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سلوى صالح
في إطار مشروعه إلبراز وجه المرأة السورية
المشرق ،يتناول المخرج باسل الخطيب في
مسلسله الجديد «حرائر» الذي يعرض ضمن
الموسم الرمضاني الحالي  ،2015نماذج من
النساء السوريات اللواتي كان لهنّ دور تنويريّ
في المجتمع ،كنازك العابد وم��اري عجمي.
وهي شخصيات توثيقية حقيقية ،إضافة إلى
شخصيات أوجدتها الكاتبة عنود الخالد لتخدم
فكرة العمل ال��ذي يحمل قيمة معرفية تجعله
متميّزا ً ومختلفا ً عن مسلسالت ما عرف بالبيئة
الشامية التي ك� ّرس��ت ص��ورة نمطية للمرأة
السورية ،ال تخرج عن إطار تلبية طلبات الرجل
وإثارة المكائد.
ويص ّنف المسلسل الذي أنتجته «المؤسسة
العامة لالنتاج اإلذاع��ي والتلفزيوني» كعمل
درامي تدور أحداثه في فترة من تاريخ
اجتماعي
ّ
ّ
سورية ،وتحديدا ً بين عامَي  1915و 1920في
أواخر حقبة االحتالل العثماني ،الذي أفرغ البالد
من الرجال والخيرات ،والحق كلذ من يقول كلمة
حق دفاعا ً عن وطنه سورية .وهذا ما نلمسه في
المسلسل من خالل اعتقال الصحافي بترو باولي
خطيب ماري عجمي وتعذيبه ،وهو الذي فضح
في مقاالته ممارسات «العثملي» الجائرة بحق
السوريين .كما يتجلّى ذلك من خالل السيناريو
الذي كان مو ّفقا ً في إيضاح الفكرة والهدف من
المسلسل ،فجاء على لسان إحدى الشخصيات:
«كأنه العث ّملي ما رح يطلع من البلد وفيها
رج��ال واح��د…» .فتر ّد األخ��رى« :بس األمهات
ّ
وحب
رح يضلوا يعلموا والدن شو يعني الشام
ّ
الشام».
واجتمعت في «حرائر» كل العناصر المطلوبة
�ي يُظهر ص��ورة غير تقليدية
لنجاح عمل درام� ّ
للمجتمع الدمشقي في مجال الفكر والثقافة،
عبر شرائح من النساء اللواتي ناضلن من أجل
الح ّرية ،وبرعن في مجال اإلعالم والصحافة،
وساهمن من خالل تأسيس الجمعيات األهلية
والمنتديات الثقافية في تحدّي المستعمر وتعليم
النساء القراءة والكتابة ،وفتح أعينهن على
الحق في التعلّم .إذ تسأل إحدى الشخصيات
أباها قائل ًة« :ليش ماعلّمتنا يابي؟.»..

