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عبد اهلل هادي سبيت في إذاعــة لحج
قامت إذاعة لحج المحلية بإنتاج مسلسل عن حياة الشاعر والمناضل الوطني
الجسورعبد اهلل هادي سبيت  ،والذي سيُبَث خالل شهر رمضان الكريم  .حول
هذا العمل الدرامي الكبير تحدث األخ عادل مبروك  ،مدير عام إذاعة لحج قائ ً
ال:

أحجار على
رقعة الشطرنج

“ تتم اآلن عملية المونتاج بعد أن تم تسجيل جميع حلقاته  ،ونحن في إذاعة
لحج سعداء بأن نقدم هذا العمل الدرامي لهذا العام .
حلج  /متابعة  /جمال حممد ح�سني

امل�سل�سل يحكي ق�صة هذا املبدع منذ والدته
حتى وفاته عام 2007م  ،وقد ُبذل يف امل�سل�سل
جهد كبري من قبل طاقم عمل امل�سل�سل  ،ليخرج
ب�شكل ير�ضينا  ،نحن يف �إذاعة حلج.
وجلميع م�ستمعينا كذلك  ،كاتب ق�صة امل�سل�سل
هو الأخ عيا�ش علي حممد و�سيناريو وحوار الأخ
علي جعبل  ،املراجعة التاريخية حممود دايو
و�إخراج احمد حمبوب �سيف  ،ه�ؤالء �شكلوا
عنا�صر العمل املتكامل و�إن �شاء اهلل يكون امل�ستوى
الدرامي الذي ُخطط لهما”  .وي�ستطرد مربوك
قائ ًال :
“امل�سل�سل يتكون من  30حلقة حتكي كل

مراحل حياة املبدع عبد اهلل هادي �سبيت ،
كاملة ،قام بتج�سيد الأدوار جمموعة من الفنانني
املبدعني يف حمافظة حلج  ،منهم من عاي�ش
الراحل عبد اهلل هادي �سبيت وعا�صره وقر�أ عنه
 ،وقد اعتمدنا على م�صادر عدة عن حياة هذا
املبدع �أهمهما �أحاديث م�سجلة ب�صوت عبد اهلل
هادي �سبيت وهو يتحدث عن نف�سه و�إبداعاته ،
ونحن يف �إذاعة حلج نحر�ص �سنوي ًا على تقدمي
حياة مبدعينا  ،عرب الدراما و�سبق �أن قدمنا
ق�صة الفنان القدير ح�سن عطا  ،والفنان امللحن
�سعودي �أحمد �صالح ،كما �إننا حري�صون على
�أن نقدم مبدعينا حتى نحفظ ونوثق تاريخهم

^ عبد الله هادي سبيت

 ،وحتى ال يعبث به العابثون  .و�شكر ًا لكم يف
“روافد” و�أمتنى لكم التوفيق والنجاح “.
ُيذكر �أن �إذاعة حلج حر�صت هذا العام يف
الدورة الرم�ضانية على تقدمي برامج متنوعة تلبي
رغبة امل�ستمعني من كافة ال�شرائح �سواء بالربامج
الدينية �أو الثقافية �أو العلمية �أو برامج امل�سابقات
 ،والتي من �أهمها م�سابقة حتت ظالل الرتاث
وم�سابقة القر�آن الكرمي وم�سابقة الأطفال،
�إ�ضافة �إىل برامج �أخرى.
هذا و�ستقوم الإذاعة بتمديد فرتة الإر�سال كل
يوم خمي�س من �شهر رم�ضان من ال�ساعة التا�سعة
م�ساء �إىل الرابعة �صباحا .

