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ثقافة وناس

تلفزيون

«غرابيب سود» كذبة الموسم...

ّ
خدعة سعودية« ...داعش» هبطت من المريخ!
زينب حاوي
الرايات السود لفحت  mbcمن خالل
«غرابيب سود» الذي يجسد ظاهرة
تعد األكثر دموية ووحشية عرفها
التاريخ الحديث ،بهدف إعادة رسم
«ق ـيــم اإلسـ ــام الـحـقـيـقــي ،والـتــربـيــة
املــدن ـيــة وال ـع ـلـّـم وال ــوع ــي وال ـحــريــة»
ك ـمــا ّ
روج ص ــن ــاع ال ـع ـم ــل .ش ـع ــارات
ّ
رنــانــة تـطــايــرت خـلــف هــذا املسلسل
األق ــرب ال ــى التوثيقي والتجميعي
لـ ـشـ ـه ــادات واق ـع ـي ــة ع ــان ــت ع ـل ــى يــد
التنظيم اإلرهــابــي« .غرابيب سود»
(تــألـيــف لــن ف ــارس ،وإخ ــراج حسام
الــرن ـت ـي ـســي وع ـ ـ ــادل أدي ـ ــب وح ـســن
ش ـ ــوك ـ ــت) ال ـ ـ ـ ــذي ط ــرحـ ـت ــه ال ـش ـب ـك ــة
السعودية في البرمجة الرمضانية
بـعــد تــأجـيــل وأخ ــذ ورد فــي األشـهــر
املاضية ،ال يمكن سلخه عن السياق
ال ـس ـيــاســي واإلس ـتــرات ـي ـجــي وحـتــى

اإلعــامــي الــذي تنتهجه السعودية.
يـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ــذي يـشـيـطــن
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت يـ ـحـ ـش ــد ف ـيــه
ه ــذا الـبـلــد كــل إمـكــانـيــاتــه الــدعــائـيــة
لـصـنــاعــة ص ــورة م ـغــايــرة للمملكة.
ص ــورة «نـظـيـفــة» مــن ال ــدم وال ـتــورط
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــروب وصـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ــات ،ودع ـ ـ ــم
للجماعات املتطرفة ،التي تنهل في
األصل من الفكر الوهابي الذي تقوم
عليه السعودية عقائديًا.
ع ـمــل درام ـ ــي رم ـض ــان ــي ،ي ــأت ــي بعد
تدشني ما سمي مركز «إعتدال» ،من
قبل امللك السعودي سلمان بن عبد
العزيز ،والرئيس األميركي دونالد
ترامب في أيار (مايو) املاضي ،بعد
اإلنـتـهــاء مــن «قـمــة ال ــري ــاض» .مركز
ي ـضــم  200م ـه ـنــدس وألـ ـف ــي عــامــل،
ي ـس ـيــر وف ـ ــق  3إتـ ـج ــاه ــات :ال ـف ـكــري
واإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي والـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ،وم ـه ـم ـت ــه
رص ــد كــل األنـشـطــة ال ـتــي ت ـخــرج من

ال ـشــاشــات وال ـســاحــات اإلفـتــراضـيــة
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،وت ـح ـل ـي ـل ـهــا،
وت ـقــديــم «ال ـن ـصــح واإلرش ـ ـ ــاد» بـنــاء
عليها.
دأبــت األجهزة اإلعالمية والدعائية
لرفد مصطلح «اإلعـتــدال» باململكة،
وبالتالي إسقاط أي صلة باإلرهاب

دأبت األجهزة اإلعالمية
والدعائية والفنية على تبرئة
المملكة من دعم التطرف
ودعــم الجماعات املسلحة املتطرفة،
وال ـ ـتـ ــرويـ ــج بـ ـ ــأن ظـ ــاهـ ــرة ال ـت ـط ــرف
«ح ــدي ـث ــة ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» .س ــاع ــد فــي
ذلك ،الثقل الذي وضعه وزير الدفاع
محمد بن سلمان في ما أسماه «رؤية
 »2030كخطة إصالحية ترتكز إلى

