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MEDIA

محمود حسين حرّ... 
أم مجرد »جس نبض«؟

17 عامًا على »فيسبوك«: 
إمبراطورية ُدِشنت في غرفة نوم

لندن ـ العربي الجديد

بـــدأت نــيــودلــهــي بتسليط أصــابــع االتــهــام 
نـــحـــو الـــغـــربـــاء والــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تــحــاول تــدمــيــر الـــبـــاد، ثــم تــوالــت شــكــاوى 
الــشــرطــة ضــد قـــادة االحــتــجــاجــات، وشنت 
والصحافيني،  املتظاهرين  العتقال  حملة 

وحجبت أخيرًا شبكة اإلنترنت.
قطعت السلطات الهندية خدمات اإلنترنت 
بنيودلهي  املحيطة  املــنــاطــق  مــن  عـــدد  عــن 
يــوم السبت املــاضــي، بعد أن بــدأ مزارعون 
إضرابًا عن الطعام ملدة يوم واحد احتجاجًا 
على القوانني الزراعية الجديدة، في أعقاب 
اشتباكات مع قوات األمن استمرت أسبوعًا 
 ومئات الجرحى. كما قيدت 

ً
فت قتيا

ّ
وخل

ــــول إلـــــى اإلنــــتــــرنــــت عــبــر  ــــوصـ الـــحـــكـــومـــة الـ
الهاتف املحمول في مواقع االحتجاج حتى 
السلطات  تقطع  ما  وكثيرًا  الثاثاء.  مساء 
ــتـــرنـــت عــنــدمــا تــرى  الــهــنــديــة خـــدمـــات اإلنـ
احتمالية وقوع اضطرابات، وإن كانت هذه 

الخطوة غير معتادة في العاصمة. 
ــة »نــــــيــــــويــــــورك  ــفــ ــيــ ــحــ ــث لــــصــ ــ ــ ــديـ ــ ــ وفــــــــــي حـ
ــز« األمـــيـــركـــيـــة، شـــّبـــه الـــبـــروفـــيـــســـور  ــمـ ــايـ تـ
فــي »جــامــعــة بــرنــســتــون«، جــيــان بــراكــاش، 
اإلجــــــــراءات األخـــيـــرة بــحــالــة الــــطــــوارئ في 
الــــوزراء  رئــيــســة  قــيــدت  السبعينيات، حــني 
حــيــنــهــا أنـــديـــرا غـــانـــدي الـــحـــريـــات املــدنــيــة 
وأغلقت  السياسيني  املــعــارضــني  وسجنت 
وسائل اإلعــام. لكنه أشــار إلى أن ما يقدم 
عــلــيــه حــــزب »بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا« الــحــاكــم 
الـــــذي يــتــزعــمــه رئـــيـــس الــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا 
مـــودي »أشـــد وأكــثــر إضــــرارًا بما تبقى من 

الديمقراطية في الهند«.
النقاد  يختار  التلفزيونية  القنوات  فعلى 
بــبــيــان  اإلدالء  لــتــجــنــب  بــعــنــايــة  كــلــمــاتــهــم 
الساخر  الكوميدي  املمثل  مسيء. وال يزال 
مــنــور فـــاروقـــي فــي الــســجــن مــنــذ األول من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، ومــحــرومــًا 
ــراج عــنــه بــكــفــالــة، بسبب مــزحــة لم  ــ مــن اإلفـ
تثبت الشرطة إلى اآلن أنه أطلقها. وأحيل 
الــصــحــافــيــون والــســيــاســيــون املــعــارضــون 
إلـــى املــحــكــمــة، بــســبــب تــغــريــدات وصفتها 
الـــســـلـــطـــات بـــأنـــهـــا »مـــضـــلـــلـــة« أو بــســبــب 
ــة الحكومة  الــتــقــاريــر الــتــي طعنت فــي روايـ

