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ركاكة ورتابة واستعجال هيفا مصابة بـ«لعنة كارما»
نادين كنعان
بعد سلسلة من التجارب التمثيلية
َ
املـتـفــاوتــة عـلــى ال ـشــاشــتـ ْـن الكبيرة
وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،ات ـج ـه ــت
األنـ ـ ـظ ـ ــار ن ـح ــو مـ ــا س ـت ـق ـ ّـدم ــه هـيـفــا
وهبي في رمضان  ،2018وخصوصًا
ب ـع ــد املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي واج ـه ـت ـه ــا فــي
املحروسة خــال العام املــاضــي .بعد
مسلسالت «ك ــام على ورق» (2014
ـ ـ ـ إخ ـ ــراج مـحـمــد س ــام ــي) ،و«م ــري ــم»
( 2015ـ ـ ـ إخ ـ ـ ـ ــراج م ـح ـم ــد سـ ــامـ ــي)،
و«م ــول ــد وصــاح ـبــه غ ــاي ــب» ( 2015ـ
إخ ــراج شـيــريــن عـ ــادل)« ،الـحــربــايــة»
( 2017ـ ـ إخـ ــراج مــريــم أحـ ـم ــدي) ،ها
ّ
هـ ــي ال ـن ـج ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة تـ ـط ــل فــي
«لعنة كارما» (تأليف عبير سليمان

ال تجوز المقارنة بين المسلسل
وLa Casa De Papel
ـ ـ ـ س ـي ـنــاريــو وح ـ ــوار مـصـطـفــى زاي ــد
وح ـ ــاس ـ ــم ح ـل ـم ــي ـ ـ ـ ـ إخـ ـ ـ ـ ــراج خ ـي ــري
بـ ـش ــارة) ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة :زكـ ــي ف ـطــن عبد
الوهاب ،شيرين ،نورين كريم ،عبير
ّ
مجسدة
عـيـســى ،وهــانــي ق ـنــديــل،)...
ُ
دور ّ
نصابة محترفة تدعى «كارما»،
تقع في غــرام أحد ضحاياها املدعو
«ع ـمــر» ال ــذي ي ـ ّ
ـؤدي ــه املـمـثــل واملــذيــع
املصري ـ السويسري فارس رحومة،
ما يودي بها خلف القضبانّ .
سجل
هذا العمل عودة رحومة إلى التمثيل
في مصر ،بعدما ظهر في شخصية
«يوسف» في فيلم «املصير» ()1997
ليوسف شــاهــن ،و«ليلة فــي القمر»
ّ
( )2008لخيري بشارة .إال أن الرجعة
ّ
ال تـ ـب ــدو م ــوفـ ـق ــة ،نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى األداء
ال ـب ــاه ــت ال ـش ـب ـيــه ب ــأس ـل ــوب الـ ـه ــواة.
قبل فترة وجـيــزة ،نشرت هيفا على

تؤدي النجمة اللبنانية دور ّ
ّ
نصابة محترفة

ص ـف ـحــات ـهــا ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي صورة كشفت من خاللها
عــن لــوكـهــا فــي «لـعـنــة ك ــارم ــا» .شعر
ّ
أس ــود قصير وغ ـ ّـرة ،ذك ــرا الجمهور
بأورسوال كوربيرو التي ّ
تؤدي دور
«ط ــوك ـي ــو» ف ــي امل ـس ـل ـســل اإلس ـبــانــي
الشهير ( La Casa De Papelبيت من
ّ
ورق) ،ودفـعــا كثيرين إلــى الـقــول إن
مشروع ّوهبي مستوحى من العمل
الذي تبثه «نتفليكس» ويــدور حول
أكبر عملية سرقة تقوم بها عصابة
مؤلفة من ثمانية أشخاص بارعني
فــي مـجــاالت مختلفة وخــارجــن عن
ال ـق ــان ــون ،ينتقيهم «ال ـبــروف ـي ـسـ ّـور»
بعناية ويخضعهم لتدريبات مكثفة
بـ ـه ــدف اقـ ـتـ ـح ــام دار صـ ـ ـ ّـك ال ـع ـم ـلــة
اإلسبانية وطباعة  2.4مليار يورو.
سـيـسـتـغــرق ذل ــك مـبــدئـيــا  11يــومــا،
وال ـت ـعــامــل م ــع  67رهـيـنــة م ــن جـهــة،
ومسؤولني رفيعني فــي الشرطة من
جهة أخرى.
َ
ال ت ـج ــوز امل ـق ــارن ــة ب ــن امل ـس ـل ـســلـ ْـن،
إذ ال راب ــط أســاس ـيــا ب ــن الـقـ ّـصـتــن،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ب ـع ــض الـ ـخـ ـط ــوط ال ـتــي
استعان بها «لعنة كارما» من العمل
ال ـ ــذي أن ـت ـجــه أل ـك ــس ب ـي ـنــا ملصلحة
ّ
ش ـب ـكــة «أن ـت ـي ـن ــا  .»3ولـ ـع ــل أهـ ّـم ـهــا
وق ـ ــوع ال ـب ـط ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي غ ــرام
رجل األعمال املصري ـ األملاني الذي
تسرق منه مليوني دوالر .في «بيت
من ورق» ،يقع العقل ّ
املدبر في غرام
ّ
املـحــقـقــة «راك ـي ــل» الـتــي تـســاعــده في
ّ
الـنـهــايــة وت ـق ــرر بـعــد مـ ــرور ع ــام من
انـتـهــاء العملية االن ـض ـمــام إلـيــه في
إح ـ ــدى الـ ـج ــزر خ ـ ــارج الـ ـب ــاد ،حيث
ي ـك ـمــان حـيــاتـهـمــا م ـعــا إثـ ــر تــركـهــا
وظيفتها الرسمية.
هـيـفــا ه ـنــا لـيـســت ك ـمــا رأي ـن ــاه ــا من
ً
ق ـبــل (م ـس ـل ـســل «م ــري ــم» مـ ـث ــا) .هي
لـيـســت مـقـنـعــة أب ـ ـدًا ،وي ـب ــدو أداؤهـ ــا
ّ
مشتتًا وبدائيًا ويقترب من االفتعال،

