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ممثلون لبنانيون سطعوا هذا الموسم
عبدالرحمن جاسم

َّ
في حصيلة السباق الدراميّ ،الكثير من المسلسالت ،لكن قلة من النجوم اللبنانيين .مع هذا ،يمكن اإلشارة إلى أن هناك مجموعة من األسماء التي يمكن المراكمة والمراهنة
و«مسابقات ملكات /ملوك الجمال» و«الجغل الوسيم ذي
عليها لتكون نجوم أداء بكل ما للكلمة من معنى خارج معادلة «عمليات التجميل» و«عارضي /عارضات األزياء»ّ ،
العضالت» و«المؤدية صاحب الـ .»Curvesاألسماء التي سنتحدث عنها هي لممثلين حرفتهم األساسية قبل أي شيء أنهم «ممثلون» ،ومن هنا يأتي إبداعهم

عايدة صبرا وجوليا ّ
قصار وأنجو ريحان

محمد عقيل

إيلي نجيم وغابريال ّ
يمين

مسلسل «إنتي مين؟»

مسلسل «الهيبة ـ الحصاد»

مسلسل «الكاتب»

وقفة الحبكة الرتيبة للقصة ،االعتماد على لغة ابن عربي بدل خلق لغة جديدة مستوحاة من رؤيته ،وعدم الجرأة في تسمية الخطاب المكفر له ...كلها
عوامل جعلت من مسلسل «مقامات العشق» ّ
مخيبًا آلمال كل من أراد مشاهدة حياة ابن عربي الروحية ونظرته الصوفية واالطالع على الصراع السياسي
والعقائدي لعصره

ّ
ملع الثالثي في مسلسل «إنتي مني» ،حتى إنهن خطفن األضواء من
جميع شخصيات املسلسل .ربما وحده نقوال دانيال صمد أمام هذه
الشخصيات اآلخذة .عايدة صبرا (الصورة) واحدة من أهم ممثالت
اإليماء ومدربات التمثيل في لبنان .لذلك لم يكن غريبًا عليها أن تشد
األضواء من حولها ،ما ينهك عايدة في املعتاد هو ذاته ما تعرضت
ُ
له في املسلسل :إصــرار ّ املخرجني /كتاب الدراما على حصرها في
أدوار معينة ،مع العلم أنها واحدة من أهم ممثالت جيلها وما بعده.
جوليا قـ ّـصــار بــدورهــا واح ــدة مــن أهــم ممثالت املـســرح فــي لبنان،
واألداء املسرحي ال ــذي مارسته فــي املسلسل كــان ممتعًا ومسليًا،
وهو ما تحتاج له الشاشات العربية .األمر نفسه ينسحب على أنجو
ريحان التي تمتلك حرفة عالية تجعلها في أغلب مشاهدها قادرة
على «سحب البساط» من تحت جميع من هم في مشهدها

يمكن اعتبار محمد عقيل نوعًا من إعادة االعتبار للممثل اللبناني
«ال ــرج ــل» ب ـع ـي ـدًا ع ــن «ال ـف ــذل ـك ــات» و«ع ــارض ــي األزي ـ ـ ــاء» و«مـمـثـلــي
العضالت» الــذيــن تسيدوا املسلسالت اللبنانية منذ أع ــوام .عقيل
القادم من خلفية مسرحية ،يتمتع بخبرة كبيرة من خالل مشاركات
في أعمال عدة مثل «منمنات تاريخية» (لسعد الله ونوس)؛ وفيلمي
«ب ــاب ال ـش ـمــس» (ل ـي ـســري نـصــر ال ـل ــه) ،و«أشـ ـب ــاح ب ـي ــروت» (غـســان
سلهب) .برز أداء عقيل في مسلسل «الهيبة» بشخصية «الختيار»
ـات» و« ّخــزعـبــات» املسلسل .كــان عقيل
بعيدًا عــن كــل «االسـتـعــراضـ ّ
كما يجب أن يكون ،وربما تأثر صناع املسلسل بأدائه في مسلسل
«بيروت واو» للمخرج والكاتب فادي ناصر الدين الذي ّ
قدمه بطريقة
جميلة وفي شخصية مشابهة لشخصيته في مسلسل «الهيبة» وإن
بنكهة مختلفة (نظرًا إلى طبيعة الدور).

