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ثقافة وناس

ّ
على الشاشة في ظــل الــظــروف الصعبة وفــي زمــن نسيان القضية المركزية والــغــرق في
وحول الطائفية ،استعادت قناة «الميادين» أعمال الرسام الفلسطيني الشهير على طريقتها الخاصة،
ّ
يستمر البرنامج لمدة عام
واستكشفت خلفيات رسومات الشهيد في فيديوهات قصيرة ،على أن

«حنظلة» يعيد تصويب البوصلة

غزة  -عروبة عثمان
نجح الشهيد ناجي العلي ( 1937ـ ـ
 )1987في نحت حنظلته في ذهنية
املـ ـق ــاوم ال ـع ــرب ــي ،وم ـض ــى .انـسـحــب
ّ
خ ـل ــف الـ ـسـ ـت ــار ،ف ـي ـم ــا ظ ـ ــل حـنـظـلــة
الـثــائــر شــاهـدًا على سـهــام التطويع
ُ
وال ـت ـط ـب ـي ــع الـ ـت ــي ت ـ ـغـ ــرز ت ـب ــاع ــا فــي
ال ـج ـســد الـفـلـسـطـيـنــي وال ـع ــرب ــي28 .
ع ــام ــا مـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى اس ـت ـش ـه ــاد رس ــام
الـكــاريـكــاتــور الفلسطيني ،مــن دون
أن يقفز حنظلة عن أعوامه العشرة.
أخـ ـيـ ـرًا ،اس ـت ـع ــادت ق ـنــاة «امل ـي ــادي ــن»
ح ـن ـظ ـل ــة ب ــرم ـ ّ
ـزيـ ـت ــه الـ ـس ــاطـ ـع ــة فــي
برنامج يحمل العنوان ذاته.
ه ـكــذا ،انـطـلــق ي ــوم الجمعة برنامج
«حـنـظـلــة» (إخ ـ ــراج يــوســف مغنية)
إلسقاط هذه األيقونة الحاضرة في
جـمـيــع رسـ ــوم الـعـلــي عـلــى األحـ ــداث
ّ
خضم
الجارية اليوم ،خصوصًا في
امل ـشــاريــع ّ الـفـتـنــويــة .ه ــذا الـبــرنــامــج
الـ ــذي ي ـمــثــل ع ـص ــارة ع ــام ك ــام ــل من
الـبـحــث وق ـ ــراءة م ــا وراء «حـنـظـلــة»،

ّ
مخيلة عائلة
كان أشبه بحلم داعب
ـي ،قـبــل أن يـتـحـ ّـول إل ــى حقيقة
الـعـلـ ّ
وت ـت ـب ــن ــاه الـ ـقـ ـن ــاة .رأت امل ـح ـط ــة فــي
املـشــروع «إع ــادة تأكيد أن الثوريني
عـ ـ ـل ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ال ي ـس ـك ـت ـه ــم
ّ
ّ
الرصاص ،وأن األيقونات التي أطرت
قضايانا ،كحنظلة ،ال ت ــزال جاهزة
للمواجهة الثقافية والفنية في وجه
املتآمرين».
ّ
وم ـث ـل ـم ــا ق ـ ــال ال ـع ـل ــي بـ ـ ــأن «ق ــوان ــن
ال ـط ـب ـي ـعــة ال ت ـن ـط ـبــق ع ـل ــى حـنـظـلــة

