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ثقافة وناس

تلفزيون

يؤدي مهيار
خضور دور
اإلمام أحمد
بن حنبل

رادار

ّ
مسلسل إشكالي جديد مهيار خضور «حنبلي»!
وسام كنعان
ّ
ال أح ــد ي ـعــرف م ــا الـ ــذي ت ـخــطــط له
شــركــة «املـ ـه ــا» ال ـكــوي ـت ـيــة ،وم ــا هو
الـ ـه ــدف م ــن خ ـي ــارات ـه ــا اإلش ـكــال ـيــة
ل ــأع ـم ــال ال ـت ــي ت ـن ـت ـج ـهــا .س ـبــق أن
جـ ّـربــت إن ـجــاز مسلسل «األس ـبــاط»
الذي يروي سيرة الحسن والحسني،
ف ـج ــوب ـه ــت ب ـس ـل ـس ـلــة م ـش ــاك ــل مـنــذ
ً
بــدء التحضير ،وص ــوال إلــى خوف

تدور كاميرا عبد الباري أبو
الخير قريبًا في المغرب لتصوير
المسلسل
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــن م ـ ــن تـ ـص ــوي ــره
ّ
خشية إث ــارة الفتنة الطائفية .لكن
ّ
م ـن ـتــج ال ـع ـمــل م ـح ـمــد ال ـع ـن ــزي ظــل
ّ
مصرًا على إنجاز املسلسل ،فخرج
كسيحًا َّ«بـفـضــل» الــرقــابــة والـحــرب
ُ
التي شنت عليه ،من دون أن يكتب
ل ــه شـ ــرط م ـنــاســب ل ـل ـع ــرض .وه ــذا
ُ
ّ
الـعــام ،تعيد الشركة تجربة ال تقل
ّ
إشكالية ،بعدما أعلنت أخيرًا نيتها

تصوير مسلسل يروي سيرة اإلمام
«أحمد بن حنبل» (سيناريو وحوار
محمد اليساري وإخراج عبد الباري
أب ــو الـخـيــر) لـيـكــون جــاه ـزًا للعرض
في رمضان .وحاملا انطلق املشروع،
قوبل باعتذارات من نجوم سوريني
ع ــرض ــت ع ـل ـي ـهــم أدوار فـ ـي ــه ،مـنـهــم
قصي خولي وغسان مسعود .ربما
ك ــان ال ـس ـبــب م ــا يـمـثـلــه رابـ ــع األئ ـمــة
ع ـنــد «أه ـ ــل ال ـس ـنــة وال ـج ـم ــاع ــة» من
تـ ّ
ـزم ــت وال ـ ـتـ ــزام دق ـي ــق ب ـكــل تـعــالـيــم
الدين.
ُ
ّ
وت ـج ـمــع امل ــراج ــع الــدي ـن ـيــة ع ـلــى أن
صاحب املذهب الحنبلي (له أتباع
ك ـث ــر ح ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم) أكـ ـث ــر امل ــذاه ــب
الـسـنـيــة مـحــافـظــة ع ـلــى الـنـصــوص
وابـ ـتـ ـع ــادًا ع ــن ال ـ ـ ــرأي .ل ـ ــذا ،ت ـمـ ّـســك
بـ ــالـ ـنـ ـ ّـص ال ـ ـقـ ــرآنـ ــي وب ــالـ ـب ـ ّـيـ ـن ــة ثــم
بـ ــإج ـ ـمـ ــاع ال ـ ـص ـ ـحـ ــابـ ــة ،ول ـ ـ ــم ي ـق ـبــل
بالقياس إال في حاالت نادرة .وهو
ما سيضيء عليه املسلسل ،إضافة
إلى رحالت طلبه للعلم ،وتفاصيل
خالفه مع املعتزلة في عهد املأمون،
ثــم املـعـتـصــم بــالـلــه وال ــواث ــق بــالـلــه،
وف ـق ـهــه وأص ـ ــول م ــذاه ـب ــه .ق ــد يــرى
ّ
ب ـع ـض ـهــم أن ال ـق ـص ــة غ ـي ــر مــائ ـمــة
لزمن ُيعتبر مــن أكثر مــراحــل األمــة

العربية انقسامًا وشقاقًا وتشرذمًا،
وحـ ـ ــروبـ ـ ــا ط ــائـ ـفـ ـي ــة مـ ـقـ ـيـ ـت ــة ،ف ـي ـمــا
ي ـ ــرى آخ ـ ـ ــرون الـ ـعـ ـك ــس ،ف ــاإلض ــاء ة
ع ـلــى ش ـخ ـص ـيــات تــاري ـخ ـيــة ديـنـيــة
ب ـم ـق ــارب ــة ذكـ ـي ــة ت ـس ـه ــم ف ــي زي ـ ــادة
املـ ـع ــرف ــة ورف ـ ـ ــع الـ ــوعـ ــي وت ـح ـصــن
الـشـعــوب مــن الـفـتـنــة .رب ـمــا ه ــذا ما
يــؤمــن بــه املـمـثـلــون امل ـشــاركــون في

