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«خمسة ونص» :تشويق سياسي أم «روايات عبير»؟
وسام كنعان

غادة عبد
الرازق في
«حدوتة مرة»

ظواهر درامية في مصر عنف مجاني وسرقات فنية
عصام زكريا
ف ــي أح ــد أظ ــرف امل ـشــاهــد الـكــومـيــديــة
ّ
مل ــوس ــم يــت ـســم ب ــ«ث ـق ــل الـ ـظ ــل» ال ـع ــام،
يـلـعــب ال ـكــوم ـيــديــان امل ــوه ــوب محمد
ث ـ ــروت ف ــي م ـس ـل ـســل «س ــوب ــر م ـي ــرو»
شخصية «شــريــر مـطـلــق» ،لـكــن على
الطريقة الشعبية :لقد حول اسمه من
«هيثم» إلى «الفاجر» ،مثل «الجوكر»
ف ــي سـلـسـلــة «ب ــاتـ ـم ــان» ،وه ــو يــدخــن
النارجيلة والـسـجــائــر معًا أم ــام ابنه
الصغير ،منزعجًا من قيام االبن برسم
زه ــور وأش ـج ــار ،وي ـقــول لــه مستنكرًا
«أوعى تكون بتحب البلد» ،ويحرضه
على رســم ال ـخــراب وال ــدم ــار .وعندما
تتدخل األم البريئة ،يصرخ فيها «ليه
عــايــزانــي أبـقــى شــريــف عـفـيــف ...حــرام
عليكي يا شيخة» .وعندما تنصرف،
ي ــردد« :الـلــه يـخــرب بيت طـيـبـتــك ...ما
هي الطيبة دي اللي جايبانا ورا!».
تبدو شخصيات الكثير من مسلسالت
املــوســم الــرمـضــانــي أشـبــه بشخصية
«الفاجر» لكن بــدون الحس الفلسفي
الـ ـس ــاخ ــر الـ ـ ــذي ي ـب ـث ــه م ـح ـم ــد ثـ ــروت
فيها .وأكثر ما لفت انتباه املتابعني
في الدراما املصرية هذا العام هو كم
«الشر» الــذي تتضمنه املسلسالت .ال
ً
يخلو عمل تقريبًا ـ إذا استثنينا قليال
مــن األع ـم ــال الـكــومـيــديــة ـ ـ ـ مــن جــرائــم
قـتــل بشعة ومـكــائــد «شـيـطــانـيــة» ،بل
أبطال يتسمون بالعنف والقدرة على
القتل بيدين عاريتني وضمير مرتاح.
لتفسير هــذه الظاهرة املستمرة منذ
س ـن ــوات ،واملـسـتـفـحـلــة ه ــذا ال ـع ــام ،ال
ّ
يكفي أن نـقــول إن املنافسة الشرسة
على جذب املشاهدين تدفع املنتجني
وصناع األعمال للمبالغة ،أو أن هذا
«تــريـنــد» عــاملــي نــاتــج عــن الــرغـبــة في
تحريك مشاعر وأحاسيس مشاهدين
لــم يعد يؤثر فيهم شــيء مــع فيضان
الصور واألصوات الذي يغرقون فيه.