اقتضاب ّ
حلقات
مدة
ّ
البرنامج ولكنها تكثف
الفكرة والرسالة

فيلم تحريك
«أميرة الروم» تصالح الفكاهة والتثقيف
زينب حاوي
ّ
مطلع األسبوع املاضي ،دشن العرض
األول لفيلم الرسوم املتحركة «أميرة
الـ ــروم» أم ــام نخبة مــن املتخصصني
وامل ـث ـق ـف ــن ع ـل ــى مـ ـس ــرح «رسـ ـ ـ ــاالت».
مـنــذ ذاك ال ـحــن ،يـلـقــى الـعـمــل رواج ــا
عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل« .أم ـ ـيـ ــرة
الـ ـ ـ ــروم» ( 75دق ـي ـق ــة) الـ ـ ــذي ي ـع ـ ّـد مــن
أضخم اإلنتاجات العربية في مجال
«الـ ـتـ ـح ــري ــك» ( ،)Animationيـجـمــع
الفكاهة بالتثقيف .استغرق انجازه
نحو سنتني ونصف سنة على أيدي
فـ ــريـ ــق م ـت ـخ ـص ــص يـ ـص ــل إل ـ ــى 100
ش ـخ ــص .ال ـش ــري ــط ال ـث ــاث ــي األب ـع ــاد،
واملشغول بتقنيات عالية ،عبارة عن
إن ـت ــاج مـشـتــرك ب ــن «جـمـعـيــة كشافة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـهـ ـ ــدي» و«مـ ـ ــركـ ـ ــز بـ ـي ــروت
الدولي لإلنتاج الفني» بالشراكة مع
مؤسستني منفذتني إيــرانـيـتــن ،هما
«هفت سنگ» و»سلوك أفالكيان».
القصة باختصار تعيدنا إلــى القرن
الـتــاســع امل ـي ــادي ،وتـحــديـدًا إل ــى عــام
 ،842فــي ظــل الحكم البيزنطي حيث
سـيــادة القيصر الــذي تقطن حفيدته
«م ـل ـي ـك ــة» م ـع ــه .هـ ــذه ال ـس ـي ــدة كــانــت
ت ـش ـغ ـل ـهــا دومـ ـ ــا حـ ـ ــاالت ال ـظ ـل ــم ال ـتــي
يعانيها الناس ،وهي ال تنفك تمارس
واجـبــاتـهــا الــديـنـيــة فــي الكنيسة .في
ال ـق ـص ــة ،ت ـح ـلــم م ـل ـي ـكــة ب ــأن ـه ــا سـتـلــد
«املـ ــوعـ ــود» ،أي اإلم ـ ــام امل ـه ــدي ال ــذي
سـيـنـشــر ال ـع ــدال ــة ف ــي ال ـع ــال ــم .تنتقل
مـ ـلـ ـيـ ـك ــة إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـن ـ ـخـ ــاسـ ــة فــي
بغداد بعد غــزو املسلمني لبيزنطية،
وتتخفى ّ
بزي خدم ثم تنتقل إلى دار

اإلم ــام ال ـهــادي ال ــذي سيصبح الحقًا
زوجـ ـه ــا وي ـص ـي ــر اس ـم ـه ــا «ن ــرج ــس»
وتنجب «املهدي املنتظر».
ال ـف ـي ـل ــم الـ ـ ـ ــذي ي ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى ح ـقــائــق
ت ــاري ـخ ـي ــة دق ـي ـق ــة وم ــوثـ ـق ــة بـحـســب
الـقــائـمــن عـلـيــه ،ي ـع ـ ّـول عـلـيــه املنسق
ال ـعــام للفيلم واملــديــر ال ـعــام لـ«مجلة
مهدي» (الصادرة عن كشافة املهدي)
ع ـب ــاس شـ ـ ـ ــرارة ،ب ـك ــون ــه ي ـت ــوجــه إل ــى
األطفال والناشئة .هذه الفئة التي كما
يـقــول ل ــ«األخ ـب ــار» تـغـيــب اإلنـتــاجــات
املماثلة عنها ،فيحظى الكبار باألعمال
السينمائية .واستطاع فريق «أميرة
الروم» بحسب شرارة مضاهاة الغرب
الذي «كان يحتكر الحرفية والجودة».
وبـ ـخ ــاف اإلنـ ـت ــاج ــات األخـ ـ ـ ــرى ،ه ــذا
العمل سيطاول شــرائــح أوس ــع كبارًا
وصغارًا .ولدى السؤال عن إمكانية أن
يشكل العامل الديني في قصة الفيلم
عائقًا ،يلفت إلى أن العمل ال ينضوي
ت ـحــت «م ـف ـهــوم ع ـقــائــدي م ـغ ـلــق» ،بل
ينطوي على تعدد األديان والثقافات،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي
واإلسالمي .وهو برأيه ،يعطي رسالة
ل ــأط ـف ــال ل ـت ـق ـبــل ال ـث ـق ــاف ــات األخ ـ ــرى
ويـغــرس داخلهم مفاهيم «التعايش
وال ـتــاقــح بــن األدي ـ ــان» فــي مــواجـهــة
حملة «لغة التكفير واالنـغــاق» التي
تسود اليوم .وبحسب شــرارة ،يجري
الـتـفــاوض مــع أصـحــاب ال ـصــاالت في
لبنان ،وتوصلوا إلى اتفاق مع Circuit
 ،Empireوبــاعــوا حقوقه حصريًا في
الـ ــدول الـعــربـيــة .وي ـف ـتــرض أن يـطــرح
العمل في منتصف الشهر املقبل في
الصاالت اللبنانية.

