
15
فنـوناالحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠

التنبؤ باملستقبل في األعمال العربية.. فن ممنوع رقابيًا أم مجهول جماهيريًا؟
أميرة عزام

@amira٣zzam

الكثير من األفالم األميركية 
والعامليــة أعطــت تصــورات 
مختلفــة عــن نهايــة العالــم 
وإن  للمســتقبل،  وتنبــؤات 
كانــت بعيــدة او قريبة ولكن 
اهتمامنا بالطرح العربي ليس 
بــذات القــوة، فدائمــا ما كنت 
اتســاءل: «لم ال جنــد في فننا 
العربي أعماال تتنبأ باملستقبل، 
كمسلسالت حقيقية أو كرتونية 
تعمل على التوقعات باملستقبل 
القريب والبعيــد وليس فقط 
علماء او خبراء استراتيجيني، 
ليــس فقط كنوع مــن اخليال 
العلمي وامنا للتشجيع الدراك 
ما يفكر ويخطط به اآلخرون مما 
ميكن ان يحدث لتفادي احلروب 
الڤيروسية واملآزق التي نعيش 
بهــا اآلن ومنلــك تخوفا كبيرا 
من املســتقبل، فهنــاك العديد 
من القصــص والروايات التي 
ســبقتنا بعشــرات السنوات 
التقدمية لالمام، وتشبه الواقع 
احلقيقــي وليس مــن محض 
اخليــال. فالكاتــب واخلبيــر 
الشــهير د.مصطفــى محمود 
توقع منذ الســتينيات وجود 
الهواتف النقالة وايضا انشغال 
كل شــخص بهاتفه وان كانوا 

معا.
وفي رمضــان املاضي، قدم 
الشــريف)  الفنــان (يوســف 
مسلســل «النهايــة»، كعرض 
لتنبؤ بحال املســتقبل، ولكنه 
حمــل فكرا خياليا قويا، وأخذ 
فترة مستقبلية بعيدة، بغض 
النظــر عــن بعــض العيــوب 
االخراجيــة الواضحــة، اال ان 
مختلف االجيال استحســنت 
الفكــرة اجلديدة وعاشــت مع 
احللم العربي بالعيش مستقبال 
في القدس ووصل االمر سياسيا 
بعــد فنيا الســتنكار االحتالل 
للعمل الفني وهو ما اكد جناحه.. 
كما ظهــر تنبؤ لظهور جماعة 
«داعش» في فيلم «اجلزيرة»، 
ولكنه أظهر ذلك بشكل صغير.

فهل سيختفي مثل هذا الفن 
لكون أميركا سببا في وجوده 
وتشكيله هو واملستقبل الفعلي 
بشــكل ما؟ أم أننا مازلنا غير 
واعني بالدرجة الكافية لتوظيف 

اخلبرة والعلم للتوقع والتنبؤ 
باألحوال املســتقبلية؟ واالهم 
من العمل هــو كيفية مواجهة 
االحداث املستقبلية السيئة من 
جهة واالســتفادة من التطور 
احلســن من جهة اخرى، فهل 
يــدرك عاملنا العربــي والفني 
خاصة الى اين نحن ذاهبون؟ 
وهــل نتوقــع طفــرة فنيــة 
مســتقبلية مــع زيــادة اعداد 
الطواقــم الفنيــة مــن ممثلني 
وفنيني ام ان املشــكلة مازالت 
في الكاتب ونصوصه واملخرج 
وامكاناتــه االنتاجية واملنتج 

ورغباته التجارية؟
أم ألن الرقابــة العربية هي 

ما متنع ظهور هذا الفن؟
وعلــى اجلانب اآلخر، لم ال 

جند فنا كرتونيا بشكل جديد 
وليــس فقط امتداد لألشــكال 
القدمية وإعادة حلقاتها، أو أخذ 
األعمال األجنبية وعرضها وإن 

