 14ثقافة وناس • تلفزيون

األربعاء  26تشرين األول  2011العدد 1547

مسلسل

يسري الجندي على حافة الالسامية؟
محمد عبد الرحمن
«خيبر» الحصن ال�ي�ه��ودي الشهير في
الجزيرة العربية الذي اقتحمه املسلمون
ف��ي ال �ع��ام ال �س��اب��ع م��ن ال �ه �ج��رة ب�ق�ي��ادة
ّ
الرسول ،سيشكل عنوان أحدث مشروع
تاريخي درامي ليسري الجندي .في هذا
ّ
سيجدد املؤلف املصري البارز
املشروع،
تعاونه م��ع امل�خ��رج محمد عزيزية بعد
نحو عام ونصف العام على مسلسلهما
ال� �ت ��اري� �خ ��ي «س � �ق� ��وط ال � �خ �ل�اف ��ة» ال� ��ذي
ت� �ن ��اول امل� ��ؤام� ��رات ال �ت��ي ح��اك �ه��ا بعض
ي �ه ��ود أوروب � � ��ا م ��ن أج� ��ل ال �ق �ض��اء ع�ل��ى
اإلمبراطورية العثمانية تمهيدًا إلقامة
دولتهم املزعومة على أرض فلسطني.
ال �ق �ض �ي��ة ش �غ �ل��ت ب� ��ال ي �س ��ري ال �ج �ن��دي
ً
طويال وتحديدًا منذ العام  1968عندما
ق� ّ�دم مع املخرج حسن ال��وزي��ر مسرحية
«م��ا ح��دث ل�ل�ي�ه��ودي ال�ت��ائ��ه م��ع املسيح
املنتظر» التي أعاد تقديمها على مسرح
«الهناجر» عام  2007بعنوان «القضية».
وها هو يتلقى عرضًا من املنتج هاشم
ال�س�ي��د أح��د ال�ش��رك��اء ف��ي «إي�ك��وم�ي��دي��ا»
ال�ق�ط��ري��ة ،لتقديم ع�م��ل درام ��ي أراد فيه
ّ
أن «يحكي لألجيال الحالية كيف كان
يهود خيبر يحيكون املؤامرات واملكائد
مل �ن��ع ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة م ��ن ال �ن �ه��وض
واالس� �ت� �م ��رار ،ف �ج��اءت ال �ح��رب ض ��رورة
ملنعهم م��ن ب�ل��وغ م��آرب �ه��م» .والسياسة
نفسها تعتمدها حاليًا إس��رائ�ي��ل وفق
م��ا يقول الجندي ل�ـ«األخ�ب��ار» ،مضيفًا:
«ال�ع�ق�ي��دة ل��م تتغير ون �ظ��رة االس�ت�ع�لاء
امل��وج �ه��ة ل�ل�ع��رب ب�ق�ي��ت ك�م��ا ه ��ي» .لكن
أليس عمله معاديًا للسامية يخلط بني
ال�ي�ه��ود ك�ط��ائ�ف��ة دي�ن�ي��ة وب�ي�ن اس��رائ�ي��ل
ب��وص �ف �ه��ا ك �ي��ان��ًا س �ي��اس �ي��ًا ق��ائ �م��ًا على
ال �ع �ن �ص��ري��ة واالح� � �ت �ل��ال؟ ه� �ن ��ا ،ي�ج�ي��ب
ُ
«لست ضد
صاحب «السيرة الهاللية»:
ال��دي��ان��ة ال�ي�ه��ودي��ة ،ب��ل ض��د العنصرية
ال � �ت� ��ي ق� ��ام� ��ت ع� �ل ��ى أس� ��اس � �ه� ��ا ال� �ف� �ك ��رة
الصهيونية .هذه األخيرة اعتمدت على
م �غ��ال �ط��ات ت��اري �خ �ي��ة وأف� �ك ��ار ك��اذب��ة تم
نشرها بني األجيال الحالية من العرب
وامل�س�ل�م�ين ،وآن األوان ل �ع��ودة ال��وع��ي،
ّخصوصًا بعد الثورة املصرية» ،مضيفًا
أنه يقوم بواجبه إزاء هذا األمر من خالل
الدراما.
ً
ال� �ج� �ن ��دي ي �م �ت �ل��ك ت ��اري� �خ ��ًا ط� ��وي �ل�ا م��ع
ً
الدراما التاريخية .قدم قبال مسلسالت
ع��دي��دة م�ن�ه��ا «م�لاع �ي��ب ع�ل��ي ال��زي �ب��ق»،
و«ال� � �س� � �ي � ��رة ال � �ه�ل��ال � �ي� ��ة» ،و«ال � � �ط� � ��ارق»
و«ج�م�ه��وري��ة زف�ت��ي» و«ن��اص��ر» وأخ�ي�رًا
«س �ق��وط ال�خ�لاف��ة» ال ��ذي أنتجته أيضًا
ّ
املتحمسة ـــــ على
ش��رك��ة «إي�ك��وم�ي��دي��ا»