العنف ال ــذي يـســود الــدرامــا املصرية
يخلو من «الفانتازي» الــذي نــراه في
ً
«لعبة ال ـعــروش» مـثــا ،ويغلب عليه
الـعـنــف «الــواق ـعــي» املــرتـبــط بمشاكل
اجتماعية أو عــائـلـيــة ،كـمــا أن ــه عنف
«قـ ـبـ ـي ــح» إذا ج ـ ــاز ال ـت ـع ـب ـي ــر .عـنــف
يـخــدش ال ـحــواس عــوضــا عــن مداعبة
ال ـع ـقــلُ ،
ويـ ـك ـ ّـرس لـتـقــويــة تــأث ـيــره كل
العناصر الفنية من تصوير ومونتاج
وموسيقى .وبما أن «الرقابة» املشددة
املفروضة على الدراما هذا العام تركز
على «اللغة» وعلى الجنس والعري،
ّ
فـ ـ ــإن صـ ـن ــاع امل ـس ـل ـس ــات ال ي ـج ــدون
منفسًا للتعبير ول ـجــذب املشاهدين
س ــوى األج ـس ــاد املـفـتــولــة الـعـضــات،
وهـ ــي تـتـفـتــح ب ــال ــرص ــاص وال ـض ــرب
وتفيض مــن مسامها الــدمــاء ،وكذلك
الـنـفــوس املـخـضـبــة بــالـشــر املـطـلــق أو
التي تدفعها الـظــروف ملواجهة الشر
بالشر والبادي أظلم.
كثير من مسلسالت هذا العام ينطبق
عليها عنوان فيلم «جعلوني مجرمًا»
الــذي لعب فيه فريد شوقي النموذج
األمثل واألشهر للشخص الذي يدفعه
امل ـج ـت ـمــع دف ـع ــا إلـ ــى اإلج ـ ـ ـ ــرام .وأبـ ــرز
هذه املسلسالت «زلــزال» و«أبو جبل»
و«ملس اكتاف» و«هوجان».
وأبـ ـط ــال ب ـعــض امل ـس ـل ـســات األخ ــرى
يقفون في منطقة ملتبسة .ال يستطيع
املشاهد أن يعرف ـ برغم مرور نصف
الحلقات ـ مــا إذا كــان ه ــؤالء األبـطــال
أشرارًا أم أخيارًا .من هذه الشخصيات
أحمد السقا في «ولد الغالبة» ،هاني
س ــام ــة ف ــي «قـ ـم ــر هـ ـ ـ ــادي» ،ومـحـمــد
رجــب في «عالمة استفهام» ،ومحمد
مـمــدوح فــي «قــابـيــل» .أمــا األغ ــرب بني
كــل الـشـخـصـيــات وامل ـس ـل ـســات ،فهي
شخصية غــادة عبد ال ــرازق ،أو «مــرة
الـسـيــد غـ ــراب» فــي مسلسل «حــدوتــة
مرة» ،فهي التجسيد املآساوي ،ثقيل
ال ـظــل واملـعـنــى لشخصية «ال ـفــاجــر»:

شــريــرة شيطانية بــا مبرر أو هــدف،
أو بمعنى أدق بسبب مبررات وأهداف
ال يصدقها عقل طفل.
املسألة على ما يبدو أكبر من موضوع
الـ ـتـ ـن ــاف ــس عـ ـل ــى ج ـ ـ ــذب امل ـش ــاه ــدي ــن
ّ
واملعلنني .األمر يبدو كما لو أن هناك
ً
ً
عقال جمعيًا مشغوال بالخروج على
الـقــانــون وبــاملـنــاخ ال ــذي يــدفــع الناس
لــذلــك ،وبــالـحــدود الهشة الـتــي تاهت
بني الخير والشر.
ال ـظــاهــرة الـثــانـيــة مــرتـبـطــة ب ــاألول ــى،
وه ــي امل ـبــال ـغــة امل ـفــرطــة ف ــي الـتـعـبـيــر
ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر .أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـج ــال
ي ـظ ـهــر ف ـي ــه ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن اإلفـ ـ ــراط
هـ ــو اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،خ ــاص ــة تـ ـل ــك ال ـت ــي

«الرقابة» المفروضة على
تتعلق بالجنس والعري،
الدراما ّ
لذا التجأ صناع المسلسالت إلى
مشاهد الضرب والرصاص
تستجدي الــدمــوع واآلهـ ــات مــن أجــل
جــذب التبرعات ،أو إعــانــات املالبس
الداخلية التي تتحول إلى كرنفال من
التهريج والرقص الصاخب ،وبالطبع
إعـ ــانـ ــات ش ــرك ــات االت ـ ـصـ ــاالت ال ـتــي
يـتـنــافــس فـيـهــا ع ـمــرو دي ــاب ومحمد
رم ـض ــان ون ـجــم ال ـع ـضــات األمـيــركــي
جـ ــان ك ـل ــود فـ ــان دام وت ــام ــر حـسـنــي
ونــانـســي عـجــرم وكــريــم عـبــد الـعــزيــز.
ولـ ـ ــك أن ت ـت ـخ ـي ــل كـ ـ ـ ّـم املـ ــايـ ــن ال ـت ــي
حـصــل عـلـيـهــا هـ ــؤالء مـقــابــل اإلع ــان
عن خدمات «هوائية» يدفع مقابلها
املصريون مليارات من دخلهم القليل
سنويًا!
مــن ظــواهــر رمـضــان هــذا الـعــام أيضًا
كـ ّـم الـســرقــات الفنية لقصص وأفـكــار
وأس ـ ــال ـ ـي ـ ــب ف ـ ـن ـ ـيـ ــة .ل ـ ـعـ ــل ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج

األك ـ ـثـ ــر وضـ ــوحـ ــا لـ ـه ــا هـ ــو مـسـلـســل
«زي الـشـمــس» املــأخــوذ عــن املسلسل
اإليطالي «شقيقتان» (إخراج سينثيا
توريني ـ عــرض عــام  2017على قناة
«راي» ـ هو عبارة عن ست حلقات مدة
كــل حلقة  100دقيقة)« .زي الشمس»
ل ـي ــس مـ ـج ــرد «اس ـ ـت ـ ـعـ ــارة» ق ــال ــب أو
س ـي ـنــاريــو ،ك ـمــا ج ــرت «امل ــوض ــة» في
صناعة الـ  Soap operaالعاملية ،حيث
تـ ـق ــوم ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات فـ ــي ب ـل ــد مــا
بــاسـتـعــارة مسلسل بـلــد آخ ــر إلع ــادة
إن ـتــاجــه ف ــي بـيـئــة ول ـغ ــة مـخـتـلـفـتــن،
م ـث ـل ـمــا رأي ـ ـنـ ــا فـ ــي م ـس ـل ـســل «غ ــران ــد
أوتيل» قبل أعوام.
في الحقيقة «استعارة القالب» format
هذه لها أصول ،وهي تحدث مع قوالب
امل ـس ـل ـس ــات امل ـف ـت ــوح ــة الـ ـت ــي يـطـلــق
عليها مصطلح الـ «سوب أوبرا» التي
تستمر عادة لسنوات ،ومن ثم يصبح
هـ ـن ــاك ف ــرص ــة السـ ـتـ ـع ــارة ال ـخ ـط ــوط
والـشـخـصـيــات الــرئـيـسـيــة ووضـعـهــا
فــي عــالــم جــديــد« .زي الـشـمــس» ليس
مجرد اقتباس أو سطو عادي من ذاك
ال ــذي دأب ــت عـلـيــه الـسـيـنـمــا وال ــدرام ــا
امل ـصــريــة م ــن دون خـشـيــة وال ح ـيــاء.
ه ـ ــذه ف ـض ـي ـح ــة وج ــريـ ـم ــة م ـت ـكــام ـلــة
األركـ ـ ــان ،ش ــارك فـيـهــا لــأســف بعض
«الـ ـفـ ـن ــان ــن» ال ـك ـب ــار اسـ ـم ــا ف ــي عــالــم
السيناريو واإلخ ــراج ،وحصلوا على
م ــاي ــن الـجـنـيـهــات ع ــن ع ـمــل أق ــل ما
ي ـق ــال ع ـنــه إنـ ــه م ـج ــرد تــرج ـمــة ح ـ ّـوار
من اإليطالية إلى العربية .وبما أنهم
حتى ال يجيدون اإليطالية ،فال بد أن
من قام بهذا الجهد مترجمون صغار.
ال ـشــيء الــوحـيــد ال ــذي أضــافــه صناع
«زي الشمس» هو «املـلــل» .فقد مطوا
س ــاع ــات املـسـلـســل م ــن ع ـشــر ســاعــات
إلى عشرين ،عن طريق مونتاج أبطأ،
وثرثرة أكثر ،وبعض مشاهد لتناول
الـطـعــام ،وشخصية طبيب روحــانــي،
عبارة عن منوم مغناطيسي ،مهمته

إعادة سرد األحداث واملعلومات التي
نعرفها بالفعل.
املــدهــش هــو ع ــدد األس ـمــاء املــوجــودة
فــي املسلسل ككتاب سيناريو ،تحت
إش ـ ـ ـ ــراف م ــري ــم نـ ـع ــوم الـ ـت ــي دش ـن ــت
اسمها ككاتبة عبر أفالم ومسلسالت
جـيــدة ،ولكنها لـجــأت إلــى «بيزنس»
ورش الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو فـ ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخـ ـي ــرة ،وأض ــاف ــت إل ـيــه «الـتــرجـمــة»
حسن
الحرفية هــذا الـعــام .ولعله مــن ّ
حــظ املـخــرجــة كــامـلــة أب ــو ذك ــرى أنـهــا
انسحبت مــن الـعـمــل أثـنــاء التصوير
بـسـبــب خ ــاف ــات م ــع اإلنـ ـت ــاج وبـطـلــة
العمل دينا الشربيني ،ليحل محلها
املـخــرج ســامــح عبد الـعــزيــز ،وإن كان
مــن املــؤســف أن الـصــراع بينهما على
«م ـل ـك ـي ــة» امل ـس ـل ـســل اس ـت ـم ــرت أث ـن ــاء
عــرضــه ،مــع أن إخ ــراج «زي الشمس»
ه ــو أي ـضــا م ـجــرد «ت ــرج ـم ــة» بـصــريــة
للعمل اإليطالي.
* «ســوبــر م ـيــرو» 23:00 :بتوقيت بيروت
على  ،TeNو 19:40على «النهار» ،و22:00
على « artحكايات»
* «مل ــس اك ـت ــاف» 00:00 :عـلــى  cbcو«أب ــو
ظبي»
* «هوجان» 23:30 :على «الحياة» ،و19:00
على «أبو ظبي»
*«ولد الغالبة» 21:00 :على « mbcمصر»
*«زلــزال» 22:30 :على  ،dmcو 18:00على
« dmcدراما» ،و 22:30على  ،mbc1و1:00
على « mbcالعراق»
*«أبــو جبل» 22:30 :على  ،ON Eو00:00
عـلــى « ONدرام ـ ــا» ،و 22:00عـلــى «دب ــي»،
و 23:00على « osnيا هال األولى»
*«حدوتة ّ
مرة» 23:00 :على «النهار»
*«قمر هادي» 00:00 :على ON
*«عــامــة اسـتـفـهــام» 2:30 :على «الـحـيــاة»،
و 1:30على  ،cbcو 00:00على dmc
*«قابيل» 23:00 :على « mbcمصر»
* «زي الشمس» 23:00 :على « mbcمصر»