الخطيب

«سانا الثقافية» زارت أحد مواقع تصوير
دمشقي
الحلقات األخيرة من المسلسل في بيت
ّ
قديم ،والتقت مخرج العمل الذي أ ّكد أن المرأة
قضية مهمة ف��ي حياتنا ،وتش ّكل ف��ي األدب
العالمي وفي الفنون األخ��رى عمودا ً فقريا ً في
أيّ موضوع« .وكمتابعة للمشروع الذي بدأته
منذ بداية األزمة بتقديم ثالثة أفالم سينمائية
تتمحور حول المرأة السورية في زمن الحرب
أحيي صورة
التي تعيشها سورية ،أردت أن ْ
المرأة في الدراما التاريخية المعاصرة بطريقة
مختلفةُ ،تظهر حقيقة المرأة السورية ،وتخالف
النمط السائد في أعمال أخرى .فهي إنسان له
مشروعه وطموحاته».
وأضاف الخطيب الذي كان يتعامل مع فريق
العمل خالل عمليات التصوير بو ّد ومحبة ،أنه
تناول في «ح��رائ��ر» فترة تاريخية مهمة من
تاريخ سورية المعاصر من خالل التركيز على
بعض الشخصيات النسائية الحقيقية ،إضافة
إلى بعض الشخصيات التي كانت تعيش في
ذلك الظرف التاريخي الصعب ،في ما اعتبره
تصحيحا ً للصورة المغلوطة عن المرأة السورية
والدمشقية تحديداً.
ولفت الخطيب إلى بعض الصعوبات الناتجة
عن الظرف العام الذي نعيشه ،خصوصا ً تصوير
مثل هذه األعمال التي تنتمي إلى فترة تاريخية
معيّنة ،ال���ذي ي���زداد صعوبة ف��ي م��ا يتعلق
بتأمين مواقع التصوير« .فنحن بحاجة إلى
بيئة تشبه بيئة الشام قبل مئة سنة مثالً ،وهنا
الصعوبة الكبرى في صنع ص��ورة للمسلسل
تقارب الصورة المعاشة في ذلك الوقت ،وهذا ما
تطلّب جهدا ً كبيرا ً في مجال الديكور واألكسسوار
وال��م�لاب��س» .وع� ّب��ر الخطيب ع��ن أمله ف��ي أن
يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية ،مشيرا ً
إلى أنه منذ الحلقات األولى استطاع أن يح ّقق
متابعة طيّبة.
وحول ما يقال عن تراجع الدراما السورية قال
الخطيب إن الظروف التي تم ّر بها سورية ليست
ظروفا ً عادية .ومن الطبيعي أن تترك تأثيرها

السلبي على حياتنا وعلى أعمالنا« .وألننا
اعتدنا في فترة من الفترات أن تقدّم الدراما
السورية إنتاجات ضخمة كمناظر الطبيعة
والحشود ،نجد أنه من الطبيعي أن يتراجع ذلك
بسبب الظروف .وبالتالي ،التحدّي اليوم كبير
في ظل عدم تو ّفر الموازنات المناسبة لألعمال،
لذلك نجد أن السالح الذي يمكن أن يخدمنا هنا
يتمثل بالموضوع واألفكار ،فلجأنا إلى العمل
على مواضيع جريئة لنصنع دراما قوية ببنيتها،
وهذا برأيي سيحمي الدراما في السنوات المقبلة
إلى أن تستعيد سوريانا عافيتها وتعود حركة
اإلنتاج أفضل من قبل .وأن يتم تصوير هذا الك ّم
من المسلسالت واألفالم السينمائية في سورية
خالل األزمة ،يشكل تحدّيا ً بح ّد ذاته».

زيدان

وع��ن دوره في المسلسل ،ق��ال الفنان أيمن
زي��دان« :إن صبحي ،يمثل الجانب الذكوري،
أي الرجل الذي يحمل وجهة نظر قاسية حيال
المرأة ،فيراها في إطار الوجود التقليدي .وهو
بمزاج
شخصية ش ّريرة عموماً .لكنني أقدّمه
ٍ
مختلف خارج الكليشيات العادية .فهو رجل
طريف صاحب نكتة بحكم عمله كتاجر في سوق
األقمشة النسائية ،ما أكسبه مهارات ليكون ذا
مزاج عالٍ  ،لكن سلوكه ومواقفه وتصرفاته تم ّثل
الحالة الذكورية السلبية في المسلسل».
واعتبر زيدان هذا المسلسل بمثابة مرافعة
حقيقية للدفاع عن صورة المرأة السورية في
يصحح صورة المرأة
مطلع القرن الماضي ،كونه
ّ
في دراما البيئية السورية« .ولألسف ،إنّ معظم
المسلسالت الشامية كانت ُتظهر دور المرأة ال
يتعدى االستجابة لمتطلبات الرجل .إنما هنا،
نجد أن المرأة كانت قامة عظيمة في تاريخنا
باالعتماد على شخصيات ذات أساس تاريخي
حقيقية موثقة ك��م��اري ون���ازك ،وشخصيات
أخرى ابتدعتها الكاتبة».

أمهاتنا وجداتنا.
وأحببتُ شخصية بسيمة التي أؤدّيها في
المسلسل ،وأتوقع أن يحظى المسلسل بنسبة
متابعة عالية لما فيه من شروط فنية عالية،
أيضا ً إلى جانب الفكرة والمستوى والطرح».
موضحة أن هناك عطشا ً لدى المشاهد لمعرفة
حقيقة المرأة الدمشقية.

