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جولييت بينوش
في مشهد من
فيلم «هاي
اليف» لكلير
دوني

تلفزيون
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زيارة خاصة

«عندما تشيخ الذئاب» ...ينكشف النفاق
وسام كنعان

ّ
ّ
ّ
اإلنكليزية،
باللغة
األولى
تجربتها
في
ة
األميركي
للسينما
معها
تجلب
أن
()1946
دوني
كلير
ة
الفرنسي
السينما توقع كثيرون من متابعي المخرجة
ّ
ّ
ّ
ّ
السينمائي األلماني المعمق حول معنى تجربة الوجود البشري المتسم بكثير من
الفرنسية الحميمة أو مالمح من
السينما
غراميات
شيئًا من
ّ
الطرح ّ
ّ
ّ
ّ
الخفة والعبثية ...أو أقله درجة ما من واقعية السينما اإليطالية الخلبة .لكن شريطها «هاي اليف» ( 2018( High Lifeالذي انطلقت عروضه
التجارية في الواليات المتحدة ،انتهى ّ
ّ
مجرد فيلم أميركي باهت آخر

 High Lifeتجربة كلير دوني األولى في هوليوود

ّ
ّ
«الطهرانية» األميركية أفسدت السينما
لندن ــــ سعيد محمد
ّ
اعتيادية.
ليست كلير دوني ،مخرجة
هــي مـعــروفــة بأعمالها الـجــدلـ ّـيــة في
الـسـيـنـمــا ال ـفــرن ـسـ ّـيــة ال ـت ــي ك ـث ـي ـرًا ما
ينقسم النقاد بشأنها من دون حلول
ّ
التجريبية
وسطى نظرًا إلى طبيعتها
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدى األن ـ ـ ـسـ ـ ــاق
الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة لـلـعـمــل الـسـيـنـمــائــي .هي
ف ــوق ذل ــك ،فــي حـضــورهــا الشخصيّ
ومـ ـق ــاب ــاتـ ـه ــا الـ ـصـ ـح ــاف ـ ّـي ــة ش ــدي ــدة
ّ
تسمي األشياء
املباشرة والـصــراحــة
بمسمياتها إلى درجة البذاءة ،تمامًا
كما يليق باملخرجني الفرنسيني .منذ
بعض الــوقــت ،تـحــاول دونــي اقتحام
ّ
األميركية ،وقد عملت
ساحة السينما
لــذلــك ضـمــن فــريــق إن ـت ــاج مــؤلــف من
مـخــرجــن أمـيــركـيــن ،كــي تتعمق في
أســال ـيــب الـعـمــل عـلــى ال ـجــانــب اآلخــر
مــن املـحـيــط األطـلـسـ ّـي قـبــل أن تسنح
لـهــا ال ـفــرصــة أخ ـي ـرًا لـتـخــرج بــاكــورة
أعمالها باللغة اإلنكليزية (هاي اليف
ـ ـ  2018ـ ـ ـ  110دقائق) .متابعو دوني،
ـور ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـسـمــع
وحـ ـت ــى ال ـج ـم ـه ـ ّ
ب ـه ــا م ـس ـب ـقــا ،ت ــوق ــع ك ـث ـي ـرًا م ــن ه ــذا
الفيلم ال ــذي يجمع تجربة السينما
ّ
األوروبية املتحررة فكريًا مع طاقات
ّ
اإلن ـتــاج امل ــادي الـهــائـلــة فــي السينما
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،وم ـم ـث ـلــن ل ـه ــم ح ـضــور
ّ
شخصي مشحون بالوعود من طراز
روبرت باتنسون وجولييت بينوش.
رب ـمــا جــرعــة منعشة مــن الـغــرامـ ّـيــات
ال ـح ـم ـي ـمــة الـ ـت ــي ت ـع ـيــد ألـ ــق مـشــاهــد
ّ
الحب التي قتلتها سينما هوليوود
ّ
انطباعية متفلسفة
أو كادت ،أو قراءة
مل ــوض ــوع خ ـيــال ع ـل ـمـ ّـي ت ـكــرر طــرحــه
ف ــي أعـ ـم ــال أم ـي ــرك ـ ّـي ــة ســاب ـقــة كـثـيــرة
ول ــم ي ـصــل مـ ـ ّـرة واح ـ ــدة إل ــى منتهاه
(الفيلم يحكي قصة طاقم من البشر
ّ
فضائية تائهة) ،أو
على منت سفينة