اإلقتصاد في الدرجة األولى ،وترفع
مشاركة املــرأة في العمل ،واإلنفتاح
الـثـقــافــي مــن خــال إسـتـقــدام فنانني
معروفني إلى اململكة .وليس اإلتيان
ب ــامل ــوس ـي ـق ــار املـ ـص ــري ع ـم ــر خ ـيــرت
ف ــي آذار (م ـ ـ ــارس) امل ــاض ــي إلح ـيــاء
حفلة للمرة األولــى ،اال ترجمة لهذه
الـسـيــاســة واإلسـتــراتـيـجـيــة ،الـتــي ال
تـخــرج بالطبع عــن الـشــق اإلعــامــي
املتمثل في شبكة  mbcومتفرعاتها،
التي يستحوذ عليها بن سلمان.
قبل أي ــام ،وتـحــديـدًا فجر  5حــزيــران
(ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو) ،ح ـ ــوص ـ ــرت قـ ـط ــر ف ـج ــأة
إق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ،م ـ ــن ق ـبــل
السعودية وبعض الدول الخليجية.
حـ ـص ــار فـ ــي الـ ـب ــر والـ ـبـ ـح ــر وال ـج ــو
وحـتــى فــي اإلع ــام (ال ـج ــزي ــرة) ،أتــى
بـعــد زيـ ــارة ت ــرام ــب ال ــى الـسـعــوديــة،
وإع ـ ـت ـ ـبـ ــار قـ ـط ــر املـ ـ ـم ـ ـ ّـول األس ــاس ــي
لـ ــإرهـ ــاب ول ـل ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـط ــرف ــة.

حشد اإلعــام السعودي واإلمــاراتــي
ً
ط ــوي ــا لـتـظـهـيــر ه ــذه الـ ـص ــورة عن
قـ ـط ــر ،وب ــال ـت ــال ــي إبـ ـع ــاد أي شـبـهــة
ت ـ ـخـ ــص امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة .ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـكـ ــس،
ب ــان ــت األخـ ـي ــرة ع ـلــى أن ـه ــا مـحــاربــة
ومـنــاهـضــة ل ــإره ــاب ،وتـعـمــل على
قـطــع دابـ ــره بـشـكــل فـ ـ ــوري ...لترسو
ال ـ ـصـ ــورة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ع ـل ــى مـ ــا ي ـلــي:
الـسـعــوديــة مــوئــل اإلع ـت ــدال وســاحــة
للقيم اإلسالمية الصحيحة ،وقطر
م ــرك ــز ال ـت ـم ــوي ــل وال ــدع ــم ل ــإره ــاب.
بـ ـقـ ـي ــت «إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل» خـ ـ ـ ـ ــارج هـ ــذه
املعادلة ،وسمعنا أصواتًا سعودية
كثيرة ّ
تبرئها من تاريخها الدموي،
وتـقــدم لها خدمة العمر فــي اإلفــادة
ّ
التشظي الـعــربــي /العربي،
مــن هــذا
لتخرج في النهاية ،كنسخة منقحة
قريبة لإلسالم ومعادية لـ «التطرف»
(ال ـ ـنـ ــاطـ ــق بـ ــإسـ ــم جـ ـي ــش اإلح ـ ـتـ ــال
أفيخاي أدرعي نموذجًا).

