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ثقافة وناس

تلفزيون

عبدالرحمن جاسم
«ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ـ ّـي ح ــال ــة مـ ــن ال ـغ ـضــب
والـ ـح ــزن م ــن وح ـي ــد ح ــام ــد ،ال يمكن
وصـفـهــا .سـيــد قـطــب يحضر مجلس
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــورة ،وي ـ ـح ـ ـسـ ــم املـ ــوقـ ــف
ل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة ،وي ـ ـعـ ــامـ ــل هــو
وحسن العشماوي جمال عبدالناصر
م ــؤس ــس ت ـن ـظ ـيــم الـ ـض ـ ّـب ــاط األح ـ ــرار
ّ
ومفجر «ثورة  23يوليو» معاملة الند
للند ويخاطبونه باسمه .حتى املؤرخ
املـعـتـمــد ع ـنــد اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن في
مجلداته الثالثة ،لم يذكر التخاريف
ال ـ ـتـ ــي وردت ف ـ ــي املـ ـسـ ـلـ ـس ــل» ب ـه ــذه
ال ـك ـل ـم ــات ،ع ـ ّـل ــق أحـ ــد أهـ ــم امل ـ ّ
ـؤرخ ــن
املـصــريــن جـمــال شـقــرا على مسلسل

يستطيع السيناريست المزج بين
اليومي  -الشعبي ،والسياسي-
فائقة
بسهولة
العام
ٍ
ٍ
«الجماعة» في جزئه الثاني .رغم هذا
ال ـكــام ال ـص ــادر مــن املـ ــؤرخ امل ـعــروف،
إال أن املسلسل يمظهر بـقـ ّـوة مرحلة
ما بعد امللك فــاروق ،والصراع القوي
بني شخصيتني مؤثرتني هما الزعيم
ّ
جـمــال عـبــدالـنــاصــر ،واملـنــظــر الفعلي
لحركات اإلسالم السياسي التكفيرية
سيد قطب.
املسلسل الذي كتبه وحيد حامدّ ،
يقدم
نــوعــا مــن الـتـصـ ّـور الــواقـعــي ملــا كانت
عـلـيــه األوق ـ ــات إب ــان ال ـص ــراع العلني
والـخـفــي بــن أق ــوى جـمــاعــة إسالمية
سياسية (اإلخـ ــوان املـسـلـمــن) ،وبــن
تنظيم ال ـضـ ّـبــاط األح ـ ــرار ال ــذي حكم
مـصــر بـعــد «ثـ ــورة  23يــول ـيــو» 1952
التي خلعت امللك فاروق.
ي ـم ـت ـلــك امل ـس ـل ـســل واحـ ـ ـ ـدًا م ــن أف ـضــل
َّ
كـتــاب الـسـيـنــاريــو فــي مـصــر ،ول ــو أن
كـ ــام امل ـ ـ ــؤرخ شـ ـق ــرا ي ـج ــب أخـ ـ ــذه فــي
اإلع ـت ـب ــار .إال أن ذل ــك ال يـنـفــي أن ما
يكتبه حامد يشد الجمهور ،هو الذي
كثير
عرفه الـنــاس مــع عــادل إمــام فــي
ٍ
م ــن أف ــام ــه ال ـس ـيــاس ـيــة («ال ـل ـع ــب مع
ال ـك ـبــار»« ،ط ـيــور ال ـظ ــام»« ،اإلرهـ ــاب
وال ـك ـبــاب» )...الـتــي جعلته «الــزعـيــم»،
وهـ ــو ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
التلفزيون من خــال مسلسل «أحــام
الفتى الطائر» (.)1978
يستطيع حــامــد امل ــزج بــن الـيــومــي-
الشعبي ،والسياسي -العام بسهولةٍ
فــائ ـقــةٍ  ،مـمــا يـجـعـلــه واح ـ ـدًا م ــن أمـهــر
ّ
كتاب السيناريو العرب .في «الجماعة
 ،»2استطاع أن يرسم «كاراكتر» سيد
قطب بطريقةٍ مدهشة .تأتي شخصية

