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إلى األمام أيتها الدراما اللبنانية!
بعدما فرضت  املنرصم.  الرمضاين  املوسم  اللبنانية حضورا مميزا خالل  الدراما  حققت 
نفسها جامهرييا، واثبتت انها باتت قادرة عىل التنافس يف ملعب الكبار، علينا اليوم 
تلك االعامل  االن صناع  اعاق حتى  الذي  ما  السؤال:  ان نطرح بقسوة وحامسة هذا 
واملسلسالت عن التقدم والنضج، عىل كل املستويات الدرامية والفنية والتقنية والفكرية؟ 
وماذا ينقص هذا القطاع االبداعي يف لبنان يك يتطور؟ اخريا، متى سيصبح يف امكاننا ان 

نرفع التحدي يف وجه الدراما املرصية والدراما السورية؟
ليس ما ينقص الدراما اللبنانية املمثلون واملمثالت، فهناك مجموعة واسعة من االسامء 
اآلتية احيانا من تقاليد املرسح اللبناين العريق، مثل نقوال دانيال وجوليا قصار وعايدة 
صربا ابطال مسلسل "انتي مني؟" الذي كان خبطة املوسم، وتصدر نسب املشاهدة. ليس 
ما ينقصها الكتاب، وقد لفتت االنظار هذا العام مثال كارين رزق الله كاتبة املسلسل االنف 
الذكر. اذا بحثنا عن رس نجاح العمل املذكور، عىل سبيل املثال ال الحرص، فلن نضطر اىل 
الذهاب بعيدا: لقد غاص يف الالوعي الجامعي، وخاص يف ذاكرة الحرب االهلية بحثا عن 
حكايات وشخصيات واحداث وجراح وتفاصيل مرتبطة بوجدان الناس. هذا هو الدرس 
االول اذا. عانت الدراما اللبنانية طويال من مشكلة االغرتاب عن الواقع، بل قل العالقة 

السطحية، السياحية، الفولكلورية بالواقع السيايس واالجتامعي، العاطفي واالنساين.
لطاملا كان هناك لدى عدد من الكّتاب خوف او عجز عن تناول معاناة الناس وتجاربها، 
بصدق، وشجاعة، وابتكار. هناك من حاول ان يفعل ذلك يف املواسم املاضية، لكنه بقي 
عند حدود الكليشيه، واالفتعال، بحثا عن املواضيع الصادمة والفضائحية، "الجريئة" عىل 
السطح فقط، بدال من الغوص يف الطبيعة البرشية، واالصغاء اىل نبض الواقع، وحاجات 
الناس ورغباتها وتجاربها وتناقضاتها. املشكلة االخرى التي عىل الدراما اللبنانية تجاوزها، 
اذا شاءت ان متيض قدما عىل درب الرواج واملنافسة، هي غياب الهم الفني والضعف 
او  ان كل املسلسالت صورت يف االستوديو  احيانا  الينا  التقني واالخراجي. كان يخيل 
البيت نفسه، وانجزت يف ايام قليلة كيفام اتفق، بسبب ضعف االنتاج، وقلة االمكانات 
واحداثا  وشخصيات  والشعور،  والزخم  الروح  من  فارغة  مشاهد  يعطي  هذا  املادية. 
مصطنعة، ومتثيال غري مقنع معظم االحيان... بل مضحك، النه مفتعل وخارجي وخال 
التجارية  والرتكيبات  الحقيقي  االبداع  بني  تفرق  التي  واللمسات  والنَفس  الشعور  من 
عىل  يبقى  التقدي.  وحسهم  واذواقهم  املشاهدين  بعقول  تستخف  التي  االستهالكية 
صناع املسلسالت من كتاب ومخرجني وممثلني وممثالت وتقنيني، ومحطات تلفزيونية 
راقيا،  فنا  بصفتها  الدراما  اىل  ينظروا  ان  التوزيع،  يف  االقل  او عىل  االنتاج،  رشيكة يف 
قواعده،  له  الفن  املواسم. هذا  واالستثامر يف  واالعتياش  لالرتزاق  استهالكية  ال سلعة 
ومتطلباته. االجادة اساس، والخيال واالبتكار هام معيار الجودة، والتعامل مع الواقع، 
مبارشا كان ام تاريخيا، ام وجوديا، باتقان وامانة وصدق، هو القاعدة الذهبية. االعامل 
املزيفة تسقط وحدها منذ الحلقة االوىل، وال يبقى اال ما يخاطب وعي املشاهد وذاكرته 