منذ بداية األحــداث ،يمارس مسلسل
«خمسة ونص» (كتابة إيمان السعيد
ـ إخ ــراج فيليب أسـمــر ـ بطولة قصي
خــولــي ونــاديــن نسيب نجيم ورفيق
علي أحمد وروال حمادة) لعبة الدجل
التلفزيوني عـلــى مـشــاهــديــه .تفتتح
ستارة الحكاية على حادث سير البن
رئـيــس ح ــزب سـيــاســي لـبـنــانــي كبير
يـ ــودي ب ـح ـيــاتــه ،م ـمــا يـسـتــدعــي منه
طلب ابنه غمار الغانم (قصي خولي)
املـقـيــم فــي دمـشــق مــن زوج ـتــه األول ــى
امل ـت ــوف ّـي ــة ل ـي ـح ـضــر مـ ــراسـ ــم ال ـ ـعـ ــزاء،
ً
ويتحضر كي يكون بديال ألخيه من
ّ
أجل خوض ميدان السياسة وتسيد
امل ـش ـهــد ال ـق ـي ــادي خ ـل ـفــا ل ـ ـ «ال ـغ ــان ــم»
(رف ـيــق عـلــي أح ـم ــد) .ال ـحــادثــة تحيل
املتابع إلــى شواهد حقيقية حصلت
ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن بـ ـل ــد ع ـ ــرب ـ ــي .ويـ ـب ــدو
واضحًا أن الهم الرئيس منها اإليهام
بــأن مــا سيتابعه املشاهد هــو درامــا
سـيــاسـيــة تقتحم كــوال ـيــس السلطة،
وت ـك ـشــف خ ـبــايــا ال ـق ـص ــور ،وتـتـسـلــل
إل ــى مطبخ لعبة خـطـيــرة ،وتكاشف
السياسي
طريقة توضيب الـتــوريــث ّ
ملقاعد املسؤولني في بلد يترنح أمام
تناحرات القوى الحزبية مثل لبنان.
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراضـ ـ ــات،
ّ
تجرب إحالة
والحركات التأسيسية
الشخصيات إلــى مـ ّ
ـرداتـهــا الواقعية.
رب ـ ـمـ ــا ت ـن ـج ــح تـ ـل ــك األسـ ـل ــوبـ ـي ــة فــي
التوطئة واالستهالل الناجع للقبض
عـلــى اهـتـمــام الـجـمـهــور ،لـكــن سريعًا
نـكـتـشــف ح ـجــم امل ـق ـلــب الـ ــذي أك ـل ـنــاه.
الـ ـعـ ـم ــل ل ـ ــن يـ ــذهـ ــب س ـ ــوى ل ـس ـقــوفــه
املـ ـت ــوقـ ـع ــة :قـ ـص ـ ّـة ح ـ ــب م ـت ــآك ـل ــة مــن
كـثــرة ال ـت ـكــرار لـكــنـهــا ه ــذه املـ ـ ّـرة أكثر
سذاجة ،كأنها جــزء ثــان من مسلسل
«ج ــري ـم ــة ش ـغ ــف» (ن ـ ــور الـشـيـشـكـلــي
ّ
وول ـيــد نــاص ـيــف) .ل ـعــل اإلح ــال ــة لــدى
امل ـشــاهــد امل ـت ـم ـ ّـرس تـحـصــل بــذريـعــة
بطل العملني قصي خولي والجوهر
ال ـســردي ،إلــى جــانــب منطق اإلخ ــراج
اللبناني املتداول هذه ّ
األيام ،وينطلق
من مرجعية الفيديو كليب ،إلى جانب

