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سطحية وحشو وتزوير
أيمن مبروك :محاربة اإلرهاب تكون بالفن!
«م ـس ـل ـس ــل م ـ ـشـ ــروع فـ ــريـ ــد ،ال تـمـكــن
م ـق ــارن ـت ــه درام ـ ـيـ ــا ب ـ ــأي م ــن األعـ ـم ــال
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ـ ــاربـ ـ ــت فـ ـظ ــاع ــات
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش»» .ه ـ ـك ـ ــذا ي ـ ـصـ ــف امل ـم ـث ــل
ال ـت ــون ـس ــي اإليـ ـط ــال ــي أيـ ـم ــن م ـب ــروك
ً
«غ ــرابـ ـي ــب س ـ ـ ــود» ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار جـ ــدال
واسعًا حتى قبل عرضه.
ـاء م ـ ــع «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ي ـع ـت ــرف
ف ـ ــي ل ـ ـقـ ـ ّ
م ـبــروك أن ــه لــم يـكــن يـتــوقــع أن يحقق
الـعـمــل جـمــاهـيــريــة واس ـع ــة ،بخاصة
أن ــه ي ـح ـتــوي ع ـلــى ج ــرع ــة مـكـثـفــة من
مشاهد العنف ،منها اع ــادة تصوير
واق ـع ــة ذب ــح األق ـب ــاط امل ـصــريــن على
أحد الشواطئ الليبية ،ومشهد حرق
ال ـط ـي ــار االردنـ ـ ـ ــي م ـع ــاذ ال ـك ـســاس ـبــة.
ّ
يـعــلــق« :ل ـقــد حققنا مـفــارقــة عجيبة.
رغــم املنافسة القوية بعد قــرار القناة
بعرض املسلسل في رمضان ،وجدنا
أن ـن ــا ح ـص ــدن ــا إه ـت ـم ــام ــا ب ــال ـغ ــا ل ــدى
الجمهور .والغريب أن أبرز املتابعني
املتحمسني هم من معارضي مضمون
«غرابيب سود»».
يـ ـس ــارع مـ ـب ــروك ال ـ ــى س ـح ــب خ ـيــوط
ال ـحــوار بــإتـجــاه مـحــدد« :لــأســف لقد
تم تمييع قضيتنا الفنية بني تناول
العمل على أنــه أحــد أضخم إنتاجات
العربية ،واتهامه بأنه صنيعة إيران
بـمــا أدخـ ــل مـتــابـعـيــه م ــن راف ـض ــن أو
داعمني في دوامــة الخالف التاريخي
 ال ـس ـيــاســي ب ــن ال ـس ـنــة وال ـش ـي ـعــة».ّ
ه ـك ــذا ي ــرى أن «غ ــراب ـي ــب سـ ــود» راح
كعمل فني ضحية مضمونه وعنوانه
األس ــود ،واخـتـفــى أي مــوقــف أو مقال
فني نـقــدي حقيقي حــول السيناريو
واإلخراج وجهود املمثلني».
ل ـكــن ك ـيــف ت ــم تــرش ـيــح أي ـم ــن م ـبــروك
ألداء دور «ال ـص ــدي ـق ــي»؟ وه ــل ت ــردد
في اإلقــدام على خوض هذه التجربة
رغ ــم املـخــاطــر املـحـيـطــة؟ يـجـيــب« :أنــا
ناشط في مجالي كممثل في ايطاليا،
أعمل للمسرح والــدرامــا التلفزيونية
والسينما .لكن العرض بالعودة الى
الجمهور العربي وتحديدًا من بوابة
الـخـلـيــج ك ـشــاشــة  mbcوض ـم ــن عمل
بهذه الضخامة اإلنتاجية ،يطرح في
وطننا
مضمونه موضوع الساعة في
ّ
ً
العربي ،ال يدع مجاال للتردد .علمًا أنه
تناهى الى مسمعي اعتذار العديد من
املمثلني واملخرجني عن عــدم الدخول
في هذا التجربة خوفًا من التهديدات
الـ ـت ــي قـ ــد يـ ـتـ ـع ــرض ــون لـ ـه ــا مـ ــن قـبــل
التنظيم».
يتابع أيمن الكشف عن الوقائع في ما
خــص تـعـ ّـرض العاملني فــي «غرابيب
سود» لتهديدات مباشرة من «داعش»
ف ــي س ـب ـيــل ال ـض ـغ ــط ل ــوق ــف ع ــرض ــه،
ً
ق ــائ ــا« :ب ـصــراحــة ،حـتــى الـلـحـظــة ،لم
أتعرض ألي تهديد ،وبرأيي حتى لو
حـصــل ،فـهــذا ال يهمني ألنـنــي كفنان
ما زلــت مؤمنًا بأننا اصحاب رسالة
علينا تأديتها .وهذه كانت واحدة من
أكبرها بالنسبة الي ،وإن أراد أي كان
مناقشتي في العمل سواء من الناحية
ّ
السياسية أو الدينية ،فسأقول له إن
هذا ليس من اختصاصي» .ويضيف:
«قـ ّـدمــت فــي إيـطــالـيــا شخصية تاجر
السالح واملخدرات ورئيس املافيا ،ولم
أتخوف يومًا من التعرض للتهديد أو
املالحقة من قبل املافيا االيطالية ،ألني
ّ
كنت على يقني أن رجال املافيا ليسوا
بالسذاجة والتفاهة ملالحقة فنان جل
ما فعله هو تجسيد شخصية ضمن
عمل فـنــي ،وه ــذا بــرأيــي ينطبق على
«داعش» رغم تفوقه على كل من سبق
ذكرهم في اإلجرام واالرهاب».
وعليه ،يبدو أن موضوع التهديدات
يحمل وجهتي نظر تقود إحداها الى
ً
إمكانية اعـتـبــاره تـهــويــا وإشــاعــات