يمكن اعتبار إيلي نجيم وغابريال ّ
يمني (الصورة) سببًا رئيسًا في
ً
جعل مسلسل «الكاتب» محتمال للمشاهدة .ضغط األحداث وطبيعة
ّ
القصة والشخصيات الرئيسية جعلت املسلسل «مغمًا ومنهكًا» في
شهر الـصـيــام .ورغ ــم م ـهــارات نجمي العمل بــاســل خـيــاط ومجدي
املسلسل العشر األواخــر)،
مشموشي (ظهر بكثافة فقط في حلقات
ّ
َّ
إال أنه يمكن القول بأن الكاتبة ريم حنا لم توفق في جعل املسلسل
ّ
يسير بنمط «محتمل» لوال وجود نجيم ويمني .يخفف نجيم ويمني
من «وطأة» ثقل األحداث والنمط البوليسي للمسلسل .ينجح ّ
يمني
في تقديم شخصية «محببة وشــريــرة» في آن .أمــا نجيم الــذي نال
فرصته الكبرى مــع املخرجة واملسرحية عــايــدة صبرا فــي عــدد من
أعمالها ،فقد ّ
قدم أوراق اعتماده ليكون في طليعة مستحقي األدوار
الجيدة في األعمال الرمضانية (أو سواها) املقبلة.

فادي أبي سمرا

ندى أبو فرحات

ستيفاني صليبا

مسلسل «دقيقة صمت»

مسلسل «بيروت واو»

مسلسل «دقيقة صمت»

َّ
كثيرون يمكن أن يراهنوا على أن العمل في مواجهة نجوم مثل عابد
ً
فهد واملتجدد خالد القيش ليس سهال أبدًا .لكن فادي أبي سمرا أثبت
أنه قادر على أن يؤدي كما الكبار .كان أبي سمرا قد ّقدم أداء جيدًا في
شخصية «الشرير» في مسلسل «الهيبة» العام الفائت ،وإن كان النص
«منهكًا» خصوصًا فــي الحلقات األخـيــرة .هــذا ال ــدور كــان فاتحة خير
فقدم هذا العام دورين وإن كانا مختلفني إلى ٍّ
عليهّ ،
حد كبير .نجح املمثل
اللبناني في تقديم شخصية أدهم في مسلسل «دقيقة صمت» بطريقة
تليق بالشخصية ،وإن المه البعض خاطئًا على إظهار الشخصية على
َّ
أنها «ضعيفة»؛ مع العلم أن الشخصية هي طبيعتها «هـكــذا» ،ولهذا
يجب تأديتها بهذه الطريقة .أداء أبــي سمرا املتنوع واملختلف يمكن
املراكمة عليه في مسلسالت وأدوار أهم وأكبر بالتأكيد.

ه ــي تـخـتـلــف اخ ـتــافــا ج ــذري ــا ع ــن ن ــدى أب ــو ف ــرح ــات ف ــي مسلسل
ً
ً
«الكاتب» .في «بـيــروت واو» ،نجد نــدى حــرة ،وأكثر جــرأة ،تمتلك
ناصية الــدور ،فيما تبدو مـ ًتــرددة خائفة في أغلب مشاهدها في
«الكاتب» .تمتلك ندى موهبة كبيرة ،وقد أثبتتها مرارًا على خشبة
امل ـس ــرح .مــع ه ــذا ،يـخـفــت أداؤهـ ــا فــي بـعــض األدوار التلفزيونية
أحـيــانــا ،وم ــن دون أي سـبــب مـنـطـقــي .أم ــا فــي «ب ـيــروت واو» ،فقد
ً
ً
آن
شاهدنا املمثلة اللبنانية تقدم أداء جميال سهال وممتنعًا في ٍ
حتى في لحظات خوفها بدت هي هي ،فيقتنع املشاهد بأنه ليس
أمام ممثلة ،بل أمام هذه الشخصية املقاربة لفكرة الـgirl next door
الفكرة األكثر شيوعًا في الدراما /السينما الغربية منذ تسعينيات
القرن املاضي.