ّ
تتحدث بلهجتها
وخصوصًا عندما
ّ
ّ
األم :ال ـل ـب ـن ــان ـي ــةُ .وظـ ـ ـف ـ ــت ال ـح ــص ــة
األكـ ـب ــر م ــن امل ـش ــاه ــد إلب ـ ـ ــراز مـفــاتــن
صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة «ت ــوت ــة» وجـمــالـهــا،
ف ــي ظ ــل بـ ــذخ واض ـ ــح ع ـلــى املــابــس
س ــوارات .ن ـحــن أمـ ــام صبية
واألكـ ـسـ ـ ّ
ُيفترض أنها حــادة الــذكــاء وشديدة
ّ
ـاء ،ت ـخــطــط لـعـمـلـيــات ّالـنـصــب
ال ــده ـ ّ
التي تنفذها العصابة املصغرة التي
ّ
تتعاون معها .لكن يبدو أن في داخل
هــذه امل ــرأة سـ ّـرًا كبيرًا و ّحــزنــا عميقًا
مرتبطًا باملاضي لم يتكشف بعد.
ق ـ ــد ي ـ ـطـ ــول ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن امل ـش ــاك ــل
ال ـتــي تـعـتــري املـسـلـســل ،أهـ ّـمـهــا تلك
املــرتـبـطــة بــالـنــص وال ـح ـب ـكــة .تـخـ ّـيــم
اإلطـ ــالـ ــة الـ ـش ــدي ــدة وبـ ـ ــطء األحـ ـ ــداث
عـلــى ج ــزء ال ب ــأس ب ــه م ــن املـشــاهــد،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ض ـع ــف واضـ ـ ــح فــي
تفاصيل وأح ــداث عمليات النصب،
ً
فـضــا عــن ال ـح ــوارات غـيــر املفهومة
َّ
ُ
(شخص يشبه بالصقر الــذي يمكن
أن يـثــور فـجــأة ألي سـبــب وم ــن دون
رحمة ...ثم يقال عنه عصفور يرغب
في الخروج من القفص ،لكن إذا فعل
«الله يعني اللي ّ
برا»!؟).
ّ
ال يخفى على أحــد أن ّ«لعنة كارما»
م ـعـ ّـد عـلــى ع ـجــالــة ،مــا أث ــر بــوضــوح
ّ
على كــل جــوانـبــه ،أبــرزهــا أداء هيفا
التي أفــرجــت فــي السابق عــن قــدرات
تـمـثـيـلـيــة الف ـت ــة م ـنــذ فـيـلـمـهــا ّ
األول
ّ
«دك ـ ـ ـ ــان شـ ـح ــات ــة» ( 2009ـ ـ ـ إخ ـ ــراج
خالد يــوســف) ،اضــافــة الــى العقبات
اإلن ـت ــاج ـي ــة واع ـ ـتـ ــذار م ـج ـمــوعــة مــن
ً
األس ـمــاء .هـكــذا ،وب ــدال مــن التشويق
واإلثــارةّ ،
تحول األمر إلى حفلة ملل
بال رائحة وال طعم وال لون!
«ل ـع ـن ــة كـ ــارمـ ــا» 23:30 :ع ـل ــى «الـ ـنـ ـه ــار»،
و 22:30على «النهار درامــا» ،و 1:00على
 ،TeNو 20:00على «صدى البلد» ،و6:00
على «النيل دراما» ،و 00:00على «القاهرة
والناس».