واهتامماته ووجدانه.
اخريا، لننظر اىل الدراما كمدرسة وطنية، فإن القضايا املطروحة وطريقة معالجتها ميكن 
لحريته  املواطن  ووعي  االهيل  والسلم  واالستقرار  الوحدة  ترسيخ  يف  دورا  تلعب  ان 

ومسؤوليته. 
اىل االمام ايتها الدراما اللبنانية.

نقطة على السطر مسلسالت رمضان في جردة نقدية بعد الموسم
أيتها الدراما اللبنانية... غوصي في الواقع وال تخافي

بانوراما

لعله املوسم االول فعليا تتميز فيه الدراما اللبنانية، وتربهن عىل انها قادرة عىل 
املنافسة. صحيح ان الدراما املرصية والسورية ليستا يف احسن احوالهام. االوىل 
متعرثة بسبب العامل االقتصادي واالنتاجي، والثانية اجهزت عليها ظروف الحرب. 

مع ذلك، فالدراما اللبنانية تسري عىل السكة الصحيحة 

معه  وانكفأت  الثالثني،  ايامه  رمضان  طوى 
الرمضانية  املسلسالت  بني  الحامية  املنافسة 
ان  اال  اللبنانية.  الشاشات  تعرضها  التي 
السباقات  فرضتها  عدة  وامثوالت  خالصات 
االقرتاب  يف  تساعد  قد  املاضية،  الرمضانية 
اكرث من املشاهد، وفهم حاجاته ورغباته وما 
يستهويه فعال يف عملية املشاهدة. االكيد ان 
وشوائبها  هّناتها  كل  برغم  ـ  اللبنانية  الدراما 
مستوى  عىل  سواء  تحىص  ال  التي  ومشاكلها 
االداء والنص واالخراج - باتت مطلبا جامهرييا، 
تحتل كرسيها الوثري يف شهر الصوم. اذ اثبتت 
املوسم  خالل  عادة  تجرى  التي  االحصاءات 
الرمضاين ويف نهايته، ان املشاهد اللبناين بات 
اي وقت،  اكرث من  املحلية  الدراما  يقبل عىل 

واالقتصادي  االجتامعي  وراهنه  البلد  وواقع 
رحم  من  تخرج  التي  الدراما  تلك  والسيايس، 
الشارع معجونة بكلامته وهمومه ومشاغله، 
ارقام  اثبتته  ما  هذا  املشاهد.  يطلبه  ما  هي 
هو  متواضع  مسلسل  فرض  مع  االحصاءات، 
الله ـ اخراج  "انتي مني؟" )كتابة كارين رزق 
يف  االوىل  املرتبة  )احتل  مكانته  حبيب(  اييل 
عز  يف  االحصاءات(  بحسب  املشاهدة  نسبة 
التي  االخرى  االعامل  مع  الحامية  املنافسة 

راهن عليها املنتجون والقنوات العارضة. 
الذاكرة  من  قضية  املسلسل  هذا  التقط 
عىل  االهلية  الحرب  تأثري  هي  الجمعية 
يف  مسبوكا  صادقا  مسلسال  ليقدم  املقاتلني، 
حبكة قوية واداء متثييل متمّكن مع نخبة من 
ابرز وجوه املرسح اللبناين املعارص عىل رأسهم 
جوليا قصار وعايدة صربا وعاّمر شلق ونقوال 
دانيال. طبعا، ال يخلو االمر من قضايا اخرى 
كارين  عادة  عىل  الحبكة  طيات  يف  اقحمت 
رزق الله يف اعاملها السابقة. اال ان هذه املرة 
والرشوة  الفساد  مثل  التيامت  هذه  تبد  مل 
والفقر، نافرة عن املوضوع الرئيس، ومل تشتت 
رمبا  الرئيس.  موضوعه  وال  املسلسل  احداث 
هي املرة االوىل منذ مواسم عدة التي يعرض 
فيها مسلسل حقيقي يعكس جانبا من حياة 
باسلوب  البلد،  يف  والفقرية  الوسطى  الطبقة 