متت دبلجتها؟
فلماذا نــدع أطفالنا العرب 
يشــاهدون األعمــال األجنبية 
التي حتمــل التفاصيل والفكر 
األجنبــي دون مراجعة منا اذا 

كان يصلح او ال؟
وإن ظهــر تضييق ســقف 
احلريــات فيمــا مضــى، فإلى 
أيــن نتوقع أن يصل ويشــمل 
في الفتــرات املقبلــة، للوطن 
العربي بشــكل عــام واخلليج 

بشكل خاص؟
فلم ال نرتقي بالفن واألعمال 
والصناعات الفنية بشكل يسمح 

لنا مبنافسة أعمال العالم، وال 
نظــل منغلقــني على أنفســنا 
بأفكارنا، او نخرج للعالم لنكون 

مجرد تابعني له؟
فهــل نتوقــع أن جند دراما 
جديدة أفضل إنتاجيا وفكريا 
وقصصيا مما فعله (يوســف 

الشريف) او غيره؟
هل نتوقــع ان جند أحداثا 
دراميــة تناقــش الوضــع في 
املستقبل القريب عربيا بخالف 
القــدس وفلســطني  مشــكلة 
والنــزاع على العالــم العربي، 
ولكن أيضا التطرق ملشــكالت 
التلوث البيئي والطقس واألمور 
البيئية هل سيكون لها نصيب؟
الكتــاب واملنتجون  فأيــن 
ليقدمــوا لنــا ما يفتــح العقل 

ويبعدنا عن بعض ما يعرض 
حاليا؟!

عائلة سيمبسون 

الرســام «مــات غرينينــغ» 
انبثقــت من عنده فكــرة عائلة 
سيمبســون عندما كان في بهو 
جيمــس بروكــس وأطلق على 
الشخصيات التي رسمها أسماء 
أفراد عائلته، واستخدم اسم بارت 
بدال من اســمه، لتظهر بعد ذلك 
تلك العائلة ضمن برنامج تراسي 
أوملان في تاريخ ١٤ أبريل ١٩٨٧، 
ثم بدأ بنشر املسلسل في تاريخ 
١٧ ديسمبر ١٩٨٩ مع وجود عدة 
شخصيات صغيرة وكبيرة إلى 
جانب اخلمس أفراد األساسيني 

بالعائلة.

الكرتوني  استمر املسلســل 
الشــهير عائلة سيمبســون في 
إبهار اجلميع، بقدرته على توقع 
األحداث قبل وقوعها بسنوات، 
وقــد أصبــح مــن املعتــاد عند 
حصول أي حدث عاملي، أن يذهب 
متابعو املسلســل إلى احللقات 
القدميــة ملعرفــة مــا إن كان مت 
التحدث عن هذا األمر مسبقا، كان 
آخرها اإلدعاء بأن حريق كنيسة 
نوتردام قد ورد في املسلسل ولو 
بطريقة غير مباشرة، وقبل أيام 
قليلة، ادعى متابعو املسلسل بأن 
الناشطة البيئية «غريتا تونبرغ» 
قــد ظهرت في املسلســل أيضا، 
وقالــوا إن ذلك قد حدث منذ ١٠ 