 ...وجائزة األداء السيئ من نصيب ماغي بو غصن
زينب حاوي
تـ ـص ـ ّـر م ــاغ ــي ب ــو غـ ـص ــن ،مــوس ـم ـيــا،
على الدخول في السباق الرمضاني.
املـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة م ـعــروفــة بـكـثــافــة
أع ـمــال ـهــا ،أك ــان ف ــي الـسـيـنـمــا ،أم في
ال ـت ـل ـفــزيــون ،وع ـ ــادة م ــا ت ـن ــدرج هــذه
األع ـم ــال ضـمــن األص ـن ــاف الـتـجــاريــة
والـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـخ ـف ـي ـف ــة .ش ــاه ــدن ــا
ال ـع ــام امل ــاض ــي مـسـلـســل «ك ــارام ـي ــل»
(تــألـيــف م ــازن طــه ـ ـ إخ ــراج إيـلــي .ف.
حبيب) ،املستنسخ عن عمل روســي.
ف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل ،رأي ـن ــا ك ـيــف بفضل
حبة «الكاراميل» ،تحولت بو غصن
ال ــى قــارئــة وســامـعــة ملــا يفكر بــه من
حولها .وهذا املوسم ،انطلق مسلسل
«جــولـيــا» (تأليف مــازن طــه ـ ـ إخــراج:
إي ـلــي .ف .حـبـيــب) ،مــع الـطــاقــم عينه
تقريبًا ،مع انضمام وجوه لها ثقلها
فـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ك ـت ـق ــا ش ـم ـع ــون ال ـتــي
تــؤدي دور والــدة «جوليا» ،وآخرين
كـنـيـكــوال مــزهــر (ج ــاره ــا) ،وسـلـطــان
ديـ ــب (دور ش ـ ــادي ش ـق ـيــق جــول ـيــا)،
وظهور ثنائية ثانية (بعد «يا ريت»
  )2016م ــع امل ـم ـثــل الـ ـس ــوري قيسالشيخ نجيب .في الحلقات الخمس
ّ
التي عرضت حتى اآلن ،بــدا الترهل
واضحًا في العمل« .جوليا» مسلسل
يـحـكــي قـصــة ف ـتــاة ش ــاب ــة ،تستميت
لتحصل عـلــى دور تمثيلي .بـعــد أن
ّ
تجسد أدوارًا معينة ،تجد صعوبة
في إخــراج الشخصية منها ،فتنتقل
ّ
وتسبب
«مفاعيلها» الــى محيطها،
ل ـهــا م ـشــاكــل ك ـث ـي ــرة ،الـ ــى أن تلتقي

ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي «ع ــاص ــي» (قـيــس
الشيخ نجيب) ،الذي يتولى عالجها،
فتسوء األمور أكثر.
ّ
يصنف العمل ضمن إطار الكوميدي
الاليت .لكن مع األداء الذي شاهدناه
فــي الحلقات املــاضـيــة ،ليس بإمكان
«جــولـيــا» أن يــرقــى حـتــى ال ــى صنف
ّ
ّ
الـكــومـيــديــا .إذ إن ــه يــتـســم بكثير من
الخفة فــي األداء وال ـحــوار والحبكة.
تـتـصــدر بــو غـصــن واج ـهــة البطولة،
وواج ـ ـهـ ــة األداء ال ـس ـي ــئ أيـ ـض ــا ،وال
ّ
سيما في ذهابها بعيدًا نحو املغاالة
ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي ،واإلفـ ـ ــراط في
الـتـعـبـيــر بـكـثـيــر م ــن الـسـطـحـيــة عن
املواقف التي تتعرض لها.
ش ـخ ـص ـي ــات م ـت ـن ــاق ـض ــة وم ـخ ـت ـل ـفــة
ت ـ ـ ـتـ ـ ــوزع فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ـ ــن «ريـ ـ ـم ـ ــا»
(جيسي عبدو صديقة جوليا) ،املرأة
«املسترجلة» ،واملمثلة السورية ليليا
األط ـ ــرش (غـ ـن ــوة) ال ـت ــي ت ـ ــؤدي دور
طـلـيـقــة ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي ،ونـيـكــوال
م ــزه ــر الـ ـش ــاب الـ ـشـ ـق ـ ّـي .ورغـ ـ ــم ه ــذه
املــروحــة املـتـنــوعــة مــن الشخصيات،
والـ ـك ــاراكـ ـتـ ـي ــرات ،اال أن ـه ــم ب ـق ــوا في
األغ ـل ــب غ ـيــر مـقـنـعــن ف ــي أدواره ـ ـ ــم،
يصبون في الخانة عينها لتسطيح
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ،واصـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــات
الكوميدية .من يشاهد أزيــاء املمثلة
اللبنانية ،وطريقة تسريحة شعرها،
وأداء ه ـ ــا الـطـفــولــي ال ــذي يـنـحــو إلــى
السذاجة ،ال يمكنه أن يفصل بينها
وبني ما تدأب على تأديته بو غصن
في السنوات األخيرة .شابة طموحة،

