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وقفة

ُ
ّ
َ
ليس لعمر الشريف من يودعه إلى مثواه األخير
القاهرة ـ مايكل عادل
م ــات ُع ـم ــر ال ـش ــري ــف ( 1932ـ ـ ـ ،)2015
الـفـنــان الـعــاملــي ال ــذي ظهر فــي العصر
ّ
املصرية خالل فترتي
الذهبي للسينما
الخمسينيات والستينيات مــن القرن
املاضي.
ّ
م ــات ُع ـمــر ال ـشــريــف ال ّـ ــذي مــثــل مصر
ب ــوج ـه ــه ال ـح ـس ــن وفـ ــنـ ــه امل ـت ـم ـ ّـي ــز فــي
ّ
العاملية .مات ُعمر الذي اقتسم
السينما
ال ـشــاشــة م ــع صــوفـيــا ل ــوري ــن وحـصــل
ع ـلـ ّـى ث ــاث ج ــوائ ــز «غ ــول ــدن غ ـل ــوب»،
ورشح لجائزة األوسكار كأفضل ممثل
مساعد في فيلم «لورانس العرب» عام
ليصبح املمثل املصري الوحيد
ّ ،1962
الذي ترشح لتلك الجائزة.

مـ ــات ولـ ـ ّـم ي ـح ـضــر ج ـن ــازت ــه أك ـث ــر مــن
بضعة فــنــانــن ،بــاإلضــافــة إل ــى بعض
األصـ ــدقـ ــاء واألق ـ ـ ـ ــاربّ .
ودعـ ـ ــه الــوســط
ّ
ً
ال ـف ــنــي وداع ـ ــا ّه ــزي ــا ال يـلـيــق ب ــدوره
ّ
ّ
امل ـ ـشـ ــرف ألي ف ــن ــان م ـ ـصـ ــري ،ب ــل ألي
مواطن مصري.
الجنازة كثيرون ممن كانوا
غــاب عــن ّ
ف ـق ــط ي ـت ـم ــن ــون أن ي ـل ـت ـق ـط ــوا صـ ــورة
بصحبة ال ــرج ــل .غ ــاب جـيــل كــامــل من
ّ
الـفــنــانــن الــذيــن لــو ســافــر أحــدهــم إلــى
ال ـخــارج ،سيقوم بتعريف نفسه بأنه
يـنـتـمــي إل ــى ال ــوس ــط الـ ــذي خ ــرج منه
ُعـمــر الـشــريــف .غــاب عــن وداع ــه أولـئــك
امل ـن ـه ـم ـكــون ف ــي ت ـص ــوي ــر م ـشــاهــدهــم
ّ
الرمضانية،
األخيرة في مسلسالتهم
ّ
ّ
ولــم يفكر أحــد منهم فــي ســرقــة ستني

ّ
ليظهر أمــام العالم أن
دقيقة من وقته
ّ
مصر لديها وسطًا فنيًا يحترم كباره
ّ
ويقدر رموزه ونجومه.
وب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان أن ـط ــون ـي ــو ب ــان ــدي ــراس،

إعالمي فتنوي
راح يسأل بإلحاح عن الديانة
التي مات عليها
وص ــوف ـيــا ل ــوري ــن ،وي ــوج ــن سـيـمــون،
وب ــارب ــرا سـتــرايـسـنــد وغـيــرهــم ينعون
الشريف بأرق وأجمل الكلمات والتقدير
واالحـ ـت ــرام ،ك ــان ه ـنــاك م ــن تـبـعــده عن
«مسجد املشير طنطاوي» في التجمع