أدوار ال ـب ـط ــول ــة وهـ ــم م ــن س ــوري ــا:
م ـه ـيــار خ ـض ــور ،وس ــام ــر امل ـص ــري،
وقمر خلف ،وقاسم ملحو ،وفــادي
صبيح وشادي مقرش ،ومن األردن
ع ــاك ــف نـ ـج ــم ،وم ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق جـ ــواد
الشكرجي.
ّ
في حواره مع «األخبار» يؤكد مهيار
ّ
سيجسد دور اإلمام ابن
خضور أنه

ماذا عن الرقابة؟
ماذا عن الرقابة الدينية والمجتمعية التي ربما ستغالي
في تطويق مسلسل «أحمد بن حنبل» بآراء سلبية ،خصوصًا
أن للشخصية مكانة دينية مختلفة عما سواها؟ يجيبنا
نقدم ّ
مهيار خضور« :نحن ّ
قصة معروفة من دون ّ
أي
تجاوزات لتاريخ الشخصية ومكانتها ،بل بطريقة درامية
محكمة ورؤية عن حياته التي أمضاها في بغداد حتى
مماته وهو صائم .كذلك ،نضيء على الفقر الذي عاشه،
والمحن المتتالية التي عرقلت مسيرته».

حنبل ،نافيًا أن يكون قد أوكل الدور
للكثير مــن الـفـنــانــن قـبـلــه .ويعتبر:
«أن االعـ ـت ــذارات مــن بـعــض املمثلني
ع ــن أدوار ثــان ـيــة جـ ــاءت ّإمـ ــا ل ــدواع
مادية أو الرتباطات أخرى ال أكثر».
ل ـك ــن مل ـ ـ ــاذا ال ـ ـيـ ــوم ه ـ ــذه الـشـخـصـيــة
ـزم ـت ـهــا؟ ي ـ ـ ّ
امل ـع ــروف ــة ب ـتـ ّ
ـرد خ ـضــور:
«ه ـ ـنـ ــاك فـ ـه ــم خ ــاط ــئ ل ـف ـك ــر ال ــرج ــل
وت ــوارد غير دقـيــق .ســؤالــك كــان ّأول
ُ
مــا طــرحــتــه عـلــى نفسي ل ــدى عــرض
العمل ّ
علي وقبل أن أقرأ النصّ .لكن
القصةّ ،
بعدما قرأت ّ
تنبهت إلى أنها
مكتوبة بسالسة وبصورة منطقية
ع ــن ال ــرج ــل ،وش ـع ــرت أنـ ــه رب ـم ــا من
اإليـجــاب أن نـقـ ّـدم اإلس ــام بصورته
الصحيحة في هذا الوقت تحديدًا».
ل ـك ــن ح ـت ــى مـ ـ ــزاج ال ـج ـم ـه ــور ومـطـلــب
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات ي ـ ـب ـ ــدوان ب ـع ـي ــدي ــن عــن
األعـمــال التاريخية والدينية فــي هذه
املــرح ـلــة ،فـهــل م ــن امل ـنــاســب الـسـبــاحــة
ع ـكــس ال ـت ـي ــار؟ «ك ــل ع ـمــل يـحـمــل فكر
ص ــان ـع ـي ــه» ي ـج ـيــب امل ـم ـث ــل الـ ـس ــوري،
مضيفًا« :مثلما هناك ّأعمال رومانسية
واجتماعية ،فإن الضفة املقابلة تكون
متروكة ألعمال من نمط وشكل آخرين.
امل ـه ــم أال تـحـمــل ال ـت ـج ــارب اإلسـ ــاءة
ألي طرف أو شخص ،والفنان دائمًا
يـسـعــى إل ــى ت ـقــديــم األفـ ـض ــل .ول ــدى
ق ــراء ت ــي ال ـنــص ،وج ــدت الشخصية
مكتوبة بــأسـلــوب مـشـ ّـوق وبطريقة
ف ـن ـيــة ع ــال ـي ــة املـ ـسـ ـت ــوى ،خ ـصــوصــا
أنها غنية باملعطيات والركائز التي
ت ـحـ ّـرض ّ
أي مـمـثــل عـلــى تـقــديـمـهــا».
س ـبــق ل ـخ ـضــور أن ج ـســد شخصية
«خـ ــالـ ــد بـ ــن الـ ــول ـ ـيـ ــد» فـ ــي مـسـلـســل
«ع ـ ـمـ ــر» (ت ــألـ ـي ــف ولـ ـي ــد سـ ـي ــف) مــع
مـ ـخ ــرج مـ ــرمـ ــوق مـ ـث ــل ح ــات ــم ع ـل ــي.
لكن ليس للمخرج عبد الـبــاري أبو
الخير ّ
أي تجارب مضيئة أو تاريخ
ّ
فـ ـن ـ ّـي ح ــاف ــل ي ـح ــم ــس ل ـل ـع ـمــل م ـعــه.
ّ
ي ـع ــلــق خ ـض ــور ب ــال ـق ــول« :ل ـي ــس كــل
املخرجني الذي يبرزون على الساحة
أص ـح ــاب م ـش ــاري ــع .وبــال ـن ـس ـبــة إلــى
ّ
أكاديمي،
مخرج العمل املنتظر فهو
وأمضى ساعات حضور طويلة في
الدراما السورية منذ أن كان مخرجًا
ّ
منفذًا .أنــا مؤمن به وبموهبته رغم
أن تجربته الـســابـقــة «األس ـب ــاط» لم
تكتب لها فــرصــة الـظـهــور املناسب.
عـمــومــا ،صــرت ج ــزءًا مــن الـعـمــل ،وال
ب ــد م ــن تـبـنـيــه إلـ ــى الـ ـح ـ ّـد األق ـص ــى،
وغالبًا عندما يتوفر إيمان بشخص
يـقــود مـشــروعــا ،فإننا نـتـشــارك معه
فـ ــي الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـت ــي ي ـم ـش ـي ـهــا نـحــو
األم ـ ـ ـ ــام» .إذًا ،سـ ـت ــدور ك ــام ـي ــرا عـبــد
الـبــاري أبــو الخير قريبًا فــي املغرب
ل ـت ـص ــوي ــر املـ ـسـ ـلـ ـس ــل .لـ ـك ــن مـشـكـلــة
جديدة تواجه العمل وهــي صعوبة
تحصيل تأشيرات الدخول ّللممثلني
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـ ــؤخـ ـ ــر بـ ــدء
التصوير ،وربما يجعله غير حاضر
على الخريطة الدرامية في رمضان
املقبل.