لألحداث.
في أوتارانتشال، وهي والية يديرها حزب 
مودي، قال قائد الشرطة إن قواته ستراقب 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــحــثــًا عن 
منشورات »معادية للوطن«، ويمكن رفض 
طـــلـــبـــات جــــــواز الـــســـفـــر ألي شـــخـــص نــشــر 
مــثــل هـــذا املــحــتــوى. فــي واليـــة بــيــهــار التي 
إنها  الشرطة  قالت  ملــودي،  يقودها حليف 
ســتــمــنــع تـــقـــدم األشـــخـــاص إلــــى الــوظــائــف 
أي  »فــي  أنهم شــاركــوا  إذا تبني  الحكومية 

منوعات

حالة من حاالت اإلخال بالقانون والنظام، 
واالحتجاجات...«.

ويـــوم اإلثــنــني فــوجــئ رئــيــس تحرير مجلة 
»ذا كـــارافـــان« االســتــقــصــائــيــة، فــيــنــود كيه. 
ــى مـــوقـــع  ــلــ جـــــــــــوزي، بـــحـــظـــر حــــســــابــــهــــا عــ
»تــويــتــر«. وســــارع صــحــافــيــون ونــاشــطــون 
عليه  أقــدمــت  مــا  استنكار  إلــى  وحقوقيون 
شركة »تويتر« التي بررت قرارها بتسلمها 

»طـــلـــبـــًا قـــانـــونـــيـــًا صـــالـــحـــًا« مــــن الــســلــطــات 
الهندية. 

وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة »أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــرس« 
ــــات مــن  ــئـ ــ بــنــســخــتــهــا اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة بــــــأن املـ
الــهــنــديــة، وبينها تلك  حــســابــات »تــويــتــر« 
بــاملــواقــع اإلخــبــاريــة والناشطني  الــخــاصــة 
ــــني، عــلــقــت يـــــوم اإلثـــنـــني.  ــزارعــ ــ ــاد املــ ــ ــــحـ واتـ
وأعيد تفعيل بعضها، مثل »ذا كارافاران«، 

ــًا. وواجـــــــــه تـــســـعـــة صـــحـــافـــيـــني عــلــى  ــ ــقـ ــ الحـ
األقــــل، األســبــوع املــاضــي، اتــهــامــات تتعلق 

بتغطيتهم الحتجاجات املزارعني.
ِريانا  البوب  الثاثاء أغضبت نجمة  ويوم 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة وأنـــصـــار حـــزب مـــودي، 
بــعــدمــا ربــطــت مــقــااًل إخــبــاريــًا فــي تغريدة 
للفت االنــتــبــاه إلــى احــتــجــاجــات املــزارعــني. 
ومــن دون ذكــر ِريــانــا وآخــريــن ممن تبعوا 
دعواها، قالت وزارة الخارجية الهندية في 
بيان نــادر، يوم األربــعــاء، إنه »من املؤسف 
أن نرى جماعات املصالح الخاصة تحاول 
فـــرض أجــنــدتــهــا عــلــى هـــذه االحــتــجــاجــات، 

وتحاول إخراجها عن مسارها«.
الرياضة  ونــجــوم  بوليوود  فنانو  وســـارع 
 
ً
طويا الصمت  منهم  الكثير  الــتــزم  الــذيــن 
بـــشـــأن احــتــجــاجــات املــــزارعــــني، واملـــعـــروف 
عنهم التزامهم بخط الحكومة، إلى التغريد 
بصوت واحد، عبر وسوم مثل »الهند ضد 
الــدعــايــة« و»الــهــنــد مــعــًا«، مـــردديـــن موقف 
الحكومة بشأن قوانني الزراعة، وطلبوا من 
األشــخــاص خـــارج الــهــنــد عـــدم الــتــدخــل في 