رجب

وقالت الفنانة الشابة حال رجب ،المتخ ّرجة
في معهد الفنون المسرحية عام  ،2011إنها أدّت
دور ماري عجمي األديبة والمناضلة والشاعرة
والصحافية السورية في أوائل القرن العشرين،
في مرحلة معينة من حياتها ،وهي الفترة التي
تحب فيها بترو باولي ،وهو صحافي سوري
ّ
من أصل يوناني ،ويُسجَ ن من قبل جمال باشا
السفاح ،ثم يُعدَم .مع التركيز على نضالها ضد

االحتالل العثماني ،وفي ما بعد ضد االحتالل
الفرنسي.
وكان أداء الدور بالنسبة إليها تحدّيا ً كبيرا ً
كونها تمثل شخصية واقعية بالدرجة األولى،
وك��ون��ه��ا شخصية نسائية م��ؤث��رة ج��� ّدا ً في
التاريخ ،والمفروض أن يكون لها في الدراما أثر
كبير« ،فهي إحدى النساء السوريات اللواتي
نفخر بهن وستترك تأثيرا ً كبيرا ً لدى الجمهور».
وأوض��ح��ت ح�لا أن لديها ثقة مطلقة بأن
المخرج الخطيب سيقدّمها بشكل مميز ،كما
عبّرت عن امتنانها للكاتبة عنود التي أضاءت
على جانب مهم ومجهول إلى ح ّد ما من تاريخ
المرأة السورية ،خصوصا ً أن المرأة في عام
 1915كانت ق���ادرة على ال��وق��وف ف��ي وجه
المستب ّد العثماني ومن بعده الفرنسي ،وكانت
قادرة على الكتابة في الصحافة وإحداث التغيير
في المجتمع من خالل المنتديات األدبية.

وأشارت رجب إلى أن صعوبة أداء هذا الدور
كانت في أهمية الشخصية وف��ي البداية منذ
قراءتها على ال��ورق ،كانت تشعر بالخوف .إال
أن متعة تقديمها طغت على مخاوفها ،وهي
الشخصية التي تركت أث��را ً في داخلها لدرجة
أنها تعلقت بها .وه��ي حزينة بعض الشيء
ألنها حاضرة في األي��ام األخيرة من التصوير.
إضافة إلى متعة العمل مع مخرج مثل الخطيب
ال��ذي يعطي مساحة قصوى للممثل تجعله
يحلّق ،فكيف بممثلة جديدة مثلها وضعت في
هذا المكان بعد ثالث سنوات فقط من تخ ّرجها.
«وأق���ول إن��ه أع��ط��ان��ي ش��ع��ورا ً ب��األم��ان وثقة
بمقدرتي الفنية».
وع��� ّب���رت ص��اح��ب��ة شخصية «ن��ه��ل��ة» في
مسلسل «عناية مشدّدة» عن أملها في أن يتابع
المسلسل أكبر عدد من المشاهدين .مشيرة إلى
أن هذا النوع من المسلسالت غالبا ً ال يحظى
بجماهيرية ،لكن المفاجئ أن الناس أحبوا
المسلسل ويتابعونه ،ما يع ّزز القناعة في أن
الناس بحاجة اآلن إلى العمل الحقيقي الذي
يحمل فكرا ً وقيما ً عالية المستوى ،وبحاجة إلى
أن يروا سورية بصورتها الحقيقية المشرقة.
ويسعدها أن ّ
الرقي
يطلع ال��ن��اس على ه��ذا
ّ
الحضاري والتاريخ اإليجابي.