ا�ستعداد ًا للمو�سم الرم�ضاين

الخريطة الدرامية تتغير كل لحظة ودلع النجوم مرفوض
ي�سابق امل�س�ؤولون عن �صناعة الدراما الزمن
لالنتهاء م��ب��ك� ًرا م��ن الأع��م��ال ال��درام��ي��ة التي
من املقرر عر�ضها يف املو�سم الرم�ضاين املقبل،
وذلك ل�ضمان الت�سويق الف�ضائي املتميز ولإنهاء
امل�سل�سالت دون الوقوع يف �أخطاء ب�سبب ال�سرعة
والعجلة·· وق���د ���ش��ه��دت خ��ري��ط��ة امل�سل�سالت
تعبريات عديدة مع بدء العد التنازيل للت�صوير،
ك��ان من �أهمها تبديل �أ�سماء النجوم وانتقال
امل�سل�سالت من منتج �إىل �آخ��ر �إذ مل تعد هناك
فر�صة للتهاون �أو الرتا�ضي مع دل��ع النجوم··
وحول هذه امل�سل�سالت والتعديالت التي �أجريت
عليها كان هذا التقرير·
البداية كانت مع م�سل�سل (هيما) الذي ارتبط
با�سم املنتج ال�سينمائي كرمي عبد العزيز والكاتب
بالل ف�ضل واملخرج �أحمد نادر ،ولكن ظروف كرمي
جعلته بف�ضل البقاء ك�أحد النجوم ال�سينمائية
لي�صور فيلمه اجلديد (الطريق الوحيد)· تعاون
فيه مع امل�ؤلف مدحت العدل بعدما ق��دم �ستة
�أفالم متتالية مع ف�ضل وهذا الأخري الذي يخو�ض
�أوىل جتاربه التليفزيونية  ،ر�ضخ للأمر الواقع
واختار ممث ًال �آخ��ر ًا لبطولة امل�سل�سل هو �أحمد
رزق مما تطلب تغيري املخرج �أي�ض ًا �إذ بقي �أحمد
جالل مع كرمي يف (الطريق الوحيد)·
هكذا �أ�سندت مهمة �إخراج (هيما) �إىل جمال
عبد احلميد ويدور امل�سل�سل حول مغامرة �شاب
من الإ�سكندرية يدعى �إبراهيم يحاول االنت�صار
على �صعوبات احلياة رغم الأزمات التي يواجهها
يف رحلة �شائكة مليئة باملفارقات ويراهن ف�ضل
على اجلر�أة لدى تناوله ق�ضايا ا�ستغالل النفوذ
وتكاثر الفا�سدين و�أزم���ة البطالة والعنو�سة
يف املجتمع امل�صري  ،ويبدو �أن موافقة رزق على
بطولة م�سل�سل تليفزيوين كانت نتيجة تراجع
�أ�سهمه �سينمائي ًا ،رغ��م �أن��ه ق��دم العام املا�ضي
فيلمني هما (التوربيني) و(ح��و���ش اللي وقع
منك) ،والأخ�ير مل يحقق الإقبال اجلماهريي
،رغم �إ�شادة النقاد به ويف ظل تغيريات ال�سوق
ال�سينمائية املتتالية بات اللجوء �إىل التليفزيون
مبثابة احلل امل�ؤقت ·
نف�س الأمر تكرر مع �شريف منري الذي جاء مع

القاهرة  /وكالة ال�صحافة العربية:

غادة عادل يف م�سل�سل (قلب ميت) بد ًال من �أحمد
عز ويا�سمني عبد العزيز امل�شغولني بال�سينما
وبعقد احتكار يربط الأول مع �شركة (�أو�سكار)
ومب�شروع بطولة ال�صرب·
و�إىل (قلب ميت) �أي�ض ًا انتقل املخرج جمدي �أبو
عمرية بعدما ت�أكد من ت�أجيل يحيي الفخراين
م�سل�سل (حكاية الأ�ستاذ جنيب) وانتقال الفنان
�إىل م�سل�سل ثان بعنوان (�شرف فتح الباب) الذي
يروي حكاية �أمني خمزن معروف بنزاهته ،لكنه
يرتكب خط�أ ف��ادح� ًا لتتغري حياته ر�أ���س� ًا على
عقب·
كذلك �أجلت �شركة (العدل جروب) م�سل�سل
�سمية اخل�شاب (�سليلة احل�سب والن�سب) �إىل
ال��ع��ام املقبل وك���ان �أب���و ع��م�يرة امل��ر���ش��ح الأول
لإخراج امل�سل�سلني· وبينما اهتمت �شركة (�سيرن
جي) بـ(قلب) �شريف منري تنازلت عن حق �إنتاج
م�سل�سل (طريق اخل��وف) مع غ��ادة عبد الرازق
مل�صلحة املنتج ح�سني �أب��و الذهب وهو �أم��ر بات
ً
،انطالقا
رائجا بني املنتجني يف الآونة الأخرية
ً
م��ن ك��ون املنتج ي�شرتي ح��ق الت�صرف يف �أكرث
من ن�ص ثم يختار امل�سل�سل ال��ذي ي��ود تقدميه
ويرتك لأبطال وم�ؤلفي الن�صو�ص امل�ؤجلة فر�صة
التفاو�ض مع منتجني �آخرين على �أن تدفع اجلهة
اجل��دي��دة للمنتج الأ���ص��ل��ي ك��ل التكاليف التي
تكبدها يف مراحل امل�شروع الأويل  ،وغال ًبا ينتقل
امل�سل�سل من جهة �إىل جهة �أخ��رى �سلمي ًا دون
مقابل ،خ�صو�ص ًا �إذا كان االتفاق الأول بني املنتج
وامل��ؤل��ف �شفهي ًا  ،كما ح��دث يف (نا�صر) عندما
تخلى املنتج �أحمد اجلابري عن العمل ،فذهب
ي�سري اجلندي �إىل املنتج حممد فوزي الذي �أحيا
امل�شروع ،م�ستعين ًا بالفنان جمال �سليمان ،وهذا
الأخري تخلى بدوره عن �شركة (اجلابري) التي
قدمته �أو ًال �إىل اجلمهور امل�صري و�أ�سندت مهمة
الإخراج �إىل با�سل اخلطيب ،وم�سل�سل (�أ�سمهان)
للتون�سي �شوقي املاجري·
�أخ�ير ًا انتقل امل�ؤلف حممد الغيطي واملمثلة
داليا البحريي ال��ل��ذان قدما م�سل�سل (�صرخة
�أنثى) مع املنتجة ناهد فريد �شوقي �إىل املنتجني
م�صطفي عبد العزيز ومم���دوح �شاهني ،وهما