ّ
واقعية
على األقل تقديم رؤية كاميرا
ت ـ ـ ــدرس وتـ ـفـ ـك ــك ت ـف ــاص ـي ــل م ـح ــاك ــاة
مـسـتـقـبــل رح ـلــة الـتـيــه ال ـب ـشــري على
ّ
منت كوكبنا املعلق في الفضاء بحثًا
عــن ق ــدر محتم سـيــأتــي فــي وق ــت مــا.
لـكــن الـنـتـيـجــة كــانــت مـخـ ّـيـبــة لــآمــال
بكافة املقاييس :إذ أن دوني في «هاي
اليـ ـ ــف» ،ق ـ ّـص ــت أجـنـحـتـهــا بـنـفـسـهــا،
ّ
ّ
ّ
األوروبية
الفنية
وتخلت عن هويتها
ّ
لـتـلـتــزم دل ـيــل الـعـمــل ذات ــه املــت ـبــع في
هوليوود بكل قواعده املكتوبة وغير
امل ـك ـتــوبــة ...لينتهي شــريـطـهــا كفيلم
ّ
أميركي باهت آخــر ،بال مضمون وال
ّ
عمق وال حتى صــورة خالبة تؤهله
لـيـنــافــس ب ـج ــدارة عـلــى جــوائــز أســوأ
ـام املــوســم .ورغــم مـحــاوالت بعض
أفـ ّ
ال ـن ــق ــاد غ ـيــر امل ـح ـتــرفــن م ـنــح «ه ــاي
الي ــف» سـحـرًا ليس فـيــه ،فــإن األع ــداد
القياسية املتزايدة من ّ
ّ
رواد السينما
الــذيــن سـجــل خــروج ـهــم مـبـكـرًا أثـنــاء
عــرضــه ف ــي ال ـ ّـص ــاالت تـعـطــي ص ــورة
أص ـ ــدق ع ــن ف ــداح ــة م ــا أق ــدم ــت عليه
دوني.
يحكي الفيلم ّ
قصة طاقم سفينة تبحر
ف ــي ال ـف ـض ــاء ،ب ـح ـثــا ع ــن ث ـقــب أس ــود
اختيروا من رواد السجون املحكومني
باإلعدام أو املؤبد ليكونوا كما فئران
تـ ـج ــارب ع ـلــى م ــن رح ـل ــة ال أمـ ــل في
عودتها يومًا إلى كوكبها األم .وتلعب
جولييت بينوش دور عاملة مجنونة
ت ـ ـجـ ــري أب ـ ـحـ ــاثـ ــا مـ ـخـ ـب ـ ّ
ـري ــة إلنـ ـت ــاج
األط ـف ــال مــن خ ــال تـلـقـيــح بــويـضــات
تأخذها من إنــاث الطاقم بحيوانات
مـ ـن ـ ّ
ـوي ــة ت ـس ـت ـخ ـل ـص ـهــا مـ ــن ال ــرج ــال
يــوم ـيــا كــأن ـهــم ثـ ـي ــران م ـ ـ ــزارع .ولـكــي
يلتزم الجميع بتقديم مساهماتهم
تلك ،فإن السفينة ستتوقف ّ
كلية عن
العمل إذا لــم يتم إيــداع تقرير يومي
ع ــن مـجـمــل ال ـن ـشــاطــات فـيـهــا ك ــل 24
ساعة .ولكي يمكن للطاقم االستمرار

فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة مـ ـ ــن الـ ـخـ ـص ــوب ــة
ّ
اإلجبارية ،فإن السفينة تحتوي على
مــا سمي ب ـ «ص ـنــدوق الـنـكــاح» (The
 )Fuckboxوه ــو غــرفــة مـظـلـمــة فيها
ّ
ّ
عملية
ميكانيكية تساعد في
معدات
االسـتـمـنــاء ،ثــم تغسل ذاتـهــا تلقائيًاّ
فور خروج املستخدم أو املستخدمة.
روب ــرت باتنسون  -ال ــذي يلعب دور
قائد السفينة ّ  -وحده ال يخضع لهذا
الــروتــن ويفضل االحتفاظ بسوائله
لنفسه .هذا التبتل يثير شهوة العاملة
املجنونة التي يصبح همها األوحــد
أن تنجب منه .وهــي لذلك تلجأ عند
ً
تمنعه إلى غزو غرفته ليال للحصول
على سائله امل ـنــوي .ن ــدرك الحـقــا أنه