الحكيم

وتحدّثت الفنانة لمى الحكيم ع��ن دوره��ا
في المسلسل ،قائلة« :أؤدّي دور نازك العابد
التي تعتبر من أولى النساء اللواتي تعلّمن في
دمشق ،وساهمت في تحرير المرأة وإخراجها
من الحالة التي كانت تعيشها ،والتي حاربت
المستعمر الفرنسي وح��ارب��ت األت���راك بعدّة
طرق ،وأسست جمعية لتعليم النساء القراءة
والكتابة ،وتعليمهن المهن المفيدة كي يخرجن
من تحت سيطرة الرجال .ثم يقوم العثماني
بنفيها هي وعائلتها ،لكنها تعود لتعمل س ّراً».
وع ّما إذا كان المخرج اختارها لوجود شبه
بينها وبين شخصية نازك من ناحية الشكل،
قالت أن ال شبه على اإلطالق بينهما .فالمخرج
الخطيب يضع الممثل المناسب ف��ي المكان
المناسب .مشيرة إلى أنها أحبّت الشخصية
واعتبرتها ت��ح �دّي �ا ً كونها شخصية ثورية
طليعية .وهناك صعوبة في أداء ال��دور عند
القراءة على الورق كون الشخصية تنتمي إلى
عصر غير عصرنا ،وتتكلم بلغة بعيدة عن لغتنا
اليومية بعض الشيء.
وت��ت��وق��ع ال��ح��ك��ي��م ل��ـ«ح��رائ��ر» أن يحظى
بنسبة مشاهدة عالية كونه الوحيد في إطار
المسلسالت التاريخية البيئية ال��ذي يطرح
للم ّرة األولى أفكارا ً جديدة حول دور المرأة في
المجتمع السوري.

فواخرجي

وقالت الفنانة المتأ ّلقة سالف فواخرجي إنّ
المسلسل يقدّم المرأة السورية على حقيقتها
كما يعرفها أهل الشام ،وإن كانت بعض األعمال
الدرامية قد قدّمت المرأة بطريقة مختلفة ،وهو
ما أث��ار اعتراضات كثيرة على النمطية التي
ظهرت بها في األعمال البيئية« ،فحاولنا في
حرائر أن نقول إن دمشق كان فيها أيضا ً نساء
متن ّورات أديبات حقوقيات طبيبات جامعيات،
حتى ر ّب��ات البيوت في ذلك الزمن كنّ فاعالت
ويعملن ضمن البيوت ف��ي مهن مختلفة كي
يربّين أبناءهن».
كما كانت ال��م��رأة مكرمة في بيتها بحسب
فواخرجي ،ال مقموعة ال ه ّم لها سوى كيد النساء
وقصص «الض ّرة» ،فالقصة أكبر من ذلك بكثير.
«ورجال سورية المهمون تربّوا على أيدي أولئك
النساء .والكاتبة طرحت أفكارا ً مهمة ولطالما
دع� ُ
�وت سابقا ً إل��ى الخروج عن فكرة الصورة
النمطية ،وض��رورة تقديم أعمال تص ّور المرأة
السورية على حقيقتها كما قرأنا وكما سمعنا من

عيسى

أم��ا خلود عيسى ،التي تقوم ب��دور «آلين»
شقيقة ماري عجمي ،التي تقف إلى جانبها في
المراحل الصعبة التي م ّرت بها ،وتكون سندا ً
لها ،فقالت إ ّنها أحبّت فكرة المسلسل وقدّمت

مع بهرجة الماكياج ت�ضيع مالمح الف ّنانات ومعها �شخو�ص الم�سل�سالت من دون اكتراث!

ق�ضماني :المبالغة كارثة حقيقية و�صلت �إليها الدراما وخ�صو�ص ًا �أعمال البيئة ال�شامية

