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«ياسمينة» خطفت قلب الباشا ...وليس الجمهور
يأخذنا المسلسل
اللبناني إلى أحداث
حصلت أيام حكم
وبدال
العثمانيين.
ً
من معالجة قضية
جديدة على عالم
فضل االنحياز
الدراماّ ،
المبرر إلى
غير ّ
مفهوم الصراع
التقليدي بين الخير
والشرّ

علي العزير
فـ ــي م ـس ـل ـس ــل «ي ــاسـ ـمـ ـيـ ـن ــة» (ك ـت ــاب ــة
مــروان العبد ،وإخــراج إيلي معلوف)
ال ــذي تـعــرضــه  lbciحــالـيــا ،نـقــع على
سـ ـي ــرة ت ــاري ـخ ـي ــة تـ ـع ــود إل ـ ــى ن ـهــايــة
القرن التاسع عشر ،يوم كانت الدولة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة تـ ـح ــاول فـ ــرض سلطتها
على رعايا ال يدينون لها بالوالء وال
ّ
بالود.
يشعرون حيالها
ال ـح ـكــايــة ت ـب ــدأ م ــن مـنـطـقــة ك ـس ــروان
(غ ـ ــرب وس ـ ــط لـ ـبـ ـن ــان) ح ـي ــث ال ـن ــاس
ي ـن ـق ـس ـم ــون بـ ــن م ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن مـنــح
ال ــدول ــة (ح ــائ ــز ل ـقــب ب ــاش ــا ،بـ ــك ،آغــا
وأف ـ ـن ـ ــدي) ،وب ـ ــن م ـت ـض ـ ّـرر م ــن ج ــور
ّ
حكامها ووالت ـهــا ،وبــاحــث بصعوبة
عن لقمة العيش .لكن مشاعرالجميع
ك ــان ــت ت ـت ـقــاطــع ع ـن ــد حـ ـ ــدود ال ـت ـب ـ ّـرم
ب ــإره ــاص ــات ال ـظ ـلــم ال ـت ــي ي ـمــارس ـهــا
حـيــالـهــم مـمـثـلــو سـلـطـنــة ت ـق ـتــرب من
نـهــايـتـهــا .فــي ه ــذا الـسـيــاق املـحـمــوم،
ت ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ــداث حـ ـ ــول «ي ــاس ـم ـي ـن ــة»
(ك ـ ــارول الـ ـح ــاج) ،ال ـف ـتــاة ال ـت ــي يقتل
والدها الباشا (فادي إبراهيم) واحدًا
مــن جـنــود السلطنة دفــاعــا عــن ام ــرأة
ح ــاول الـجـنــدي سلبها عـنــزة وحيدة
كانت تعتمد عليها في إطعام أبنائها.
ّ
تورط الباشا في الحادثة ،وكان عليه
ّ
جراءها أن يمضي ّأيامه التالية هاربًا
من العقاب ،قبل أن يفر مودعًا طفلته
فــي رعــايــة «نـســب» (هـيــام أبوشديد)،
وهي أيضًا أرملة تشكو الفقر وإن كان
ال يعوزها العطف اإلنساني.
ت ـك ـبــر «سـ ـ ـل ـ ــوى» ،وه ـ ــو االسـ ـ ــم ال ــذي
منحتها ّإياه «نسب» ،وتبدو حياتها
على قــدر من االستقرار بالنسبة إلى
بـنــت «لـقـيـطــة» .ي ــؤول بـهــا األم ــر إلــى
التعليم فــي إحــدى م ــدارس الراهبات
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ل ـكــن إف ـت ـقــادهــا وض ــوح
ّ
ال ـن ـســب وع ــراق ــة األص ـ ــل ي ـظ ــل عــائـقــا
ب ـي ـن ـهــا وبـ ــن ال ـح ـي ــاة الـ ـس ـ ّ
ـوي ــة .ذات
ُ
لـيـلــة ،زاد غـبــار ال ـحــرب مــن ظلمتها،
وعثرت «سلوى» على جندي مصاب
وفــاقــد لـلــوعــي ُيــدعــى «نـ ــادر» (بــاســم
مغنية) .عندها ،تعاونت مع «نسب»
منزلهما،
على تأمني مالذ له في قبو
ّ
وتـ ـع ـ ّـه ــدت ــه الـ ـفـ ـت ــاة ب ــال ــرع ــاي ــة .وملـ ــا
اس ـت ـع ــاد ال ـش ــاب وع ـي ــه ،غـ ــادر الـقـبــو
ّ
بالتعرف
مــن دون أن ُيـبــدي اهتمامًا
إلـ ــى الـ ـن ــاس ال ــذي ــن أمـ ـن ــوا ل ــه امل ـل ـجــأ.
تلك ثغرة فادحة في البناء الــدرامــي،
جرى استثمارها الحقًا عندما قادت

