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حياة الفهد تتألق مع مجموعة بارعة 
من املمثلني في أكثر أعمال املوسم إثارة

محمد بسام احلسيني

ال شــك ان «ســيدة الشاشة 
اخلليجيــة» حيــاة الفهد كانت 
تــدرك وهــي تدرس ســيناريو
الــذي تعرضــه «أم هــارون» 
«أم بــي ســي» حصريــا أنهــا 
تدخل مســاحة جدلية وحرجة 
لتواجه اتهامها بالتطبيع كونها 
تتطرق إلى قضية قومية بهذه 

احلساسية.
لكنها ضربت أكثر من عصفور 
بحجر، بانتقائها موضوعا مثيرا 
ُيخــرج األعمــال احلقبوية من 
مســاحتها التقليديــة الى أرض 
جديدة ومثيرة هي عالم الطائفة 
اليهوديــة في اخلليــج في أدّق 
مرحلة بتاريخ الشرق االوسط 
واملتمثلــة بإعــالن قيــام دولة 
االحتالل عام ١٩٤٨، وفي الوقت 
نفســه اســتعادت «أم سوزان» 
بأفضــل ما ميكــن بريقا كان قد 
َخَفــَت نوعًا ما خالل الســنوات 
املاضيــة مــن خــالل سلســلة 
اختيارات غير موفقة او اعمال لم 
ُتنجز كما يجب.. فحققت صدمة 
إيجابية منتظرة منها جلمهورها 

العريض.
املسلســل مثير من مشــهده 
االفتتاحي الطويل بتلك العبارات 
التي قدمتها حياة الفهد بصوتها 
املعبــر.. والــذي نقلــه املخرج 
بأسلوب اللقطة الواحدة املتصلة 
رت  في محاكاة ألفالم عاملية ُصوِّ

حديثا.
والعمل هــو األول من نوعه 
بني املسلسالت اخلليجية الذي 
نرى فيه هذا االئتالف املجتمعي 
بــني الرمــوز الدينية: املســجد 
والكنيســة واملجمــع (الهــالل 
والصليب وجنمة داود).. حيث 
يتجاور املال والكاهن واحلاخام، 
ويتــزاور الناس ويتعايشــون 
ويتشــاركون االفراح واألتراح، 
ومعظم ابنائهم قد ولدوا على يد 
الداية «أم هارون» التي تعرف كل 
شيء عن كل بيت وكل شخص.

يبــدو األمــر «خشــنًا» على 
أســماع شــريحة واســعة مــن 
اجلمهــور نتيجــة الربــط على 
مدى عقود طويلة بني  اليهودية 
والصهيونيــة، وكأنهما وجهان 
لعملة واحدة رغم الفوارق بينهما، 
وهو ما يحاول املسلسل، كما يبدو 
فــي حلقاته االولــى، ان يبّينه، 
فضال عــن محاولة إظهار احلب 
كمفهــوم إنســاني يتجــاوز كل 

حدود.. ومع ذلك، نرى «ام هارون» 
اليهوديــة التــي تزوجــت مســلما 
تعارض تكــرار التجربة بني محمد 
(محمد العلوي) ابــن املال وراحيل 
(روان مهدي) ابنة احلاخام اللذين 
ولــدا علــى يديهــا، واالمر نفســه 
بالنســبة جلبر املسلم (فؤاد علي) 
ومرمي (فاطمة الصفي) املسيحية، 
واملفاجــأة أن بومحمــد يقبل طلب 
يد ابنة احلاخــام البنه لكن األخير 

يرفض ويعّنف ابنته.
صورة التعايش هذه التي تقف 
منغصاتها بني الديانات الثالث عند 
حــدود املشــاكل العادية بــني أبناء 
املجتمع الواحد تأخذ منحنى خطيرا 
مع اعالن قيام دولة اسرائيل، فتتوتر 
االجواء وســط تردد بعض اليهود 
بــني احللــم بـــ «األرض املوعودة» 
والبقاء في االرض التي ولدوا فيها 
ولم يعرفوا غيرها وحماس البعض 
اآلخــر ضمنًا للمشــروع... ال تأخذ 
االمور اال وقتــا قصيرا حتى ُيفتح 
صندوق الشرور بدءا بجرمية غامضة 
اســتهدفت رجال يهوديا تتجه فيها 
أصابع االتهام الى املال بومحمد دون 
مبرر رغم ان الكاهن يرجح ان تكون 
اجلرمية فتنة وراءها البريطانيون 
انفســهم  اليهــود املتعصبــون  او 
لتســريع خيار الهجرة، حتى امور 

ال تخلــو احللقــات االولــى من 
تلميحات شكسبيرية منطية تعيدنا 
الــى «تاجر البندقيــة» وغيرها من 
األعمال باإلشارة الى بخل احلاخام او 
إقدام ابنه عزرا (نواف النجم) على 
بيع حلم الذبائح امليتة للمسلمني في 
عرس جبر.  وتسير وتيرة األحداث 
بإيقاع سريع ال يترك اي مجال للملل، 
وبالتزامن مع التطورات السياسية 
تتوازى املوضوعات االنسانية بشكل 

احلياة الصغيرة كاستبدال احلليب 
مبشروب كحولي عن طريق اخلطأ 
في ســوق اليهود تتحول الى مبرر 
للتنابز. تندلــع التظاهرات املنددة 
بإسرائيل والصهاينة ومجازرهم مثل 
دير ياســني،  ويبدأ جمع التبرعات 
لفلسطني، وتتسرب الصحف العبرية 
التحريضية الى الشــباب اليهود.. 
الفتنة تطل برأسها، والسياسة تفسد 

اجليرة وتلوث نقاء املجتمع.