الممثل
التونسي
في
مشهد من
المسلسل

لــرفــع جـمــاهـيــريــة ال ـع ـمــل وال ـتــرويــج
لـ ــه .ي ـج ـيــب م ـ ـبـ ــروك« :ك ـل ـن ــا سـمـعـنــا
ب ـت ـع ــرض ال ـق ـن ــاة ل ـل ـت ـهــديــد بـحـســب
تـصــريــح مــديــرهــا ال ـعــام عـلــي جــابــر.
لكن على حــد علمي ،لــم يتعرض ّ
أي
من املمثلني للتهديد بشكل مباشر،
ح ـت ــى زم ـي ـل ـت ــي امل ـم ـث ـل ــة ال ـتــون ـس ـيــة
فــاط ـمــة ن ــاص ــر (زوجـ ـ ــة أم ـي ــر داع ــش
فـ ــي املـ ـسـ ـلـ ـس ــل) ،صـ ـ ّـرحـ ــت ب ـت ـعــرض
صفحتها على فايسبوك لإلختراق،
ول ـكــن ل ــم تـصـلـهــا أي رس ــال ــة تهديد
مـبــاشــر ،بحسب تصريحها األخـيــر
إلذاعة «موزاييك» التونسية».
من خالل هذا التصريح الواضح ،أراد
بطل مسلسل «الدوامة» الذي يعرض
أي ـض ــا خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـف ـض ـيــل عـلــى

شــاشــة الــوطـنـيــة الـتــونـسـيــة األول ــى،
توجيه رسالة لزمالئه بعدم التردد
في تقديم أدوار مماثلة« :اليوم نرى
ت ـحــال ـفــا دولـ ـي ــا ض ــد «داعـ ـ ـ ــش» ،لكن

لم أقرأ أي مقال نقدي
حقيقي حول السيناريو واإلخراج
وجهود الممثلين (أ .م)
ـارات الـتــاريـخـيــة كــافــة ،أجمعت
امل ـس ـ ّ
على أننا ال نقدر على مجابهة القتل
بــال ـق ـتــل ،والـ ــدمـ ــار ب ــال ــدم ــار .الـعـنــف
وحــده ال يكفي للوقوف في وجــه آلة
القتل الهمجية املسماة «داعش» .لذا