آمنة ملحم
�دج��ج��ة ب��أح��دث أل����وان ال��م��اك��ي��اج ،ورم���وش
ش��ف��اه م� ّ
اصطناعية غزت عيون الشابات ،مع ألوان شعر عصرية
تواكب الموضة الحالية بإتقان ،و«تاتو» الحواجب الذي
أضحى أمرا ً بديهيا ً ال ب ّد منه على الشاشات .هذه الصورة
العامة المبدئية التي على المشاهد رسمها في ذهنه أليّ
فنانة قد يراها ،فور اتخاذه ق��رارا ً بمشاهدة أحد األعمال
الدرامية ،أ ّيا ً كان نوعه أو غايته.
هذا األمر استفز ذاكرتي ،وجعلني أعود بالزمن إلى الوراء
ّ
أخط ألف باء الصحافة
لسنوات خلت ،عندما كنت ال أزال
على مقاعد الدراسة .حينذاك ،وخ�لال محاضرة دراسية
عن السيناريو ،وفي بحر الكالم عن الدراما ،تطرق أستاذي
الجامعي إلى حديث الماكياج ومدى تأثيره على مصداقية
ّ
الشخوص التي يرسمها ،ونقلها بالصورة الصحيحة إلى
تبحر ص ّناع الدراما سابقا ً في ّ
أدق
ال ُمشاهد .فحدّثنا عن ّ
التفاصيل .ففي أعمال البيئة الشامية ذات م��رة ،امتنع
«الماكيير» عن وضع «كونتور» الشفاه للفنانات ،كونه
َ
مكتشفا ً كمادة تجميلية في الزمن
لم يكن هذا الـ«كونتور»
الذي يتط ّرق إليه العمل .فأين أنت يا أستاذي اليوم من تلك
الوجوه ذات الحداثة فوق العادية ،والبهرجة «الفاقعة»،
والتص ّنع الشكلي المح ّتم على الشاشات ،والمستهجن غالبا ً
في تلك األعمال ذات صبغة البيئة الشامية التي تأبى بطالتها
إال بالظهور بأبهى حلة ،من دون أيّ اكتراث بمصداقية الدور
المؤدّى ،فتضيع وجوههن في «ماكياجهن» ،وتضيع معه
وجوه الشخصيات الدرامية التي ق ّررن تجسديها في تلك
األعمال.
الماكياج ال��ذي دخل عالم الدراما لصنع «كراكترات»
المجسدة مميّزة بعضها عن غيرها في كل
للشخصيات
ّ
عمل على حدة (التكبير والتصغير ،الشيخوخة والشباب،
الشخصية ال��ش� ّري��رة والشخصية الطيّبة ،الشخصية
المريضة واألخرى الحزينة أو السعيدة» ،وأحيانا ً لتجسيد
التش ّوه الطارئ عليها بفعل أحداث العمل ،نراه اليوم ـ نتيجة
المبالغة في تجميل الوجوه ـ خارجا ً في بعض األعمال،
وبشكل كلّي عن الغاية األساسية التي ُوجد من أجلها.

وه��ذا ما تؤ ّكده «الماكيير» السورية عبير قضماني،
متخصصة الماكياج في الدراما والسينما السوريتين ،إذ
ّ
تجد في تلك المبالغة كارثة حقيقية وصلت إليها الدراما،
خصوصا ً في أعمال البيئة الشامية.
وتن ّوه قضماني بمهمة «الماكيير» األساسية التي تبدأ
النص وفهم الشخصيات ،ث ّم تصميمها ومناقشة
من قراءة
ّ
المخرج حولها ،لتتك ّون رؤية واضحة لدى الطرفين حول
ماهية الشخصية .وبعد النقاش ،ي ّتفق الطرفان على الشكل
النهائي التي ستظهر به هذه الشخصيات في العمل.
ومن هنا ،ال ب ّد من القول إنّ «الماكيير» والمخرج يتحمالن
معا ً مسؤولية الصورة التي تقدّم شخصيات أيّ عمل درامي

على الشاشة .وبالتالي ،إعطاء روح خاصة للمسلسل تميّزه
عن المسلسالت األخ��رى ،إذ ت��زداد الحالة س��وءا ً مع تكرار
الوجوه الدرامية ذاتها في عد ٍد من األعمال المقدّمة خالل
الموسم الدرامي الواحد ،فيكاد المشاهد يخلط بين عمل
وآخر بفعل الماكياج المك ّرر .إذ تأبى كثيرات من الفنانات
الظهور إال بأبهى حلة من خالله ،أ ّيا ً كان نوع الشخصية
التي تؤدّيها.
وبنظرة سريعة على مسلسالت البيئة الشامية المقدّمة
حالياً ،وعلى سبيل المثال ال الحصر «باب الحارة» ،الذي
صار سلسلة ال مب ّرر لها سوى القاعدة الجماهيرية التي
يستم ّر ص ّناعه بالخوض فيه تحت ذريعتها ،وكثرة