ّ
تعبر ماغي
بو غصن في
«جوليا» بكثير
من السطحية

ح ـ ــامل ـ ــة ،تـ ـتـ ـح ــدث ب ـل ـه ـج ــة األط ـ ـفـ ــال
الـ ـب ــريـ ـئ ــة ،ت ـ ــرت ـ ــدي ثـ ـي ــاب ــا وت ـ ـسـ ـ ّـرح
شـعــرهــا كــذلــك عـلــى طــري ـقــة تلميذة
مدرسة .شخصية تذكرنا بفيلم «بي
ب ــي» الـ ــذي ّأدت ب ــو غ ـصــن ف ـيــه دور
الـفـتــاة امل ـتــأخــرة عـقـلـيــا .يـبــدو أن بو
غصن لم تخرج من هــذا الـثــوب ،ولو
اختلفت القصة الدرامية وسياقاتها.
في «جوليا» تكثيف للخفة ،وغياب
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للموهبة ،واتكاء على افتعال مواقف
مبالغ فــي تجسيدها .وه ــذا األم ــر ال
ي ـعـ ّـد مـسـتـغــربــا فــي إن ـتــاجــات ماغي
ب ــو غ ـصــن األخـ ـي ــرة .يـنـفــع املـسـلـســل
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــه ،lbci
أن يـ ـك ــون ف ـس ـح ــة ل ـت ـع ـط ـيــل ال ـع ـق ــل،
واالسـ ـتـ ـس ــام ألج ـ ـ ــواء م ــن ال ـض ـحــك
ّ
املصطنعة .حتى إن املمثل السوري،
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــدم هـ ـن ــا دورًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا فــي

مسيرته ،هو الطبيب النفسي ،الذي
ي ـعــالــج م ــرض ــاه بـطــريـقــة غــري ـبــة ،لم
يكن مــوفـقــا .ف ــأداؤه اتـســم بكثير من
امل ـب ــال ـغ ــة ،وغـ ـي ــاب املـ ـنـ ـط ــق .وي ـب ـقــى
الـ ـس ــؤال ح ــائ ـرًا ح ــول م ـشــاركــة تقال
شـمـعــون .ممثلة بحجمها ،مــا الــذي
يدخلها الى دوامــة هكذا عمل ،إن لم
يضف الى سيرتها املهنية شيئًا؟
«جوليا» 19:00 :على lbci

عادل إمام يولد من جديد على يد سعاد حسني
عبدالرحمن جاسم
ُ
ينتظر كثيرون مسلسالت عادل إمام.
«زع ـ ـيـ ــم» ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ال ـع ــرب ـي ــة خ ــال
سنوات طويلة ،اعتاد أن ّ
يزين املوسم
ٍ
الرمضاني منذ سبعة أعوام ،بدأها عام
ً
 2012بـ «فرقة ناجي عطالله» ،وصوال
إلــى مسلسله الحالي «عــوالــم ّ
خفية».
تأتي هذه املسلسالت عادة من إخراج
اب ـنــه رام ــي إمـ ــام؛ فـيـمــا ه ــذا هــو الـعــام
ّ
األول ال ــذي ال يـتـعــاون فـيــه مــع كاتبه
األثير يوسف معاطي (تعاون معه في
جميع أعـمــالــه الــرمـضــانـيــة الـســابـقــة)،
إذ يستعني هــذه امل ـ ّـرة بــاملــؤلـفــن أمــن
جمال ،محمود حمدان ،ومحمد محرز.
يخرج إمــام من عباءة الكوميديا هذه
ّ
املرة ،ويقترب من القصص البوليسية
وح ـب ـكــات اإلثـ ـ ــارة وال ـت ـشــويــق بـعــدمــا
قـ ـ ــارب ف ــي األعـ ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة قـضــايــا
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،حـ ـت ــى أن ــه
تـنــاول قصص الـجــن وال ـخــوارق .لكنه
ل ــم يـ ـق ـ ّـدم ن ـف ـســه ج ـ ــادًا إال هـ ــذا ال ـع ــام؛
ل ــذلــك يـمـكــن اع ـت ـبــار ال ـع ـمــل نــوع ــا من
التجديد والخروج من عباءة املعتاد.
ت ـح ـكــي ق ـ ّـص ــة امل ـس ـل ـســل ح ـكــايــة هــال
كامل (عادل إمام) الروائي والصحافي
امل ـعــارض املـشـهــور ال ــذي يعثر صدفة
ع ـلــى م ــذك ــرات مـمـثـلــة ش ـه ـيــرة تــدعــى
«م ــريــم ريـ ــاض» (ران ـي ــا فــريــد شــوقــي)
طابق
قيل إنها انتحرت بسقوطها من
ٍ
مــرتـفــع قـبــل س ـنــوات طــويـلــة .تخوض
الـحـلـقــات األول ــى فــي ال ـصــراعــات التي
ي ـخ ــوض ـه ــا الـ ـصـ ـح ــاف ــي امل ـ ــراق ـ ــب مــن
أج ـه ــزة أم ــن ال ــدول ــة مـنــذ زمـ ـ ٍـن طــويــل.
ف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ـ ــار عـ ـيـ ـن ــه ،نـ ــاحـ ــظ ع ــاق ـت ــه
املتأرجحة مع عائلته ،فتربطه عالقة
قــويــة وجميلة مــع حفيده عــز «زي ــزو»
(املمثل الشاب خالد أنور) الذي يسكن
معه ،لكنه يعاني في عالقته مع ابنته
املحامية غادة (بشرى) ،وزوجها وكيل
مجلس ال ــوزراء جـمــال (أحـمــد وفـيــق).
ويستعرض العمل عالقته بالصحيفة