المسلسل الضخم يغرق في بحر من الدماء
هناء جالد
ل ـي ـســت هـ ــذه امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ال ـت ــي تـتــم
فيها مناقشة اإلرهــاب من خالل عمل
فـنــي .لـعــل أب ــرز األع ـمــال الـتــي قــاربــت
خبايا وخفايا التنظيمات والعناصر
املـتـطـ ّـرفــة كــان «ال ـحــور الـعــن» و«ومــا
م ـل ـكــت اي ـم ــان ـك ــم» ل ـن ـج ــدة اس ـمــاع ـيــل
أنـ ـ ــزور ،وف ـي ـلــم «ل ـي ـلــة ال ـب ـي ـبــي دول»
للمخرج عادل أديب.
لكنها حـقــا املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي تدخل
ف ـي ـه ــا كـ ــام ـ ـيـ ــرا ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى غ ــرف ــة
ّ
التحكم ب ـهــؤالء؛ وبيوتهم وعقولهم
وفـ ـظ ــائـ ـعـ ـه ــم ورجـ ــال ـ ـهـ ــم ون ـس ــائ ـه ــم
وأطفالهم وقادتهم ومؤيديهم ...ضمن
مسلسل «غرابيب ســود» (تأليف لني
ف ـ ــارس ،وإخـ ـ ـ ــراج ح ـس ــام الــرنـتـيـســي
وع ــادل أدي ــب وحـســن شــوكــت) الــذي
أثار الجدل منذ اللحظة األولى لطرح
اإلعـ ــان ال ـتــروي ـجــي ال ـخــاص ب ــه عبر
شبكة  mbcالسعودية.
ّ
مـنــذ الـحـلـقــة األول ـ ــى ،ي ــرك ــز املسلسل
ع ـلــى ع ـن ـصــر املـ ـ ــرأة داخ ـ ــل «داعـ ـ ــش»،
لـكــن ف ــي ظ ــل الـشـخـصـيــات الــذكــوريــة
التي تدير التنظيم اإلرهــابــي لكشف
دواف ـ ــع هـ ــؤالء وأف ـك ــاره ــم ،م ــع تفنيد
ل ـن ـق ــاط ض ـع ـف ـهــم وق ــوتـ ـه ــم .ل ـك ــن كــل
ذل ـ ـ ــك ضـ ـم ــن س ـ ـيـ ــاق درامـ ـ ـ ـ ــي ي ـف ـت ـقــد
التشويق .منذ البداية ،وقع العمل في
الرتابة وبطء األحــداث ،خصوصًا مع
ّ
مطوالت
احتواء معظم املشاهد على
ح ــواري ــة ف ــارغ ــة ،تـنـحــو أح ـيــانــا نحو
تزامنًا
السطحية والبعد عن املنطقّ ،
مع دوران موسيقى تصويرية منفرة.
مــع ت ــداور ثــاثــة مخرجني على إدارة
ّ
املـسـلـســل ،أصـيـبــت روح ــه بالتشتت.
ّ
هـ ـك ــذا ،ن ـجــد م ـشــاهــد م ـم ـ ّـي ــزة ي ـتــألــق
خــال ـهــا امل ـم ـث ـل ــون ،ك ـمــا ف ـعــل املـمـثــل
ال ـســوري ش ــادي الـصـفــدي فــي معظم
إطالالته ،وكما رأينا املمثل الكويتي
محمود بو شهري في صورة جديدة
بعيدة عن نمطية أدواره الرومانسية.
غير ّأن املصري ّ
سيد رجب وقع في فخ
املبالغة في رسم لغة جسد لشخصية
املفتي ،فجاء دوره بعيدًا عن الواقعية
ّ
املطلوبة .فــي املـقــابــل ،يبدو ّأن املمثل
الـ ـس ــوري أح ـم ــد األح ـم ــد ت ــأث ــر بعض
ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء ب ـ ـت ـ ـبـ ــادل اآلراء مـ ـ ــع ث ــاث ــة
م ـخــرجــن ،ف ـظ ـهــرت شـخـصـيـتــه «أب ــو
طلحة أمير الخلية» بال بصمة خاصة.
ح ـت ــى ال ـ ّـس ــاع ــة وم ـ ــع ان ـت ـظ ــار ع ــرض
ال ـح ـل ـقــة ال ـع ـش ــري ــن واألخ ـ ـيـ ــرة م ـســاء

