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يحدث في دمشق نجدة أنزور أقوى من الفتوى
أنذر الشيخ محمد سعيد
البوطي بـ «زمجرة ربانية
ّ
عاتية» إذا استمر عرض «ما
ملكت أيمانكم» .ولم يتأخر
مخرج ّاملسلسل املثير للجدل
في الرد ،مؤكدًا أن الفتوى
تستهدفه شخصيًا بمعزل
عن مضمون العمل
وسام كنعان
«لست متنبئًا بغيب ،ولست من املتكهنني
ب��أح��داث امل�س�ت�ق�ب��ل .ول�ك�ن��ي أح�م��ل إليكم
النذير الذي رأته عيني ،إنها غضبة إلهية
ّ
عارمة ،تسد بسوادها األف��ق ،هابطة من
ال�س�م��اء ول�ي�س��ت م��ن ت�ص��رف��ات الخالئق
( )...إن �ه��ا زم �ج��رة رب��ان �ي��ة ع��ات �ي��ة تكمن
وراء مسلسل السخرية بالله وبدين الله،
ال�ف� ّ�ي��اض ب��ال�ه��زء م��ن امل�ت��دي�ن�ين م��ن عباد
ال� �ل ��ه ،إن ��ه امل �س �ل �س��ل ال � ��ذي أب ��ى املسؤول
ع �ن��ه إال أن ي �ب��ال��غ ف ��ي س �خ��ري �ت��ه بالله
وبدينه ،فيقتطع م��ن ك�لام الله ف��ي قرآنه
ّ
ويسميه ساخرًا« :ما ملكت
عنوانًا عليه
أيمانكم»».
م��ا س�ب��ق ك�ل�ام ل��م ن �ق��رأه ض�م��ن تعليقات
بعض األصوليني على مواقع إلكترونية
ض��د م�س�ل�س��ل ن �ج��دة أن � ��زور .ال �ك�ل�ام هذه
املرة ملحمد سعيد رمضان البوطي أستاذ
العلوم اإلس�لام�ي��ة ف��ي «جامعة دمشق»،
وأك� �ث ��ر رج � ��ال ال ��دي ��ن ال� �س ��وري�ي�ن شهرة
وح� �ض ��ورًا .ك�لام��ه ذاك ت�ض� ّ�م�ن�ت��ه رسالة
وجهها إل��ى امل�ح�ط��ات الفضائية محذرًا
من مغبة «الوقوع في الشرك» ،من خالل
ع��رض «م��ا ملكت أي�م��ان�ك��م» ال ��ذي كتبت
نصه هالة دياب .ليس هذا كل ما جاء في
الرسالة ،بل أض��اف البوطي «إن سوريا
ق��د ت�ب��رأت إل��ى ال�ل��ه م��ن املسلسل املذكور
ومن االعتراف به ،ومن بثه».
بعيدًا عن الخوض في تفاصيل الهجوم
ع�ل��ى املسلسل ال �س��وري وأس �ب��اب��ه ،يبدو
زمنية
أن ص ��اح ��ب «ال �س �ل �ف �ي��ة م ��رح �ل ��ة ّ
م�ب��ارك��ة ول�ي�س��ت م��ذه�ب��ًا إس�لام�ي��ًا» تلقى
وعودًا قاطعة بمنع عرض املسلسل على
ّ
فصرح بثقة عن تبرؤ
املحطات السورية،
سوريا من العمل!
لكن العكس ه��و ال��ذي ح�ص��ل .إذ ال تزال
«الفضائية السورية» تبث املسلسل عند
التاسعة من كل مساء ،أي في وقت الذروة.
وف��ي السياق ذات��ه ،علمت «األخ �ب��ار» من

ً
ّ
مصدر موثوق أن مسؤوال رفيع املستوى
أخ��ذ ًعلى عاتقه ق��رار منع ع��رض العمل
ن � ��زوال ع �ن��د رغ �ب��ة ال �ب��وط��ي .ل �ك��ن جهات
عليا تدخلت وأعلمت إدارة «التلفزيون
ال� �س ��وري» ب �ض ��رورة ع ��رض ال�ع�م��ل وفي
توقيت ّ
مميز.
وب �م �ج ��رد االط �ل ��اع ع �ل��ى ال �غ �ض��ب الذي
ت�ح�م�ل��ه ك �ل �م��ات ال �ش �ي��خ ،ت�خ�ط��ر ف ��ي بال
امل�ت��اب��ع أس�ئ�ل��ة بديهية ع��ن ال�س�ب��ب الذي
دف ��ع ص��اح��ب ال��رس��ال��ة ال �ت �ب �ش �ي��ري��ة إلى
إص ��دار ف �ت��واه ،وكيفية ّ
تنبئه بالغضب
ال��رب��اّن��ي بسبب مسلسل تلفزيوني! ولم
ي �ت��أخ ��ر ال �ب��وط ��ي ف ��ي اإلج� ��اب� ��ة ع ��ن هذه
األسئلة بل قال في حوار صحافي« :كل ما
أملك أن أقوله أن الذي رأيته ًكان بني يقظة
ون ��وم ( )...رأي ��ت وب � ً
�اء ن ��ازال م��ن السماء
بمظهر م��ادي مرعب ،ذي بقع سرطانية
ح �م��راء ت�ب�ع��ث ع�ل��ى ال�ت�ق��زز واالشمئزاز،
ومع هبوطه السريع نحو األرض أخذت
ت�ن�ف�ص��ل م �ن��ه ح �ي��وان��ات ك�ث�ي�ف��ة وكثيرة
طائرة».
ربما كان جديرًا بصاحب كتاب «الجهاد

سالفة معمار في
مشهد من املسلسل

في اإلسالم» من موقعه كرجل دين ُيشهد
ل��ه ب��ال �ت �ن� ُّ�ور أن ي� ّك�م��ل م�ت��اب�ع��ة املسلسل
السلبية
حتى نهايته ،ويركز على النقاط
ّ
التي يعتبرها سلبية فيه .كما م��ن حقه
اإلش��ارة إل��ى مواقع الخلل في العمل من
وجهة نظره اإلسالمية ،من دون االنجرار
إلى سلوك املنع والدعوة إلى إلغاء اآلخر
وما يحمله ذلك من وجهات نظر.