يقترب عادل إمام من القصص البوليسية وحبكات اإلثارة والتشويق

التي أسسها مع صديقه دراز (صالح
ع ـب ــدال ـل ــه) .تـتـعـقــد ال ـق ـصــة ح ــن يـبــدأ
ه ــال كــامــل بــربــط التفاصيل ال ــواردة
في مذكرات املمثلة املنتحرة ،فيخلص
ّ
في النهاية إلى أنها قتلت .يغوص في
ً
القضية مهمال عمله ،مما يضعه في
مواجهة شخصيات «كبيرة» و«مهمة»
وستسبب في
تسببت في قتل النجمة،
ّ
إيذائه هو شخصيًا إن لم يتوقف عن
استقصاءاته.
من يقرأ في إيحاءات املسلسل ،كما في
أداء رانيا فريد شوقي ،يمكنه بسهولة
مالحظة الشبه الكبير بني مريم رياض
والــراح ـلــة الـكـبـيــرة س ـعــاد حـسـنــي .إذ
تبدو في أواخر عمرها شبيهة باملمثلة
الراحلة .في اإليحاءات ،يبدو الحديث
فــي املـسـلـســل عــن مــرحـلــة مــا قـبــل آخــر
أفالم حسني «الدرجة الثالثة» ()1988
ال ــذي ك ــان فـشـلــه ذري ـع ــا ،مـمــا أقـعــدهــا

ً
ف ــي امل ـن ــزل س ـن ــوات وس ـب ــب ل ـهــا كــآبــة
كبيرة .لم تعد بعدها إلى السينما إال
بـعــد س ـنــوات ث ــاث مــع فـيـلــم «الــراعــي
وال ـن ـس ــاء» م ــع ب ـطــل فـيـلـمـهــا الـفــاشــل
السابق ،أحمد زكي .للمرة الثانية على
التوالي ،لم يكن الفيلم موفقًا ،وإن كان
أفضل من سابقه ،لكن ذلك زاد كآبتها
ودفعها إلى االعتزال.

صحافي معارض يستقصي
مقتل نجمة شهيرة تشبه
مالمحها النجمة الراحلة
أدائيًاُ ،يحسب إلمام ـ كما أشرنا ـ ـ أنه
«زعـ ـي ــم» ل ـنــاحـيــة األداء .صـحـيــح أنــه
يـبــدو ممجوجًا لناحية «اإليـفـيـهــات»
الـ ـت ــي ب ــات ــت مـ ـعـ ـت ــادة فـ ــي مـ ــا ي ـسـ ّـمــى
الـ ـي ــوم «ك ــوم ـي ــدي ــا اإليـ ـفـ ـي ــه» بـمـعـنــى

الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـج ـم ـلــة
الـســريـعــة واملـضـحـكــة .ابـتـعــد إم ــام عن
شخصيته املعتادة لناحية زير النساء
أو العاشق امللهم أو معشوق النساء
أو حـتــى ضــابــط ال ـشــرطــة الـكـبـيــر (أو
الوزير) ،فاختار أن يبقى مثقفًا ومحبًا
للكتب ،كما في مسلسله العام الفائت
ّ
«عـ ـف ــاري ــت ع ــدل ــي عـ ـ ـ ــام» ،وإن كــانــت
ّ
شخصيته في «عوالم خفية» أكثر حدة
وقوة شكيمة .تؤدي رانيا فريد شوقي
بحرفة شخصية مريم ريــاض .تقارب
بشكل أو بآخر شكل سعاد حسني في
ٍ
السبعينيات والثمانينيات ،وتحاول
تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ـق ــارب ــة ص ــوت ـه ــا وخ ــام ـت ــه
الفريدة .في اإلطار عينه ،تخرج بشرى
مــن ع ـبــاءة أدوارهـ ـ ــا امل ـع ـتــادة ،فتأخذ
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى رب ـم ــا دور األم .أحـمــد
وفـيــق مــن جهته يظل على عــادتــه في
أدواره ،التي يتقنها منذ ظهور ّ
األول
فــي فيلمي «اآلخ ــر» ( )1999و«سكوت