الـيــوم ،ال تسارع في األح ــداث .تمشي
ال ـح ـل ـقــات ف ــي س ــرده ــا روي ـ ـ ـدًا روي ـ ـدًا
لتمرير مشاهد تعيد تصوير الكثير
مــن فـظــائــع «داعـ ــش» مــن دون تبرير
ضـمــن الـسـيــاق ال ــدرام ــي .ه ـكــذا ،غــرق
«غـ ــراب ـ ـيـ ــب س ـ ـ ــود» فـ ــي بـ ـح ــر ال ــدم ــاء
املـجــانـيــة ،مــع خ ــوف ورع ــب خـ َ
ـارجـ ْـن
عن الضرورة القصصيةّ .
ربما كان من
األج ــدر الـتــركـيــز عـلــى خـيــوط درامـيــة
م ـث ـي ــرة ،ت ــاه ــت ب ــن م ـش ــاه ــد خ ــاوي ــة
ع ـ ّـدة ،فيما ُحـشــرت ربـمــا فــي محاولة
لــزيــادة ع ــدد الـحـلـقــات حـســب شــروط
ّ
ال ـع ــرض ال ــرم ـض ــان ــي .م ــع ال ـع ـلــم ب ــأن
الـقــائـمــن عـلــى املـسـلـســل أع ـل ـنــوا قبل
ّ
ّأي ـ ــام أن ع ــدد ال ـح ـل ـقــات ل ــن يــزيــد عن
ّ
عشرين ،موضحني أن الـقــرار لــم يكن

من
المسلسل

وليد اللحظة ،بل اتخذ عند االنتهاء
ّ
ّ
مــن املــونـتــاج ،ألن املنتجني أيقنوا أن
«الرسائل اإلنسانية والسياسية التي
يـحـمـلـهــا امل ـس ـل ـســل ي ـم ـكــن إيـصــالـهــا
فــي عــدد مـعـ ّـن مــن الحلقات مــن دون
إطالة»!
ّ
والصحيح أن املوضوع شائك ،وهو

رتابة ّوبطء في األحداث
ومطوالت حوارية فارغة
األكـثــر صعوبة فــي زمــن األزم ــة ،لكن
هـ ــذا ال ي ـع ـفــي ال ـكــات ـبــة م ــن تضمني
املـسـلـســل األس ــس ّ
األولـ ـي ــة املـطـلــوبــة
لـبـنــاء عـمــل درام ــي مـتـكــامــل ،أبــرزهــا

«الترفيه» ولو حمل في باطنه أسمى
ال ــرس ــائ ــل اإلج ـت ـمــاع ـيــة واإلن ـســان ـيــة
والسياسية .وعليه ،يفتقد «غرابيب
س ـ ـ ــود» إل ـ ــى أي ج ـ ـ ــاذب ل ـل ـم ـتــاب ـعــة.
تـلـعــب الـلـغــة الـفـصـحــى واخـتــاطـهــا
بــالـلـهـجــات املـحـلـيــة مــن دول عربية
ع ـ ـ ـ ـ ّـدة دورًا إضـ ــاف ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ت ـش ـت ـيــت
امل ـش ــاه ــد ،بـيـنـمــا يــأتــي الـ ـ ــراوي ملــلء
الفراغ ،في مقابل غياب تام للمشاهد
الفنية اإليـحــائـيــة .يـصــدم الجمهور
ّ
ب ــاألس ـل ــوب امل ـب ــاش ــر ،كـ ــأن ك ــل حلقة
من العمل ما هي إال نص محاضرة
جامعية سيطر عليها التكرار حتى
ّ
أن بعض املقاطع وتحديدًا تلك التي
ّ
ّ
تـ ـص ــور ال ـت ـف ـج ـي ــرات ،ف ـق ــدت قــوت ـهــا
ّ
وأهميتها بفعل التنفيذ الذي بدا في

بعض اللقطات بدائيًا.
م ـنــذ ب ــداي ــة رم ـض ــان  ،2017يـتــابــع
ً
الجمهور العربي عمال دراميًا يناقش
ف ــي خـيــوطــه املـتـشــابـكــة قـصـصــا من
داخل الخطر األسود ،ليحاول تفكيك
وتفنيد رواي ــات «داع ــش» مــن خالل
شخصيات مرسومة عن مشاهدات
حقيقية لـفـظــائــع ارت ـك ـب ـهــا ،ولـطــاملــا
اج ـت ـهــد ف ــي تــروي ـج ـهــا ع ـبــر وســائــل
اإلع ــام املختلفة ،وتـحــديـدًا الشبكة
العنكبوتية .
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