ميزج بني الرتاجيديا والفكاهة. 
الله(  رزق  )كارين  جهاد  قصة  العمل  يروي 
)نقوال  والد  كنف  يف  تعيش  التي  الفقرية 
بصور  مسكون  الخمر  عىل  مدمن  دانيال( 
الذبح  ومشاهد  البشعة  االهلية  الحرب 
والقتل  املفخخة  والسيارات  والقذائف 
بالدم.  املمزوجة  املعابر  ويوميات  والبطش 
محاولتها الفاشلة لالنتحار تقودها اىل التعرف 
ليكتشفا  شلق(،  )عاّمر  نسيم  الطبيب  اىل 
تاريخهام.  عن  مخبوءة  وارسارا  حقائق  معا 
قصار  اىل جوليا  نتعرّف  املسلسل،  بني طيات 
الحرب،  السابقة يف  واملقاتلة  االم  "عايدة"  او 
وصديقتها ورفيقتها يف السالح عايدة صربا او 

لكنها  الحرب،  التي فقدت ساقها يف  "نجوى" 
بشخصيتها الصلبة تخطت كل الفظاعات التي 
عايشتها. نجوى تعكس جيال من جيل الحرب 
عىل اختالف االنتامءات السياسية التي فرّقت، 

وجعلت االخ يقتل اخاه. 
الشاشة  عىل  شاهدناها  قلام  الحرب  ذاكرة 
الصغرية، رغم الروائع السينامئية اللبنانية التي 
بغدادي  مارون  من  املرحلة  تلك  انجزت عن 
السينامئيني.  من  الجديد  الجيل  اىل  وصوال 
مع ذلك، يشّكل مسلسل "انتي مني؟" خطوة 
خجولة يف رحلة االلف ميل التي تنتظر الدراما 
اللبنانية، ان ارادت فعال ان تكون منتجا فنيا 
وغري  عميق  باسلوب  والتسلية،  املتعة  يقدم 
مبتذل، ال مجرد منتج خاضع لرشوط السوق. 
فرصة  السورية  الحرب  شّكلت  الواقع،  يف 
استقطاب  لناحية  املحلية  للدراما  ذهبية 
الكفايات من كّتاب ومخرجني، وممثلني نجوم، 
تحويها  التي  والقدرات  املهارات  واكتساب 
البضاعة  الحرب  التي كانت قبل  الشام  دراما 
الدراما  ان  اال  العريب.  العامل  يف  شعبية  االكرث 
اللبنانية مل تستفد فعال من الخربات السورية 
اال لناحية الرتويج لنفسها يف العامل العريب. عدا 
ذلك، ما زال ينقصها الكثري، اكان عىل مستوى 
كتابة نص يلتحم ويشتبك مع قضايا الراهن او 
الذاكرة بدل االكتفاء بدراما القصور والعالقات 
الحب  وقصص  الزوجية  والخيانات  الغرامية 
املكررة، او لجهة االخراج لناحية االبتعاد عن 
الدراما  يطبع  الذي  كليب  الفيديو  اسلوب 
اللبنانية، واالستسهال يف التعاطي مع املسلسل 
اىل  ترنو  التلفزيونية  الكامريا  باتت  وقت  يف 
من  للكلمة  ما  بكل  سينامئية  صورة  تقديم 
معنى، او لناحية التمثيل الذي غزته عارضات 
املوهبة  الجامل عىل حساب  االزياء وملكات 
اصحاب  بالتايل  وطردن  االدائية،  والقدرات 
وصاحبات الكفاية عىل رأسهم ممثلو وخريجو 

كليات الفنون الجميلة. 
عند  املفتاح  الكلمة  هو  االستسهال  لعل   
دوما  الخاضعة  اللبنانية  الدراما  عن  التحدث 
املنتجون  السوق.  وطلبات  املنتج  لرشوط 
الفن  عن  يكون  ما  ابعد  اليوم  هم  الذين 
الخلطة  وجدوا  انهم  اعتربوا  والثقافة، 
الدراما  مستوى  ترفع  ال  خلطة  السحرية. 