هنحصور» ( )2001للمخرج يوسف
شاهني .فتحي عبدالوهاب بدور رؤوف
ضابط أمن الدولة املسؤول عن متابعة
قضية «هالل كامل» ،يغرق في املشكلة
نفسها كما وفـيــق .هــو ممثل موهوب
يمتلك قــدرة كبيرة ،لكن تبدو أدواره
ً
«الجادة» نسخة كربونية عن بعضها:
ّ
يتنفس بصوت مرتفع ،يتهدج صوته،
ويـسـتـغــرق فــي ال ـكــام ب ـبــطء .أم ــا هبة
مجدي ،فال تزال تبحث عن نفسها في
أدوار الـصـحــافـيــة «ال ـشــابــة» املعجبة
بمثلها األعلى الصحافي هالل كامل.
م ـجــدي تمتلك مــوهـبــة ك ـب ـيــرة ،لكنها
ل ــم ت ـظ ـهــرهــا بــال ـش ـكــل امل ـن ــاس ــب حتى
ال ـل ـح ـظــة .وكـ ـع ــادت ــه ،ي ـحــب «ال ــزع ـي ــم»
أن يفسح فــي املـجــال للنجوم الشباب
ملشاركته في بطولة مسلسالته :نجد
خــالــد أن ــور ال ــذي يشبه إلــى حـ ٍّـد كبير
امل ـم ـثــل املـ ـص ــري الـ ـه ــولـ ـي ــوودي رام ــي
مالك ،يؤدي بشيء من السالسة ،فيما
ينجح ط ــارق صـبــري ب ــدور اب ــن عــادل
إمام.
إخراجيًا ال يمكن الحديث عن «إخراج»
متطور في التلفزيون العربي عمومًا.
ن ـح ــن أمـ ـ ــام م ـش ــاه ــد م ــرك ـب ــة بـطــريـقــة
جيدة ،مرتبة بإتقان ،لكن ال «ألعاب»
إخراجية وال تقنيات تنقل املشاهدين
إلى عالم آخر.
ً
فــي املـحـصـلــة ،ي ـبــدو املـسـلـســل جميال
وإن لــن يخرج مــن عـبــاءة «الكليشيه»
املعتاد :سينتصر «القتلة» في النهاية،
وسـيـخـفــون الـحـقـيـقــة ،ول ــن يـسـ ّـلــم ٌّ
أي
مـنـهــم ل ـل ـق ـضــاء؛ ف ـهــل ه ــذا م ــا تخفيه
الحلقات القادمة من املسلسل؟
* «عوالم خفية» 21:00 :بتوقيت بيروت على
«»cbc
*  00.00على « cbcدراما»
*  21:00على التلفزيون السعودي

«بوح السنابل» :مجتمع المقاومة بصدق وبساطة
مهدي زلزلي
ن ـج ـحــت ق ـن ــاة «امل ـ ـنـ ــار» ف ــي اج ـت ــذاب
مـشــاهــديــن ملسلسلها الـجــديــد «بــوح
ال ـس ـن ــاب ــل» (كـ ـت ــاب ــة ف ـت ــح الـ ـل ــه ع ـمــر،
وإخـ ـ ـ ــراج م ـح ـمــد وق ـ ـ ــاف) م ــن خ ــارج
«البلوك» امللتزم بمتابعتها سنويًا.
ف ـع ـلــت ذلـ ــك ع ـب ــر اس ـت ـب ــاق ال ـبــرم ـجــة
ال ــرم ـض ــان ـ َّـي ــة الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت الـخـمـيــس
الفائت على معظم املحطات ،وعرض
الحلقة األولى منه يوم األربعاء.
ت ــدور الـحـكــايــة ح ــول أح ــد مسؤولي
املقاومة جــواد ابراهيم (عـ َّـمــار شلق)
م ــن ب ـل ــدة ع ـي ـتــا ال ـش ـعــب ال ـج ـنــوبـ َّـيــة،
وزوجته الدكتورة كوثر علي (فيفيان
َّ
أنطونيوس) .يكتشفان أن علي (ربيع
الـ ـح ــاج) الـ ــذي َّ
ربـ ـي ــاه طـ ــوال س ـنــوات
ليس ابنهما ،بعد حـصــول خطأ في
املستشفى نتج منه تبديل املــوالـيــد.
هنا ،يبدآن رحلة البحث عن عائلته
َّ
الحقيقية وابـنـهـمــا الـضــائــع .تجري
ال ـح ـكــايــة ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ص ـ ــراع بني
اس ـت ـخ ـب ــارات الـ ـع ـ ّ
ـدو وأمـ ــن امل ـقــاومــة
مـحــوره تجنيد العمالء ومالحقتهم
وك ـ ـش ـ ـف ـ ـهـ ــم وإح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط عـ ـمـ ـل ـ َّـي ــاتـ ـه ــم
اإلجــرامـ َّـيــة قبل تنفيذها .إحــدى هذه
ال ـع ـم ـل ـي ــات مـ ـح ــاول ــة اغـ ـتـ ـي ــال ج ــواد
وع ـلــي بتخطيط مــن الـعـمـيــل سامي
هـ ـ ــال (حـ ـس ــن ف ـ ــرح ـ ــات) الـ ـ ـف ـ ـ ّـار إل ــى
ّ
العدو منذ التحرير عــام ،2000
كيان
انتقامًا منهما لتسببهما في إصابته
بعاهة دائمة.
َّ
ب ــدا م ــن الـحـلـقــات األولـ ــى أن الـكــاتــب
اسـتـطــاع تـقــديــم قـ َّـصــة مـشـ ّـوقــة ّ
تعبر