َّ
طبعًا يجب اإلش ــارة إلــى أن املمثلة الجميلة لــم تلغ االعـتـمــاد على
جمالها في دورها في «دقيقة صمت»؛ لكن إصرارها على «التمثيل»
ً
بدال من التركيز على جمالها يمكن اإلشادة به كثيرًا .قدمت صليبا
أداء جيدًا العام الفائت عند مشاركتها في املسلسل املصري «فوق
السحاب» (مــع املـخــرج رؤوف عبد العزيز وبطولة هاني سالمة).
وه ــو ربـمــا مــا رشـحـهــا لـتـقــديــم أداء جـيــد فــي «دقـيـقــة صـمــت» هــذا
ال ـع ــام .عــانــت صليبا فــي ال ـبــدايــة بــالـتــأكـيــد أم ــام ممثلني كـبــار في
«دقيقة صمت» فــي املشاهد التي جمعتها بهم ،خصوصًا أندريه
تقريبًا)؛ لكنها سرعان
سكاف (بحكم أن أغلب مشاهدها كانت معه
ّ
ما انسجمت وخفت ذلك «الـفــارق» وبــدا كما لو أنها في «محيطها
الطبيعي» وهو ٌ
أمر يعد بالكثير بالتأكيد.

ُ
َ
عن مسلسل «مقامات العشق» :أن تلبس آخر وجهك القميء
علي أحمد الديري *
«مـ ـق ــام ــات الـ ـعـ ـش ــق» (ك ـت ــاب ــة مـحـمــد
ال ـب ـط ــوش ـ ـ ـ وإخ ـ ـ ــراج أح ـم ــد إبــراه ـيــم
أحـ ـم ــد -إنـ ـت ــاج  mr7م ـف ـيــد ال ــرف ــاع ــي
لـصــالــح تـلـفــزيــون «أبــوظ ـبــي») حسب
توصيفه الــرسـمــي مسلسل تاريخي
ي ــروي س ـيــرة مـحــي الــديــن اب ــن عــربــي
في ثالثني حلقة .شاهدت العمل خالل
ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،وك ـ ـ ــان م ـخ ـي ـبــا ألف ــق
تــوق ـعــي .ك ـنــت أت ــوق ــع أن ي ـقــدم سـيــرة
ابن عربي من خالل الصراع السياسي
والعقائدي لعصره الــذي عاشه على
ام ـتــداد الـعــالــم اإلســامــي فــي تقلباته
التي تركت آثــارهــا في كتاباته ،أو أن
يقدم حياة ابن عربي الروحية ونظرته
الصوفية في صياغة معاصرة.
م ــا ك ـن ــت أن ـت ـظ ــر أن أس ـم ــع م ــا ق ــرأت ــه
وكتبت عنه فــي مصنفات ابــن عربي
ط ــوال خمسة عـشــر عــامــا مــن عالقتي
امل ـع ــرف ـي ــة ب ـ ــه .ك ـن ــت م ـت ـش ــوق ــا لـقـصــة
ت ـق ــدم اب ــن ع ــرب ــي ف ــي ص ـيــاغــة تعطي
ل ـ ــه ح ـ ـض ـ ــورًا ف ـ ــي سـ ـي ــاقـ ـن ــا الـ ـع ــرب ــي
ً
واإلســامــي امل ــأزوم ،على النحو مثال
ال ــذي قــدمـتــه ألـيــف شــافــاك لشخصية
جالل الدين الرومي في رواية «قواعد
ال ـع ـش ــق األربـ ـ ـع ـ ــون» ب ـح ـيــث تـحــولــت
شخصية جالل الدين الرومي وشمس
ال ـت ـبــريــزي لـعـمــل ج ـمــاه ـيــري اخ ـتــرق
مختلف األوسـ ــاط واألذواق ،أو على
الـنـحــو ال ــذي قــدمـتــه ال ــدرام ــا التركية
ملــؤســس الــدولــة العثمانية (قـيــامــة آل
ط ـغ ــرل) حـتــى ص ــار ط ـغــرل شخصية
شعبية محبوبة ،وربما يكون جزءًا من
نجاحه يـعــود إلــى قــدرتــه على تقديم
شـخـصـيــة اب ــن ع ــرب ــي كـ ُـمـلـهــم للبطل
املؤسس لإلمبراطورية العثمانية.
مع األسف الشديد ،لم ينجح مسلسل
«مـقــامــات الـعـشــق» فــي أن يفعل ذلــك،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن املـ ـق ــام الـسـيــاســي
والثقافي والديني الذي نعيشهّ ،
مهيأ
لتقديم شخصية ابــن عــربــي ورؤيـتــه
الـ ـص ــوفـ ـي ــة .لـ ـق ــد أخـ ـف ــق هـ ـ ــذا ال ـع ـمــل
الدرامي في أن يجعلنا نعشقه ،لثالثة
أسباب فيما أرى ،ال عالقة لها بطاقم
التمثيل ،فنجوم املسلسل في املجمل
قاموا بأداء أدوارهم املرسومة بإتقان