متعلقًا بنوازع
ليس ّاألمر
ّ
أخالقية أو فلسفية بقدر
ما هو توافق غير معلن
بين شركات اإلنتاج الكبرى
استخدم في تخليق الطفلة الوحيدة
التي تبقى على قيد الحياة مع أبيها
ّ
البيولوجي بعدما فني جميع الطاقم
بسبب فيروس غامض.
ال ـج ـن ــس فـ ــي «ه ـ ـ ــاي الي ـ ـ ـ ــف» ـ ورغـ ــم
مركزيته في إطار القصة ـ يأتي حزينًا
وم ـي ـك ــان ـي ـك ـ ّـيــا ومـ ـثـ ـيـ ـرًا لـ ـل ـ ّـرث ــاء لـيــس
ف ـق ــط بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـم ـث ـلــن ،ب ــل كــذلــك
للمشاهدين الــذيــن ال يحصلون على
ّ
ّ
ايروتيكية
غرامية صريحة أو
مشاهد
ُ
بمعنى الكلمة ،ويكتفى معظم الوقت
بــإي ـحــاءات مـبـسـتــرة ال تـقـنــع أح ـ ـدًا ،ال
سـ ّـيـمــا فــي زم ــن اإلن ـتــرنــت حـيــث أفــام
وم ـق ــاط ــع ال ـب ــورن ــو م ـت ــواف ــرة بـكـثــافــة
ل ـل ـج ـم ـي ــع وع ـ ـبـ ــر م ـخ ـت ـل ــف امل ـن ـص ــات
ال ـت ـق ـنـ ّـيــة .ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ال تبخل

دونـ ـ ـ ــي فـ ــي تـ ـق ــدي ــم جـ ـ ـ ــرأة زائ ـ ـ ـ ــدة فــي
تصوير سوائل الجسم املختلفة (خذ
ً
مثال بطلة الفيلم تجري حاملة بيديها
دفـقــة مــن مـنـ ّـي البطل كــي تستخدمها
لتلقيح نفسها الحقًا في املختبر).
دون ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي اع ـ ـتـ ــرفـ ــت ل ـل ـص ـحــافــة
بتعمدها ستر فيلمها عــن املشاهد
ال ـ ـعـ ــاريـ ــة ،هـ ــا هـ ــي ت ـل ـت ـحــق ب ـمــوجــة
الـ ـطـ ـه ــران ـ ّـي ــة امل ـ ـتـ ــأخـ ــرة الـ ـت ــي ع ـ ّـم ــت
ال ـس ـي ـن ـمــا األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـ ـيـ ــرة .ط ـه ــران ـي ــة ت ــأت ــي كـنـتـيـجــة
ّ
طبيعية لسعي هذه السينما ّاملحموم
إلــى تعظيم الـ ّـربــح عبر تجنب طرح
ّ
جدلية أو مشاهد عـ ّ
ـري
موضوعات
ق ـ ــد ت ـت ـس ـب ــب ف ـ ــي ت ـص ـن ـي ــف ال ـف ـي ـلــم
للبالغني فـقــط .تصنيف يكفل فشل
الفيلم تجاريًا في أغلب األحـيــان ،إذ
إن قاعدة الجمهور املستهدف عندها
تتضاءل ّ
بشدة .وبالطبع ليس األمر
ّ
م ـت ـع ـل ـقــا ه ـن ــا ب ـ ـنـ ــوازع أخ ــاق ــي ــة أو
ّ
فلسفية بقدر ما هو توافق غير معلن
بني شركات اإلنتاج الكبرى الخمس
الـتــي تسيطر عـلــى حـصــة األس ــد من
اإلن ـتــاج السينمائي األمـيــركــي ،على
ّ
طفولية الطابع
إنتاج أعمال كبرى،
وسـ ـ ــاذجـ ـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح .أعـ ـ ـم ـ ــال م ــرف ـق ــة
ب ـخ ــدع ت ـصــويــر م ـب ـهــر م ــع مـحـتــوى
شـبــه مـسـ ّـيــس وح ـكــم مـسـتـعــارة يتم
تعقيمها وعزلها لتتوافق مع ثقافة
النخبة السياسية األميركية ورؤيتها
إل ــى ال ـعــالــم م ــن دون ام ـت ــاك ال ـقــدرة
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ن ـق ــد م ـت ـكــامــل لـتـجــربــة
املنظومة الرأسمالية املتوحشة التي
تفتك بـحـيــاة الـشـعــب األمـيــركــي كما
ّ
بقية شعوب العالم .بالطبع ،ما زالت
ص ـنــاعــة ال ـب ــورن ــو تـتـضـخــم سـنــويــا
ّ
فــي الــواليــات املـتـحــدة ،كما أن هناك
قطاع سينما املثليني األكثر مباشرة
ّ
ّ
وحميمية في تقديم العري ،لكن تلك
األعمال تكتفي بمخاطبة قاعدة من