بـصــدق عــن أح ــوال مجتمع املـقــاومــة
مــن دون أن ت ـحــرم املـشــاهــد حـقــه في
االس ـت ـم ـتــاع وال ـت ــرف ـي ــه .وإن كـ ــان قد
نـ ـج ــح فـ ــي خـ ـل ــق األسـ ـئـ ـل ــة فـ ــي ذه ــن
امل ـش ــاه ــد م ـب ـك ـرًا ،ف ـهــو ل ــم ي ـصــل إلــى
م ــرحـ ـل ــة «الـ ـتـ ـعـ ـجـ ـي ــز» و«الـ ـغـ ـم ــوض
املـفـتـعــل» ،ويـتـجـلــى ذل ــك فــي حرصه
على الكشف عن خطوط العمل تباعًا
ّ
والتدرج في تقديم الشخصيات حلقة
تـلــو أخ ــرى كــي يـسـهــل عـلــى املـشــاهــد
«هـ ـضـ ـمـ ـه ــا» وال ـ ــدخ ـ ــول ف ـ ــي أج ـ ــواء
املسلسل بسالسة .كما تمكن من كسر
حـ ـ َّـدة ال ـح ــدث ال ــدرام ــي بـشـخـصـيــات
طــري ـفــة وم ــواق ــف ف ـكــاهـ َّـيــة ،م ــا جعل
َّ
الفنية تصنف العمل
بعض املــواقــع
كوميديًا خالفًا للواقع.
ال يمكن محاكمة رؤيــة محمد وقاف
اإلخــراجـ َّـيــة مــن دون أخ ــذ اإلمـكــانــات
ّ
يصر
املتاحة له في االعتبار ،فاملركز
ع ـلــى ت ـقــديــم ع ـمــل رم ـضــانـ ّـي سـنـ َّ
ـويــا
مل ـش ــاه ــدي ــه ،ب ـس ـ َّ
ـوي ــة ف ـن ـ َّـي ــة م ـق ـبــولــة،
ّ
رغ ــم ك ــل ال ـظ ــروف ال ـتــي ل ــم تـعــد كما
َّ
كــانــت أي ــام «ال ـغــال ـبــون» .يـعــاونــه في
ذلــك فريق عمل يكاد يكون ثابتًا من
ال ـف ـنــانــن «امل ـخ ـل ـص ــن» ف ــي الـكـتــابــة
والـتـمـثـيــل وغ ـيــره ـمــا .ي ـن ـضـ ّـم إلـيـهــم
ّ
ك ــل م ـ َّـرة مـخــرج «مـغــامــر» يبحث عن
فرصة لإلطاللة على جمهور جديد.
َّ
إال أنـ ـ ــه ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن بـصـمــة
َّ
خاصة لوقاف يسهل ملسها ملن يتابع
مشهدًا واحدًا من املسلسل.
وبــالـحــديــث عــن أداء املـمـثـلــن ،يمكن
القول َّإن أحمد الزين َّ
تفوق على نفسه
فــي دور ال ـجـ ّـد الـظــريــف «أب ــو ج ــواد»

َّ
يقدم
مجدي
مشموشي
ً
أداء مبهرًا
في دور
التاجر البخيل
«كريم»

َّ
وقدم أحد أفضل أدواره على الشاشة
ال ـص ـغ ـيــرة ،وسـتـبـقــى ع ـب ــارات ــه الـتــي
يكررها كالزمة على ألسنة املشاهدين
فـ ـ ـت ـ ــرة ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ َّـدم مـ ـج ــدي
مشموشي ً
أداء مبهرًا في دور التاجر
البخيل «كريم» شقيق جــواد ،ونجح
فــي ابـتــداع كاركتير ملفت بمساعدة
ف ــري ــق امل ــاك ـي ــاج اإليـ ــرانـ ــي ال ـ ــذي كــان
ً
ّ
التعرف
كفيال بمنع املـشــاهــديــن مــن