ألنه استثناء» ،يبدو البرنامج الذي
ّ
ومتفردًا
يحمل توقيعه استثنائيًا
أي ـضــا ،خـصــوصــا أن فــريـقــا محترفًا
م ـ ـكـ ـ ّـونـ ــا مـ ـ ــن بـ ــاح ـ ـثـ ــن ومـ ـخ ــرج ــن
وفنيني غاص في خلفيات رسومات
الشهيد الكاريكاتورية (بحث ّ
املدون
خ ـض ــر سـ ــامـ ــة) ،وان ـت ـق ــى م ـن ـهــا مــا
يـتــواءم مــع أح ــداث الـيــوم .يبدو هذا
الفريق مهتديًا إلى معظم البصمات
الـتــي طبعت مـخــزون عـمــل الشهيد،
ّ
إذ سـ ـ ــار عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــط ن ـف ـس ــه الـ ــذي
ّ
خ ــط ف ـيــه ال ــرس ــام ع ـب ــارات ــه ال ـكــاويــة
ع ــن االس ـت ـب ــداد وال ـخ ـضــوع الـعــربــي
ل ــأن ـظ ـم ــة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة .بـصـيـغــة
م ـت ـحـ ّـركــة ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ــرس ــوم ــات
ّ
وال ـخ ــط ،ينثر الـفــريــق روح الشهيد
على الشاشة.
ورغم اقتضاب ّ
مدة حلقات البرنامج
الـتــي ال تـتـجــاوز ال ــواح ــدة دقيقتني،
غ ـيــر أن ـه ــا ت ـت ـمـ ّـيــز بـتـكـثـيــف ال ـف ـكــرة
وال ــرس ــال ــة .فـقــد نـجــح املـنـتــج املنفذ
لـلـبــرنــامــج (ش ــرك ــة )Mentis Plusفي
إنـ ـت ــاج خ ـل ـطــة م ـت ـكــام ـلــة ع ـل ــى درب

الشهيد مــن ناحية الكتابة وتنفيذ
الرسوم (فاطمة قصير وهالة سلوم)،
مــع إضـفــاء عنصر التفاعل الحركي
عليها .هذه التجربة الجديدة الالئقة
ب ـقــامــة ال ـع ـل ــي ،اع ـت ـبــر ن ـج ـلــه خــالــد،
أنـهــا سـتـ ّ
ـؤســس ملــرحـلــة فـنـ ّـيــة مهمة
ّ
فــي حفظ إرث وال ــده ا ًملـقــدر بحوالى
 15أل ــف رس ـمــة ،إض ــاف ــة إل ــى تــوريــث
مــواق ـفــه ال ــرادي ـك ــال ـي ــة لـلـمـشــاهــديــن،
ت ـح ــدي ـدًا ل ــأج ـي ــال الـ ـص ــاع ــدة .على
ص ـع ـيــد ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،ل ــم يـنـحــرف
ال ـب ــرن ــام ــج ع ــن ش ـخ ـص ـيــات ال ـع ـلــي.
ف ــي أول ـ ــى ح ـل ـقــاتــه ،ت ـن ــاول «فــاطـمــة
العذراء» التي تحمل جنني «الثورة»،
ّ
بـعــدمــا قـتــل ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي كــل
الرجال.
ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد ال ـ ـ ــذي ي ــرافـ ـق ــه نـحـيــب
ّ
حقيقي
النساءُ ،يحيلنا على بعدين
ومجازي لقتل االحتالل اإلسرائيلي
الـ ــرجـ ــولـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة .إذ ت ـ ـبـ ــرز فــي
خلفية املشهد عـبــارة «ال لــأبــوات»،
وتحديدًا ّ
األب األصــل للفلسطينيني
«منظمة التحرير الفلسطينية» التي
يشعر أبناؤها اليوم أنهم في حالة
ُي ـت ــم واضـ ـح ــة ،ب ـعــدمــا ان ـحــرفــت عن
بوصلتها.
ّأم ــا فــي الحلقة الـثــانـيــة ،فـقــد حاكت
الرسوم الدور الصهيوني في تأجيج
الفتنة الطائفية في املنطقة العربية.
صــاحــب «حـنـظـلـ َـة» على
وك ـمــا س ــار ّ
مسار واحــد أنــه «ليس من حق أكبر
رأس أن يوقع على اتفاقية استسالم
وتنازل عن فلسطني» ،هكذا ،سيكون
بــرنــامــج «حنظلة» كالبوصلة التي
تشير دائمًا إلى فلسطني.
«حـنـظـلــة» يــومـيــا عـلــى «امل ـي ــادي ــن» خــال
نشرات األخبار