ال ـظــروف «س ـلــوى» لتعيش فــي قصر
«ن ــدي ــم ب ــاش ــا» (ن ـق ــوال دانـ ـي ــال) ،وال ــد
ال ـج ـنــدي ال ـجــريــح ،إذ لــم يـكــن بوسع
األخـيــر الـتـعـ ّـرف إلـيـهــا والتعبير لها
عن امتنانه .كانت الحياة تسير رتيبة
عـنــدمــا كـســر حلقتها املـفــرغــة جندي
قــادم من الحرب يحمل رسالة للفتاة
مــن والــدهــاُ ،يعلمها فيها أن اسمها
ّ
هــو «يــاسـمـيـنــة» ،وأن املـطـلــوب منها
انـتـظــار عــودتــه املـجـهــولــة املــوعــد في
قصر «نديم باشا» .هذا األخير تربطه
بالوالد املجهول صلة غامضة ُي ّ
عول
عليها في إضفاء قدر من اإلثارة على
ّ
املسار الحدثي للمسلسل املتسم حتى
اللحظة بالكثير من الرتابة.
ت ـن ـصــاع «يــاس ـم ـي ـنــة» ســري ـعــا لــرغـبــة
وال ــد خـفــي ال ت ـعــرف عـنــه م ــا يجعله
جديرًا بوالئها ،وتتخلى ببساطة عن
«ن ـســب» الـتــي احتضنتها فــي الــزمــن
أب
الصعب تلبية لرغبة غامضة من ٍ
مزعوم ال يقل عنها غموضًا .وفي ذلك
مكمن آخــر مــن مكامن الضعف الــذي
اعترى العمل ،وأفقده الواقعية.
مـجــددًا ،كــان السعي واضحًا الفتعال
حبكة درام ـيــة ستجد ذروت ـهــا الحقًا
ّ
تستقر «ياسمينة» في رحاب
عندما

قـصــر ف ــاره مـحــاطــة ب ــ«نــديــم بــاشــا»،
وزوج ـ ـتـ ــه «ك ــريـ ـم ــة» (رنـ ـ ـ ــدة أسـ ـم ــر)،
بمحاذاتهما يقف ابنهما «نادر» الذي
ّ
ارتـ ــأى الـسـيـنــاريــو ،لـعــلــة درام ـي ــة ،أن
يغمض عينيه عن الفتاة التي أنقذته
مــن امل ــوت .ثــم يـكــون على األح ــداث أن
تشهد انـطــاقـتـهــا الـثــانـيــة فــي مسار
مختلف حيث تنمو مشاعر عاصفة

طغت عليه الرتابة ،وإستعاد
حكايا «بياض الثلج» ومثيالتها
ب ــن «يــاس ـم ـي ـنــة» و«نـ ـ ـ ـ ــادر» ،وي ـكــون
على وال ــدة الـبــاشــا الصغير أن تكيد
املكائد إلبعاد ما تحسبه خطر الفتاة
امل ـت ـشـ ّـردة عــن نجلها .فـجــأة وبسحر
س ــاح ــر ،ت ـت ـحـ ّـول ال ـف ـتــاة ال ــواف ــدة من
امل ـج ـه ــول ل ـت ـص ـبــح رقـ ـم ــا ص ـع ـبــا فــي
قصر الباشا .تبدي قدرًا غير ّ
مبرر من
ّ
التمرد املفتقر الــى التفسير املنطقي
ع ـل ــى مـ ــن ي ـف ـت ــرض ب ـه ــم أن ي ـكــون ــوا
أص ـح ــاب نـعـمـتـهــا امل ـس ـت ّـجــدة .تـبــدو
س ـ ّـي ــدة ال ـق ـصــر ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا ص ــارت
عـ ــاجـ ــزة حـ ـي ــال ت ـل ــك الـ ـخ ــادم ــة ال ـتــي