عربيا  الرواج  لها  تؤّمن  ما  بقدر  املحلية 

جوليا قصار يف "انتي مني؟".

سمير مراد

كام عىل الدراما املشرتكة اي تلك التي تحوي 
عنارص لبنانية سورية. 

خالصات  ايضا،  الدرامي  املوسم  حصيلة  يف 
اخرى اكرث اهمية رمبا، عىل رأسها ان الدراما 
القريب،  تاريخنا  تعكس  التي  التلفزيونية 

تميز "انتي مني؟" 
وحظي بشعبية ألنه قارب 

اللبنانية الحرب  ذاكرة 
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عرب قصص حب ساذجة بخلفية تستدعي 
بطريقة  اجتامعية  قضايا  او  سياسية  احداثا 
بنجم  السلسل  تطعيم  مع  وبرانية،  سطحية 
سوري يتمتع بجامهريية عربية عريضة. هذا 
ما شاهده املتلقي اللبناين يف املوسم الرمضاين 
املايض يف "خمسة ونص" و"الهيبة ـ الحصاد" 
يف  والسادسة  الخامسة  املرتبة  احتال  اللذين 

نسب املشاهدة عىل التوايل. 
ـ  سعيد  اميان  )كتابة  ونص"  "خمسة  لعل 
افضل  الفكرة  يوضح  اسمر(  فيليب  اخراج 
العنارص  كل  حوى  وانه  خصوصا  يكون،  ما 
املسلسل،  هذا  يف  انفا.  املذكورة  والشوائب 
لدينا نادين نسيب نجيم التي تحظى بشعبية 
التمثيل  عامل  دخلت  بعدما  ومحلية،  عربية 
نجيم  جسدت  الجامل.  بوابة  من  التلفزيوين 
شخصية الطبيبة بيان نجم الدين التي ورثت 
حصة والدها من املستشفى الذي تعمل فيه، 
وترتبط بعالقة عاطفية مع ابن زعيم سيايس 
هو غانم الغانم )رفيق عيل احمد(. رجل نافذ 
سياسيا وماديا يبسط سلطته يف ارجاء البالد، 
ميوت ابنه الذي كان مرشحا لزعامته يف حادث 
الثاين  ابنه  استدعاء  اىل  يدفع االب  ما  سيارة، 
مملكته  لوراثة  ليحّضه  دمشق،  يف  املقيم 
السياسية واملايل. ابنه الثاين، ليس سوى... قيص 
بكاريزما  يتمتع  الذي  السوري  النجم  خويل 
يف  ممتدة  شعبية  وقاعدة  وجاملية  متثيلية 

العامل العريب. 
الكاتبة  ان  االوىل  للوهلة  املشاهد  اعتقد 
القرار ورصاعات  ستدخله يف كواليس صناعة 
السياسة، والتحالفات املنسوجة بني املمسكني 
الدكتورة  وان  خصوصا  والعباد،  البالد  بزمام 
مثل  عدة،  محطات  مسريتها  ستتخلل  بيان 
شبكة  يف  وتوريطها  الربملان،  قبة  دخولها 
يف  مريضة  وفاة  اىل  تؤدي  الفاسدة  لالدوية 
املستشفى الذي متلكه، اىل جانب قضايا راهنة 
مثل  سنوات  منذ  اللبناين  العام  الرأي  هزت 
ازمة النفايات... اال ان كل هذه القضايا التي 
ومجرد  ديكور  سوى  تكن  مل  املواطن،  متس 
هذه  الرئيسية:  القصة  اىل  اضيفت  بهارات 
بيان  التي ستجمع  الحب  القصة هي حكاية 
بابن غانم الغانم، ثم مبرافقه )معتصم النهار(. 
املسلسل  كاتبة  بانت  بساطة،  بكل  هكذا، 
اجتامعية  قضايا  مقاربة  يف  اكزوتيكية  عن 