ج ـم ـهــور مـتـخـصــص ،وال تستهدف
أن تصل إلى موقع فيلم املوسم الذي
يستهدف دائمًا القاعدة األوســع من
املـسـتـهـلـكــن ،م ـصــدر ث ــراء الـشــركــات
األسـ ـ ــاس .وال ـل ـط ـيــف أن ت ـقــديــم مثل
تلك األعمال الباهتة ال يتسبب عادة
ّ
املعني عن ساحة
في إقصاء املخرج
اإلنـتــاج ،إذ ال يلبث أحدهم أن يمنح
لــه عقدًا إلنـتــاج فيلم جديد ال يطرح
أس ـئ ـلــة وال ي ـق ـتــرح إج ــاب ــات ،بينما
ي ـتــولــى ج ـيــش م ــن امل ــروج ــن مـ ّـدعــي
ال ـن ـقــد ال ـت ــروي ــج ل ــه وت ـقــديــم قـ ــراءات
ّ
ّ
متخلية عن طروحاته.
سياسية
«هـ ـ ــاي اليـ ـ ــف» ال ي ـق ــع ف ــي ف ــخ ه ــذه
ّ
التجارية األميركية فحسب،
اللعبة
إن ـمــا يـفـشــل أي ـضــا ف ــي تـقــديــم مـنــاخ
وأج ــواء تصوير يمكن أن تغني عن
امل ـض ـم ــون ،ل ـيــأتــي تـصـمـيــم املــرك ـبــة
ّ
الفضائية ذاتها شاحبًا وأقــرب إلى
أج ـ ـ ــواء ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـس ــوف ـي ــات ـ ّـي ــة فــي
ّ
تنفيذية
الـسـبـعـيـنـيــات ،مــع أخ ـطــاء
ك ـث ـي ــرة ت ـع ــاك ــس امل ـ ـعـ ــارف ال ـع ـل ـمـ ّـيــة
ّ
الحالية .لكن األدهــى من كل ذلــك أن
ّ
شــريـطــا بـقــصــة واع ــدة بــالـطــروحــات
ّ
الفلسفية املمكنة ،انتهى إلــى صوم
ّ
ت ــام ع ــن تـقــديــم أي ق ـ ــراءات أو طــرح
أسئلة أو حتى إبالغنا بـمــاذا تريد
دوني منا بالتحديد ،بينما تداخلت
ف ـي ــه م ـ ـسـ ــارات األحـ ـ ـ ــداث ع ـل ــى نـحــو
ّ
العصبي أحـيــانــا ومن
يسبب الـشـ ّـد
دون داع درامي مقنع سوى اصطناع
بصمة «دون ــي» دائـ ّ
ـريــة الـطــابــع كما
ّ
فـ ــي أف ــامـ ـه ــا ال ـف ــرن ـس ــي ــة األخ ـ ـيـ ــرة.
االس ـت ـث ـن ــاء اإلي ـج ــاب ــي ال ــوح ـي ــد فــي
كل الشريط هو األداء الرائع للطفلة
التي لعبت دور ابنة قائد
الرضيعة ّ
السفينة ،لكنها لم تكن بمكان إنقاذ
ّ
الفيلم كله وحدها.
فـ ــي «ه ـ ـ ــاي اليـ ـ ـ ــف» ،خـ ـس ــرت دونـ ــي
نفسها ،ولم تكسب العالم.