�سيقدمان م�سل�سل (بنت من الزمن ده) الذي يدور
حول فتاة تتمرد على �أحد الأحياء الع�شوائية
،حيث ت�سكن  .كما تعاقد املنتجان لتقدمي م�سل�سل
فيفي عبده (ع��دّ ى النهار) للمنتج تامر مر�سي
الذي جنح خالل الأيام املا�ضية يف تكوين فريق
العمل و�إقناع نيكول �سابا ورزان مغربي بامل�شاركة
�أم���ام ���ص�لاح ال�سعدين يف م�سل�سل ي���دور خالل
حقبتي ال�ستينيات وال�سبعينيات ،را�صدً ا نك�سة
1967م ،والكل يف انتظار تعايف املخرج �إ�سماعيل
عبد احل��اف��ظ م��ن �أزم���ة �صحية �أملّ���ت ب��ه �أخ�ير ًا
ليبد�أ الت�صوير يف �أقرب وقت ممكن· كذلك انتقل
م�سل�سل (ليلة الر�ؤية) من �شركة (الباترو�س)
�إىل منتج �آخ��ر هو ح�سني ن��وح ال��ذي �أقنع ليلي
علوي ببطولة امل�سل�سل بعدما قدمت من قبل �أربع
�سنوات (بنت من �شربا) ومل يعار�ض ال�سيناري�ست
حممد ج�لال عبد القوي يف ه��ذا التغيري لكون
املخرجة بقيت رب��اب ح�سني التي قدمت معه
(الليل و�آخره) و(ح�ضرة املتهم �أبي)·
ولكن احللول مل تكن م�سعفة ليغيب العمل عن
رم�ضان القادم ،وير�صد حتوالت املجتمع امل�صري
يف ال�سنوات الع�شر الأخرية  ،ويتناول �أزمة ارتفاع
الأ�سعار وغياب القيم والأخالق ،ما قد ي�سهم يف
زيادة ن�سبة العنف·