ع ــال ــي امل ـس ـت ــوى .وق ــد ب ــرع ــت نـســريــن
ط ــاف ــش ف ــي تـمـثـيــل شـخـ ُصـيـتـهــا كما
ُ
كـتـبــت ف ــيُ الـسـيـنــاريــو ون ـط ــق لغتها
ً
الفصحى نطقًا جميال سلسًا ،كما فعل
ذلــك أيـضــا مصطفى الـخــانــي بــإجــادة
ك ـب ـي ــرة فـ ــي ت ـم ـث ـيــل ش ـخ ـص ـيــة شـيــخ
ح ــام ــد .م ــا ه ــي األس ـب ــاب ال ـتــي حــالــت
دون نجاح هذا املسلسل التاريخي؟
أرى هـ ـن ــاك ث ــاث ــة أسـ ـ ـب ـ ــاب :ال ـح ـب ـكــة
الــرتـيـبــة لـلـقـصــة ،االع ـت ـمــاد عـلــى لغة
كتب ابــن عربي بــدل خلق لغة جديدة
مستوحاة من رؤيته ،وعدم الجرأة في
تسمية الخطاب املكفر البن عربي.
حسنًا فعل كاتب السيناريو في خلق
ح ـكــايــة غ ـيــر تــاري ـخ ـيــة ،ل ـكــن الـحـبـكــة
ل ــم ت ـت ــوف ــر ف ـي ـهــا ع ـن ــاص ــر ال ـت ـشــويــق
وال حـكــايــات فــرعـيــة ت ـتــوازى مــع زمــن
الحكاية الرئيسية ،لتصب في النهاية
ف ـي ـهــا .ت ـ ّـمــت ص ـيــاغــة ال ـس ـي ـنــاريــو في
قصة ُمبسطة ،ال بسيطة ،األع ــداء في
م ـم ـل ـكــة «أرغ ـ ـ ـ ــون» ُي ـح ـي ـكــون م ــؤام ــرة
ع ـلــى ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــيُ ،يـ ــريـ ــدون أن
ينفدوا لــه مــن الــداخــل لتدمير خطاب
الـتـســامــح «امل ـف ـتــرض» ،وقـتــل العلماء
وإش ـع ــال خ ـطــاب الـتـكـفـيــر ،فيرسلون
(ســت الحسن) الفائقة الجمال للعمل
م ــع (مـ ــارتـ ــل) امل ـت ـخ ـفــي ت ـح ــت ع ـب ــاءة
رج ــل دي ــن مـسـلــم م ـت ـشــدد ،فــي مدينة
مــرسـيــة حـيــث يـعـيــش عـلــي بــن عربي
وهــي املدينة التي شهدت والدة ابنه
محيي الدين ابن عربي .تدور األحداث
بـشـكــل ب ــارد وب ـط ــيء وم ـمــل ب ــن هــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــات خـ ـ ــال خ ـم ـس ــن ع ــام ــا
بــن مــرسـيــة وقــرطـبــة ومـكــة ودمـشــق،
ويتخلل ذلك عرض ملقوالت ابن عربي
على لسان ست الحسن التي تحولت
إلـ ــى م ــري ــدة ت ـع ـشــق وال ـ ــد ابـ ــن عــربــي
عشق فـنــاء ،فــا تعود تــرى فــي العالم
محبوبًا غيره.
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ح ـ ــام ـ ــد أتـ ـب ــاع ــه
امل ـت ـطــرفــن بـشـكــل ف ــاق ــع وم ـبــالــغ فيه
إلثارة الرأي العام ضد والد ابن عربي
ويسعى عبرهم لقتلهُ ،يـصــاب بسهم
غــادر ،لكنه ينجو في مشهد تمثيلي
ب ــارد يفتقد ألدن ــى متطلبات اإلقـنــاع
والـحــرفـيــة ،كــأنــك تـشــاهــد مـشـهـدًا في
السبعينيات حـيــث ال تقنيات تأخذ