سطحية تجاهر بنفسها لدى صياغة
ال ـح ـل ــول ،وح ـ ـ ــوارات ال ـح ــب املـكـتــوبــة
بمزاج رديء واملبررات املهلهلة!
يـلـتـقــي اب ــن ال ـح ـســب وال ـن ـس ــب ال ــذي
ّ
يتباهى غالبية الوقت ّ
بغرته ،وطلته
الـشــابــة ،بالطبيبة بـيــان نـجــم الــديــن
امل ـخ ـت ـص ــة بـ ـ ـ ـ ــاألورام (نـ ــديـ ــن نـسـيــب
نجيم) وقــد ورثــت عــن أبيها ّ
حصته
ف ــي م ـس ـش ـفــى ض ـخ ــم ،وراح ـ ـ ــت نـحــو
عراك يومي مع شركاء يريدون شراء
حـ ّـص ـ ّت ـه ــا م ــن الـ ـص ــرح الـ ـطـ ـب ــي ،إل ــى
أن يلفقوا لها قضية أدوي ــة فــاســدة،
تـمــوت إح ّــدى املــريـضــات على إثــرهــا.
هنا ،يتدخل ابن الغانم ليحرر شيكًا
ب ــامل ـب ـل ــغ املـ ـطـ ـل ــوب وي ـق ـن ــع حـبـيـبـتــه
بالتنازل عن ّ
حصتها.
التصعيد التراتبي فــي حبكة العمل
يـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي خ ـ ــط ي ـ ـ ـ ـ ــوازي «رواي ـ ـ ـ ـ ــات
ً
عـ ـبـ ـي ــر» .إذ ت ــرف ــض ال ـط ـب ـي ـب ــة ّأوال
ال ـش ــاب الــول ـهــان ال ــذي يـنـســى تمامًا
كــارثــة عــائـلـتــه ،وأمــاك ـهــا وهمومها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ويـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى م ــراه ــق

ي ـط ــارد فــريـسـتــه ال ـت ــي ت ـت ـهـ ّـرب مـنــه،
ث ــم يـسـيـطــر عـلـيـهــا ب ـضــربــة قــاضـيــة
ت ـجـ ّـســدت ف ــي ح ــل درام ـ ــي «ع ـب ـقــري»
مــن خ ــال رص ــد فـتــاة أحــامــه فــي كل
م ـك ــان عـ ــام ت ـس ـهــر ف ـي ــه ،ث ــم م ـحــاولــة
تــوصـيـلـهــا بــال ـس ـيــارة ال ـف ــاخ ــرة .تلي
ذل ــك كـمـ ّـيــات كـبـيــرة مــن الـ ــورود التي
ّ
تحبها ،وسـهــرة على ضــوء الشموع

ّ
يبدو فيليب أسمر كأنه غائب
تمامًا ّ
عما يجري أمامه،
ّ
وكل ممثل يشتغل على مزاجه

واملــوسـيـقــى فــي امل ـكــان ال ــذي تختلي
فيه بنفسها .بعد ذلك تبدأ ّ
قصة حب
قوامها مجموعة كليبات متواصلة،
وإنـ ـسـ ـي ــرت ــات م ـع ـت ــادة ل ـب ـي ــروت مــن
أم ــاك ــن ع ــال ـي ــة ،ع ـلــى نـ ــور ال ـس ـي ــارات
وال ـشــوارع .هــذه الفواصل إن لــم تكن
م ــوظـ ـف ــة فـ ــي سـ ـي ــاق بـ ـص ــري ي ـخ ــدم

ُ
البنية الدرامية ،فإنها تستخدم غالبًا
عند الضعف اإلخراجي وقصوره عن
إيجاد بدائل بصرية لتمرير الوقت.
وغ ــال ـب ــا سـتـنـقـلــب ق ـ ّـص ــة ال ـح ــب إل ــى
ضرب من الخيانة املؤذي ربما عندما
تعجب الطبيبة بــاملــرافــق الشخصي
ل ــزوج ـه ــا غ ـم ــار ب ـعــد أن ت ـنــزعــج مــن
اقـتـحــامــه لخصوصيتها ،ومراقبته
ً
الــدائـمــة لـهــا .الــرجــل يصبح مـســؤوال
عن حراسة زوجته الشخصية كونه
يتعدى مكانه كسائق وحارس أمني،
ليحتل مطرحه كــأخ ورفـيــق حقيقي
ّ
ملعلمه!
الصدمة الحقيقية في «خمسة ونص»
هي في ما ينجزه نجوم املسلسل من
أداء! ربـمــا ال ُي ــام املمثل إن بــدا غير
مقنع في حال لم تكن بني يديه مادة
مكتوبة بمهارة تحريضية لخياله،
وبالتالي أخذه نحو عوالم شخصية
ّ ً
أوال
يفترض أن يتكئ في صياغتها ّ
عـلــى ال ــورق املـكـتــوب ،بمنطق يحفز
مهارات فن األداء ،على أن تــدار طاقة