كل  اللبناين  املواطن  معها  يشتبك  وسياسية 
تعرف  ال  انها  فعال  بدت  قاربتها،  حني  يوم. 
الدور  عدا  عنه،  تكتب  الذي  املجتمع  فعال 
الدور نفسه  الذي متنح  لنادين نجيم  املنمط 

يف معظم االعامل التلفزيونية! 
نجمني  تجمع  التي  الساذجة  الحب  قصة 
"الهيبة  يف  تكررت  عربيا،  ومحبوبني  وسيمني 
ـ الحصاد" )تأليف باسم السلكا واخراج سامر 
وتيم  النور  عبد  سريين  جمع  الذي  برقاوي( 
جزئه  منذ  كبريا  جدال  اثار  املسلسل  حسن. 
الذي  بعلبك  اهل  يشّوه  انه  اعترب  اذ  االول، 
وخارجني  مخدرات،  وتجار  مارقني،  يصورهم 

عىل القانون. اال ان القامئني عليه لطاملا كرروا 
بصلة.  بعلبك  اهل  اىل  ميت  ال  املسلسل  ان 
الحدود  عىل  تقع  قرية  يف  تجري  احداثه 
مل  كثريين  فان  ذلك،  مع  السورية.  اللبنانية 
لهجة  وان  خصوصا  التربير،  بهذا  يقتنعوا 
لهجة  تشبه  املسلسل  يف  اللبنانيني  املمثلني 
اهل البقاع. مع ذلك، فاملسلسل الذي حظي 
بضجة وشعبية يف جزئه االول، رسعان ما بدا 
ينوون  عليه  القامئني  ان  رغم  تدريجا  يتهاوى 
رمضان  شهر  يف  سيعرض  رابع  جزء  انجاز 

املقبل. 
مطاردات، وهمروجة من املعارك والرشاشات 

ماغي بوغصن يف "بروفا".قيص خويل ونادين نسيب نجيم يف "خمسة ونص".

ورد الخال يف "اسود".

املرأة،  مع  التعامل  يف  وذكورية  والقواص، 
وتكريس للمنظومة البطريركية... كلها عنارص 
تشّكل مفتاح "الهيبة ـ الحصاد"، لكن العامود 
املراهقة  الحب  قصة  هو  للمسلسل  الفقري 
بني تيم وسريين. االسوأ من كل هذا هو االداء 
التمثييل، وحتى االخراج الذي ذهب يف بعض 
كليب  بفيديو  بتصوير  اشبه  ليكون  املطارح 
بعنارص  تطعيمه  مع  عربية،  بوب  لنجمة 
يحقق  مل  ذلك،  مع  واالستعراض.  االبهار 
املسلسل الشعبية وال النجاح الذي كان يعّول 
عاد  ما  انه  اىل  رمبا  اشارة  يف  صناعه،  عليه 

ممكنا استغباء عقل املشاهد. 

مارغو  وزوجته  داوود(  )اليكو  بيطار  مالك 
)ورد الخال(. تدريجا، ستتكشف الحبكة عن 
ارسار وخبايا ومفاجات صادمة تكشف سبب 
النقاط  رغم  كارين.  اسود عىل خطف  اقدام 
الذي  الرائع  االداء  مثل  العمل  يف  االيجابية 
قلبها  ينضح  امرأة  بصفتها  الخال  ورد  قدمته 
اللبناين  املسلسل  هذا  ان  اال  رشا،  ووجودها 
خصوصا  كثرية،  النتقادات  تعرّض  الخالص 
واختيار  خليل  لداليدا  التمثييل  االداء  لناحية 
كل  كان  العمل.  يف  بها  اطلت  التي  املالبس 
همها اظهار حسنها وجاملها عىل الشاشة، ال 
تجسيد دور فتاة خائفة ومخطوفة ال تعرف 