ال ـخّــامــس دق ــائ ــق مـ ـع ــدودة ب ـسـ ّـيــارتــه،
وفــضــل وقـتـهــا أن ال يــذهــب .فـقــد رحــل
الــرجــل وال فــائــدة ستعود على أحدهم
م ــن ال ـظ ـهــور أمـ ــام ال ـكــام ـيــرات ل ــوداع ــه.
وبـيـنـمــا غ ــاب الـجـمـيــع م ــن بـيـنـهــم من
ك ــان لـ ُـعـمــر أف ـض ــال عـلـيــه ،ظـهــر محمد
عبد الوهاب زوج الفنانة الراحلة فاتن
حمامة في صالة الجنازة ،مبديًا الحزن
الشديد على الشريف ،الذي كان الزوج
األول لـ «سيدة الشاشة العربية».
أمــا عن ّ الجانب الرسمي في الجنازة،
فلم يمثل أحد مؤسسات الدولة سوى
ع ـبــد ال ــواح ــد ال ـن ـب ــوي وزي ـ ــر الـثـقــافــة
ّ
امل ـص ــري الـ ــذي ت ـق ـ ّـدم ج ـمــوع املـصــلــن
على الفنان الراحل.
بينما كان هؤالء جميعًا ينعونه ،كان

هـنــاك إعــامــي متخصص فــي قضايا
الفنت ،إلثارتها ال ملعالجتها ،يقف أمام
ً
ّ
هاتفيًا يسأل
الكاميرات متلقيًا اتصاال
فيه بإلحاح مثير للدهشة واالشمئزاز
ع ــن ال ــدي ــان ــة ال ـت ــي مـ ــات ع ـل ـي ـهــا ُع ـمــر
ً
ال ـش ــري ــف ،م ـع ـلــا س ــؤال ــه بــأن ـنــا يجب
أن نعلم كيف ستتم الصالة والترحم
عـ ـلـ ـي ــه .وق ـ ـ ــف امل ـ ــذي ـ ــع ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــارب
اإلرهاب كل يوم حسب وصفة الطبيب
ليتساءل أمــام عموم ّ الشعب املصري
ع ــن دي ــان ــة أشـ ـه ــر ف ــن ــان مـ ـص ــري فــي
األوساط العاملية.
ه ـكــذا ّ
ودع ـن ــا واحـ ـ ـدًا م ــن س ـف ــراء الـفــن
امل ـ ـصـ ــري فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،بـ ــن ال ـغ ـي ــاب
والـ ـس ــؤال ع ــن ديــان ـتــه قـبــل أن نـتـ ّ
ـرحــم
عليه!

رمضان 2015

تونس :ردود فعل صاخبة على «حكايات تونسية»
تونس ــ نورالدين بالطيب
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدل األخ ـ ـ ــاق ـ ـ ــي
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ال ـ ــذي
أث ــاره مسلسل «حـكــايــات تونسية»
مـ ـن ــذ ح ـل ـق ـت ــه األول ـ ـ ـ ــى حـ ـت ــى ن ـهــايــة
رمـ ـض ــان .أخـ ـيـ ـرًا ،ال ـت ـح ـقــت «الـهـيـئــة
العليا املستقلة لــإتـصــال السمعي
البصري» بهذا الـجــدل .الهيئة التي
تـعـ ّـد السلطة املــرجـعـيــة والقانونية
األول ــى فــي تونس فــي كــل مــا يتعلق
باإلعالم ،أصــدرت أخيرًا «لفت نظر»
التونسي»ّ التي
إلدارة قناة «الحوار
ّ
ت ـب ــث ال ـع ـم ــل ،م ـع ـت ـبــرة أنـ ـ ــه تــضـمــن
مشاهد صادمة للمشاهد التونسي
بخاصة األطفال .وجاء في لفت النظر
ّ
ّ
أن الهيئة ترى أن املسلسل «يحتوي
عـلــى مـضــامــن مــن شــانـهــا أن تكون
صادمة لبعض الفئات االجتماعية،
إل ــى جــانــب تـكــريــس صـ ــورة نمطية
للمرأة .كما أن بعض هذه املضامني
من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على
ّ
فئة األطـفــال واملــراهـقــن ،بخاصة أن
املسلسل يـعــرض فــي وقــت ال ــذروة».
ودع ـ ــت ال ـه ـي ـ ّئــة إلـ ــى ال ـقــائ ـمــن على
املحطة وصــنــاع العمل إلــى الكتابة
«ع ـل ــى ك ــام ــل ال ـشــاشــة ب ـخــط واض ــح
«هذا البرنامج غير مناسب لألطفال
دون سن  »12ملدة  10ثوان قبل عرض