الخليجي .ههنا ،نجد
الوجوه األنثوية التي ترضي المال
ّ
نساء الحارة الشعبية أيام االحتالل الفرنسي جميعهن
باستثناء قليالت ،طغت عمليات التجميل على وجوههن،
وغ��زت األل��وان الفاقعة مالمحهن ،و«السيليكون» محى
ابتساماتهن عن الشفاه ،من دون اكتراث المخرج إزاء صور
تلك الشخصيات على الشاشة ،ومب ّرر بهرجتها في خدمة
العمل.
وفي األعمال التي تعتمد الجسد ِسم ًة أساسية لحكاياها،
كـ«صرخة روح» ،نجد االستعراض والماكياج الفاقع
يزيدان الطين بلّة ،عبر زجّ اإليحاءات الجنسية وزيادة
اإلسفاف بالشخصيات عبر الماكياج.
وعلى الطرف اآلخ��ر ،عندما تجد مخرجا ً يحمل رسالة
درامي على أكتافه ،ستجد الماكياج البسيط الصادق
عمل
ّ
الذي ُتمحى معه حتى آثار عمليات التجميل التي اقترفنها
الفنانات بوجوههن في حياتهن الطبيعية .وهنا ال ب ّد من
التطرق إلى مسلسل «غدا ً نلتقي» الذي تكاد تخلو وجوه
بطالته من أيّ أل��وان سوى ما ق ّل منها ،بما يتناسب مع
اإلضاءة بشكل عام.
كما نجح مسلسل «دنيا ـ  »2باستعادة «كاركترات»
شخصياته بالتركيز على ماكياجات ومالبس حافظت
الشخصيات على ذكراها منذ  15سنة ،لتبقى استعادة
الشخوص في الذاكرة حقيقية ال زيف فيها.
وأب���دع «ماكيير» مسلسل «بانتظار الياسمين» في
استخدام الماكياج لتصوير مالمح التش ّوه التي ّ
غطت وجه
الفنانة شكران مرتجى على إثر حادثة احتراق تعرضت لها
في حديقة النزوح التي تعيش فيها وفق ظروف الدور الذي
تؤدّيه .بينما تن ّوع استخدام األلوان بين فاقعها وبسيطها
تبعا ً للظروف التي تم ّر بها الشخصيات والمستوى
االجتماعي الذي تعيشه.
وإن كان االستثناء يشمل عمالً أو اثنين سنويا ً من قائمة
األعمال الدرامية السورية التي تواجه تحدّيات قد تجعلها
قاب قوسين أو أدنى من السقوط سقوطا ً مد ّوياً ،ال يسعنا
سوى القول إنّ لكل مقام مقال .فتنبهوا يا ص ّناع الدراما إلى
خبز صناعتكم قبل أن يضيع قمحها ،وتجهض عجينتها
على أيديكم.

دورها فيه باندفاع ومحبّة وهي مرتاحة ألجواء
التصوير والعمل مع مخرج مثل باسل الخطيب.
مؤكدة أن الجمهور بحاجة إل��ى أعمال ُتظهر
مكانة المرأة السورية عبر التاريخ ،إذ كانت
مثقفة ومستقلة وح � ّرة وتساهم في الثورات
والتظاهرات ،ولها وجودها الفعّ ال في المجتمع
على عكس ما ُر ّوج له في المسلسالت الشامية.