^ شريف منير

أفراح صالح محمد
Afrahs@maktoob.com

“ �أحجار على رقعة ال�شطرجن”  ،كتاب للم�ؤلف “وليم غاي كار” ،
�صدر عن دار النفائ�س يف بريوت عام 1970م  ،وترجمه �إىل العربية
�سعيد جزائريل� ،أختتمه الكاتب بقول للنبي مو�سى عليه ال�سالم ،
خماطب ًا �شعبه�“ :أنا �أعرف متردكم وقلوبكم ال�صلبة� ،أنكم بعد موتي
تف�سدون وتزيغون عن الطريق الذي �أو�صيتكم وي�صيبكم ال�شر يف �آخر
الأيام”.
هذه الكلمات نرى �صدقها اليوم يف كل ما ي��دور حولنا من �شرور
و�آثام يرتكبها اليهود يف حق الب�شر جمع ًا ”..خيوطهم ال ت�صري ثوب ًا
وال يكت�سون ب�أعمالهم� ،أعمالهم �أعمال �إثم وفعل الظلم يف �أيديهم.
�أرجلهم �إىل ال�شر جتري وت�سرع �إىل �سفك الدم الزكي� .أفكارهم �أفكار
�إثم ،يف طريقهم اغت�صاب و�سحق .طريق ال�سالم مل يعرفوه ولي�س يف
م�سالكهم عدل ،جعلوا لأنف�سهم �سب ً
ال معوجة ،كل من ي�سري فيها ال يعرف
�سالم ًا”( ..ا�شعيا ـ الإ�صحاح .)59
وهكذا ابتد�أ كتابه الذي �ألفه يف (� )362صفحة واحتوى مدخل
للم�ؤامرة العاملية التي حدد جذورها يف ( ذلك اجلزء من الكون الذي
ندعوه” الفردو�س”  ،حني حتدى ال�شيطان احلق الإلهي يف �أن تكون
“كلمة اهلل هي العليا” وهكذا انتقلت امل�ؤامرة ال�شيطانية من جنات
َعدْ ن �إىل عاملنا الأر�ضي)..
تنقّل امل�ؤلف بعدها بني ف�صول الكتاب ( )18ف�ص ً
ال � ،شرح من خاللها
حركة الثورة العاملية ال�شيوعية والنازية وكيف بد�أت  ،ومن فكر بها
 ،ومن نفذها  ،ومن ما زال حتى اليوم ي�ؤثر ويحفز ويدعم وميول ما ً
ال
وفكر ًا م�ؤامرة ال�شيطان يف �إغواء النا�س وتوجيههم نحو ال�شر ،وال �شيء
دونه ..ويقول امل�ؤلف وليام كار �أن “ التوراة لي�ست �سوى ق�صة ال�شيطان
حني �أ�صبح �سيد العامل وجعل �أجدادنا الأولني يحيدون عن جانب اهلل
فت�أ�س�س(كني�س ال�شيطان) على الأر�ض وعندما ُبعث امل�سيح على الأر�ض
كان ال�شيطان حينها م�سيطر ًا على كل الب�شر الذين كانوا ي�شغلون املراكز
العليا يف العامل ،فف�ضح امل�سيح (كني�س ال�شيطان) وهاجم �أتباعه الذين
كانوا ي�سمون �أنف�سهم “اليهود”  ،لكنهم كاذبون ال يدينون بدين ،كما
�سمى كبار �صرايف النقود ـ وهم يرادفون كبار �أ�صحاب البنوك احلاليني
ـ والكتبة واملنافقني (الفري�سيني) �سماهم نورانيي ذلك الزمان”.
وقد قدم امل�ؤلف و�صف ًا دقيق ًا ـ تاريخي ًا ـ لكل الأحداث التي وقعت
منذ ع��ام 1784م عندما تبنى �أ�ستاذ ي�سوعي للقانون يف جامعة
(�أنغولد �شتات) ا�سمه �آدم وايزهاوبت� ،أرت��د عن امل�سيحية ليعتنق
املذهب ال�شيطاين ،فقام بتنظيم م�ؤ�س�سة (روت�شيلد) ملراجعة و�إعادة
تنظيم الربوتوكوالت القدمية على �أ�س�س حديثة متهيد ًا لكني�س
ال�شيطان لل�سيطرة على العامل ،والإع��داد لكارثة اجتماعية �شاملة
بطرق �شيطانية طاغية تق�ضي على اجلن�س الب�شري..
�آدم وايزهاوبت ر�سم هذا املخطط الذي يركز على تدمري جميع
احلكومات والأدي��ان عرب تق�سيم ال�شعوب (القطعان الب�شرية) �إىل
مع�سكرات متنابذة تت�صارع �إىل الأبد حول عدد من امل�شاكل التي تتولد
دومنا توقف ،اقت�صادية �سيا�سية ،عن�صرية واجتماعية وغريها..
ويقت�ضي املخطط ت�سليح هذه املع�سكرات بعد خلقها ،ثم يجري تدبري
“حادث” يف كل فرتة يكون من �ش�أنه �أن تنق�ض هذه املع�سكرات على
بع�ضها البع�ض  ،فت�ضعف نف�سها حمطمة احلكومات الوطنية وامل�ؤ�س�سات
الدينية .وجل�أ وايزهاوبت �إىل الكذب مدعي ًا وم�ستغ ً
ال ذوي القدرات
الفكرية الكربى والتفوق العقلي يف كل املجاالت والعلوم م�ؤ�س�س ًا بهم
حمف ً
ال ا�سمه(ال�شرق الأك�بر) ،ليكون مركز القيادة ال�سري لرجال
املخطط والذين ينفذونه با�ستعمال الر�شوة باملال واجلن�س للو�صول
�إىل ال�سيطرة على الأ�شخا�ص الذين ي�شغلون املراكز احل�سا�سة على
خمتلف امل�ستويات يف جميع احلكومات ويف خمتلف جماالت الن�شاط
الإن�ساين  ،وعندما يقع ه�ؤالء يف ال�شرك املن�صوب يحوطونهم بالعقد
من كل جانب وي�ستنزفونهم بالإبتزاز ال�سيا�سي �أو التهديد باخلراب
املايل �أو بجعلهم �ضحية ف�ضائح عامة كربى � ،أو �إيذاء ج�سدي �أو حتى
باملوت هم ومن يحبونهم..
“ �أحجار على رقعة ال�شطرجن”  ،كتاب جدير بالقراءة والتمعن ،لأنه
ال ي�ؤرخ للما�ضي واحلا�ضر بل يدق ناقو�س اخلطر منبه ًا ب�أن امل�ستقبل
�سيكون بيد ه�ؤالء اليهود ،و�أن ال�شر �سيعم العامل ،لكن احلقيقة التي
ن�ؤمن بها �أن ال �شر مطلق وال خري مطلق وال �سلطان لل�شيطان على الب�شر
�إال من اتبعه..