قلب املشاهد إلى أعلى درجات التوتر
والتشويق واإلقناع.
ُ
ت ـمــط م ـح ــاوالت قـتــل اب ــن عــربــي األب
واالبــن طــوال خمسني عامًا على مدى
ثالثني حلقة .والشيخ حامد يفشل في
التمكن من إنجاز مهمة القتل .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ان ـح ـيــاز س ــت ال ـح ـســن إلــى
جانب ابن عربي ،فإن الحبكة بمبررات
غير قوية تجعل مهمة كشف حقيقة
الشيخ حامد غير ممكنةُ .يهزم الشيخ
ح ــام ــد ف ــي ال ـح ـل ـقــة ال ـث ــاث ــن ،وي ـقــدم
ل ـن ــا خ ــاص ــة وع ـظ ـي ــة رك ـي ـك ــة لـعـمـلــه
ط ــوال الـحـلـقــات ال ـثــاثــن ،فــي صيغة
مونولوج داخلي يقول فيه «ال سبيل
لــك يــا مــارتــل (شـيــخ حــامــد) عـلــى ابــن
عــربــي ،الــرجــل يــدعــو للحب والـحــريــة
وأن ــت تــدعــو لـلـكــره وال ـت ـطــرف .الـحــب
وال ـح ــري ــة ي ـع ـن ـيــان ال ـس ــام وال ــرخ ــاء،
وال ـ ـس ـ ــام ي ـع ـن ــي ال ـت ـح ـض ــر وال ـع ـل ــم
والفلسفة واالزدهـ ــار ،وهــذا مــا يغري
ّ
من يطلع على فلسفته».

ّ
تجاهل المسلسل أن
ابن عربي واجه التكفير
والتوظيف السياسي للدين
ال شــيء فــي حبكة القصة ُيشير إلى
وجــود عقدة في خطابنا وال علمائنا
وال فــرقـنــا الـكــامـيــة وال حـكــامـنــا وال
إشارة إلى التوظيف السياسي للدين
وص ـن ــاع ــة خـ ـط ــاب ال ـت ـك ـف ـيــر م ــن قـبــل
الخلفاء ورجــال امللل والنحل والــدول،
في حني أن الحقيقة التاريخية التي ال
ج ــدال فيها تـقــول إن ابــن عــربــي واجــه
في مسيرته عقدة التكفير والتوظيف
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـل ــدي ــن ،وواج ـ ـهـ ــت كـتـبــه
م ـص ـي ـرًا أش ــد عـنـفــا ب ـعــد تـشـنـيــع ابــن
تيمية عليه .لقد تجاهل السيناريو
كل ذلك وفضل أن ُيلبس اآلخر (الشيخ
حـ ــامـ ــد) وجـ ـهـ ـن ــا الـ ـقـ ـم ــيء (ال ـت ـك ـف ـيــر
والتقتيل).
ً
خطاب ابن عربي الصوفي ٌيقدم حال
لتفكيك االنغالقات التي سببتها عقدة
التكفير النابتة في بيئتنا وثقافتنا
الـتــراثـيــة .وه ــذا مــا حــاولــت توضيحه