أرى فــي «غــرابـيــب س ــود» ال ــذي جمع
ً
م ــا ي ـق ــارب  36م ـم ـثــا م ــن جـنـسـيــات
عــربـيــة مختلفة ،ات ـحــاد فـنــانــن ضد
هذا الفكر االرهابي».
م ـ ـبـ ــروك الـ ـ ــذي يـ ـ ــؤدي فـ ــي املـسـلـســل
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة «ال ـ ـ ـصـ ـ ــدي ـ ـ ـقـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــاب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي م ـ ــن أصـ ـ ـ ــول ت ــونـ ـسـ ـي ــة»،
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس دوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
امل ـس ـلــم األوروبـ ـ ـ ــي ل ــإن ـض ــواء تحت
ّ
عـ ـب ــاءة «غ ــرابـ ـي ــب الـ ـ ـس ـ ــود» .ي ـعــلــق:
«ه ـ ــذه الـشـخـصـيــة م ــوج ــودة بـكـثــرة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم .وبـ ـحـ ـس ــب خ ـب ــرت ــي
الـشـخـصـيــة ،يـعـيــش هـ ــؤالء الـشـبــان
ع ـلــى ح ــاف ــة ال ـت ـه ـم ـيــش ف ــي أوروبـ ـ ــا،
وهم في األصل يترعرعون في بيوت
أهــالـيـهــم املـهــاجــريــن (معظمهم غير

عائلة الكساسبة وراء إيقاف العمل؟
وسام كنعان
منذ الحلقات األولــى لـ «غرابيب ســود» ،قوبل املسلسل برد
فـعــل ن ـقــدي وج ـمــاه ـيــري واس ــع بـسـبــب الـشـكــل ال ـعــام الــذي
يحكم العمل ،والعقلية التي يعالج بها أحد أخطر التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة ،حـتــى ّإن أس ـمــاء مـكــرســة عـلــى مـسـتــوى الــدرامــا
العربية ّ
وجهت سهام النقد العلني له .إذ كتب السيناريست
ّ
السوري حسن سامي يوسف على الفايسبوك بأنه لو كان
للتفاهة عنوان ،لكان اسمها «غرابيب ســود» .أيضًا ،هاجم
السيناريست سامر رضوان العمل بالقول «القضايا الكبرى،
ً
تـحـتــاج ع ـقــا نــاضـجــا ل ـل ـصــراع مـعـهــا ،وال يـمـكــن للتخلف
والجهل أن ُيناقشا بتخلف وجهل مقابلني .هــذا هــو الفرق
بني مسلسل «الجماعة» الذي كتبه عقل كبير كوحيد حامد،
ومسلسل «غرابيب سود»».
ّ
ل ـكــن ال ـق ـصــة ل ــم ت ـتــوقــف ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،إذ ف ــج ــرت عــائـلــة
الطيار األردني الراحل معاذ الكساسبة مفاجأة حني أعربت
أخيرًا من خــال صحافة بالدها املحلية عن انزعاجها من
ّ
«يبتز العائلة ويغمز السم ابنها من دون ذكره
املسلسل الذي
ّ
صراحة» .أمر خلف رد فعل غاضبًا من قبل العائلة ،إذ ذكر
أحــد أفــرادهــا فــي تصريح صحافي أن «الـعــام املــاضــي ،كان
ُ
سيعرض على إحــدى القنوات العراقية شهيد عائلتنا في
مسلسل كوميدي يسيء له ،لكننا تدخلنا وأوقفنا عرضه
بــالـطــرق القانونية والــدبـلــومــاسـيــة» .مــن هــذا ال ـبــاب ،ناشدت

عائلة الكساسبة سلطات بالدها للتدخل لدى الجهات املعنية
ّ
إليقاف عرض املسلسل ،على اعتبار أنه يطال رمزًا أردنيًا،
ويسهم في تأجيج الحزن لــدى هــذه العائلة على حد تعبير
شقيق الطيار الراحل ملوقع «خبرني» األردني.
مصادر مقربة من  mbcاملشاركة في إنتاج املشروع ،قالت
لنا بأنه من املرجح بأن تكون جهات سياسية أردنية رفيعة
املستوى تواصلت مع الشيخ الوليد اإلبراهيم صاحب mbc
ً
طــال ـبــة مـنــه إي ـق ــاف املـسـلـســل .وه ـنــا تــواف ـقــت تـطـلـعــات تلك
الجهات ،مع رغبة نسبة كبيرة من جمهور القناة السعودية،
إل ــى جــانــب رغـبــة اإلبــراه ـيــم مــن األص ــل ،بــإيـقــاف املسلسل
بعدما شاهد حلقاته األولــى وفــق ما توضح هــذه املصادر.
أضف إلى ذلك الحملة النقدية املجابهة له ،خاصة أن هناك من
بدأ بالتعاطف مع التنظيم األســود بسبب أحــداث هذا العمل
الــذي يبدأ بشارة غريبة من حيث املوسيقى واللحن ،تبدو
كأنها إحدى أنشودات «داعش».
على العموم ،يتعاطى املسلسل العربي املشترك بسطحية مع
التنظيم اإلرهابي من دون أن يلتقط منه سوى ما تم تداوله
وطرحه بشكل عام عن الفجع الجنسي ،والغباء االجتماعي،
وما إلى هناك من كليشيهات ،من دون الغوص في األسباب
الحقيقية لهذا الورم السرطاني ،وما رافقه من فتاوى دينية
ّ
مقرها السعودية التي شكلت داعمًا لوجستيًا لوجوده ،إلى
جــانــب مــا يتلقاه مــن دعــم دول ــي واس ــع وارتـبــاطــات بأجهزة
استخبارات عاملية.