حد تعبيره ـــــ لهذه النوعية من املشاريع
ع� �ك ��س ال � �ع� ��دي� ��د ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن ال� �ش ��رك ��ات
الخاصة .ويشير إلى أنه ليس صحيحًا
ت �ع� ّ�رض ت�ل��ك األع �م��ال ل�ل�خ�س��ارة امل��ادي��ة
لكنها «أوهام ّ
يروجها من يتهربون من
واجبهم نحو الوطن».
وي � �ش � ��دد ال � �ج � �ن ��دي ع� �ل ��ى أن ال � �ظ� ��روف
ال�ت��ي تشهدها ال�س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة حاليًا
ت ��دف ��ع ب �م �س �ل �س��ل «خ� �ي� �ب ��ر» وغ� �ي ��ره م��ن
األع �م��ال التاريخية إل��ى ال��واج�ه��ة حتى
ت �ص��ل إل ��ى ال �ج �ي��ل ال �ح��ال��ي ال �ك �ث �ي��ر من
األف� �ك ��ار وال �ح �ق��ائ��ق ال �ت��ي غ��اب��ت عنهم
ط��وال العقود املاضية ،فما «يحدث في
إسرائيل حاليًا وأسلوبها في التعامل
م��ع م �ص��ر وال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال يختلف
ك �ث �ي �رًا ع �م��ا ك� ��ان ي� �ح ��دث داخ � ��ل ح�ص��ن
خيبر وال عما فعله اليهود مع البابليني
وال� ��روم� ��ان وروس� �ي ��ا ال �ق �ي �ص��ري��ة حتى

أملانيا مطلع القرن املاضي وكراهيتهم
الدائمة لكل الشعوب وتعاليهم املستفز
لكل م��ن ه��و ليس ي�ه��ودي��ًا» .ورغ��م نفيه
ّ
مل�ع��اداة السامية ،إال أن حديث الجندي
ال ي�خ�ل��و ف ��ي ب �ع��ض امل ��واض ��ع م ��ن ه��ذه
الصفة .م��ع ذل��ك ،ال يكترث ألي حمالت
ّ
ه�ج��وم ق��د ت�ش��ن عليه بسبب املسلسل