شؤون بادهم.
ــــارض  ــعـ ــ ــم حـــــــزب املــــؤتــــمــــر املـ ــ ــيـ ــ ــــق زعـ ــلـ ــ وعـ
الرئيسي، شــاشــي ثــــارور، أن الــضــرر الــذي 
أصــاب صــورة الهند عامليًا جــراء »السلوك 
غـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي« لــلــحــكــومــة ال يــمــكــن 
استعادته عبر تغريدات املشاهير. وأضاف 
»املشاهير  الحكومة  حث  أن  »تويتر«  عبر 
الغربيني  نظرائهم  على  الــرد  على  الهنود 
السابق،  املالية  أمــر مــحــرج«. وانتقد وزيــر 
الخارجية  وزارة  تشيدامبارام،  باالنيابان 
»رد فــعــل  ــا بــــــــــ ــيـــانـــهـ ــنــــديــــة، ووصــــــــف بـ ــهــ الــ

صبياني«.
الــزراعــي فــي الهند نحو  يعمل فــي القطاع 
نــصــف ســـكـــان الـــبـــاد الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 1.3 
مــلــيــار نــســمــة، وتــعــتــبــر االضـــطـــرابـــات بني 
مــا يــقــدر بــنــحــو 150 مــلــيــون مــن املــزارعــني 
املــالــكــني ألراض مــن أكــبــر الــتــحــديــات أمــام 
حـــكـــومـــة مــــــودي مـــنـــذ تـــولـــيـــه الــســلــطــة فــي 
املـــحـــادثـــات  مـــن  جـــولـــة   11 وفــشــلــت   .2014
الــزراعــيــة والحكومة فــي حل  النقابات  بــني 
األزمــة. وعرضت الحكومة تعليق القوانني 
ــــني يـــقـــولـــون إنــهــم  ــزارعـ ــ 18 شــــهــــرًا، لـــكـــن املـ
لغى تمامًا.

ُ
سيواصلون االحتجاج إلى أن ت

السلمية  املــــزارعــــني  احــتــجــاجــات  تــحــولــت 
ــال عـــنـــف فــــي 26 يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــمــ إلـــــى أعــ
الــثــانــي املـــاضـــي، عــنــدمــا انــحــرف قــســم من 
عشرات اآلالف من املزارعني الذين يركبون 
ــتـــجـــاج املــحــدد  ــرارات عـــن طـــريـــق االحـ ــ ــجـ ــ الـ
ســـابـــقـــًا مــــع الـــشـــرطـــة، واقـــتـــحـــمـــوا الــقــلــعــة 
الحمراء التي تعود إلى القرن السابع عشر. 
وأصـــيـــب املـــئـــات مـــن رجــــال الــشــرطــة وقــتــل 
متظاهر. كما أصيب عشرات املزارعني، لكن 

املسؤولني لم يذكروا أعدادهم.

واجه 9 صحافيين على 
األقل اتهامات تتعلق 
بتغطيتهم للتحركات

واشنطن ـ العربي الجديد

أطــلــق مـــارك زوكــربــيــرغ و4 مــن زمــائــه في 
 4 »جامعة هارفارد« موقع »فيسبوك« في 
نومه،  غرفة  مــن   ،2004 عــام  فبراير/شباط 
لــيــتــحــول بــعــد 17 عــامــًا إلــــى إمــبــراطــوريــة 
من  أكثر  يستخدمها  عــدة  تطبيقات  تضم 

ملياري شخص حول العالم.
في سنواته األولى، افتقر موقع »فيسبوك« 
الــيــوم. الحقًا  مــيــزات أساسية نعرفها  إلــى 
ظــــهــــرت صـــفـــحـــات وإعــــــانــــــات وارتـــفـــعـــت 
الــعــالــم،  حـــول  املــنــصــة  وشعبية  شعبيتها 
وظــهــر زر »اإلعـــجـــاب« )اليـــك( الـــذي أصبح 
مــيــزة أســاســيــة فــي كــل مــنــصــات الــتــواصــل 

