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«المغني» محمد منير
يغضب النوبيين
القاهرة ـ محمد عبد الرحمن
ّ
سيمر مسلسل «املغني»
على املستوى الفني،
مــرور الـكــرام فــي سجل محمد منير (الـصــورة)
ال ـح ــاف ــل .ال ـع ـمــل ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،ل ــم ي ـنــل إع ـجــاب
نسبة كـبـيــرة مــن الـجـمـهــور امل ـصــري ،بــل حتى
ع ـشــاق «ال ـك ـي ـنــغ» ،لـكــن معظمهم لــم يـعـ ّـبــر عن
ذلــك عالنية تقديرًا للملك وصبرًا على هفواته
الفنية التي تكررت في السنوات األخيرة وإن لم
تؤثر على إرثه الفني الذي تراكم على مدى 30
ّ ّ
عامًا .السؤال الذي تكرر على ألسنة الكل تعلق
بالسبب الــذي دفــع منير إلــى االقـتـنــاع بتقديم
مسلسل يحكي سيرته ويظهر فيه بشخصيته
الحقيقية .ملاذا لم يقدمه كعمل وثائقي؟ وملاذا
باملهمة ملـخــرج كليبات ب ــارع هــو شريف
عهد
ّ
صبري لكنه معدوم الخبرة في إدارة الــدرامــا،
فيما تجربته السينمائية تقتصر على فيلم «7
ورقات كوتشينة» الذي غاب في ادراج النسيان؟
اإلشــادة الوحيدة التي حصل عليها املسلسل،
ّ
ارت ـب ـط ــت بــأغ ـن ـيــات م ـن ـيــر ،أي إن اإلي ـجــاب ـيــة
ال ــوح ـي ــدة ارت ـب ـطــت بـمـنـيــر «امل ـغ ـن ــي» ال منير
«املـ ـمـ ـث ــل» ،وإن ك ـ ــان هـ ـن ــاك م ــن ب ــن األبـ ـط ــال
َم ــن اج ـت ـهــد م ــن أج ــل ت ـقــديــم أف ـضــل م ــا ع ـنــده،
وخ ـص ــوص ــا ال ـش ــاب ــن م ـح ـمــد عـ ـ ــادل ومـحـمــد
ّ
مهران .لكن ضعف اإلقبال على املسلسل قلص
من فرص مالحظة الجمهور هذه اإليجابية .كل
ذلك سار في خط مستقل عن خط آخر ربما لم

يتوقف عنده صناع العمل أثناء اإلعداد للحلقة
ال ـخــام ـســة ال ـت ــي تـضـمـنــت ذك ــري ــات مـنـيــر عن
التهجير .املقصود هنا تهجير أهــالــي النوبة
من أراضيهم استعدادًا لبناء السد العالي في
بــدايــة الستينيات .قضية ال ي ــزال أهــل النوبة
ي ـطــال ـبــون بـحـلـهــا وب ـعــودت ـهــم إل ــى أراض ـي ـهــم
م ــرة أخ ــرى ،ويـعـتـبــرون مــا ج ــرى خـطــأ فــادحــا
مــن قبل جـمــال عبد الـنــاصــر .غير أن تفاصيل
الحلقة ج ــاءت بعكس مــا يشتهي الـنــوبـيــون.