قلما شاهدنا أحدًا اقترب من شخصية ناصر بمقدار ياسر المصري

«الجماعة :»2

الناصريون واإلخوان
يتفقون على وحيد حامد!
ً
بنوع من القدسية لدى
قطب محاطة
ٍ
الـحــركــات اإلســام ـيــة ،حـتــى إن هناك
ّ
يسمي نفسه
تـيــارًا سياسيًا /دينيًا
بالقطبية .وال ريــب أن إعدامه أضفى
ً
م ـس ـح ــة م ــن الـ ـق ــداس ــة ع ـل ـي ــه ،بـحـيــث
أص ـب ــح ش ـه ـي ـدًا ق ـتــل ألجـ ــل ق ـنــاعــاتــه.
يــأتــي املـسـلـســل كــي يميط الـلـثــام عن
الـشـخـصـيــة ال ـت ــي ال ي ـع ــرف كـثـيــرون
عنها وعــن حياتها بـخــاف سجنها
ّ
وكتبها وأف ـكــارهــا الـتــي خـلــفــت آالف
الـضـحــايــا ،ولـيـســت «داع ــش» إال آخــر
ن ـتــاجــات ـهــا .أدى مـحـمــد فـهـيــم ال ــدور

بطريقةٍ يعجز عنها كبار النجوم .إلى
جــانــب شـبـهــه الـكـبـيــر بـقـطــب ،أضــاف
ف ـه ـي ــم إلـ ـ ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـك ـث ـي ــر مــن
الحقيقية والواقعية .وعبر استخدام
م ـشــاهــد امل ــواج ـه ــة ب ــن ع ـبــد الـنــاصــر
وقـطــب ،دفــع مـخــرج املسلسل شريف
البنداري بالشخصية أكثر إلى األمام.
لــم يـعــرف كـثـيــرون بــأن الشخصيتني
كانتا قريبتني فــي مــرحـلــةٍ مــا .أضف
َّ
إلى ذلك أن عبد الناصر (في املسلسل)
ي ـن ــادي س ـيــد ق ـطــب ب ــاألس ـت ــاذ سـيــد،
فيما يكتفي قطب بمناداته «جمال».

وح ـ ـ ــن انـ ـتـ ـه ــت ال ـ ـعـ ــاقـ ــة وتـ ـح ـ ّـول ــت
ـراع ع ـن ـيــف ،صـ ــار ي ـن ــادي ــه بـ
إلـ ــى صـ ـ ـ ٍ
«س ـي ــادة ال ــوزي ــر» .ف ــي اإلط ـ ــار عـيـنــه،
تظهر شخصية جـمــال عـبــد الناصر
ف ــي أب ـه ــى ح ـل ـت ـهــا ،إذ ي ـ ــؤدي الـنـجــم
بإتقان
األردن ــي يــاســر املـصــري دوره
ٍ
وب ــراع ــة ،م ـضــافــا إلـيـهـمــا الـكـثـيــر من
امل ــاك ـي ــاج ح ـتــى ت ــأت ــي الـشـخـصـيـتــان
م ـت ـطــاب ـق ـتــن .وق ـل ـم ــا ش ــاه ــدن ــا أحـ ـدًا
اق ـت ــرب م ــن شـخـصـيــة نــاصــر بـمـقــدار
املـصــري ،خصوصًا لناحية الصوت.
ّ
م ــع ال ـع ـلــم أن ال ــراح ــل ال ـق ــدي ــر أحـمــد