االجتماعي.
في أكتوبر/تشرين األول عام 2012، سجلت 
الـــشـــركـــة مـــلـــيـــار مـــســـتـــخـــدم حـــــول الـــعـــالـــم. 
فــي الــعــام نــفــســه، اســتــحــوذت عــلــى منصة 
مشاركة الــصــور »إنــســتــغــرام«، وعــام 2014 
اشترت تطبيق املراسلة الشهير »واتساب«.
وبلغ عدد مستخدمي »فيسبوك« النشطني 
يوميًا لشهر ديسمبر/كانون األول املاضي 
ــده 1.84 مــلــيــار فـــي املــتــوســط ، بــزيــادة  وحــ
أســاس سنوي.  املائة على  نسبتها 11 في 
املستخدمني  عـــدد  أن  »فــيــســبــوك«  وكــشــف 
الــنــشــطــني شــهــريــًا بــلــغ 2.8 مــلــيــار، بــزيــادة 

اعتبارًا من  املــائــة،  فــي   12 سنوية نسبتها 
31 ديسمبر/كانون األول املاضي.

ــة املـــنـــصـــات الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــافــ وعـــنـــد إضــ
 2.6 جذبت  أنها  يتبني  »فيسبوك«،  شركة 
مليار مستخدم يوميًا في املتوسط   لشهر 

ديسمبر/كانون األول عام 2020.
ولـــم يــكــن صــعــود »فــيــســبــوك« نــحــو القمة 
، إذ واجــه فضائح عــدة في السنوات 

ً
سها

األخيرة؛ عام 2016 استغلت روسيا املوقع 
الــدعــايــة السياسية والــتــدخــل في  فــي نشر 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة األمـــيـــركـــيـــة. وعـــام 
2018، كشف عن فضيحة شركة االستشارات 
الــســيــاســيــة »كــامــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا« الــتــي 
اســتــخــدمــت بـــيـــانـــات مـــايـــني مــســتــخــدمــي 
»فيسبوك« من دون إذنهم. والعام املاضي، 
ومقاطعة  حــادة  انتقادات  الشركة  واجهت 
الـــذي يحض  املحتوى  بسبب  املعلنني  مــن 
همت بالفشل في حماية 

ُ
على الكراهية، وات

الخاطئة  املعلومات  ومكافحة  االنتخابات 
حــول الــلــقــاحــات، وتــعــرضــت لضغوط بعد 
حــظــر حــســاب الــرئــيــس األمــيــركــي املنتهية 

واليته دونالد ترامب.
لكن إجمالي إيراداتها للربع األخير من عام 
2020 بلغ 28.1 مليار دوالر أميركي، بزيادة 
سنوية نسبتها 33 فــي املــائــة، وهــو أســرع 
معدل نمو لها منذ أكثر من عامني. وانضم 

أكــثــر مــن نــصــف مستخدمي اإلنــتــرنــت في 
العالم إلى »فيسبوك«.

الثاني  يناير/كانون  فــي  زوكــربــيــرغ،  كتب 
 فــي خــطــوات 

ً
ــه يــفــكــر مــســتــقــبــا املـــاضـــي، أنـ

خاصات  فــي  السياسي  املــحــتــوى  لتقليل 
إنــه يخطط  أيضًا  قــال  املستخدمني.  أخبار 
الــشــركــة  فـــي   Reality Labs قــســم  لــتــوســيــع 
إنــشــاء منتجات مرتبطة  يــركــز عــلــى  الـــذي 
ــعـــزز، مع  بــالــواقــع االفـــتـــراضـــي والـــواقـــع املـ

.Portalو Oculus عامات تجارية مثل
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التزمت السلطات واألجهزة املعنية الرسمية في القضاء والشرطة في مصر صمتًا 
تامًا، بعد تعمد جهات أمنية تسريب أقاويل ال تستند إلى أي مصادر رسمية تفيد 