سنوات.
وكما تنبأ املسلسل الكرتوني 

بأحداث ٩ ســبتمبر، تنبأ ايضا 
بانفجار مرفأ بيروت، حني يظهر 
في إحدى حلقاته «هومر»، وهو 
شخصية رئيسية في املسلسل، 
أثناء شرائه متفجرات من متجر، 
وفي املشهد التالي، يحدث انفجار 
ضخم، وتظهر ســحابة كبيرة، 
مثل تلك التي ظهرت في بيروت.
املسلســل  صــدم  وكذلــك 
اليونــان  أزمــة  املشــاهدين 
االقتصادية والتي كان من احملتمل 
طردها مــن االحتــاد األوروبي 
في حال عدم تســديدها الديون 
املستحقة لصندوق النقد الدولي،   
إال أن املسلســل الكرتوني كان 
قد توقع ذلك قبل ٣ سنوات في 
املوسم ٢٣، وحتديدا في احللقة 
العاشرة، كما توقع املسلسل قيام 
كندا بتشــريع املاريجوانا فيها 
قبل نحو ١٣ سنة من قيام كندا 
 Rx» بهذا فعل، في حلقة بعنوان
Midnight» التي بثت عام ٢٠٠٥، 
خالل املوســم الـ١٦ منه، فخالل 
احللقــة تقوم شــخصيا هومر 
واجلد سمبسون بتهريب مخدرات 
أقل سعرا من مانيتوبا في كندا، 
وخالل وجودهم هناك، يتعرفان 
على نظيرهما الكندي، الذي يقدم 
لهما ســيجارة ماريغوانا قائال 
«إنها قانونيــة هنا»، كما توقع 
املسلســل أيضا اختراع بعض 
املنجزات البشــرية، وهي التي 
ظهرت بالفعل الحقا، ففي احللقة 
الثامنة من موسمه السادس عام 
١٩٩٤ توقع املسلسل توفر خدمة 
املصحح التلقائي للرسائل التي 
يكتبها الهاتف النقال وكان هذا 
األمر مســتحيال حينها، فبالكاد 
كانت الهواتف آنذاك توفر خدمة 
االتصاالت، لكــن في عام ٢٠٠٧ 
أصبح املصحح التلقائي متوفرا 
على كل الهواتف الذكية بالفعل.

العرب في املسلسل

خالل إحدى حلقات املسلسل 
عام ٢٠٠١م، يظهر بارت سيمبسون 
يقــود طائــرة مقاتلــة ويطلــق 
صاروخا ليقصف بلدا ما في الشرق 
االوســط، حيث يظهــر على باب 
سيارة جيب العسكرية علم يشبه 
كثيرا علم املعارضة السورية اآلن، 
ولــم يتوقع أحد آنذاك أنه بعد ١٠ 
سنوات ستنشأ معارضة سورية 
وتتخذ العلم نفسه الذي ظهر في 

احللقة رمزا لها.

ً بعد جناحه كرتونياً وإدراج مخططاته عامليا

.. و«انفجار مرفأ بيروت»حلقة «أحداث ٩ سبتمبر»

يوسف الشريف في مسلسل «النهاية»

أمني: الرقابة واجلمهور السبب!
وعن السبب احلقيقي وراء عدم انتاج توقعات مستقبلية 
في الكويت رغم االجتهــادات وتوفر جميع االمكانات قال 
الفنان خالد أمني ان تقدمي عمل به رؤية مســتقبلية يبتعد 
عنه الدراميون اذ ان الرقابة ال تســمح، فقد سبق ان قدمنا 
مسلسل «إفراج مشــروط» وهذا العمل يتضمن توقعات 
وتخيالت للمســتقبل واجلمهور ال أدري اذا ما استســاغ 
العمــل او ان النص كان غير واضحا، ولكن اجلمهور غالبا 
ما يريد شيئا واضحا، ولكن ان يكون العمل واضحا فلدينا 
إشــكالية أخرى مع الرقابة فمثل هذه األعمال من الصعب 
اجازتها في الرقابة وتظل تسأل (ملاذا هذا ويجب حذف هذا 
وكيف هذا).. فدرءا لهذه املشكالت نتجنب مثل هذه األعمال.