أعلن أنزور ّأن الخط
الديني في مسلسله هو
جزء بسيط من مذكرات
أحد المجاهدين

في املقابل ،لم يتخذ نجدة أن��زور موقف
ّ
املتفرج ،ولم يستهن باألمر كما فعل في
م��واج�ه��ة ح�م�لات اإلن�ت��رن��ت ال�ت��ي سبقت
ع��رض املسلسل ،بل س��ارع ه��ذه امل��رة إلى
إصدار بيان ّ
مطول تلقت «األخبار» نسخة
م �ن��ه .وف ��ي ال �ب �ي��ان ،ب ��دت ل�غ��ة ّالخطابات
العاطفية مسيطرة على رغم أن أنزور رد
بإسهاب على رس��ال��ة البوطي محاججًا
إي� ��اه ب �ق��ول��ه« :ال ت��وج��د آي ��ة ص��ري �ح��ة أو
ح��دي��ث ن�ب��وي تمنع اس�ت�خ��دام م �ف��ردة أو
جملة وردت في القرآن كعنوان لكتاب أو
مؤلف ما» .وتساءل «ماذا لو سميت أحد
مسلسالتي «ال�ت�ين وال��زي�ت��ون» أو «طور
�أ»؟» .واع �ت �ب��ر املخرج
س �ي �ن�ين» أو «س � �ب� � ّ
ال �س��وري ف��ي ب�ي��ان��ه أن ه �ن��اك استهدافًا
ّ
ليظهر
شخصيًا له .فيما لم يفوت الفرصة ّ
اإلسالمية ،مذكرًا
اعتزازه بثقافته وبيئته
ّ
بأن أمه وقريباته محجبات .وذكر أيضًا
بما قدمه ف��ي أعماله السابقة م��ن تقدير
ل� ��دي� ��ن اإلس� � �ل � ��ام ،وخ � �ص ��وص ��ًا مسلسل
ّ«سقف ال�ع��ال��م» .لكن أن��زور ع��اد ليوضح
أن � ��ه ف ��ي «م� ��ا م �ل �ك��ت أي �م ��ان �ك ��م» ،يحاول

ت�س�ل�ي��ط ّ ال �ض ��وء ع �ل��ى «اإلس �ل ��ام بألوان
لوحته كلها» .وأضاف« :إننا أمام حركات
إس�لام �ي��ة ج �ه��ادي��ة ،ودع ��وي ��ة ،وصوفية،
بينها».
تختلف أحيانًا وتتناحر في ما
ّ
وك��ان أه��م ما ج��اء في رد أن��زور كشفه أن
الخط الديني في مسلسله هو جزء بسيط
من مذكرات ًأحد ّ املجاهدين ،وهي موثقة
توثيقًا كامال لكن املسلسل تغاضى «عن
سلوكيات كثيرة فيها لقسوتها» وذلك
وفق ما جاء في البيان.
ّ
وبعيدًا عن هذا الجدال ،ال بد من اإلشارة
إل ��ى ج� ��رأة امل�س�ل�س��ل ودخ ��ول ��ه م��واق��ع لم
ت ّ�ط��أه��ا ال� ��درام� ��ا ال� �س ��وري ��ة م ��ن ق� �ب ��ل .إذ
إن � ��ه ي �ك �ش��ف ج��ان �ب��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا وموجودًا
ف��ي املجتمع ال �س��وري وم�ن��ه القبيسيات
(ج �م��اع��ة دي �ن �ي��ة ن �س��ائ �ي��ة ت �ح �م��ل أفكار
الطريقة النقشبندية) ،إض��اف��ة إل��ى طرح
ِّ
ينصبون
ن �م��اذج م��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن
أن �ف �س �ه��م ق ��وام�ي�ن ع �ل��ى ال �ب �ش��ر ،م ��ن دون
أن ي�ف�ك��روا للحظة واح ��دة ف��ي محاسبة
أنفسهم .وتلك نماذج بدأت تتزايد تزايدًا
الفتًا في املجتمع السوري.

ترويج
وتعليقات
انتشر نص الرسالة التي وجهها محمد
سعيد ال��ب��وط��ي بسرعة على املواقع
اإللكترونية التي عادت لتنشر بيان الرد
الذي أرسله نجدة أنزور (الصورة) .هكذا،
بدا أن هذا السجال حول «ما ملكت أيمانكم»
كان أفضل من كل الحمالت الدعائية .وقد
حظي نشر هذه البيانات على اإلنترنت
بأعداد هائلة من تعليقات ال��زوار الذين
ناصر أغلبهم املسلسل .وطالب بعضهم
البوطي باالبتعاد ع��ن تحديد خيارات
املشاهدين .بينما سارع معلقون آخرون
الجليل» ،بل ذهب أحدهم
إلى نصرة «الشيخ ّ
أبعد من ذلك حني حذر من اإلساءة للبوطي
كونه «آخر أولياء الشام املباركني» .وقد
أعلن صاحب ه��ذا التعليق توبته عن
مشاهدة كل أعمال أنزور.