متناغم، تلعب كاريزما «الكاســت» 
دورا مهما فيه.

التمثيل
متثيليــًا، تــؤدي الفنانــة حياة 
الفهد الدور بحب واضح للشخصية 
وتلقائية كاملة واملسلسل حتمًا عمل 
مــن أعمالها الكبيــرة واملثيرة التي 

سنذكرها طويًال.
قت «أم ســوزان» ومعها  وقد ُوفِّ

فريق املسلسل باختيار «الكاست»: 
عبداحملســن النمــر يتعملــق بدور 
احلاخام داود ويتقمص الشخصية 
شــكال واحساســا واداء، فؤاد علي 
يقدم افضل ادوار مسيرته حتى اآلن 
ويواصل التطور، محمد العلوي يتابع 
تألقه وجنوميته، ونواف النجم ناجح 

في شخصية عزرا.
على الصعيد النســائي، تنافس 
رباعي داخلي في املسلسل بني فاطمة 
الصفي التي تلعب دور «مرمي» الشابة 
املســيحية امللحة على مالحقة جبر 
(فؤاد علي)، ورفقة (فرح الصراف) 
زوجة عزرا (نواف النجم)، وروان 
مهدي التي تؤدي بجرأة دور راحيل 
في اقترابها من محمد حلدود املالمسة، 
ثم مفاجأة املسلسل آالء الهندي بدور 
زنوبة الشــابة التي كبرت مع عقدة 
مــوت والدتها احتراقــا أمام عينيها 
وهي طفلة، ما كان له االثر النفسي 
عليها وعلى تصرفاتها التي تتســم 
بالبالهة والتطفل، مســببة املشاكل 

ملن حولها.
نصٌّ َدِسم

على مستوى النص، نحن أمام 
قصة جريئة وجميلة، وان كنا ال نعلم 
مدى انطباقهــا بكل تفاصيلها على 
الواقع التاريخي في مجال تندر فيه 

الدراسات واملراجع، اال انه ومن 
الناحية الدرامية تشير احللقات 
الســت االولى بوضوح الى اننا 
نتابع عمال مهما ودسما مبادته. 
وجتعل احداث السيناريو املعد 
جيــــدا لكل مشهد رونقا، فتكاد 
ال جتد مشهدا واحدا يطغى عليه 
امللل او يشذ عن اإليقاع السريع.
بعــض احلــوارات، الســيما 
السياسية، تبدو ثقيلة او معاصرة 
وتنقصها احيانا الطبيعية، لكن 
ق املؤلفان علي ومحمد  باملجمل ُوفِّ
شمس في ان يقدما لنا واحدا من 
أهم اعمال املوسم وأكثرها جاذبية 

حتى اآلن.
ملسات إخراجية

ولم يكن من املمكن ان يحظى 
مسلســل «أم هــارون» بهــذه 
االنطالقــة القويــة لــوال متتعه 
أيضــا بإخراج حيــوي، املخرج 
العــدل خالــف  الشــاب محمــد 
التوقعات ـ كونه مســتجدا على 
الدراما اخلليجيةـ  بنجاحه الكبير 
وأضاف ملسات جديدة على هذا 
النســق من االعمــال التاريخية 
والظــالل  االضــاءة  مســتغال 
واملجاميع الى جانب جناحه في 
نقل االحساس باجلو الديني في 

ثالث بيئات مختلفة.
فــي النهايــة، اخترنــا بــدء 
سلسلتنا النقدية السنوية التي 
تقدمهــا «األنبــاء» عــن االعمال 
الرمضانيــة مــع مسلســل «أم 
هــارون» ألنه عمل اتســم قرار 
تنفيذه بحرية وشجاعة في نقل 
جتارب مجموعة من البشر كانوا 
يعيشــون على هذه االرض قبل 
عقود بحســناتهم وســيئاتهم، 
كهــم، كمــا اي فئة اخرى،  وُحترِّ
الدينيــة والقومية،  مشــاعرهم 
فيهــم املعتدلــون الطيبون كما 
املتعصبون واالشرار.. والسؤال 
املهــم: عنــد اي حــدود يجب ان 
تتوقف هذه املشــاعر فال تنفلت 
لتكون وباًال ونقمة وفتنة تدمر 
نســيج املجتمــع؟ وهــل ميكن 
للتسامح الديني ان يكون درعا 
واقية في املستقبل ملن يتعلم من 

دروس التاريخ؟
في طريقــه لالجابة عن هذه 
االســئلة، يحقــق مسلســل «أم 
هــارون» صــورة إيجابية على 
مســتوى التغييــر املطلوب في 
مواضيع الدراما اخلليجية حتى 
التاريخيــة منها ويتحرى احلق 

واجلمال.. وهما غاية الفن.

«أم هارون»..
صدمة إيجابية للدراما اخلليجية

الكاتبان البحرينيان محمد وعلي شمس

فريق مسلسل «أم هارون»

املشهد األول األطول والذي صور بأسلوب اللقطة الواحدة حيث نتعرف على 
من اللمحات اإلخراجية املميزة في العملالداية «سمحة» أم هاروناملجتمع بعيون أم هارون وصوتها وكأن عدسة الكاميرا هي عينها خالل جتولها

رموز الديانات السماوية الثالث حاضرة في املسلسل

محمد العلويفرح الصرافاملخرج محمد العدل آالء الهندي