وفــق الصحافي والـنــاقــد الـنــوبــي محمود أبو
بكر ،فإن التسطيح شاب املشاهد التي قدمها
مؤلفا املسلسل أحمد محيي ومحمد محمدي
عــن القضية الـتــي مــا زال ــت حــاضــرة فــي ذاكــرة
النوبيني .بدا مشهد التهجير كأنه كرنفال أو
ّ
رحلة نيلية ،بل إن املخرج استعان بموسيقى
ألغنية نوبية تستخدم عادة في األفــراح ال في
لحظات الـحــزن العميق الـتــي مــرت بالنوبيني
فــي ه ــذا املـشـهــد قـبــل نـحــو  60عــامــا .ويضيف
أبــو بـكــر« :رك ــز املـخــرج عــدسـتــه عـلــى مــا حمله
أح ــد األط ـفــال مــن م ـتــاع ،وه ــي ص ــورة الرئيس
ج ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر الـ ـ ــذي ت ــم ال ـت ـه ـج ـيــر فــي
عهده» وهــو ما يخالف الحقيقة الراسخة في
ُ
ال ــذاك ــرة الـجـمـعـيــة الـنــوبـيــة ال ـتــي ظـلــت تـحـ ِـمــل
ف ــي ال ـغ ــال ــب ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــدال ـن ــاص ــر ون ـظــامــه
ـدروس بشكل كاف،
مسؤولية التهجير غير املـ
ُ
وتداعياته االنسانية واملادية املكلفة ،حيث لم
يكتف نظامه بالتهجير وبـنــاء السد فحسب،
بــل تجاهل مطالب النوبيني فــي الـعــودة التي
كانت مضمونة بتعهدات رسمية تم النكوص
عـنـهــا الحـ ـق ــا» .ك ــام أب ــو ب ـكــر ت ـكــرر ف ــي مـئــات
الـتـعـلـيـقــات الـنــوبـيــة الـغــاضـبــة ال ـتــي اعـتـبــرت
مــا فعله منير فــي املسلسل بمثابة «نـكــوص»
عــن مــواقــف عــديــدة مــن املـطــرب الــذي غنى ضد
التهجير ،وطالب بأن تعود الجذور إلى أرضها
في أغنيته الشهيرة «منرضاش تهاجر الجذور
أرض ـه ــا» .الــافــت أن ــه لــم ي ـصــدر حـتــى اآلن أي
تعليق من محمد منير أو أسرة املسلسل على
هذه االنتقادات.
*«املغني»22:00 :يوميًا بتوقيت بيروت على «الحياة»
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«القيصر» :غلطة الشاطر بألف
حـسـنــا فـعــل املـمـثــل امل ـص ــري يــوســف الـشــريــف
حني اعتذر فورًا لذوي الضحايا الذين ظهرت
ص ــوره ــم ف ــي ال ـح ـل ـقــة ال ـس ــاب ـع ــة م ــن مـسـلـســل
«القيصر» (كتابة محمد ناير ،وإخ ــراج أحمد
ن ـ ــادر ج ـ ــال) ،ب ـعــدمــا أث ـ ــارت ال ــواق ـع ــة غـضــب
كثيرين من جهة ودهشة العاملني في الوسط
الفني من جهة أخــرى بسبب الوقوع في خطأ
مماثل.
بعيدًا عن قدراته كممثل ،وقصص مسلسالته
التي تدور جميعها في فلك الغموض واألكشن،
اش ـت ـهــرت أع ـم ــال ال ـشــريــف بــالــدقــة ف ــي تنفيذ
ّ
املشاهد الصعبة .غير أن غلطة الشاطر بألف،
كـمــا يـقــولــون .فـقــد تسبب اسـتـخــدام صــورتــن
ف ــي الـحـلـقــة ال ـثــامـنــة م ــن «ال ـق ـي ـصــر» ف ــي جــدل
كـبـيــر ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـمــاعــي ،ما
اض ـطــر بـطـلــه لـتـقــديــم أك ـثــر مــن اع ـت ــذار ،ســواء
ع ـبــر ح ـســابــه ال ـش ـخ ـصــي ع ـلــى تــوي ـتــر أو من