يبدأ المخرج محمد
عزيزية بدراسة نص
«خيبر» بهدف تحديد
مواقع التصوير

لكونه اعتاد ذلك منذ وقت طويل .ورغم
أن� ��ه غ �ي��ر م �ت �ي �ق��ن م ��ن ال �س �ب��ب ال��رئ �ي��س
ال� ��ذي أدى إل ��ى م �ن��ع م��وا ّص �ل��ة ع ��روض
مسرحية «القضية» ،إال أن��ه ال يستبعد
وج� � ��ود ض� �غ ��وط اس��رائ �ي �ل �ي��ة م��ورس��ت
ّ
على السلطة آنذاك ،خصوصًا أن العمل
ك ��ان م��ن إن �ت��اج وزارة ال �ث �ق��اف��ة .ب�ع��دم��ا
ح�ق�ق��ت ن �ج��اح��ا ك �ّب �ي �رًاُ ،م� � � ِّ�ددت ع��روض
امل� �س ��رح� �ي ��ة .إال أن � � ��ه ف� �ج ��أة وم � ��ن دون
م�ق��دم��ات ،ص��در ق��رار بإيقاف املسرحية
وع ��دم ب�ث�ه��ا ت�ل�ف��زي��ون�ي��ًا م��ن دون إب ��داء
األسباب.
ال يستطيع الجندي الدخول حاليًا في
تفاصيل املشروع .إذ ما زال في مراحل
الكتابة األولى ،بالتالي ليس من املؤكد
لحاق املسلسل برمضان املقبل ،وهو ما
يجعل خ�ط��وة اخ�ت�ي��ار املمثلني مؤجلة
حتى يبدأ املخرج محمد عزيزية بدراسة

ال�ن��ص تفصيليًا ب�ه��دف ت�ح��دي��د م��واق��ع
التصوير .لكن الجندي توقع أن يكون
ال�ع�م��ل ضخمًا إن�ت��اج�ي��ًا بسبب طبيعة
امل ��رح �ل ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ت �ن��اول �ه��ا،
ضاربًا املثل بمسلسل «سقوط الخالفة»
ال � ��ذي ت �ط �ل��ب ال �ع �م��ل ع �ل �ي��ه ج �ه �دًا ف��وق
ال�ع��ادة رغ��م أن��ه ي��دور ف��ي ب��داي��ات القرن
ال�ع�ش��ري��ن .ورأى ال �ج �ن��دي ف��ي مسلسل
«خ�ي�ب��ر» ان�ع�ك��اس��ًا ل�ت��أث�ي��ر ال �ث��ورة على
ال� ��درام� ��ا ال �ع��رب �ي��ة ال ّ�ت��ي ب��ات��ت م�ط��ال�ب��ة
بمجاراة ال��واق��ع .لكنه انتقد ف��ي الوقت
نفسه تقديم أع�م��ال درام �ي��ة ع��ن ال�ث��ورة
ّنفسها لكونها ل��م تكتمل بعد .إذ يرى
أن��ه يجب تقديم رؤي��ة نقدية ال دعائية
ألي نظام حتى ل��و ك��ان ث��وري��ًا ،بالتالي
ال ب��د م��ن أن تكتمل ال��دائ��رة التاريخية
ل � �ل � �ث� ��ورة ح � �ت ��ى ي �ت �م �ك ��ن م � ��ن ال �ك �ت ��اب ��ة
عنها.

مصير «شجر الدر»
ما زال مصير مسلسل «شجر الدر»
معلقًا .رغم انحياز يسري الجندي
(ال���ص���ورة) ل��س�لاف فواخرجي
لبطولة العمل امل��ؤج��ل منذ
عامني ،تتوالى الترشيحات من
جهات أخرى عديدة آخرها كان
ترشيح صابرين .فيما خرجت
الهام شاهني من الحسابات رغم
أنها أعربت أكثر من م��رة عن
رغبتها في تقديم الدور .ويؤكد
ّ
الجندي أن املسلسل ال يركز
الشخصية ذاتها بل يضيء على
العصر الذي عاشت فيه ،تمامًا
كما فعل مع شخصية الرائدة
النسوية ه��دى ش��ع��راوي التي
قدمتها ف���ردوس عبد الحميد
في مسلسل حمل عنوان «مصر
الجديدة».