زكي أدى الشخصية بإتقان في فيلم
«ناصر  »56وخالد الصاوي في فيلم
«جـمــال عـبــدالـنــاصــر» ،وحـتــى مجدي
كامل في مسلسل «ناصر» .في اإلطار
عينه ،تظهر شخصيات جانبية تمت
تــأديـتـهــا بـنـجــاح مـثــل صــابــريــن التي
ب ــرع ــت ف ــي تـجـسـيــد زي ـن ــب ال ـغ ــزال ــي،
وك ـ ــذل ـ ــك عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز مـ ـخـ ـي ــون فــي
دور حـســن الـهـضـيـبــي امل ــرش ــد الـعــام
لــإخــوان املسلمني .ويحفل املسلسل
بالعديد من الشخصيات التاريخية
الـتــي تظهر ربـمــا لـلـمــرة األول ــى على
ال ـشــاشــة .لــذلــك ،شــاهــدنــا الـعــديــد من
النجوم الذين أطلوا بطريقة الـcameo
ً
الشهيرة؛ فظهر مثال عبدالرحمن أبو
ّ
زهــرة ونضال الشافعي ،إيــاد نصار،
طارق عبدالعزيز ،محمود عبداملغني،
شريف سالمة ،أحمد بدير...
إخــراج ـيــا يـحـســب لـشــريــف ال ـب ـنــداري
أنه استطاع تقديم املرحلة التاريخية
ب ـش ـكـ ٍـل ج ـي ــد ،ف ـلــم نـشـهــد أخ ـط ــاء في
«الراكورات» أو الديكور (كما نرى في
الكثير من األعالم التاريخية الحالية).
أيضًا يحسب له أنه استطاع التعامل
مع نجوم العمل الذين اقترب عددهم
ً
من املئة ،وهذا ليس سهال .موسيقيًا،
ب ــدا أن ملـســة املــوس ـي ـقــار الـكـبـيــر عمر
خيرت ظاهرة في العمل .في املقابل،
يظهر غـيــاب للشخصيات النسائية
(ع ــدا شخصية زيـنــب ال ـغــزالــي) ،مما
يطرح تساؤالت كثيرة :هل كان األمر
م ـق ـصــودًا إلض ـف ــاء م ــزي ــد م ــن ال ـضــوء
على الصراع بني عبد الناصر وقطب؟
ً
أم أنــه فعال لم تكن هناك شخصيات
ن ـس ــائ ـي ــة ظـ ــاهـ ــرة فـ ــي تـ ـل ــك امل ــرح ـل ــة
بخالف الغزالي؟
ّ
صـ ــنـ ــاع ال ـع ـم ــل آثـ ـ ـ ــروا ال ـص ـم ــت إزاء
األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي ط ــرح ــت ع ـبــر وســائــل
الـ ـت ــواص ــل اإلجـ ـتـ ـم ــاع ــي .م ــن ج ـه ـتــه،
اع ـت ـب ــر ج ـم ـه ــور اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـســل
اعتياديًا مــن حامد الــذي «يكرههم»،
ً
فـضــا عــن توقيت صناعته وعرضه
َّ
(بما أن قيادات اإلخوان يقبعون اليوم
في السجون) والنظام الحالي يعادي
ّ
لكن العمل ّ
تعرض
التنظيم بشراسة.
أي ـض ــا ل ـه ـجــوم م ــن ال ـن ــاص ــري ــن رغــم
ّ
أن شخصية عبد الناصر فــي العمل
َّ
أعجبتهم كـثـيـرًا ،إال أنــه لــم تعجبهم
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة بـ ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
و«مجرد كاتب مثل سيد قطب» .هذا
مسلسالت السيرة
بالتأكيد حــال كل
ّ
فـ ــي بـ ـ ًـادنـ ــا ،إذ ي ـق ــع صـ ــنـ ــاع ال ـع ـمــل
ضحية لهذا النوع من الهجوم ،وقلما
يرضى ٌ
أحد عن رواية التاريخ عنه.
*  23:00بتوقيت بيروت على قناة ON E
*  :13:00على «أبوظبي األولى»