تلفزيون
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قرن على اإلبادة

ّ
يخصص برنامج «بال حصانة»
ّ
غدًا ( )21:15الذي يقدمه جان عزيز
ويعرض على قناة  otvللحديث عن
مئوية اإلبادة األرمنية واملجاعة،
ويستضيف كريم بقرادوني وحبيب
افرام .هل ما حصل كان من التاريخ
أم من الحاضر؟ من يضمن عدم
تكرار املذابح؟ من يحمي األقليات في
املنطقة اليوم؟

هيفا مرتين في رمضان
يبدو أن هيفا وهبي (الصورة)
ّ
ستطل في رمضان املقبل بمسلسلني
دفعة واحدة .بعدما تعرقل االنتهاء
من تصوير مسلسل «مولد وصاحبه
غايب» (تأليف مصطفى محرم
وإخراج شيرين عادل) ألشهر ّ
عدة،
ّ
صورت صاحبة «بوس الواوا»

مشاهدها املتبقية .وفي الوقت نفسه،
ّ
تصور هيفا حاليًا مسلسل «مريم»
(كتابة أيمن سالمة وإخراج محمد
علي) الذي سيجمعها مع خالد
النبوي (األخبار .)2015/1/8

سلوم حداد في بيروت
كشفت بعض املصادر لـ «األخبار»
سلوم ّ
بأن ّ
حداد سيتوجه خالل
األيام املقبلة إلى لبنان لتصوير
ً
مشاهده األولى بطال ملسلسل
ّ
«العراب» (سيناريو وحوار حازم
سليمان ،إخراج املثنى صبح ،إنتاج
سما الفن) .وكان ّ
حداد بدأ أخيرًا
في دمشق تصوير دور البطولة
في مسلسل شامي بعنوان «صدر
الباز» (فكرة طارق مرعشلي ،معالجة
درامية مروان قاووق ،إخراج تامر
إسحاق ،ومن إنتاج شركتي «الرجا»
والـ «بارون») سيعرض في رمضان
املقبل ،ليكون ثالث أعمال النجم
السوري ملوسم دراما  ،2015إذ
شارك مطلع العام الحالي في بطولة
«في ظروف غامضة» (تأليف فادي
قوشقجي ،إخراج املثنى صبح،
وإنتاج سما الفن).

هبة خارج «ذا فويس»

ّ
بعد تأهلها في الحلقات السابقة
من «ذا فويس» بنسخته الفرنسية
ووصولها إلى مرحلة النصف
نهائية ،خرجت املغنية اللبنانية
هبة طوجي ّأول من أمس من العمل
التلفزيوني الذي يعرض كل سبت
على قناة .Tf1

صابر الرباعي «ذهاب
وعودة»

ّ
سجل الفنان التونسي صابر
الرباعي شارة مسلسل «ذهاب
وعودة» (تأليف عصام يوسف
وإخراج أحمد شفيق) الذي يلعب
بطولته املمثل املصري أحمد السقا،
ومن املتوقع عرض العمل الدرامي
في رمضان املقبل.