في سوق الصالحية ،يمكن ألي شخص عابر أن
يتعرف سريعًا إلــى طـقــوس الـحـيــاة فــي دمشق،
ّ
ك ــأن ك ــل خصوصية ه ــذا الـبـلــد تكمن هـنــا .يطل
ً
قــاسـيــون ّ ليس بوصفه تفصيال جـغــرافـيــا ،إنما
ً
كرمز تغنى به السوريون طويال وبالغوا في ذلك
في سنوات الحرب .روح املدينة ورئتها الثقافية
على مرمى حجر .القصد هنا مقهى «الــروضــة»
الذي كان يجتمع فيه الفنانون واملثقفون يوميًا
على ط ــاوالت حــوار ُول ــدت عليها أفـكــار مشاريع
ح ـص ــدت الح ـق ــا ن ـج ــاح ــات وت ــرك ــت آثـ ـ ــارًا بــالـغــة!
يجانبها أقــدم بسطة صحف في العاصمة يقف
ّ
يسلم عليه غالبية ّ
املارة
أمامها عادل طيلة النهار
كــأنــه فــولـكـلــور تـقـلـيــدي يــرتـبــط بــامل ـكــان .الـســوق
ّ
ستمر
يضج بإيقاع البائعني .فــي آخــر الطريق،
املمثلة ديـمــة الـجـنــدي فــي ذاكــرتـنــا حـتـمــا ،كونه
ـاءات عـ ّـدة في بيت أهلها الكائن
جمعتنا بها لـقـ ّ
في هــذا الحي .لكنها ليست في موقع التصوير
امل ـجــانــب لـبـيــت عــائـلـتـهــا ،كــونـهــا لـيـســت واح ــدة
م ــن م ـم ـثــات مـسـلـســل «ع ـنــدمــا تـشـيــخ ال ــذئ ــاب»
(سيناريو وح ــوار ح ــازم سليمان ـ إخ ــراج عامر
ف ـه ــد) .امل ـشــاهــد ه ـنــا ت ـخــص مـكـتــب م ـحــام كبير
يعمل فيه أحد أبطال العمل.
وفــي استهالل الحديث عن هــذا العمل ،ال بد من
الـتـعــريــف ب ــرواي ــة ال ـكــاتــب الفلسطيني األردن ــي
ال ــراح ــل ج ـم ــال ن ــاج ــي ( 1956ـ ـ ـ ـ  .)2018تــاحــق
ال ـ ــرواي ـ ــة م ـص ــائ ــر ش ـخ ـص ـيــات لــدغ ـت ـهــا ع ـق ــارب
ّ
ظروفها املجحفةّ ،
فغيرت مسارها ،متخلية عن
مـبــادئـهــا وقـنــاعـتـهــا وح ـتــى نـضــالـهــا السياسي
لـصــالــح املـصـلـحــة الـنـفـعـيــة .مــن خ ــال مجموعة
ّ
فصول قصيرةّ ،
تقدم الرواية حكاية كل شخصية
منذ نشأتها حتى أحداثها الختامية .هكذا ،كانت
املــادة مساحة خــام إلنجاز معادل ســوري يمتلك
م ـف ــردات الـبـيـئــة املـحـلـيــة وي ـت ــواءم مــع تاريخها
ومعطياته السياسية ،في حبكة تلفزيونية تدور
أحــداث ـهــا عـنــد تسعينيات ال ـقــرن امل ــاض ــي .تقدم
الــروايــة شخوصها منذ انطالقتها مــن األحـيــاء
ّ
ال ـف ـق ـيــرة ،إل ــى وق ــت تـتـســلــم ف ـيــه م ــراك ــز السلطة
وتصبح شريكة فــي صناعة ال ـقــرار ال يضيرها
أن ت ـم ـشــي ع ـل ــى ج ـث ــام ــن امل ـ ـبـ ــادئ وال ـن ـظ ــري ــات
والـ ـنـ ـض ــال ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـط ــوي ــل! ووفـ ـق ــا لـلـبـيــان
اإلع ــام ــي للمسلسل ال ــذي ي ـعــرض ف ــي رمـضــان
على قـنــوات «أبــو ظـبــي» ،فإنه «يــرصــد صراعات
ّ
وتحوالت شريحة واسعة من املجتمع في حقبة
زم ـن ـيــة ش ـه ــدت ج ـم ـلــة م ــن األح ـ ـ ــداث الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية امتد تأثيرها إلــى الوطن العربي،
ويقوم على قصص مشوقة متشابكة ومتداخلة
ع ـلــى أرضـ ـي ــة اج ـت ـمــاع ـيــة وإن ـس ــان ـي ــة ف ــي إح ــدى
ال ـحــارات الفقيرة الـتــي نتعرف فيها إلــى نماذج
إن ـســان ـيــة م ـت ـنــوعــة ت ـ ــدور م ـصــائــرهــا ف ــي ح ــارة
شعبية تبدو للوهلة األولى عادية .لكننا سرعان
مــا نكتشف أن ه ــذا الـحــي ك ــان يــومــا مــا مسرحًا
لعدد من األحــداث واألســرار املخفية التي حكمت
مصير سكانها وق ــادت كــل واح ــد منهم خاتمة
مختلفة» .ويـضـيــف الـبـيــان ب ــأن «الـعـمــل سيقف
عند مفترقات كثيرة بحيث تكون شخصياته في
حالة رهان وصراع بني أحالمها وبني ما تفرضه
ال ـح ـي ــاة» .أم ــا ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،ف ـي ـبــدو ّ
رب ــان
املكان أي املخرج السوري عامر فهد ممتلكًا زمام
امل ـب ــادرة بــإضـفــاء حــالـتــه الـكــومـيــديــة عـلــى أج ــواء
ّ
حالة من االسترخاء،
التصوير ،علها تمنح فريقه
ّ
واإلن ـجــاز األفـضــل مــن دون التخلي عــن الضبط
ال ـصــارم واح ـتــرام الــوقــت .يكشف فــي حديثه مع
«األخبار» عن عنايته املطلقة باملسلسل باعتباره
بمثابة انطالقة جديدة بعدما حاصرته سلسلة
«بقعة ضــوء» لعدد من السنوات .يبذل قصارى
ج ـه ــده ل ـي ـكــون م ـن ـجــزه م ـنــاف ـســا ع ـلــى امل ـس ـتــوى
ال ـعــربــي .وق ــد اسـتـفـتــى حــدســه لـيـخـتــار أبـطــالــه.
«لم أحتج لوقت طويل في اختيار املمثلني ،ربما
ألن الشخصيات مكتوبة بطريقة عميقة تزيح
ال ـس ـت ــارة ع ــن مــام ـح ـهــا وت ـج ـع ـل ـنــي قـ ـ ــادرًا على
ً
رؤية املمثل الذي يمكن أن يؤديها .مثال ،لم تتح
لــي مشاهدة مــا قـ ّـدمــه سابقًا املمثل الـشــاب أنس
ّ
لكن ً
لقاء واحـدًا جمعني به ،جعلني أرى
طيارة،
بــأنــه أف ـضــل م ــن يـلـعــب شـخـصـيــة عــزمــي وجـيــه.
وهي شخصية أساسية في العمل نتواجد اليوم