كيف سينتهي درب جلجلتها. 
ايضا مر مسلسل "بروفا" )تأليف يم مشهدي 
الصغرية  الشاشة  اخراج رشا رشبتجي( عىل  ـ 
من دون اي ضجة تذكر، مع انه جمع نخبة 
ونهلة  صباغ  وسام  مثل  املحببة  الوجوه  من 
انطونيوس  وفيفيان  داوود  واليكو  داوود 
الزغبي وتاتيانا مراد،  وريتا حرب وكريستيان 
واملمثل  غصن  بو  ماغي  بطولته  تؤدي  فيام 
جملة  طرح  انه  كام  فهمي.  احمد  املرصي 
قضايا آنية ومهمة مثل التنمر وابتزاز الفتيات 
عرب السوشال ميديا، وقارب قضايا ومشكالت 
تتعلق مبراهقي الثورة الرقمية. اال ان كثريين 
اخذوا عىل العمل انه يتوجه اىل الطبقة الغنية 
يف هذه الرشيحة العمرية، بعيدا من الطبقة 
بدت  االحداث  ان  عدا  والفقرية،  الوسطى 
املتامسكة.  املمسوكة  الحبكة  تنقصها  مفككة 
الطالبات ظهرت مبكياج قوي فاقع،  ان  حتى 
يف  معه  الخلوي  هاتفه  حمل  طالب  وكل 
املدرسة، يف غربة واضحة وبينة عن املجتمع 

اللبناين.
ميكن  املوسم،  لهذا  تقييمية  محصلة  يف 
رمبا  منتجا  قدمت  اللبنانية  الدراما  ان  القول 
حظي بنسب مشاهدة، لكنه ال يعني انه ذو 
الواقع، يف حني  من  قريبا  وليس  فنية،  سوية 
بتيامتها  املشهد  خرقت  اخرى  مسلسالت  ان 
ألنها  وادائها،  واخراجها  ونصها  وقضاياها 

احرتمت فعال املشاهد وعقله. 
اعامل نعّول عليها، علها تنري الدرب ملا يجب 
مرآة  هو  فالفن  صناعتنا.  عليه  تكون  ان 

الشعوب وحضارتها وضمريها ايضا.
س. م.

باالرقام
كشفت رشكة "آراء" بالتعاون مع "جي. اف. يك" لالحصاءات عن نسبة املشاهدة طوال 
شهر رمضان، فاوردت ان املوسم الرمضاين لسنة 2019 "متيز بقدرته القوية عىل جذب 
املشاهدين، اذ متكنت املسلسالت الستة االول من ان تستقطب ما يزيد عن 390 الف 
مشاهد لكل منها، ضمنها مسلسالن تابعهام ما يزيد عن 500 الف مشاهد عىل القنوات 
اللبنانية. املسلسالت التي احبها املشاهدون اللبنانيون كانت جميعها وبشكل الفت من 

انتاج رشكات لبنانية، وبطوالت مشرتكة بني نجوم الشاشة اللبنانية والسورية".
 530( مني؟"  و"انتي  مشاهد(  الف   549( الليل"  "آخر  من  كل  االوىل  املرتبة  يف  تشارك 
الف مشاهد( بفارق ضئيل احصائيا، كام تشارك يف املرتبة الثالثة كل من "الباشا" )498 
الف مشاهد( و"خمسة ونص" )473 الف مشاهد(، تبعهام "الهيبة ـ الحصاد" )446 الف 

مشاهد( و"دقيقة صمت" )391 الف مشاهد(. 
ُعرضت هذه املسلسالت الستة مناصفة عىل شاشتي "الجديد" و"ام يت يف".

كثريون  راهن  العاشقة،  الثنائيات  من  بعيدا 
توقيع  يحمل  لبناين  تشويقي  مسلسل  عىل 
احد ابرز املخرجني اللبنانيني هو سمري حبيش. 
انه مسلسل "اسود" )كتابة كلوديا مرشليان ـ 
اخراج سمري حبيش( الذي جمع نخبة من وجوه 
داوود  الكو  رأسها  عىل  املخضمني  الشاشة 
قصة  املسلسل  مغنية.  وباسم  الخال  وورد 
اجتامعية رومانسية عن شاب يدعى "اسود" 
وجاذبية،  ونفوذ  برثوة  يتمتع  مغنية(  )باسم 
ويعيش يف قرص مع عدد من االطفال الفقراء 
اسود بخطف  يقوم  االيام،  احد  املرّشدين. يف 
كارين )داليدا خليل(، وهي ابنة رجل االعامل 