صارت تفوز بجولة تلو أخرى.
تتفاقم األزمة البنيوية للسيناريو مع
ّ
تعرض الفتاة لحادثة ،وقدوم الطبيب
البيطري الذي كانت قد استعانت به
لتطبيب «ن ــادر بــاشــا» بـهــدف تقديم
ال ـع ــاج ل ـه ــا .ي ـف ــرض ال ـط ـب ـيــب نفسه
ضـيـفــا غـيــر مـ ّ
ـرحــب بــه عـلــى الـعــائـلــة،
ُ
ويقارع «الست كريمة» بتعابير غير
متوقعة ،ويلحق بها هــزائــم معنوية
يصعب تفسير أسبابها .ويستحيل
ت ـحــديــد ع ـنــاصــر ال ـق ــوة ال ـت ــي ت ـسـ ّـوغ
طريقة الـتـصـ ّـرف ه ــذه ،إذا استثنينا
ّ
للنص بعنقه امللوي،
التواطؤ الفادح
واستنسابيته امل ـجـ ّـردة مــن الواقعية
والـعـفــويــة .فــي زمــن اح ـتــدام املنافسة
الدرامية ،اختار «ياسمينة» االنحياز
غير املـبـ ّـرر ملفهوم الـصــراع التقليدي
بــن الـخـيــر وال ـش ـ ّـر ،مستعيدًا حكايا
«ب ـ ـ ـيـ ـ ــاض ال ـ ـث ـ ـلـ ــج» ومـ ـثـ ـي ــاتـ ـه ــا مــن
حسناوات الروايات اللواتي جئن من
املجهول ليسلنب قلب األمـيــر ،ويثرن
الغيظ في قلوب املحيطني واملحيطات
بـ ــه .ث ــم ي ـم ـضــن ن ـحــو امل ـج ــد ال ــواه ــم
بخطى واثقة وابتسامة أسطورية.
من االثنني إلى الخميس  20:40على lbci
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لقطة

خالد الصاوي طرد المتلصصين من العزاء
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ال ـت ـص ــوي ــر م ـم ـن ــوع ف ــي عـ ـ ــزاء ج ـمــال
ال ـصــاوي ،وال ــد املمثل املـصــري خالد
الـصــاوي ،الــذي يقام غـدًا الجمعة في
«مسجد عمر مكرم» الشهير في قلب
القاهرة .هكذا ّ
مهد الـصــاوي لتعامل
ّ
ّ
ُ
ّ
«سيكون فظًا» مع أي مصور يحاول
ّ
تخطي هذه القاعدة.
رسالة بطل فيلم «عمارة يعقوبيان»
(إخ ـ ــراج مـ ــروان حــامــد ـ ـ  )2006الـتــي
ن ـش ــره ــا مـ ـس ــاء ّأول مـ ــن أم ـ ــس عـلــى
ص ـف ـح ـت ــه الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوكـ ـي ــة ،ح ـظ ـيــت
بــاهـتـمــام كـبـيــر ف ــي األوس ـ ــاط الفنية
ـن الجمهور،
وا ّلـصـحــافـيــة ،وأي ـضــا بـ ّ
ألنها فتحت من جديد ملف الفوضى
التي تسيطر عمومًا على الفعاليات
الفنية ،لكنها تكون أكثر إزعــاجــا في
ّ
يخص حاالت الوفاة.
ما
بــاتــت عــدســات امل ـصـ ّـوريــن ومــراسـلــي
الـ ـقـ ـن ــوات تـ ـف ــوق ع ـ ــدد امل ـش ـ ّـي ـع ــن أو
ّ
املـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــن ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــان راح ـ ـ ـ ـ ــل ،أو مــن
يواسون فنانًا آخر في عزيز رحل ،ما