الفرج لـ «األنباء»: سعيد بعودة تصوير 
األعمال بعد التوقف بسبب كورونا

أحمد الفضلي

يواصل الفنان القدير سعد الفرج تصوير 
الفنية  أعماله  مشــاهده اخلاصة بأحدث 
واملتمثل في املسلسل الدرامي االجتماعي 
«مطر صيف» الذي يصور حاليا مبشاركة 
كوكبة من جنوم الدراما الكويتية واخلليجية 
بقيادة املخرج مناف عبدال الذي يخوض 
ثاني جتاربه مع القدير سعد الفرج بعد جناح 
جتربة العام املاضي واملتمثلة في املسلسل 
الدرامــي التراثي «محمد علي رود» الذي 
عرض في رمضان املاضي وحقق نســبة 

مشاهدة عالية.
من جانبه، أعرب الفرج عن بالغ سعادته 
بالعودة من جديد إلى أجواء األعمال الفنية 
وتصوير هذا العمل بعد الفترة التي مرت بها 
البالد في األشهر املاضية والتي شهدت ازمة 
انتشار ڤيروس كورونا ونتج عنها العديد 
من االجراءات وتسببت بإيقاف تصوير عدة 

أعمال فنية، موضحا أنه وبقية فريق العمل 
يقومون حاليا بتصوير مشاهدهم بشكل 
حذر ووسط إجراءات وتوصيات يشرف على 
تنفيذها واحلرص عليها جميع املتواجدين 

في اللوكيشن وذلك لسالمة اجلميع. 
وعن العمل ذكــر الفرج خالل حديثه 
لـ«األنباء»، أن املسلسل هو التجربة الثانية 
لي مع املخرج مناف عبدال الذي اعتبره من 
أروع املخرجني في الساحة حاليا واملسلسل 
اجلديد من تأليف ياسر حمداني، ويشارك 
في بطولته العديد من النجوم منهم حسني 
املهدي ونور، ويحمــل العمل في ثناياه 
موضوعات اجتماعية ذات بعد إنساني، إذ 
يتكون من ٣٠ حلقة متصلة، موضحا أن 
ساعات التصوير حاليا متتد لعدة ساعات 
وذلك لالنتهاء من العمل بأقرب وقت ممكن 
حيث من املنتظر أن يعرض في أواخر العام 
احلالــي أو مطلع العام اجلديد ولن يؤجل 

عرضه إلى رمضان املقبل.

يصور حالياً مشاهده في «مطر صيف»

الفنان القدير سعد الفرج واملخرج مناف عبدال أثناء تصوير «محمد علي رود»

«لهفة مسافر» حلنان رضا.. 
الرومانسية في إطار تراثي

ياسر العيلة

«لهفة مســافر» عمــل فني جديد 
للمطربة البحرينية حنان رضا، جمعها 
بكل من امللحن أسامة العطار واملوزع 
املوســيقي أحمــد أســدي والشــاعر 
اإلماراتــي حمد بــن غليطة املهيري، 
والعمل من نوعية األعمال الضخمة 
إنتاجيا، وحرصت حنان على أن تقدم 
ألول مرة أغنية عاطفية بشكل تراثي.
عــن تفاصيــل العمــل اجلديد، 
حتدثــت حنان لـ «األنبــاء» قائلة: 
أغنية «لهفة مســافر» إنتاج شركة 
HBGevents، وكانت البداية عندما 
اتصل بي املــوزع البحريني أحمد 
أســدي وعرض علــي التعاون مع 
الشــاعر اإلماراتي حمد بن غليطة 
املهيــري، وســعدت عنــد ســماع 
«الدميــو» اخلــاص باألغنية، ومت 
االتفاق وباشــرنا بتوزيــع العمل، 
وقمنــا بتركيب الصوت، وفي هذه 
األثنــاء أخذنــي احلمــاس وقررت 
تصويــره كڤيديو كليــب، وطبعا 
دائمــا أعمالــي يتــم تصويرها مع 
املخرج خليل املالود رفيق سلسلة 

من النجاحــات واألعمال املصورة، 
وفوجئت مبشاركة طاقم كبير في هذا 
العمل وترحيب اجلميع للظهور فيه.