ّ
تطل هذه ّ
المرة كما اعتادها المشاهد منذ أن بدأت هذه المهنة
أداء قصي خولي ما زال على حاله ونادين نجيم

اللعب أم ــام الكاميرا مــن قبل مخرج
ن ــاض ــج م ـع ــرف ـي ــا يـ ـق ــدر ع ـل ــى ضـبــط
فــري ـقــه .ع ـلــى ّ
أي حـ ــال ،ي ـبــدو فيليب
ّ
ّ
أسـمــر كــأنــه غــائــب تمامًا عــمــا يجري
ّ
أمامه ،كل ممثل يشتغل على مزاجه!
أداء قـصــي خــولــي مــا زال عـلــى حاله
ك ـمــا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،ينضم
إليه هذه ّ
املرة معتصم النهار! الشاب
ال ــوس ـيــم ـ ـ ـ ـ ع ــدا ع ــن مـشـهــد مـحــاولــة
اغـتـيــال بـيــان نجم الــديــن فـ ّـي الحلقة
 14وإصابته برصاصة ـ ـ يمثل بشكله
فـقــط .يـبــدو كمن لــم يـعــرف ّ عــن مهنة
الـ «بودي غارد» سوى التلفت حوله،
والـتــركـيــز عـلــى الـسـمــاعــات فــي أذن ــه!
أما نادين نجيم التي مشت خطوات
ال بـ ــأس ب ـهــا ع ـلــى درب االح ـتــراف ـيــة
ف ــي الـتـمـثـيــل خــاصــة ال ـع ــام املــاضــي،
عـنــدمــا لعبت ق ــرب الـنـجــم عــابــد فهد
بطولة مسلسل «طريق» (كتابة فرح
ش ـ ّـي ــا وس ـ ــام ك ـس ـي ــري -إخـ ـ ــراج رشــا
ّ
تطل هذه ّ
املرة كما
شربتجي) ،فإنها
اعـتــادهــا املـشــاهــد منذ أن ب ــدأت هذه
البراني نفسه ّ
املهنة بالشكل ّ
وردات
ّ
الـفـعــل ذات ـهــا .لـعــل الــرابــح األك ـبــر من
ّ
هذا العمل روال حمادة .ربما باجتهاد
شخصي منهاّ ،
تقدم حمادة مقترحًا
أدائ ـي ــا لشخصية «سـ ـ ــوزان» (زوج ــة
الـ ـغ ــان ــم فـ ــي إحـ ــالـ ــة اس ـم ـي ــة ل ــزوج ــة
ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري امل ـخ ـل ــوع حـسـنــي
ّ
تجسد حـمــادة شخصيتها
م ـبــارك).
ّ
بمزج عــال بــن مكونات شخصيتها
النفسية وصورتها الخارجية ،بــدءًا
م ــن م ـ ّ
ـرب ــع األم امل ـك ـلــومــة بــوحـيــدهــا
ً
وص ـ ــوال إل ــى الـ ـت ــورط ف ــي امل ــؤام ــرات
واالستئثار بالسلطة والغيرة من ابن
ّ
ضرتها كبديل البنها وخليفة ألبيه!
فــي نسبة كـبـيــرة مـمــا يحققه العمل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي حـ ـت ــى اآلن ،ي ـف ـتــرض
التذكير بأن املال والشهرة ال يعنيان
بالضرورة تشييد حالة عــداء جذري
مــع الفكر والــوعــي والـحــد األدن ــى من
الفن وإن كان استهالكيًا!
«خـمـســة ون ــص» 22:30 :بـتــوقـيــت بـيــروت
على mtv
 17:00على mbc4