حلقة املسلسل» .كما دعــت إلــى عدم
عرض املسلسل قبل الساعة التاسعة
مساء.
وتـ ـع ــددت ردود ال ـف ـعــل إزاء مــوقــف
الـهـيـئــة .بـعــض الـنــاشـطــات اعـتـبــرن
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ولـ ـ ـ ــو جـ ـ ــاء ت
م ـ ـ ـتـ ـ ــأخـ ـ ــرة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا رآهـ ـ ـ ـ ــا آخـ ـ ـ ــرون
م ـ ــؤش ـ ـرًا سـ ـيـ ـئ ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
مضامني اإلنتاج التلفزيوني باسم
«األخ ـ ـ ــاق» ال ـت ــي تـعـتـبــر «مـفـهــومــا
نـسـبـيــا» .فــي ه ــذا الـسـيــاق ،اعتبرت
الـجــامـعـيــة الـ ـب ــارزة وال ـنــاش ـطــة في
ّ
ال ـح ــرك ــة ال ـن ـســويــة أل ـف ــة ي ــوس ــف أن
اعـ ـت ــراضـ ـه ــا عـ ـل ــى امل ـس ـل ـس ــل ل ـيــس
مل ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــه أو تـ ـضـ ـمـ ـن ــه مـ ـش ــاه ــد
ص ــادم ــة ،بــل «لـضـعــف الـسـيـنــاريــو»
واعتبرته« :تافهًا غير جدير بالبث،
إذ يخلو من مقومات اإلبداع».
أم ــا مـنـظـمــة «ن ـس ــاء وري ـ ـ ــادة» الـتــي
ظ ـ ـهـ ــرت بـ ـع ــد « 14يـ ـن ــاي ــر »2011
لـتـثـمــن الـ ـكـ ـف ــاء ات ال ـن ـســائ ـيــة ،فـقــد
أص ــدرت بـيــانــا طـّـالـبــت فـيــه بايقاف
بـ ــث امل ـس ـل ـس ــل ألن ـ ـ ــه «اع ـ ـت ـ ــداء عـلــى
مـكــاســب املـ ــرأة الـتــونـسـيــة وتـشــويــه
ّ
ل ـص ــورت ـه ــا» ،م ـع ـت ـبــرة أن املـسـلـســل
يـنــدرج فــي سـيــاق «تــدمـيــر تــونــس».
ول ـ ــم تـ ـن ـ َـس اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى «م ـس ــأل ــة
إثـ ــارة ال ـن ـعــرات الــديـنـيــة ف ــي الـعـمــل
وال ـح ــدي ــث ع ــن م ـش ـكــل م ــع الــديــانــة

ال ـي ـهــوديــة ،وه ــذا ش ــيء خـطـيــر جـدًا
ّ
يوحي بــأن َمــن صنع هــذا العمل له
ّ
أجندات غير معلومة وأن هذا العمل
ليس إال أداة جديدة لتدمير تونس
ال ـح ـضــارة وال ـث ـقــافــة وب ــث الـفـتـنــة».
ّ
ّ
تونسية» يصور
علمًا أن «حكايات
حـ ـي ــاة ثـ ـ ــاث ص ــديـ ـق ــات مـ ــن وس ــط

وصف ّبأنه ّ
يقدم
ّ
مشوهة عن المرأة ويثير
صورة
النعرات الدينية
اجـ ـتـ ـم ــاع ــي م ـ ـت ـ ـفـ ــاوت ،لـ ـك ــل م ـن ـهــن
ّ
موسيقية.
حكاية وخيبة ومعاناة
ف ــاألول ــى تـكـتـشــف خـيــانــة خطيبها
وت ــدخ ــل ف ــي ح ــال ــة خ ـي ـبــة عــاطـفـيــة.
ّ
أما الثانية فتعيش حالة تمزق بني
رغبة عائلتها في تزويجها وصورة
فـ ــارس أحــام ـهــا ،وال ـثــال ـثــة ن ـمــوذج
ّ
املـ ــرأة املـطــلـقــة املـقـبـلــة عـلــى الـحـيــاة
ّ
بكل ّ
حرية.
رغـ ــم هـ ــذه االح ـت ـج ــاج ــات امل ـت ـنــوعــة
األبـ ـع ــاد واألس ـ ـبـ ــاب ،م ــا زال ـ ــت قـنــاة
«ال ـح ــوار الـتــونـســي» تـبــث املسلسل
فـ ـ ــي أول ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب اإلخـ ــراج ـ ـيـ ــة
الـتـلـفــزيــونـيــة ل ـنــدى امل ــازن ــي ّ
حفيظ
بعد فيلمها اليتيم بالعنوان نفسه