فــي كـتــابــي ال ـص ــادر ه ــذا ال ـعــام «مل ــاذا
ن ـك ـفــر؟ اب ــن عــربــي م ــن ع ـنــف األس ـمــاء
إلــى نفس الــرحـمــن») .تقول لنا حبكة
مسلسل «مقامات العشق» هناك فقط
مــؤامــرة على الـعــالــم اإلســامــي وعلى
حضارتنا ،تريد تدميرنا من الداخل
وإخ ــراجـ ـن ــا م ــن األنـ ــدلـ ــس ،بــإض ـعــاف
الفكر النير الذي مثله ابن عربي وابن
رشد.
ليس هناك غير الشيخ حامد في هذه
امل ــؤام ــرة وتــابـعــن لــه ط ــوال الحلقات
ال ـث ــاث ــن ،وال ُي ـق ـتــل س ــوى واحـ ــد من
أتـبــاعــه فــي الـحـلـقــات األول ـ ــى ،ويبقى
تابعه الثاني معه من دون أن يكتشفه
حـتــى الـحـلـقــة ال ـثــاثــن .ال تـتـطــور أي
شخصية تـطــورًا طبيعيًا .حتى ست
الحسن فــي تحوالتها ،اعتمد املؤلف
ع ـلــى ل ـح ـظــة ال ـه ــداي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة على
طريقة «ثــم اهـتــديــت» ولـيــس الـصــراع
الداخلي .الصراع في حبكة السيناريو
ال ت ــوت ــر ف ـيــه وال ت ـغ ـيــر وال ن ـمــو وال
تعقيد ،صــراع بسيط بني شخصيات
الـ ـخـ ـي ــر ف ـي ـه ــا ي ـب ـل ــغ حـ ــد الـ ـس ــذاج ــة،
وش ـخ ـص ـي ــات الـ ـش ــر ف ـي ـهــا ي ـب ـلــغ حــد
التجذر املطلق.
ال ُيـقـتــل أح ــد مــن ه ــذه الشخصيات،
ف ـك ـيــف ت ــري ــد أن ت ـش ـ ّـد امل ـش ــاه ــد على
مــدى ثــاثــن حلقة وال أحــد ُيقتل من
الشخصيات الرئيسية؟ حتى مشهد
ال ـح ــرق الـ ـب ــارد الـ ــذي دب ــرت ــه م ــن غير
قـ ـص ــد سـ ــت الـ ـحـ ـس ــن ل ـل ـش ـي ــخ ح ــام ــد
ينتهي بنجاته ،وتـشــوه وجهه وفقد
إحدى عينيه ،فأصبح قبيحًا ليحاكي
شـخـصـيــة ال ـشــريــر ال ـتــي يـسـتــدل بها
األطـ ـف ــال ع ـلــى ال ـشــر م ــن ش ـك ـلــه .ربـمــا
يـكــون هـنــاك معنى ضمني ح ــاول من
خ ــال ــه ك ــات ــب ال ـس ـي ـنــاريــو اسـتـحـيــاء
ت ـم ـث ـي ــل الـ ـشـ ـك ــل الـ ـنـ ـمـ ـط ــي ل ـل ـم ـف ـتــي
الوهابي املتشدد.
يقول لنا سيناريو «مقامات العشق»
بشكل س ــاذج ،سنجد الـحــل ويتحقق
الوعي بمجرد أن نكتشف الجاسوس
صاحب املؤامرة .وهذا ما وقع للجارية
«ش ـقــاء» الـتــي أرسـلـهــا «م ــارت ــل» البــن
ع ــرب ــي لـقـتـلــه ب ــال ـ ُـس ــم .وح ــن اكـتـشــف
أمرها ،قال لها ابن عربي بعدما ّ
وجه
لـهــا الـنـصــائــح واإلرش ـ ـ ــادات« :الـشـيــخ