«كلبش  ...»3تحالية رمضانية
عبدالرحمن جاسم
رب ـمــا هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي يحظى
بجزء
فيها مسلسل «أكشن» مصري
ٍ
ث ــال ــث ،ون ـق ـصــد ه ـن ــا «كـ ـلـ ـب ــش» .إن ــه
ٌ
نجاح كبير للمخرج بيتر ميمي الذي
أخرج األجــزاء الثالثة وللكاتب باهر
دويدار (وإن كانت القصة مستوحاة
م ــن ال ـكــاتــب يــوســف ح ـســن يــوســف)
ال ــذي كتب ب ــدوره األج ــزاء جميعها.
يضاف إلى جميع هؤالء الفائز األكبر
بطل العمل أمير كرارة .بعد الجزءين
األول ـ ــن عــامــي  2017و ،2018يـعــود
الـجــزء الـحــالــي لـيــروي للمرة األولــى
قصة تختلف عــن القصص السابقة
حيث البطل األوح ــد «قـ ّـاهــر األع ــداء»
ال ــذي ال يقهر .فـ ِـهــم صــنــاع العمل أن
األم ـ ــور ال تـمـشــي ه ـك ــذا وم ــا م ــرروه
في الجزءين األولني لن ينفع في هذا
الجزء :يحتاج البطل إلى من يعاونه
في مهماته .ليس هذا األمــر فحسب،
بــل إن ــه ه ــذه امل ــرة يـكـمــل مــا ب ــدأه في
الجزءين السابقني لناحية التشويق:
العدو أقوى منه بكثير ،وفوق كل هذا
يـقـ ّـدم تقنية املـفــاجــأة عند نهاية كل
حلقة؛ وهذا ٌ
أمر يحسب للمسلسل.
يكمل املسلسل قصة الضابط سليم
األن ـصــاري الــذي يعمل فــي الداخلية
امل ـ ـصـ ــريـ ــة .هـ ــو ض ــاب ــط م ـش ـه ــود لــه
بــالـكـفــاءة وامل ـه ــارة وال ـق ــدرات الـفــذة،
ل ـك ـن ــه سـ ــريـ ــع االن ـ ـف ـ ـعـ ــال وال ـغ ـض ــب

والخشونة الزائدة في بعض األحيان.
وألن ــه أثـبــت ب ــراء تــه مــن جــريـمــة قتل
مـ ـ َّ
ـدبـ ــرة فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء األول ،وح ـ ــارب
«داعـ ـ ـ ــش» وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــاب ـي ــة
وان ـت ـصــر فــي ال ـجــزء ال ـثــانــي ،اضطر
ّ
الدعاء موته أمام العالم كي يستطيع
أن يكمل حياته من دون تعريض من
تـبـقــى م ــن عــائـلـتــه لـلـخـطــر .يستقيل
األن ـصــاري مــن الداخلية ويـقــرر فتح
شركة «أم ــن» محلية ،بدعم وحماية
من رجل األعمال أكرم صفوان (هشام
س ـل ـيــم) ال ـ ــذي نـكـتـشــف ب ــأن ــه أص ــاب
ابن سليم األنصاري بفيروس خطر
يـحـتــاج إل ــى ع ــاج ال يستطيع أحــد
تأمينه سواه .هنا يصبح األنصاري
أداة في يد صفوان يستخدمها كما
يشاء .بدوره ،يكتشف األنصاري أنه
يـتـلـقــى ال ــدع ــم ول ــو بـشـكـ ٍـل س ــري من
جهاز أمن سري مصري يديره اللواء
جـ ــال (أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز) .يـقـتــرح
الـلــواء جــال على األنـصــاري تشكيل
ً
فــريــق لـيـســاعــده فــي مـهــامــه ب ــدال من
عمله وحده .يوافق األنصاري مرغمًا،
فيشكل فريقًا من خبيرة علم النفس
ريم (يسرا اللوزي) وخبير الكمبيوتر
(محمد علي رزق) وخبير األسلحة
صدام (محمود حافظ) وخبير القتال
ال ـيــدوي بــروسـلــي (أحـمــد العوضي)
وسكرتيرته جومانا (س ــارة ع ــادل).
يسعى األنصاري مع هؤالء للقضاء
ع ـلــى أك ـ ــرم صـ ـف ــوان ال ـ ــذي ي ـب ــدو أنــه

أمير كرارة
حافظ على
شخصيته
«القاسية»
في العمل

قـ ٌ
ـادر على االنتصار عليهم جميعًا،
خ ـصــوصــا إذا م ــا عـلـمـنــا ب ــأن هـنــاك
«ج ــاس ــوس ــا» ف ــي ه ــذا ال ـفــريــق يعمل
لصالحه.
رغــم أن العمل هو مسلسل «أكشن»،
إال أن أداء األبـ ـط ــال ج ــاء ب ـع ـي ـدًا عن
م ـع ـت ــاد م ـس ـل ـس ــات /أفـ ـ ــام األك ـش ــن
ال ـعــرب ـيــة :ك ــان أم ـيــر ك ـ ــرارة محافظًا
عـ ـل ــى ش ـخ ـص ـي ـتــه «الـ ـق ــاسـ ـي ــة» وإن
«امل ـن ـط ـق ـيــة» جـ ــراء ت ـجــاربــه الـكـثـيــرة
وتــربـيـتــه الـعـسـكــريــة ،وه ــذا ُيحسب