«ألعلى سعر» ...نيللي ال ترقص وحيدة!
زكية الديراني
ّ
ل ـع ــل أب ـ ــرز مـ ـي ــزات «ألعـ ـل ــى س ـع ــر» (ﺇﺧﺮاﺝ م ـح ـمــد ج ـم ــال ال ـع ــدل
وﺗﺄﻟﻴﻒ مــدحــت ال ـعــدل ـ ـ ـ ّق ـنــاة  )dmcهــو ع ــدم دخ ــول حـلـقــاتــه في
امللل ،بل سيره على الخط نفسه منذ انطالق عرضه .من املعروف
أن ــه ع ـنــدمــا ي ـصــل ال ـع ـمــل ال ــدرام ــي إل ــى حـلـقــاتــه ال ـ ـ  ،15ي ـكــون أم ــام
اإلخـتـبــار الحقيقي ،فـ ّـإمــا أن يــدخــل فــي الــرتــابــة أو ينجح فــي جذب
الجمهور.
ّ
ه ــذه الـعـمـلـيــة ل ـيــس س ـه ـلــة ،ب ــل تـتـطــلــب س ـي ـنــاريـ ّـو مـحـبــوكــا ُيــدخــل
الشخصيات تباعًا إلــى املسلسل .هــذا الـعــام ،يحقق «ألعـلــى سعر»
ُ
نجاحًا مؤكدًا ،رغم نفحة «النكد» التي تعرف بها األعمال التي تؤدي
بطولتها نيللي ّكريم .األخيرة قـ ّـررت أن تقلب صفحة الشخصيات
ّ
«املركبة» التي أطلت بها على مدار ثالث سنوات ،وتبدأ صفحة جديدة
ً
هذا العام .من هذا املنطلق ،جاء العمل متكامال من جميع النواحي ،مع
تسارع أحداثه بطريقة مفاجئة ،لتنتهي كل حلقة عند مشهد يؤسس
لحلقة أخرى قوية .ليست نيللي حديث الناس في رمضان ،بل جميع
أبطال «ألعلى سعر».
ن ـجــاح «ألع ـل ــى س ـعــر» ي ـعــود إل ــى عـنــاصــر عـ ــدة ،أب ــرزه ــا أن ــه غــاص
بـعـمــق فــي املـشــاكــل االجـتـمــاعـيــة ال ـســائــدة فــي بـلــدانـنــا ،وف ـتــح ملف
الـصــداقــة والـخـيــانــة بطريقة واقـعـيــة .كـمــا ك ــان أداء املمثلني ممتعًا
ومـقـ ّنـعــا .ي ـت ـطـ ّـرق املـسـلـســل إل ــى الـبــالـيــريـنــا جـمـيـلــة (ن ـي ـل ـلــي) ،الـتــي
تـتـخــلــى ع ــن مــوهـبـتـهــا ف ــي ال ــرق ــص وت ــرت ــدي ال ـن ـقــاب وتـ ـت ـ ّ
ـزوج من
حـبـيـبـهــا طـبـيــب الـتـجـمـيــل ه ـش ــام (أح ـم ــد ف ـه ـمــي) ب ـعــد ق ـصــة حب

ط ــوي ـل ــة .ال تـنـتـهــي ال ـق ـصــة ع ـنــد ال ـ ـ ــزواج ،ب ــل يــرت ـفــع م ـن ـســوب ال ـ
«أدريـنــالــن» ،عندما يـتـ ّ
ـزوج هشام من أعـ ّـز صديقة لجميلة وهي
ليلى (زينة).
يجسد املسلسل إحساس جميلة بالغدر من زوجها الذي ساندته،
ّ
فتقرر الطالق والتخلي عن كامل حقوقها.
على الضفة األخرى ،يعكس العمل صورة ربما جديدة في الدراما،
وهــي إستغالل االهــل ألوالده ــم بطريقة علنية مــن خــال إعتماد
(سلوى محمد) والــدة جميلة التي تتخلى عن إبنتها وتقف إلى
جانب طليقها ،بينما كريم (أحمد مجدي) ورامي (محمد حاتم) ال
يساندان شقيقتهما ،ولكل منهما حكايته مع الخيانة.
أم ــا ال ــدور األب ــرز فــي املـسـلـســل ،فـهــو الــوالــد ع ــازف الـقــانــون الـعـ ّـم
مخلوف (نبيل الـحـلـفــاوي) .يملك األخـيــر إحـســاســا مــرهـفــا ،هو
الشخصية الطيبة والحنونة.
ّ
يحب الحياة بكل ألوانها ،ولم يخضع ملشاكلها.
االب سند إبنته الوحيد في عتمة الحياة .العمل الدرامي تمت حياكة
حلقاته بشكل دائــري ،يجمع بني التشويق وبعض املشاهد التي
أخذت من واقعنا املرير.
لكنه فــي الــوقــت نفسه يحمل إش ــارات أم ــل ،أبــرزهــا عندما ّ
تقرر
جميلة خلع النقاب والعودة إلى الرقص ،وهذه الخطوة بمثابة بداية
جديدة للبطلة مليئة بالتفاؤل.
ّ
ويوزع املمثلني مناصفة
يعكس «ألعلى سعر» جشع مجتمعاتنا،
ّ
تتوحد في ّ
الشر.
على الشخصيات التي
مسلسل «ألعلى سعر»  21:00على قناة dmc