كواليس رمضان

ّ
التقشف يخيم على الدراما المصرية
القاهرة ـ عباس محمد
ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ل ـج ــأ ب ـع ــض املـنـتـجــن
املصريني إلى أعمال متواضعة الكلفة
ال تعتمد على نجوم الصف األول أو
نجم معني ،بــل تضم عــددًا مــن فناني
ال ـص ــف ال ـث ــان ــي .ي ــأت ــي ذلـ ــك تــرش ـي ـدًا
ّ
للنفقات ،خصوصًا أن الجهات التي
تنتج هــذه األعـمــال تعاني من أزمــات
مـ ـ ــاديـ ـ ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا قـ ـط ــاع ــات اإلن ـ ـتـ ــاج
الحكومي («صــوت القاهرة» ومدينة
اإلنتاج اإلعالمي ،وقطاع اإلنتاج في
التلفزيون املصري).
َّ
تصور بكلفة قليلة
ومن األعمال التي
مسلسل «ماريونيت» (إخــراج حسام
عبد الرحمن ـ إنتاج «صوت القاهرة»)
ال ــذي ي ــدور ح ــول رج ــل أع ـمــال يدعى
ط ـل ـع ــت ال ـس ـخ ـي ـل ــي يـ ـجـ ـس ــده امل ـم ـثــل

املـصــري مـجــدي كــامــل ،وزوج ـتــه هبة
العسيلي (مها أحمد) التي تفكر في
ال ـظ ـهــور فــي أح ــد ال ـبــرامــج الـشـهـيــرة.
تـ ـنـ ـج ــح ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى م ــذي ـع ــة
البرنامج نهال املصري (سوزان نجم
الدين) لتطلب منها استضافتها في
ال ـبــرنــامــج .لـكـنـهــا ت ـفــاجــأ بــاع ـتــراض
زوجها طلعت على الفكرة ،خوفًا من
فـتــح مـلــف قــديــم خ ــاص بجريمة قتل
راح ضحيتها أحد أصدقائهّ .لكن هبة
تتمكن من تنفيذ فكرتها ،إال أنها تلقى
مـصــرعـهــا أث ـن ــاء تـسـجـيــل الـبــرنــامــج.
يـنــاقــش الـعـمــل ف ـســاد رج ــال األع ـمــال
وسـيـطــرتـهــم ع ـلــى اإلعـ ـ ــام ،وي ـشــارك
فــي بـطــولـتــه ع ــدد كـبـيــر مــن املمثلني،
مـنـهــم ،ن ـهــال عـنـبــر ،إبــراه ـيــم يـســري،
وإيهاب فهمي .واقترب املخرج هاني
إسـمــاعـيــل م ــن االن ـت ـهــاء م ــن مــونـتــاج