ح ــام ــد ل ـيــس س ــوى ج ــاس ــوس أرس ـلــه
ق ــوم ــه م ـنــذ خ ـم ـســن ع ــام ــا ك ــي ي ــوزع
الفتنة بني أتباع هذا الدين» .فما كان
منها إال أن تخلت عن خطاب التشدد
ونظرتها التكفيرية لبيت ابــن عربي،
وذهبت تحمل خطاب الهداية واليقظة
ملواجهة الشيخ حــامــد ،لتقول لــه قبل
ُ
فعلت ما أمرتني به
أن يصفعها« :لقد
(دس السم البــن عربي) وهــو مخالف
للشرع».
ل ـ ــم ي ـن ـج ــح كـ ــاتـ ــب الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو فــي
خ ـل ــق ل ـغ ــة ج ــدي ــدة يـ ـق ــدم ف ـي ـهــا اب ــن
عربي .في أغلب الـحــوارات تشعر أن
اللغة مـحــررة مــن كتب ابــن عــربــي أو
ه ــي نـفـسـهــا ،طــويـلــة ال تـنــاســب لغة
ُ
الـشــاشــة ،وتشعر املتلقي أنــه يسمع
ل ـغــة ال يـفـهـمـهــا ،ك ـمــا ه ــو األم ـ ــر في
املـنــاظــرة الـتــي ج ــرت فــي دمـشــق بني
الشيخ حامد وابن عربي واستغرقت
م ــا ي ـقــرب م ــن ال ــدقــائــق ال ـسـبــع حــول
ف ـ ـكـ ــرة وح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود والـ ـحـ ـل ــول
والـ ـ ـح ـ ــدود ،ل ـغ ــة م ــن نـ ـ ــوع« :أف ـل ـيــس
فــي هــذا تحلل مــن ال ــرس ــوم؟»« ،أقــول
هــذا مــدعــاة للعلم وسـعــة األف ــق دون
ت ـح ـلــل م ــن ال ـ ــرس ـ ــوم»« ،مـ ــن ل ــم يقف
على إشــارتـنــا ،لــم تــرشــده عبارتنا».
ه ــذه ل ـغــة ال ـس ـي ـنــاريــو ح ــن تــريــد أن
ت ـقــدم أف ـك ــار اب ــن ع ــرب ــي .ل ـغــة مغلقة
ع ـلــى امل ـت ـل ـقــي وع ـل ــى عـ ـص ــره ،وحــن
ي ــري ــد ال ـس ـي ـنــاريــو أن ُي ـس ـقــط أف ـكــار
ابــن عربي على الحاضر ،فإنه يعمد
إل ــى ل ـغــة فــاق ـعــة ال ــوع ــظ والـتـبـسـيــط
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ،كـ ـم ــا ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــاب اب ــن
عربي في الحلقة األخيرة وهو يعظ
الجارية «شقاء»« :أيهما أفضل لبالد
اإلســام ،الحرب أم السلم؟ اعلمي أن
ت ـطــور ال ـب ـلــدان وازدهـ ـ ــار حـضــارتـهــا
ي ـكــون أوقـ ــات ال ـس ـلــم ،الـعـلــم والـبـنــاء
وازده ــار الفلسفة والـحـضــارة بكافة
أشكالها تكون في أوقات السلم» .لقد
ت ـجــرأ كــاتــب الـسـيـنــاريــو عـلــى إع ــادة
ت ــرك ـي ــب أح ـ ـ ــداث ت ــاري ـخ ـي ــة وت ـقــديــم
وتأخير مراحل زمنية من حياة ابن
عربي ،لكنه لم يتجرأ على خلق لغة
معاصرة تمثل رؤية ابن عربي.
* كاتب بحريني ،باحث في شؤون التكفير
والعالقة باآلخر