فــي املكتب ال ــذي عمل فيه كمحام متمرن وطــرد
منه نتيجة عالقته بشخصيات عليها إشكاالت
ف ــي الـ ــدولـ ــة» .أم ــا ع ــن م ــواق ــع ت ـصــويــره األخ ــرى
التي اختارها في دمشق ،فيقول« :مسرح الحدث
الــرئـيــس ي ــدور فــي ح ــارة شعبية تـبــدو لــزائــرهــا
ّ
فـقـيــرة لكنها فعليًا غنية ب ــاألح ــداث والـعــاقــات
املربكة التي تنطلق منها القصة نحو فضاءات
واسعة .اخترت حيًا قريبًا من مقام الشيخ محي
الدين بن عربي ،سيكون الحي الرئيس الذي تبدأ
منه الحكاية بسبب امتالكه كل املفاصل الشكلية
الـتــي تتضمنها بيئة ال ـح ــدث» .مــن جــانــب آخــر،
ّ
يوضح بأن «الرواية تمتلك كل مقومات التشويق
وم ـســاحــات مهمة مــن ال ــدرام ــا .لـكــن ذل ــك لــم يكن
كــاف ـيــا ألنـ ــه كـ ــان ع ـلــى ال ـك ــات ــب تــوس ـيــع حـضــور
الـشـخـصـيــات ،وإض ــاف ــة خـطــوط ج ــدي ــدة ،إضــافــة
إل ــى إع ـ ــادة ت ــدوي ــر ال ـق ـصــة كــام ـلــة وف ــق مـفــاتـيــح
ّ
تخص البيئة السورية وحدها! وهو ما نجح فيه
حازم سليمان ،وقد يكون هناك امتداد للعمل لو
ً
حقق نجاحًا وقبوال» .من جانب آخر يلفت مخرج
«بقعة ضــوء» إلــى املنطق املنفتح الــذي تعاملت
معه الرقابة السورية غير آبهة بجرأة النص إنما
ّ
مـعــقـبــة بـمــاحـظــات بسيطة ج ـدًا مــن شــأنـهــا أن
تزيل من طريق املشروع عقبات الحقة.
ّ
على ضفة ثانية ،ال يبدي النجم سلوم حـ ّـداد أي
تـعــاون مــع الصحافة كما اعتدناه دائـمــا .يعتذر
عــن ع ــدم اإلدالء ب ــأي تـصــريــح صـحــافــي بــالـقــول:
«لم يسبق لي أن ّ
تحدثت عن شخصية لم ألعبها
بعد .املفترض أن ّ
أقدم دوري ومن ثم يمكن الكالم
عنها .حاليًا يمكن الـنـقــاش مــع املـخــرج والجهة
املنتجة حــول أهمية وقيمة الشخصية» .طبعًا
عرفنا بــأن حــداد يلعب دور الشيخ عبد الجليل
ّ
الذي يستغل موقعه ملصالح مالية بحت .نكتشف
مـ ــن خ ــال ــه فـ ـس ــاد ب ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات الــدي ـن ـيــة
والـجـمـعـيــات الـخـيــريــة .كـمــا أن ــه م ـصــاب بـهــوس
ًّ
الزواج من مطلقات أو أرامل في العشرين مستغل
ظروفهن املادية! أما النجم عابد فهد ،فيقول بأنه
ّ
«أم ــام شخصية ّ
مترويًا
غنية تطلبت تحضيرًا
وتـفـكـيـرًا مـلـ ّـيــا فــي آلـيـتـهــا ،وإن كـنــت قــد عاينت
ع ــن ق ــرب ف ــي حـيــاتــي بـعــض ه ــذه الـشـخـصـيــات،
وه ــو مــا سيساعد فــي إن ـجــاز املـهـمــة .هـنــا ألعب
ـاره
دور جـ ـب ــران ال ـي ـس ــاري امل ــؤم ــن بـقـيـمــه وأفـ ـك ـ ّ
ومعتقداته ويسرف كل وقته لخدمة أهدافه .لكنه
ينحرف نحو مسار مختلف جذريًا عندما يوضع
سلوم ّ
حداد ومحمد حداقي في المسلسل