اضطر بعض النجوم إلى االستعانة
ب ـع ـن ــاص ــر حـ ـم ــاي ــة (ب ـ ـ ـ ــودي غـ ـ ـ ــاردز)
أث ـنــاء إقــامــة ال ـع ــزاء .وك ــان نـجــم «أهــل
ك ــاي ــرو» (تــألـيــف ب ــال فـضــل وإخ ــراج
محمد علي) قــد انــزعــج ّأول مــن أمس
مــن كــامـيــرات امل ـصـ ّـوريــن الـتــي رافـقــت
مراسم تشييع الجثمان ،وأعلن سوء
حالته النفسية بعد وفاة والده ،وهو
لم يتجاوز بعد صدمة فقدان صديق
ّ
عمره خالد صالح قبل أشهر .كذلك فإن
ً
حالته الصحية تــدهــورت قليال بعد
مـعــانــاتــه مــن ف ـيــروس الـكـبــد الــوبــائــي
«سي» (األخبار .)2014/11/14
أداء املـ ـص ـ ّـوري ــن ال ـص ـحــاف ـيــن وأه ــل
اإلعـ ــام دف ــع ال ـص ــاوي إل ــى أن يكتب
ع ـلــى امل ــوق ــع األزرق رس ــال ــة ش ــدي ــدة
ال ـل ـه ـجــة .وم ـم ــا ج ــاء ف ـي ـهــا« :ال ـس ــادة
ّ
وال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــدات مـ ـ ّـن ج ـم ـه ــور ال ـ ـفـ ــن ،هــل
تقبلون أن تتطفل عدسات الصحافة
واإلع ـ ـ ـ ــام ع ـل ــى الـ ـحـ ـي ــاة الـشـخـصـيــة
للفنانني رغم اعتراضهم؟ ولو ّاإلجابة
نـ ـع ــم ،ف ـه ــل ي ـم ـت ـ ّـد ه ـ ــذا ال ـت ـط ــف ــل إل ــى
الجنازة والدفن وسرادق العزاء؟ ولو

ّ
ّ
اإلجابة نعم في حالة أن املتوفى فنان،
فـهــل هــي نـعــم أيـضــا إذا ك ــان املتوفى
والد الفنان؟ فإذا كانت اإلجابة برضه
نعم ،فأنا أسـتــأذن الجمهور املحترم
وأف ــاض ــل كـ ــوادر الـصـحــافــة واإلعـ ـ ّـام
ليعفوني من هــذا التمادي في تطفل
العدسات والعيون على عــزاء والــدي
منعًا للتوتر» .وتابع خالد الصاوي:

عبر عن رغبته من خالل رسالة شديدة
ّ
اللهجة نشرها على فايسبوك
«مع وعد مني بأن يتم الترحيب بكل
ً
كاميراتهم وميكروفوناتهم مستقبال
ليلة عــزائــي» ،مضيفًا« :أرجــو احترام
ّ
يصورني وال
رغبتي ،مش عــاوز حـ ّـد
ّ
يـتـصـ ّـور مـعــايــا وال يـتـفـ ّـرج عـلــيــا في
اليوم ده ،ممكن؟ النهارده كان تحذير
هـ ــادئ ف ــي ال ـج ــام ــع ،أرجـ ــو اإلن ـصــات
إلـ ـي ــه .ال ـج ـم ـعــة عـ ـ ــزاء م ــش ديـفـيـلـيــه.

بعيد،
الفقيد وال ــدي مــش قريبي مــن ّ
يعني مش حكون لطيف مع املتطفل
ّ
والـ ـفـ ـض ــول ــي ،ع ـك ــس م ــوق ـف ــي امل ـم ــن
الودود لكل من يواسيني بإخالص أو
ّ
يودع املرحوم النبيل إكرامًا لذكراه».
ّ
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن مـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة الـ ـصـ ـح ــف
ّ
واملصورين لسرداقات عزاء املشاهير
ليست جــديــدة ،لكن مــا رســم الصورة
ال ـس ـل ـب ـي ــة لـ ـلـ ـظ ــاه ــرة خ ـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املــاض ـيــة ه ــو زي ـ ــادة ع ــدد امل ـصـ ّـوريــن
بشكل كبير ،ومعظمهم غير تابعني
ّ
لصحف معروفة .كذلك فــإن مراسلي
ـوات يــأخــذون تـصــريـحــات بشأن
الـقـنـ ّ
امل ـ ـتـ ــوفـ ــى م ـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ـح ــاض ــري ــن،
ّ
ويركزون على وجود الفنانات بدون
مـكـيــاج ،وينتقلون إل ــى داخ ــل الـعــزاء
ن ـف ـســه .ه ــذا األمـ ــر ّأدى إل ــى تشجيع
ّ
الجوالة
املتطفلني أصحاب الهواتف
التي تحمل إمكانية التصوير بالقرب
من الفنانني ،حتى إن املمثل عادل إمام
اضطر مؤخرًا إلى نهر أحدهم بعدما
ح ــاول ال ـت ـقــاط ص ــورة «سـيـلـفــي» مع
«الزعيم» في عزاء املخرج نادر جالل.