ل ــه ،ول ـكــن ُيـخـشــى عـلــى ك ـ ــرارة غــرقــه
ف ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ً
الــذي شاهدناه يعيده مثال في فيلم
«كــرمــوز» قبل مــدة ،وسيعيده كذلك
في فيلم «كازبالنكا» الذي سيعرض
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد .الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــان أحـ ـم ــد
عـبــدالـعــزيــز وه ـش ــام سـلـيــم ال يهبط
مستواهما البتة ،إذ يستطيع سليم
تقديم نفسه بطريقة جيدة ومقنعة،
وه ــو ق ــادر عـلــى تـقــديــم دور الشرير
وال ـ ـط ـ ـيـ ــب بـ ــامل ـ ـقـ ــدرة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،وف ــي
كليهما تقتنع بأنه هكذا .بدوره ،أعاد
عبدالعزيز إنتاج نفسه كثيرًا خالل
األع ــوام الفائتة ،فنجم التسعينيات
ُ
الذي اعتبر واحـدًا من وجوه الدراما
الــرئ ـي ـس ـيــن ،اخ ـت ـفــى أك ـثــر م ــن عشر
ّ
سـنــوات ليعود ويـطــل خــال األع ــوام
الفائتة عبر أعمال من شأنها إعادته
إلــى الواجهة .ومــن الوجوه الجديدة
ف ــي ال ـع ـم ــل ،يـ ـب ــرز أحـ ـم ــد ال ـعــوضــي
الـ ـ ــذي ي ـق ــدم ش ـخ ـص ـيــة «الـ ـح ــرام ــي/
خبير الـقـتــال ال ـي ــدوي» ال ــذي يسمى
«بــروس ـلــي» بطريقة «حقيقية» إلــى
ح ـ ّـد كـبـيــر ،حـتــى لـيـكــاد يقنعك بأنه
قد درس الــ method actingفي لحظة
ما .يسرا اللوزي تبذل مجهودًا ،لكنه
دون املتوقع منها ،فالفتاة الجميلة
مقنعة لكن يمكنها أن تـكــون أقــوى.
الـ ــ comic reliefفــي العمل هــو محمد
ع ـل ــي رزق ال ـ ـ ــذي يـ ـب ــدو قـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
ذلــك .فمن املعلوم بــأن هــذا النوع من

الشخصيات هــو أســاســي فــي نجاح
ّ
أي عمل أكشن في العالم .رزق متمكن
مــن األداء ،لكنه يقع فــي فــخ املبالغة
أحيانًا ،ولكن أيضًا ُيحسب له أنه ال
يقع في فخ «التهريج».
إخــراج ـيــا ب ــذل بـيـتــر مـيـمــي كــالـعــادة
جهدًا كبيرًا في تقديم عمل متكامل
حتى اللحظة؛ فرأينا مشاهد أكشن
جميلة مسبوكة بشكل يمكن املراكمة
ع ـل ـي ــه إلن ـ ـتـ ــاج درامـ ـ ـ ـ ــا /أكـ ـش ــن ذات
توليفة عربية وفي الوقت عينه ،ليس
مــن ال ـض ــرورة مـقــارنـتـهــا بنظيرتها
الـهـنــديــة لناحية س ــواء التطبيق أو
األمـيــركـيــة لـنــاحـيــة الـبـهــرجــة فــي كل
ّ
شــيء .وأثـبــت باهر دوي ــدار أن لدينا
ّ
ك ــت ــاب ــا ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم نــص
«بوليسي /أكشن» حديث من دون أن
يكون مقتبسًا عن رواية /نص غربي.
بقي أن نشير إلى موسيقى املسلسل
التي صنعها طارق علوش ،حيث تم
اسـتـخــدامـهــا بـحــرفــة جـعـلـتــه يحمل
طــابـعــا خــاصــا وم ـم ـي ـزًا .فــي الـخـتــام،
يمكن ًاعتبار «كلبش» بجزئه الثالث
ف ــاكـ ـه ــة رمـ ـض ــانـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ت ــري ــد
أن ت ـت ـحــدث م ــع ج ـم ـهــور ي ــرغ ــب في
مـشــاهــدة مسلسل «أك ـش ــن» يشبهه،
م ــن دون أن ي ـكــون رديء املـحـتــوى/
املضمون أو اإلنتاج /التطبيق.
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