مسلسل «والد سيدة» (كتابة مجدي
اإلبـ ـي ــاري) م ــن ب ـطــولــة طـ ــارق لـطـفــي،
وشـ ــذى وخ ــال ــد س ــرح ــان ،ب ـعــد رحـلــة
تصوير في شــوارع القاهرة ،والشقق
الداخلية وديكور الحارة الشعبية.
وأوضح مؤلف العمل مجدي اإلبياري
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «والد سـيــدة» ستبدأ
أحداثه قبل «ثــورة  25يناير» بعرض
ن ـم ــوذج ــن ل ـض ـبــاط ال ـش ــرط ــة ،وهـمــا
ش ـق ـي ـق ــان ،أح ــده ـم ــا س ـل ـبــي يـجـســده
خـ ــالـ ــد سـ ـ ــرحـ ـ ــان ،واآلخ ـ ـ ـ ـ ــر إيـ ـج ــاب ــي
يجسده طــارق لطفي .ويغلب الطابع
اإليجابى على السلبي طوال األحداث.
ولفت املؤلف إلى أن املسلسل سيبرز
ال ـص ــورة الحقيقية لـبـعــض الـنـمــاذج
اإليجابية عند رج ــال الـشــرطــة الذين
ّ
ش ـج ـع ــوا ع ـل ــى الـ ـ ـث ـ ــورة .وأض ـ ـ ــاف أن
العمل يلقي الضوء على نزوات رجال

ال ـشــرطــة م ــن خ ــال عـشـيـقــة الـضــابــط
السلبي التي تجسدها بثينة رشوان.
كذلك هناك خيط عاطفي فــي أحــداث
املسلسل ،حيث يقع طــارق لطفي في
غـ ــرام حـبـيـبــة شـقـيـقــه خــالــد ســرحــان
الـ ـت ــي ت ـك ـت ـش ــف مـ ـ ــدى أن ــانـ ـي ــة خ ــال ــد

أعمال متواضعة الكلفة
ّ
تضم فناني الصف الثاني
وف ـ ـجـ ــوره ،ث ــم تـ ـب ــادل ط ـ ــارق مـشــاعــر
ال ـحــب .ويـتـطــرق املـسـلـســل أيـضــا إلــى
نـمــاذج أخــرى لبعض الضباط الذين
عــانــوا مــن ممارسات بعض الــرؤســاء
ف ــي ق ـطــاعــات الــداخ ـل ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
إبراز صورة الضباط الذين تضامنوا
م ــع ث ـ ــورة ي ـن ــاي ــر .وأك ـ ــد اإلب ـ ـيـ ــاري أن

أح ــداث املسلسل تنتهي عقب انــدالع
الثورة املصرية.
كـ ــذلـ ــك ب ـ ـ ــدأ املـ ـ ـخ ـ ــرج عـ ـ ـ ــادل األعـ ـص ــر
تصوير «مملكة يوسف املغربي» في
مدينة اإلنتاج اإلعالمي ،مع مجموعة
م ــن امل ـم ـث ـلــن ،م ـن ـهــم م ـن ــذر ري ـحــانــة،
م ـص ـط ـفــى ف ـه ـم ــي ،ع ــا غ ــان ــم ،أح ـمــد
سالمة ،هالة صدقي ،عبد الرحمن أبو
زهـ ــرة ،سـحــر رامـ ــي ،فـ ــاروق فـلــوكــس،
وت ـ ـ ــدور األح ـ ـ ـ ــداث ح ـ ــول ع ــال ــم رج ــال
األعـ ـم ــال ،وت ـح ــدي ـدًا م ـج ــال ال ـب ـتــرول.
ويواصل املخرج كريم العدل تصوير
«ال ـب ـيــوت أس ـ ــرار» الـ ــذي يـعـتـمــد على
الـبـطــولــة الـجـمــاعـيــة مــع هـنــا شيحة،
وشيري عــادل ،وآيــن عامر ،وبيومي
فــؤاد ودينا الشربيني ،نسرين أمني،
وت ـ ــدور أح ــداث ــه ف ــي إطـ ــار اجـتـمــاعــي
حول مشاكل األسر املصرية.