متعلمني) من خمسينات أو ستينات
القرن املــاضــي ،املتمسكني بالتقاليد
العربية كما أص ــول الــديــن الحنيف،
ل ـك ــن ض ـم ــن ق ــال ــب ال ـف ـك ــر ال ــرج ـع ــي،
والصديقي خبير املتفجرات واحــد
مـنـهــم .هــو م ـجــرم ش ــارد فــي ش ــوارع
بـ ــاريـ ــس .ع ـن ــد دخ ــول ــه ال ـس ـج ــن ،تــم
غسل دماغه على يد أحد التابعني لـ
«داعش» ،ليخرج من سجنه الفرنسي
الـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة الـ ــرقـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .لـكــن
الصديقي لم يكتف بذلك ،بل اختطف
ايـضــا صديقته الفرنسية «أودري»
التي تجد نفسها في السجن األسود.
ّ
ه ـن ــاك ،اكـتـشـفــت أن طــريـقـهــا لـلـمــال
والسلطة ورد اعتبارها في وطنها،
ك ـ ـ ــان م ـ ــن خ ـ ـ ــال إش ـ ـه ـ ــار اس ــامـ ـه ــا
واالنضمام الى التنظيم .نراها الحقًا
تتخلى عن الصديقي نفسه (املخطط
ال ــرئ ـي ــس لـعـمـلـيــة «ش ــارل ــي اي ـب ــدو»
اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي ف ــرن ـس ــا وت ـف ـج ـيــرات
لندن) الذي تنتهي حياته في الحلقة
 17إثر غارة لقوات التحالف وتذهب
هي خلف أطماعها مع غيره من قادة
التنظيم».
«أودري» هـ ــي واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـن ـس ــوة
اللواتي يشكلن العنصر األســاس في
ال ـس ـي ــاق الـ ــدرامـ ــي ،ح ـيــث ل ـكــل منهن
قصتها وداوفعها للدخول الى غرف
«داعش» املغلقة أو حتى الوقوف على
جبهات القتال .ال يعير أيمن مبروك
إهتمامًا للحرب االلكترونية الشعواء
التي يشنها املتوترون واملتعصبون
على العمل ،خصوصًا في ما يتعلق
ج ـه ــاد ال ـن ـك ــاح .يـجـيــب مـ ـب ــروك« :أل ــم
ن ـ َـر «داع ـ ـ ــش» يـبـيــع ال ـس ـبــايــا ويـفـتــح
أس ــواق ــا للنخاسة وت ـج ــارة الــرقـيــق!؟
ول ــو ك ــان «ج ـنــاح الـنـكــاح» هــو كــل ما
ّلفت أنظارهم في املسلسل ،هذا يعني
أنهم ارادوا أن يغيب عنهم املضمون
ال ـح ـق ـي ـقــي ومـ ــن خ ـي ــوط ــه األس ــاس ـي ــة
ت ـح ــري ــف الـ ـ ـق ـ ــرآن الـ ـك ــري ــم ،وت ـج ـن ـيــد
األطفال ،وتجارة االعضاء البشرية».
ويـ ـخـ ـل ــص« :أن ـ ـ ــا ك ـف ـن ــان ال تـعـنـيـنــي
ه ــذه ال ـتــداع ـيــات ،مــا يهمني أن يــرى
الجمهور الجهد املـبــذول ،وأن تصله
رســال ـتــي ف ــي عـمــل فـنــي جـمــع الـعــرب
لـتــوجـيــه ضــربــة تــوعــويــة فـكــريــة ضد
اإلرهاب».
هناء...

