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املسلسالت التارخيية
األمــــم كلــــها يف عصــــر التلفزيــــون ســــاول العــــودة إىل تراثهــــا
لتصوغه لألجيال حتى يطلع عليه األحفـاد ,وسـاول كـل األمـم أن
تلمــع تارخيهــا ,بــل وختــرتع تارخيًــا مــن العــدم يف بعــا األحيــان,
لتصور للنا

أنها تعود يف أصوهلا إىل أمم ذات حضارة وعلم وقوة,

وما تنتجه هوليود وشركات اإلنتاج العامليـة مـن أفـالم لرعـاة البقـر
أو ألمم اليونان والرومان ولفـرتات تـارخيهم املختلفـة يـرتي مـن قبيـل
التمجيد للتاريخ األوروبي وما يتبعه من حضـارة غربيـة أمريكيـة أو
غريها ,وهـم يف هـذا السـبيل يبـذلون األمـوال الطائلـة ويسـتخدمون
العقول اجلبارة إلخراج هذه النوعية من األفـالم أو املسلسـالت الـع
تهـــدم لتلميـــع ماضـــيهم ,وليـ ـ وزا لألمـــم قاطبـــة أنهـــم مـــن أهـــل
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احلضــارة ,وســواء كانــت تلــك حقيقــة أم تزييــف إال أنهــم حيــاولون
السيطرة على املاضي وطريقة عرضه كما سيطروا على احلاضر.
ويف األمــة اإلســالمية هنــاك حمــاوالت نــادرة إلنتــاج مسلســالت
تلفزيونيـــة تعـــا

بعـــا القضـــايا التارخييـــة وأكثـــر مـــا تــ ز تلـــك

املسلسالت واألفالم يف شهر رمضـان أكثـر مـن غريهـا ,واحلكـم
على تلـك املسلسـالت واألفـالم يصـعب أن يكـون إ اليًـا ,ولكـن
مـــن املالحـــد افتقـــاد الكـــثري منهـــا إىل مرجعيـــات املختصـــني مـــن
املــؤرخني ,وبالتــالي يقــع الكــثري مــن هــذه املسلســالت يف أخطــاء
وتشــويه للةقــائش التارخييــة ,أو صــياغة بعيــدة عــن الواقــع كــربط
املسلس ـل أحيانًــا بقصــة غــرام ,أو تزييــف حقــائش تارخييــة برهــدام
,تلفــة ,وتســتغرب كيــف تصــال بهــذا التشــويه املتعمــد ,فإدخــال
قصــص احلـــب يف املسلســـالت ال نـــراه إال يف املسلســـالت العربيـــة,
بينمـا جنـد قصصًـا جـادة وواقعيـة عنـد اآلخـرين ,ومـن املفــرتض يف
منتجي تلك املسلسالت أن يعودوا ألهل االختصـاص ألخـذ الفكـرة
واملراجعة والتصةيح .كما يستفاد من كُتاب احلـوار والسـيناريو,
إال أنــه ينبغــي التركــد علــى املراجعــات التارخييــة العلميــة ملثــل هــذه
املسلســالت كمــا يفــرتض يف حمطــات التلفزيــون اخلليجيــة وهــي
املســتهلك األول هلــذا النــوع مــن اإلنتــاج التلفزيــوني أن تشــرتط علــى
املنتجني ,مراجعة املختصني ملثل هذه املسلسالت قبل إنتاجها.
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وكمــا خيســر املنتجــون علــى املاكيــاج واملالبــس والــديكورات
آالم الدوالرات فإن من األوىل قبل كل ذلك بذل املـال يف تصـةيح
العمــل وتنقيةــه أوالً وهــذا لــيس صــعبًا ولــيس كــثريًا بــل هــو أول
اخلطوات الع ينبغي القيام بها.
وأنــا هن ـا ال أدعــو للةــد مــن هــذه املسلســالت بــل علــى العكــس
أدعــو للتكثيــف منهــا ولكــن بالشــروط الســليمة للروايــة والقصــة
الصـــةيةة ,وبالشـــروط الفنيـــة املمتـــازة الـــع ختـــرج العمـــل جيـ ـدًا
وحمببًا لألجيال حتى نكن ربطهم بتارخيهم ا يد الذي ال يوجد
عند أي أمة من األمم األخرى مثيالً له وأن تكـون تلـك املسلسـالت
وســائل بنــاء وسبيــب لألجيــال يف ماضــيها يــا يســاعد علــى بنــاء
حاضرها.