بإخاء سبيل مراسل قناة »الجزيرة« في القاهرة الصحافي محمود حسني.
ولــم يــصــدر أي تعليق أو بــيــان رســمــي مــن القناة أو مــن هيئة الــدفــاع عنه أو من 
أسرته، لكن »املرصد املصري للصحافة واإلعام« أفاد بأن السلطات املصرية قررت 
يوم اإلثنني املاضي إخاء سبيل محمود حسني بتدابير احترازية، بعد 4 سنوات 
مــن الــحــبــس االحــتــيــاطــي. كــمــا نــشــر مــوقــع »الــقــاهــرة 24« الـــذي يصفه إعــامــيــون 
مصريون بأنه مقرب من أجهزة استخبارات مصرية مضمون ما تــردد، من دون 
إلــى أي مصدر قضائي أو قانوني أو أمني رسمي. ويــوم الجمعة، نقلت  إسناده 
»فرانس برس« عن مصدر أمني لم تحدده الخبر نفسه. ووصف مراقبون تحدثوا 
»العربي الجديد« التسريبات بمحاولة »جس نبض« لدوائر سياسية ومنظمات  لـ
مــا حــدثــت، على صــورة  إذا  الخطوة  تأثير  داخــل وخـــارج مصر، ملعرفة  حقوقية، 
النظام املصري، مشيرين إلى حديث مقربني منه عن توقع ضغوط سياسية من 

اإلدارة األميركية الجديدة، خاصة في ملف حقوق اإلنسان والحريات.
بتهمتي  عـــام 2016،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   21 مــنــذ  مــحــبــوس  مــحــمــود حــســني 
االنضمام إلى جماعة أسست على خاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار 
كاذبة. وصدر قرار محكمة الجنايات بإخاء سبيله في 21 مايو/أيار عام 2019، 
وقبل استكمال إجـــراءات اإلفـــراج عنه فوجئ بعرضه مــرة أخــرى أمــام نيابة أمن 

الدولة، ووجهت له النيابة االتهامات السابق توجيهها إليه عام 2016.
العمل الصحافي  الفتاح السيسي إلى الحكم قمعت السلطات  ومنذ وصــول عبد 
املستقل، وحجبت تعسفًا مئات املواقع اإللكترونية، وداهمت وأغلقت تسع منصات 
ا«، حسب »منظمة 

ً
الصحافيني تعسف العشرات من  واعتقلت  األقــل،  إعامية على 

جزًا، 
َ
العفو الدولية« التي أكدت أنها وثقت وجود ما ال يقل عن 36 صحافيًا محت

بينما يرتفع العدد لنحو 80 صحافيًا وإعاميًا في تقديرات محلية.

الهند تخنق حرية التعبير لوأد احتجاجات المزارعين

أعلنت شبكة »سي أن أن« األميركية أخبار
أن رئيسها جيف زوكر سيغادر 

منصبه نهاية عام 2021. يتمتع 
زوكر الذي انضم إلى الشبكة عام 

2013 بسمعة طيبة في مجال 
التلفزيون، بفضل نجاحاته المبكرة. 

وكان رئيسًا لشركة »أن بي سي 
إنترتينمنت«.

تقّدمت شركة »سمارتماتيك« 
بدعوى قضائية تطالب شبكة 

»فوكس نيوز« اإلخبارية وداعمين 
للرئيس السابق دونالد ترامب 

بتعويض قيمته 2.7 مليار دوالر 
أميركي، لترويجهم نظريات 

مؤامرة ضّدها تفيد بتالعبها بنتائج 
االنتخابات الرئاسية األخيرة.

كشفت  صحيفة »نيويورك تايمز« 
أن عدد مشتركي خدماتها 

المدفوعة بلغ 7.5 ماليين نهاية 
2020، بزيادة سنوية تفوق 

مليوني مشترك. واستحوذت 
النسخة الرقمية على نحو 90 في 

المائة من االشتراكات في الصحيفة 
األميركية اليومية العريقة.