قطيش

كما التقينا في موقع التصوير مص ّممة األزياء
ال��درام��ي��ة ري��ا قطيش ،التي اخ��ت��ارت األزي��اء
بما يتناسب مع المرحلة التاريخية ألح��داث
النص وعلى رغبة
المسلسل ،وبنا ًء على تحليل
ّ
المخرج في تحديد اللون والصورة ما إذا كانت
موثقة أو تجميلية .مشير ًة إلى أنها استعانت
بالمراجع التاريخية كالكتب التي تؤ ّرخ لمدينة
دمشق ،والبروشورات والصور الفوتوغرافية
المتو ّفرة .فكان ظهور الممثلين أقرب إلى الواقع
في تلك الفترة.
وعانت مصممة أزياء فيلم «الرابعة بتوقيت
الفردوس» من ك ّم األزياء المطلوبة التي تو ّزعت
على عدّة خطوط .كالزيّ الشامي وطبقة المثقفين
ولباس الجنود ،وكان التنفيذ يتم في ورشات
متخصصة بالثياب
خاصة باألزياء الدرامية
ّ
العربية الشامية ،أو باللباس العسكري،
بـ«الرجالي» من
واللباس النسائي ،وأخ��رى
ّ
«شراويل وطرابيش» .لكنها راضية عن عملها
في «حرائر» على رغم رغبتها في بعض األحيان
بتعديل شيء هنا أو هناك ،فعمل األزياء يحتمل
التعديل بشكل دائم.
ورأت قطيش أن��ه م��ن ال��ض��روري التركيز
على مثل هذه األعمال إلظهار نماذج من المرأة
السورية الفاعلة في المجتمع .وأشارت إلى أن
هذه هي تجربتها الثانية مع المخرج الخطيب
بعد فيلم «األ ّم».

الباشا

مها ال��ب��اش��ا ،إح���دى ال��م��ش��اه��دات اللواتي
يتابعن المسلسل ،قالت إنّ الحلقات األول��ى
من المسلسل ُتظهر تحدّي الحرائر السوريات
للمحتل العثماني من خالل العِ لم والصحافة
والعمل على تطوير المرأة وخروجها من القوقعة
الذكورية .وما لفتها في المسلسل ،الصدق في
التعامل بين النساء المتن ّورات وسعيهن إلى
رفع شأنهنّ من خالل تأسيس المنتديات ،وكذلك
مواجهتهن محاوالت التشهير بالمرأة السورية
من قبل «العثملّي» .فكان العمل بمثابة ر ّد على
األعمال التي تتاجر بصورة المرأة السورية
ّ
وتحط من شأنها.
وع��بّ��رت ال��ب��اش��ا ع��ن إع��ج��اب��ه��ا ب��اإلخ��راج
والديكور وأداء الممثلين وانسجامهم في فريق
عمل واحد ،بعيدا ً عن النجومية وعن فكرة النجم
األوحد .وساهمت اللهجة الشامية البعيدة عن
تن ّوع اللهجات الذي نراه في مسلسالت أخرى،
في جعله عمالً سوريا ً بحتاً ،قريبا ً من الواقع إلى
ح ّد كبير.

�إلى �أبناء الوطن الواحد
} األمير صالح آل حرفوش*
قل للّذين يبالغون خصاما
مألوا النّفوس ضغين ًة وسقاما
هل فاتهم عل ٌم بأنّ سلوكهم
هذا يس ّعر في القلوب ضراما
وتقوم ما بين المذاهب فتن ٌة
ٍ
بعنف ،تستبيح حراما
تردي
يا أ ّيها المتسلّطون تر ّفقوا
ال تغلظوا قوالً هنا وكالما
فالشعب في لبنان صار معبّأ ً
ّ
م ّما شحنتم تبتغون مراما
حرب مقبل ٍة
وعليكم تبعات
ٍ
تدع البالد خرابا ً وركاما
وطنٌ يع ّد أمان ًة برقابكم
فتح ّذروا من فتن ٍة تتنامى
أعوام مضت
هل تذكرون لحرب
ٍ
تركت أرامل خلفها ويتامى
ما بالكم والحقد ملء قلوبكم
ّ
سخرتم اإلعالم واألقال َم
رفقا ً
بشعب ذاق م ّر معيش ٍة
ٍ
بسياس ٍة عمياء أو تتعامى
يقضي الوفاء لشعبكم ولموطنٍ
أن تعقلوا إذ تزرعون سالما
ال خير في من ال يعزّز موطنا ً
وكرام ًة في شعبه تترامى
راعي ال ّرعيّة إن ينم ع ّما رعى
فال ّذئب ٍ
آت يأخذ األغنا َم
ال يرحم التاريخ قوما ً أهملوا
ً
ّ
لشعب يحصدون قالما
ا
ق
ح
ٍ
قصروا
أ ّما الّذين
ٍ
بواجب ما ّ
يلقون شكرا ً خالصا ً إكراما
*رئيس «دوحة البقاع الثقافية»