ً
مساء»
خالل مداخلة ضمن برنامج «العاشرة
ّ
املسلسل ُيعرض
على قناة «دري ــم» .علمًا بــأن ّ
حصريًا على «أون .تي .في .».ملخص ما حدث
ّ
أن أج ـهــزة فــي أح ــد املـشــاهــد كــانــت تستعرض
ّ
قتلوا في مطاردة مع رجال
صور تجار سالح
ّ
األم ــن ،لـكــن الـفــريــق الـفــنــي فــي الـعـمــل استعان
بـ ـص ــور جـ ــرى ال ـح ـص ــول ع ـل ـي ـ ّهــا ب ـب ـحــث غـيــر
دقـيــق على مـحـ ّـرك غــوغــل .أي إن ــه حـ ّـمــل صــورًا
ً
مساء»
اعتذر الشريف عبر تويتر وفي «العاشرة

لـجـثــث الـبـعــض مــن دون مـعــرفــة أص ــل وفصل
ّ
حكاية الــوفــاة ،ليفاجأ املتابعون ب ــأن أحدهم
مــن ضـحــايــا الـعــاصـفــة الـثـلـجـيــة ال ـتــي ضربت
جـبــل ســانــت كــاتــريــن قـبــل عــامــن وأدت لــوفــاة
كثيرين حــن فشلت ق ـ ّـوات اإلن ـقــاذ فــي العثور
عليهم أحياء .أمــا الجثة الثانية ،فكانت ألحد
ضحايا عملية فــض اعتصام «راب ـعــة» فــي آب
زوجة الضحية
ّ(أغسطس) في عام  .2013كتبت ّ
أن زوجها لم يكن ّفي االعتصامّ ،وإنما صودف
مروره في وقت فضه ،متهمة صناع «القيصر»
بـ «إعادة األوجاع» إليها وإلى أسرتها مجددًا.
وبـعــدمــا تــوالــت ال ـع ـبــارات الـغــاضـبــة مــن ذوي
ال ـض ـح ـي ـتــن ،ون ـق ـل ـت ـهــا املـ ــواقـ ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ّ
عـلــى ال ـف ــور ،خ ــرج يــوســف ال ّـشــريــف لـيــؤكــد أن
ال ـخ ـطــأ «غ ـيــر م ـق ـص ــود» ،وأن ـ ــه وف ــري ــق الـعـمــل
ّ
ّ
تتكرر
سيمنتجون الحلقة مــرة أخــرى ،لكي ال ّ
اللقطة لــدى إعــادة الحلقة ،ومشيرًا إلــى أنــه لم
يكن يرغب في أن يسيء مسلسله ألي شخص،
ّ
وأنه مستعد لوقف العمل في سبيل عدم تكرار
ذل ــك .ف ــي غ ـضــون ذل ـ ّـك ،ات ـهــم بـعـضـهــم الـفــريــق
التقني بالتقصير ،ألن ــه يـفـتــرض بــه فــي مثل
هذه الحاالت التقاط صور خاصة الستخدامها
في املسلسل وعدم اللجوء لألرشيف.
تدور أحداث املسلسل في أروقة عالم املنظمات
اإلرهــابـيــة وتـ ّـجــار الـســاح مــن خــال شخصية
«الـقـيـصــر» (يــوســف الـشــريــف) الـغــامــض الــذي
ال يستطيع أحــد معرفة معلومات تخصه أو
تــاري ـخــه ق ـبــل إل ـق ــاء ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه ،لـتـتـســابــق
األجـهــزة األمنية واملنظمات اإلرهــابـيــة ملعرفة
ـواز ،يـظـهــر دور منظمة
تــاري ـخــه .عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
حـقــوقـيــة ت ـحــاول هــي األخـ ــرى كـشــف تــاريـخــه.
يـعـتـمــد امل ـس ـل ـســل ع ـلــى أج ـ ــواء م ــن ال ـغ ـمــوض
والتشويق واألكـشــن .وهــو فكرة الشريف ،من
بطولة ريهام عبد الغفور ،وخالد زكي ،وأحمد
سـعـيــد عـبــد ال ـغ ـنــي ،وطـ ــارق ال ـن ـهــري ،وأحـمــد
حالوة .
*«القيصر» :يوميًا ـ  20:00على «أون تي .في».
محمد...

CMY

K