الممثلة سهير بن عمارة في مشهد من المسلسل
ال ــذي أنتجته فــي مـصــر .وك ــان رجل
األعـ ـم ــال ح ـم ــدي املـ ـ ــؤدب ال ـ ــذي يعد
مـ ــن أب ـ ـ ــرز أث ـ ــري ـ ــاء ت ــون ــس ورئـ ـي ــس
«ال ـ ـتـ ــرجـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي» ال ـت ــون ـس ــي

أع ــرق ال ـفــرق الــريــاضـيــة املـحـلـيــة ،قد
س ـح ــب اإلع ـ ــان ـ ــات مل ـن ـت ــوج ــات ــه مــن
الحليب ومشتقاته التي كان يقدمها
للمسلسل احتجاجًا على مضمونه.

خالد الصاوي« ...صعلوك» خارج الواقع
عبدالرحمن جاسم
هـ ـ ــي حـ ـكـ ـم ــة «الـ ـ ـ ـ ــدرويـ ـ ـ ـ ــش» م ــرم ـي ــا
ف ــي ع ــال ـ ٍـم ج ــدي ــد ،س ــري ــع ،بـمـشــاكــل
يــوم ـيــة م ـس ـت ـمــرة وم ـت ــراك ـم ــة .هـكــذا
ه ـ ــو م ـس ـل ـس ــل «ال ـ ـص ـ ـع ـ ـلـ ــوك» ال ـ ــذي
يــؤدي بطولته املمثل املصري ّخالد
عبد العزيز ّ حشاد،
الصاوي (إخراج ّ
وتأليف محمد الـحــنــاوي) .إنــه مزج
لشخص يعيش
ذلك الخيال املدهش
ٍ
ب ــن ع ــامل ــن :عــالــم ال ــدراوي ــش املـلــيء
بـقـصـصـهــم ال ـخ ــارق ــة وبـ ــن ال ـح ـيــاة
صخب وألم
العادية بكل ما فيها من
ٍ
و«عادية» .هو البطل /الالبطل (anti
« )heroم ـحــروس أب ــو خ ـطــوة» الــذي
ال يـشـبــه أي ب ـطــل اعـ ـت ــاده ا ّمل ـشــاهــد.
فهو ليس «نظيفًا» وال «مرتبًا» ،بل
أقــرب إلــى الـصــورة التي أراده ــا قبل
أعوام طويلة الكاتب الروسي فيدور

ديستويفسكي فــي روايـتــه «األبـلــه»،
أو حتى الفيلسوف األميركي كولن
ويلسون في دراسته «الالمنتمي».
ال ينتمي «محروس» إلى هذا العالم
البتة ،وال يقترب منه حتى ،وال يدرك
ً
«بلطجي»
ماهيته .مثال ،حني يعطيه
ّ
ليسلمها
املنطقة قطعة من الحشيش ّ
إل ـ ــى رج ـ ـ ـ ٍـل آخ ـ ــر ط ـم ـع ــا فـ ــي أن ـ ـ ــه لــن
ّ
ّ
للتفتيش نظرًا ألن الجميع
يتعرض ّ
ٌ
يعرفون بأنه «بسيط» للغاية ،يفقد
أبـ ــو خ ـط ــوة ال ـح ـش ـيــش م ــن دون أن
يعرف أين ذهب ،ومن دون أن يعرف
ح ـتــى ّأن هـ ــذا ح ـش ـيــش .األنـ ـك ــى من
ذل ــك ،أن ــه حــن يـتـعـ ّـرض للضرب في
الـشــارع مــن قبل البلطجي نفسه ،ال
ي ـلــوم امل ـع ـتــدي ،ب ــل «ي ـشـ ّـج ـعــه» على
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي م ـش ـه ـ ٍـد س ــوري ــال ــي
ٍ
للغاية .كان كل ذلك ليكون عاديًا لوال
ّ
أن الـحـلـقــة األولـ ــى مــن «الـصـعـلــوك»