عباس النوري في مشهد من
«سقوط الخالفة»

ريموت كونترول

ّ
عال
في الحكومة ...توتر ٍ

«أخبار املستقبل»

أسود وأزرق ...على برتقالي

< 21:00

ّ
ف��ي ظ ��ل االض �ط ��راب ��ات وال � �ث ��ورات في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ه ��ل ت�ص�م��د ح�ك��وم��ة
ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي؟ وم � ��اذا عن
ال �خ�ل�اف��ات ب�ي�ن ال� � � ��وزراء؟ ي �ط��رح علي
ح �م��ادة ه��ذه األس�ئ�ل��ة ف��ي حلقة الليلة
من «االستحقاق» على ضيفيه :الوزير
ال�س��اب��ق محمد عبد الحميد بيضون
(الصورة) والصحافي جورج علم.

otv

< 21:30

النائب في «تكتل التغيير واإلص�لاح»
زياد أسود (الصورة) ،وعضو املكتب
السياسي في «تيار املستقبل» راشد
فايد ،هما ضيفا جان عزيز في حلقة
ال �ل �ي �ل��ة م ��ن ب��رن��ام��ج «ب�ي��ن ال �س �ط��ور».
وت �ن��اق��ش ال�ح�ل�ق��ة ال �ت �ط��ورات امل�ح�ل�ي��ة،
وإع � ��ادة ت�م��وض��ع ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ،إل��ى
جانب مواقف بكركي األخيرة.

دساتير حسب الطلب

«تلفزيون لبنان»

80’ s fever

< 20:30

ملاذا ّ
تحول مطلب تغيير الدستور إلى
قاعد تنطلق منها ال�ث��ورات ف��ي العالم
ال�ع��رب��ي؟ ه��ل يمكن تفصيل دساتير
ع �ل��ى ق �ي��اس ال �ح �ك��ام ال� �ع ��رب؟ ي�ط��رح
ط��ان�ي��وس دع�ي�ب��س ه ��ذا امل��وض��وع في
حلقة الليلة م��ن ب��رن��ام��ج «ال �ي��وم غ �دًا»
على ضيوفه :عصام سليمان ،محمد
اشركي وعماد طارق البشري.

lbc

< 21:30

الليلة يعيدنا مالك مكتبي إلى ثمانينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي وتسعينياته م��ن خالل
األغ��ان��ي التي اشتهرت ف��ي تلك الفترة:
سمير حنا ،وجورجيت صايغ ،وأحمد
دوغ��ان (ال �ص��ورة) ...سنستعيد الليلة
أغنيات كل هؤالء مباشرة على الهواء،
ف��ي ح�ل�ق��ة ف�ن�ي��ة ب��ام �ت �ي��از م��ن ب��رن��ام��ج
«أحمر بالخط العريض».

شريهان في «سوق النساء»

«نايل سينما»

< 22:30

تعرض قناة «نايل سينما» فيلم «سوق
ال�ن�س��اء» ،بطولة ش��ري�ه��ان (ال �ص��ورة)،
وح �س�ي�ن ف �ه �م��ي ،وم �ح �م ��ود ح �م �ي��دة،
وت �ح �ي��ة ك ��اري ��وك ��ا ،وإخ� � � ��راج ي��وس��ف
فرنسيس .وتدور أحداث الشريط حول
صحافية تتابع قضية انتحار فتاة ،إال
ّأن التحقيق في املوضوع قد يؤدي إلى
مشاكل عدة تطال عائلتها.

هؤالء قاوموا النازية

arte

< 21:40

م��ن ه��ي امل�ق��اوم��ة ال�ت��ي ح��ارب��ت النازية
في أوروب��ا؟ الليلة سنكتشف الجواب
عن هذا السؤال ضمن سلسلة خاصة
تعرضها  arteللمخرج برنار ج��ورج.
ج��ول��ة ف��ي  14ب�ل�دًا أوروب �ي��ًا ي�ق��وم بها
ال��وث��ائ �ق��ي ل �ن �ت �ع� ّ�رف م��ن خ�لال �ه��ا على
م��واط�ن�ين ك��ان��وا ف��ي ص�ف��وف محاربة
النازيني.