في سياق جديد يمتلك من خالله مفاتيح القوة
ً
سؤاال قويًا :هل ّ
يغير
وسطوة السلطة ،مما يطرح
النفوذ من املعتقدات؟»
ّ
تجسد شخصية
مرعشلي
النجمة الشابة هيا ّ
سـ ـن ــدس وت ـص ـف ـهــا ب ــأن ـه ــا «فـ ـت ــاة ش ـب ـقــة تـلـحــق
غــرائــزهــا ،وت ـحــاول إشـبــاع رغباتها مــن دون أن
تـفـ ّـكــر فــي ش ــيء آخ ــر .لكنها ســرعــان مــا ت ـتـ ّ
ـزوج،
ً
فتجد أن قسمتها كانت رجــا كبيرًا في السن ال
ّ
يتمكن مــن إرض ــاء إقبالها الـهــائــل على الحياة.
وللمصادفة فإن ابن زوجها يكون شابًا وسيمًا
ّ
ومحاميًا أخــذتــه الـظــروف نحو الـتـ ّ
ـديــن لكنه لن
يمسك نفسه عن حبها بعدما تقع هي في غرامه
وتـ ـح ــاول اس ـت ــدراج ــه رغ ــم ال ــوض ــع الـ ـخ ــارج عن
والقيم
املــألــوف وغـيــر املـسـمــوح فــي كــل الـقــواعــد
ً
الدينية واالجتماعية» تشرح مرعشلي مضيفة

يكشف المسلسل فساد
بعض المؤسسات الدينية
والجمعيات الخيرية

بأنها «يمكن أن تقدم أفضل ما لديها لصالح هذا
التعاطي
الــدور ملجموعة أسباب أحدها أريحية ّ
م ــع امل ـخ ــرج واب ـت ـعــاد األج ـ ــواء ع ــن أي تـشــنــج أو
توتر».
من جهة أخــرى ،لم يقف الحظ مع املمثل الشاب
أن ــس ط ـيــارة حـتــى اآلن .رغ ــم اإلشـ ــادة الــواضـحــة
به كممثل من ذوي الخبرة ،إال أن غالبية الفرص
ُ
أعمال غير ناجحة.
التي طرحت عليه كانت في ّ
هذه املرة يقف أمام دور عمره .إنه املحامي الشاب
ّ
يضج طموحًا وينبض ذكــاء.
عزمي وجيه الــذي
يقول املمثل الشاب عن دوره «الشخصية تحكي
قـ ّـصــة ص ـعــود .الــرجــل ك ــان مـحــاطــا بشخصيات
تنتمي إلى اإلخوان املسلمني وأخرى تنتمي إلى
الشيوعني .يكتشف الحقًا نفاق تلك الشخصيات
ّ
وكــذبـهــا .ل ــذا ،بحث عــن خــط لنفسه يعتمد على