محبو التراث

وتابعت رضا: منذ سنوات وأنا 
أقدم أعمالي الوطنية بحلة تراثية، 
لكنني لم أوظف هذا اللون قط في 
األعمال العاطفية، والذي شجعني 
علــى أن أســتوحي فكــرة الڤيديو 
كليــب من هذه احلقبــة أنه لم يتم 
اســتهالك هذا الطابع فــي األعمال 
الغنائيــة، خصوصــا  العاطفيــة 
فــي اآلونة األخيــرة واقتصر على 
األعمال الدرامية فقط، وأكملت: في 
هذا العمل شــعرت بأنه سيخاطب 
شــريحة مهمة فــي املجتمع، جيل 
المــس احلب العــذري واملشــاعر 
الصادقة، وســيجذب انتباه محبي 
التراث، كما أمتنى أن يحوز إعجاب 

أبناء اجليل احلالي.
وأضافت: أنا بطبعي شــخصية 
بسيطة وأعتز بهويتي اخلليجية، 
وهــذه التجربــة جعلتنــي أعيش 
فــي زمن متنيت أن أكون ولدت به 

وعاصرتــه، خاصة عنــد تصوير 
مشاهد البانوش «البوم» في عرض 
البحر ولقائي بالنوخذة البحريني 
خالد عجالن الذي قص علي ذكريات 
املاضي ما بني السفر والصيد والبحث 
عــن اللؤلــؤ، وأخبرنــي حكايــات 
البحارة وكيفية تعايشهم في هذه 
الرحالت، وعلمني مسميات بعض 
األغراض املوجودة بالبانوش، وهنا 
تذكرت جدي، رحمة اهللا عليه، الذي 
لم تشــأ األقدار أن ألتقي به لكنني 
ســمعت الكثيــر عنه مــن والدي، 
حيث إنه كان مــن أعرق النواخذة 

في البحرين.
وأردفــت: أيضــا ومــن مواقــع 
التصوير التي استمتعت فيها، متحف 
السيد علي مساعد الذي قمنا بزيارته 
لتصوير أحد املشاهد، ورأيت العديد 
من املقتنيات األثرية لتلك احلقبة 
من الزمن، ومن أهم مواقع التصوير 
التي تضمنها الڤيديو كليب، قرية 
عبدالرحمن املال التراثية التي فيها 
تغنيت مبقدمة العديد من املسلسالت 
البحرينية التراثية مثل «برايحنا، 
أهــل الــدار، حزاوينــا خليجية»، 

والتصوير في هذه القرية أعاد لي 
ذكريات جميلة مع نخبة من ممثلي 

ومطربي البحرين.
واستطردت حنان: أغنية «لهفة 
مسافر» المست قلبي بشدة، وأمتنى 
أن اكون قد استطعت أن أخدم مخيلة 
الشاعر حمد بن غليطة املهيري عند 
كتابتي لســيناريو العمــل بأنغام 
امللحن أسامة العطار وتوزيع أحمد 
أسدي، والذي جعلني أشعر بتناغم 
ما بني لون األغنية وطابع الڤيديو 

كليب.
وفي نهايــة كالمها، قالت حنان 
رضا: أشكر كل من ساهم في إمتام 
هذا اإلجناز بتفان واحترافية وحب، 
ومن خــالل جريدتكم الغراء أوجه 
لهــم محبتي واحترامــي وتقديري 

جلهودهم اجلبارة.
جديــر بالذكر أن أغنيــة «لهفة 
مســافر» مت بثهــا عبــر احملطــات 
اإلذاعيــة، والڤيديو كليب اخلاص 
بها ســيتم عرضه اليــوم اجلمعة 
على قنوات «روتانا» و«وناســة» 
وقناة البحرين التي ال تعرض سوى 

األغاني الوطنية.

كتبت سيناريو األغنية بعد أن المست قلبها بشدة

فريق عمل الڤيديو كليب

أعتز بهويتي اخلليجية ومتنيت أن أكون من هذا الزمن