ّ
مهدت للموضوع عبر غوصها في ما
يربط «الــدرويــش» باملريد واملوصل
وال ـ ـس ـ ـنـ ــد .هـ ـ ــذه ال ـت ـع ــاب ـي ــر ال ـث ــاث ــة
األخ ـ ـي ـ ــرة هـ ــي جـ ـ ــزء مـ ــن أبـ ـج ــدي ــات
ال ـصــوف ـيــة ال ـب ـس ـي ـطــة .ف ـفــي الـحـلـقــة

يبدع الممثل المصري
في أداء شخصية الدويش
«محروس أبو خطوة»
ً
األولــى من املسلسل ّالتي أجــاد فعال
الـكــاتــب محمد ال ـحــنــاوي (ف ــي ثالث
عمل مع الـصــاوي بعد «تفاحة آدم»
فــي  ،2014و«خــاتــم سليمان» )2011
نـعــرف قـصــة الـسـ ّـيــد ال ـعــدوي ،الــولــي
الـصــالــح ال ــذي يعيش م ـحــروس أبــو
خـطــوة «خــادمــا» و«حــارســا» ملــرقــده.

ي ـع ـت ـبــر ال ـ ـعـ ــدوي جـ ـ ــزءًا م ــن الـ ـت ــراث
الـشـعـبــي امل ـ ــوروث ل ـل ـشــارع املـصــري
(كما العربي) الذي تكثر فيه قصص
أولـيــاء الله الصالحني الــذي تختلط
ق ـص ـص ـه ــم ال ـح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــع ال ـخ ـي ــال
الشعبي البسيط (وأحـيــانــا املعقد)،
كـ ـم ــا م ـ ــع «امل ـ ـ ــده ـ ـ ــش» و«املـ ـ ــرضـ ـ ــي»
أحيانًا.
األداء ،يبذل الصاوي جهدًا أكثر
لجهة
ّ
من كبير .إنه دائم الحديث ،والصخب،
ويـحـكــي لـهـجــة غـيــر مـفـهــومــة ـ ـ على
عــادة الــدراويــش ـ وينطق بكالم غير
ً
مترابط ،محاوال ربطه بحركات يديه
ووجهه .فهو بحاجة لخلق تماس مع
الناس من حوله ،خصوصًا األغــراب
ال ــذي ــن ال ي ـع ــرف ــون ــه .ف ــأه ــل منطقته
ي ـ ــدرك ـ ــون ق ـي ـم ـتــه وط ـب ـي ـع ـت ــه ،لــذلــك
يتعاملون معه مــن هــذا املنطلق .أما
الغرباء ،فينظرون إلى شكله الغريب

مــن ب ــاب «ال ـق ــرف» و«ال ـخ ــوف» حتى.
يشارك في املسلسل النجم أحمد راتب
ً
ـدور أقــرب إلــى «ال ــراوي» ،مستعمال
بـ ٍ
أسلوب الرواية مع خلق تأثير ّ
معي
ٍ
( .)color commentatorيـشــارك راتــب
ف ــي ال ـق ـص ــة وي ـ ـمـ ــارس ض ـغ ـطــا على
جانب معني من
املشاهد ليأخذه إلى
ٍ
الحكاية.
وه ـن ــاك ال ـن ـجــم ح ـســن حـسـنــي ال ــذي
أن وج ـ ــوده ف ــي أي
يـعـتـبــر ك ـث ـيــرون ً
عمل درامــي إضــافــة مهمة ،لكن هذه
ٍ
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ٍ
واحد ،لذلك خفت أداء الجميع مقارنة
مع الشخصية األساسية التي أبدع
الصاوي في رسمها.
«الـصـعـلــوك» يــومـيــا عـلــى « artحـكــايــات»
ـ ـ ـ  12:30ب ـتــوق ـيــت بـ ـي ــروت ،ويـ ـع ــاد عند
ً
مساء.
السادسة