س ـح ــق الـ ـط ــرف ــن وي ـص ـع ــد بـ ـمـ ـف ــرده .فـ ــي ب ــداي ــة
ال ـح ـكــايــة ،يـمـضــي امل ـح ــام ــي وق ـت ــه ف ــي اكـتـشــاف
مــن حــولــه وحــالــة الــريــاء فــي املـجـتـمــع .يستحوذ
ع ـلــى مـحـبــة الـ ـن ــاس ،إض ــاف ــة إل ــى م ـي ــراث ضخم
يحصل عليه ،فتصبح كل مقومات القوة بيديه».
ّ
ويضيف أن سمة الشخصية تكمن في عالقته مع
ّ
أمه« :شيء ّيقترب من أوديب .شخص تعلق بأمه
إلى درجة أنه لم يبك طيلة عمره إال عندما فقدها.
ً
وقــد درس وامتهن املحاماة ن ــزوال عند رغبتها.
كما ابتلع مكتبات كاملة بسبب توجيهاتها نحو
الثقافةُ .يطرد من عمله في مكتب املحامي ووزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـس ـبــب خ ــال ــه جـ ـب ــران (ع ــاب ــد) كــونــه
شيوعيًا ضد الــدولــة ،فيكون ّ
رد الفعل باتجاهه
نحو الــديــن ،فيكتشف فـســاد املــؤسـســة الدينية،
ثم يقرر محاربة جميع املنافقني حوله واالنتقام
ّ
ويتحول إلى شخص قيادي».
منهم،
ّ
من جانبها ،تقدم املمثلة الشابة رشــا بــال دورًا
جــوهــريــا رغ ــم صـغــر حـجـمــه .ت ـقــول ل ـنــا« :أبـحــث
عن الشخصية املؤثرة بغض النظر عن حجمها
أو مساحة وجــودهــا ،وهــو مــا وجــدتــه فــي عفاف
الـشـخـصـيــة ال ـتــي أجـ ّـســدهــا ،إضــافــة إل ــى نوعية
العمل االجتماعية واســم املخرج الــذي لم يسبق
ً
أن تـعــرفــت إل ـيــه ،ف ـضــا عــن شــراكـتــي مــع أسـمــاء
مهمة مثل سلوم ّ
حداد ومحمد حداقي» .وتضيف
عن جوهر الشخصية« :هي فتاة عشرينية أرملة
لديها ولــد يبلغ خمس سـنــوات .تلتقي بالشيخ
ّ
يحب الــزواج من
عبد الجليل (سلوم) وهو رجل
فتيات صغيرات بحجة السترة عليهن .وبالفعل
ّ
ي ـت ــزوج م ــن ع ـف ــاف ُ
وي ـس ـك ـن ـهــا ف ــي ب ـي ـتــه ،لــكـنـهــا
تمتنع عــن إقــامــة عالقة معه ،فيعتقد بــأن ذكــرى
زوجها هي التي تمنعها .يأخذ عهدًا على نفسه
ب ــأن ُيسكنها فــي بـيــت وحــدهــا وي ـصــرف عليها
ً
حتى يقضي الله أمرًا كان مفعوال ،على أن يلبي
لها أحد موظفيه كل احتياجاتها .هنا يظهر في
حياتها املــوظــف ع ـمــران (مـحـمــد حــداقــي) لتولد
مشاعر تجاهه كونه الرجل الوحيد الذي تلتقي
ب ــه ،رغ ــم أن ــه مـتـطــرف ديـنـيــا .تـغــويــه بـطــرق عــدة،
وعـنــدمــا يضعف أم ــام إغــرائـهــا تــرفـضــه بطريقة
ب ـش ـع ــة ،ف ـي ـص ــاب ب ـص ــدم ــة ع ـل ــى إثـ ــرهـ ــا وي ـن ـقــل
إل ــى املـسـتـشـفــى وي ـصــل إل ــى وض ــع نـفـســي سيئ
بسببها ،ومــن ثــم تصل إلــى نهايات سيئة .قوة
عفاف مستمدة مــن قدرتها على التأثير فــي كل
من حولها».