إليه لــوال اسمه فــي شــارة العمل .أما
َّ
عمار شلق وفيفيان انطونيوس ،فقد
ٍّ
َ
َ
ك ــان أداؤه ـم ــا هــادئــا إل ــى ح ــد الم ــس
البرودة .ولعل لذلك ما يبرره ،وهو ما
يستلزمه ال ـ َـد ْوران من رصانة ووقــار
َّ
ّ
أمني في
شخصية مسؤول
يطبعان
َّ
املـقــاومــة وزوج ـتــه الطبيبة .علمًا أن
ّ
َّ
نسبيًا مــن اإلف ــراط في
شلق تخلص
ّ
ً
م ــط كـلـمــاتــه ،م ـح ــاوال تقليد اللهجة
َّ
الـجـنــوبــيــة ،وغ ــدا أكـثــر إقـنــاعــا .وكــان
ربـيــع ال ـحــاج مقنعًا فــي دور ابنهما
األكبر علي ،في َّأول إطاللة له بعيدًا
عــن امل ـخــرج أســامــة الـحـمــد ال ــذي كــان
لــه الفضل فــي اكتشافه وإطــاقــهَّ .أمــا
االبن الثاني حسن ،الرياضي واألكول
ودائـ ـ ــم االن ـف ـع ــال ح ــن يـتـعـلــق األم ــر
بحبيبته مــريــم (ستيفاني عطالله)
ً
ابـنــة عـ ّـمــه كــريــم ،فلم يكن سـهــا على
امل ـس ــؤول ــن ع ــن الـكــاسـتـيـنــغ الـعـثــور
ّ
على «ممثل كبير فــي ســن صغيرة»
ّ
يعطي هــذا ال ــدور امل ـحــوري حـقــه .إال
َّ
أن حسني فنيش حقق املطلوب منه
وأك ـث ــر ،رغ ــم كــونـهــا تـجــربـتــه األول ــى.
وس ـ َّـج ــل م ـه ــدي ف ـخــر ال ــدي ــن الـغــائــب
ل ـس ـنــوات ع ــن أع ـم ــال «م ــرك ــز ب ـيــروت
الــدولــي لــإنـتــاج» مـنــذ مـشــاركـتــه في
«ملح الـتــراب» ( 2014ـ ـ كتابة جبران
ً
ضــاهــر وإخـ ــراج أي ــاد ن ـحــاس) ع ــودة
مــوفـقــة أظ ـه ــرت ن ـضــج تـجــربـتــه بعد
مشاركته فــي عــدد كبير مــن األعـمــال
ال ـل ـب ـن ــان ـ َّـي ــة وال ـ ـسـ ـ َّ
ـوريـ ــة ط ـ ـ ــوال ه ــذه
ّ
ّ
الـفـتــرة .كـ ّمــا يـطــل فــي الـعـمــل ك ــل مــن:
مــازن معضم ،اليسار حــامــوش ،علي
ّ
الصباح،
سعد ،رينيه غــوش ،حسام

آالن الزغبي ،وليد سعد الدين ،آغوب
دوجـ ــرج ـ ـيـ ــان ،م ـح ـمــد شـ ـم ــص ،هـنــد
خضرا ،فاطمة بزي ،وسارة قصير.
ـاون مــع شــاعـ َـريــن
يمكن اعـتـبــار الـتـعـ َ
ّ
ومـ ـنـ ـش ـ َـدي ــن م ـخ ـت ـل ــف ــن فـ ــي كـ ـ ــل مــن
َ
ً
شارتي البداية والنهاية ،دليال على
العقلية «الـتــوافـقـ َّـيــة» الـتــي ت ــدار بها
األمـ ـ ــور ف ــي امل ــؤس ـس ــات «امل ـل ـت ــزم ــة».
عقلية تهدف إلى إرضاء أكبر عدد من
املبدعني «املنضوين في هذا الخط»،
وه ــو م ــا ال يـمـكــن أن ي ـك ــون إال على
حساب الفن!
وي ـب ـقــى الـ ـس ــؤال م ـشــروعــا ع ــن سبب
إصــرار القائمني على «مركز بيروت»
ع ـل ــى األس ـ ـمـ ــاء اإلن ـش ــائ ـ َّـي ــة ال ـب ـع ـيــدة
تمامًا عن مضامني األعمال ،من «ملح
التراب» و«درب الياسمني» إلى «بوح
َّ
السنابل» .علمًا أن حشر هذه الكلمات
ّ
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارة ال ي ـ ـعـ ــوض إس ـق ــاط ـه ــا
باملظلة على «العمل».
ّ
ك ـ ـيـ ــف سـ ـيـ ـتـ ـع ــام ــل ج ـ ـ ـ ـ ــواد م ـ ـ ــع كـ ــل
الـضـغــوط ال ـتــي ت ـبــدأ بــإصــابــة وال ــده
ً
بمرض عضال ،وصــوال إلى اكتشاف
ح ـق ـي ـقــة اب ـ ـنـ ــه ،وال ت ـن ـت ـهــي ب ـم ـكــائــد
ّ
شـقـيـقــه ال ـب ـخ ـيــل والـ ـط ـ َّـم ــاع ،ف ــي ظــل
ت ـس ــارع األحـ ـ ــداث ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ــر
املتعلق بعمله األمـنــي فــي املـقــاومــة؟
وهل ستبوح «ريم» ابنة سامي هالل
(مـ ـ ـ ــاري ت ـي ــري ــز مـ ـعـ ـل ــوف) لـشـقـيـقـهــا
إي ـهــاب (نـيـكــوال مــزهــر) بــالـسـ ّـر الــذي
يــؤرقـهــا؟ ومــا هــو الـسـ ّـر ال ــذي يخفيه
األخير بدوره عنها؟
«بوح السنابل»َّ :
يوميًا  21:30على «املنار»

