلعـ ــادة الـتـفـكـيــر بطبيعة الـعــاقــات
ال ـت ــي تـحـكــم حـ ّيــاتـنــا ع ـلــى مختلف
األصـ ـ ـع ـ ــدة ،ل ـك ــن ــه س ـي ـك ــون مــوج ـعــا
بالنسبة للمشاهد ،وربـ ّـمــا سيشعر
بحجم انتقاص القيمة الــذي عاشه
لفترة طويلة».
بـشــاربـيــه الــدقـيـقــن وبــدلـتــه ناصعة
الـبـيــاض؛ يـطــل علينا بــاســم يــاخــور
ّ
متقمصًا دور «كابنت طنوس ..سيخ
الـبـحــر» الشخصية الـتــي يجسدها
فـ ــي «ال ـ ـ ـ ــواق واق» ،ون ـ ـ ـ ــدردش مـعــه
ب ـس ــرع ــة حـ ــول رؤيـ ـت ــه ل ـل ـع ـمــل ال ــذي
شـ ـه ــد اك ـ ـت ـ ـمـ ــال م ــامـ ـح ــه ب ـ ـ ـ ــدءًا مــن
ال ـن ـس ـخــة األول ـ ـ ــى ل ـل ـس ـي ـنــاريــو قـبــل
ث ــاث س ـنــوات تـقــريـبــا .يــؤكــد النجم
ّ
و«تماسها
ال ـســوري أهمية الـفـكــرة،
الـحـقـيـقــي م ــع ال ــواق ــع ال ـعــربــي ال ــذي
ن ـع ـي ـشــه ال ـ ـيـ ــوم ،إذ ي ــرص ــد مـصــائــر
شخصيات هربت من واقعها بحثًا

عــن مجتمع جــديــد مختلف تـســوده
الـحـ ّ
ـريــات ،أو كـيــان ديـمـقــراطــي ،لكن
ه ــؤالء الـبــاحـثــون عــن الديمقراطية،
يتحولون إلــى شــيء مــا غير متوقع
عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق» .يـ ــرمـ ــز «الـ ـك ــاب ــن
ط ـنــوس» بـحـســب يــاخــور إل ــى حالة
الفساد التي تسود مجتمعاتنا ،فهو
القبطان الذي «أغرق السفينة وهرب
مـنـهــا ،لـيــواصــل سـلــوكــه الـفــاســد في
ّ
املـجـتـمــع ال ـجــديــد ال ــذي تـشــكــل على
هذه الجزيرة الصغيرة».
أما املحامية «سناء زبلطاني» التي
ت ــؤدي ـه ــا ال ـن ـج ـمــة شـ ـك ــران مــرت ـجــى،
فـيـمـكــن أن ت ـشــاهــدهــا ف ــي «ال ـق ـصــر
ال ـعــدلــي ف ــي س ــوري ــا ،أو ف ــي مـجـ ّـمــع
مـيــدان التحرير فــي الـ ّقــاهــرة ،أو في
أي بلد عربي آخر» .لكنها «شخصية
ج ــدي ــدة ت ـم ــام ــا» بــال ـن ـسـبــة ّل ـش ـكــران
التي وصفت نص حمادة بأنه «غني
جـدًا ،ومن العيار الثقيل ،فكل جملة
فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــوار م ـح ـس ــوب ــة ،وال م ـكــان
لالرتجال أبدًا ،وحالة الترقب للعمل
تضعنا أمام مسؤولية كبيرة».
نختتم حديثنا السريع مــع شكران
مــرت ـجــى ال ـت ــي قــاب ـل ـت ـنــا بـحـفــاوتـهــا
املـ ـعـ ـت ــادة ،ون ـح ـضــر آخـ ــر مـشـهــديــن
شهدنا تصويرهما في ربوع «الواق
واق» ،قبل أن نرافق فريق العمل إلى
نــزل إقامتهم فــي طـبــرقــة ،بعد عناء
ـوم طــويــل ،بينما تـتــاشــى مالمح
يـ ٍ
«عـ ــن دراهـ ـ ـ ــم» الـ ـغ ــارق ــة ف ــي س ـكــون
الليل.
وتـ ـبـ ـق ــى بـ ـب ــالـ ـن ــا ص ـ ـ ـ ــورة امل ـج ـت ـم ــع
االف ـتــراضــي ال ــذي ب ـنــاه شـعــب ّ
«درة
ال ــزب ــد» ال ـت ــي سـتـكـتـمــل أمـ ــام عـيــون
امل ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن ف ـ ــي رمـ ـ ـض ـ ــان امل ـق ـب ــل،
ح ـي ــث س ـي ـك ــون ــون ع ـل ــى مـ ــوعـ ـ ٍـد مــع
يوميات «املارشال عرفان» ،و«كابنت
طنوس» ،و«سناء زبلطاني» ،إضافة
إل ــى «وديـ ــع وص ـفــا» (أح ـمــد األحـمــد
وم ـح ـم ــد ح ـ ــداق ـ ــي) ،و«د .س ـمــاهــر»
(رواد ع ـل ـيــو) ،و«م ـع ـيــط» (جــرجــس
جبارة) ،و«أبو دقور» (جمال العلي)،
و«رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» (ش ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي)،
و«ع ـبــدو غــاصــم» (حـســن عـبــاس)،
و«رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» (ش ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي)،
و«س ـ ـ ـ ـ ــوزان وت ـي ـس ـي ــر» (مـ ـ ـ ــرام عـلــي
ومـصـطـفــى امل ـص ـط ـفــى) ،و«وراطـ ـ ــان
وبـ ـ ـت ـ ــول» (أنـ ـ ـ ــس ط ـ ـ ّـي ـ ــارة ون ــان ـس ــي
خـ ـ ــوري) ،و«ال ـط ـ ّـب ــاخ ف ـ ــارس» (وائ ــل
زيدان) ،و«والتو» (طالل الجردي).