صادق مجلس الدولة في فرنسا 
على إجراءات أمنية تقضي بإبعاد 

الصحافيين خالل تنفيذ عمليات 
إخالء مخيمات للمهاجرين، وقال 
إنها ال تنتهك حرية الصحافة، في 

أعقاب مشاهد صادمة بُثت لعملية 
إخالء مخيمات في مناطق  كاليه 

ودنكرك وباريس.

في سعيها إلى السيطرة على احتجاجات المزارعين في البالد، تركز السلطات الهندية على خنق األصوات المعارضة وقمع الصحافيين 
وحجب شبكة اإلنترنت وقمع التعبير عبر »تويتر«

Saturday 6 February 2021
السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة



من أجل الدفاع عن صديقه محمد أبو سويلم 
يمتلكها  الــتــي  األرض  فـــي  املــتــمــثــل  وشـــرفـــه 
والـــتـــي تــريــد الــحــكــومــة ســلــبــهــا مــنــه إلنــشــاء 

طريق جديدة تصل إلى قصر الباشا.
وعــــن عــاقــتــه بــيــوســف شـــاهـــني يـــقـــول عــزت 
الـــعـــايـــلـــي فــــي أحـــــد حـــــواراتـــــه الــصــحــافــيــة: 
أمــام  يمر  اســم يوسف شاهني  يذكر  »عندما 
عــيــنــي شــريــط طــويــل مـــن الـــذكـــريـــات.. أحــتــار 
مــن أي نقطة أبـــدأ، هــل مــن الفيلم األول الــذي 

ــة بــيــنــنــا، أم  ــداقـ جــمــعــنــا، أم مـــن عـــاقـــة الـــصـ
كواليس تصوير األفام التي جمعتنا وكيف 
كانت تتحول إلى منتديات ونقاشات فكرية 
وســيــاســيــة حــيــث كــنــا نــعــيــش غــنــى حقيقيًا 
كنا  وأنــنــا  خصوصًا،  الفكري  املستوى  على 
نصورها بعد هزيمة يونيو/ حزيران، وكانت 
مصر تغلي باألحداث السياسية«. ويضيف: 
»أتــــذكــــر فـــي تــلــك األوقـــــــات أنـــنـــا جــمــيــعــًا كنا 
محبطني جدًا، ومصر تعيش تبعات النكسة، 

القاهرة ـ العربي الجديد

السينمائية  العايلي  ت 
ّ
عــز بداية 

كانت في عام 1962 من خال فيلم 
»رسالة من امرأة مجهولة« بطولة 
ــــرش ولــبــنــى عــبــد الــعــزيــز وإخــــراج  فــريــد األطـ
ل بعد ذلك بعض األدوار 

ّ
صاح أبو سيف. ومث

الــصــغــيــرة، مــثــل دور الــطــالــب الــجــامــعــي في 
أفام  أحــد  القصرين«، سنة 1962،  »بــني  فيلم 
أخــرجــهــا حسن  الــتــي  نجيب محفوظ  ثاثية 
اإلمـــام. كما قــام بــدور فــي فيلم »الــجــاســوس« 
ســنــة 1964 بــطــولــة فــريــد شــوقــي. وقـــدم أولــى 
بــطــوالتــه فــي فــيــلــم »ســيــد الــبــلــطــي« للمخرج 
ثم   ،1967 سنة  صالح  توفيق  الــراحــل  الكبير 
قدم شخصية »الدرويش الضرير« في رائعة 
التي  هــاشــم«  أم  »قنديل  حقي  يحيى  الكاتب 

أخرجها للسينما املخرج كمال عطية.
لكن االنطاقة الفنية الحقيقية للفنان الكبير 
العايلي كانت من خال رحلة  الراحل عزت 
عمله مع املخرج الراحل يوسف شاهني التي 
بــدأت بفيلم »األرض« سنة 1970، حيث قدم 
الشاب  الفاح  الهادي«؛ ذلك  شخصية »عبد 
الذي يأبى الذل ومستعد للتضحية بحياته 

رصد األعراض النفسيّة 
لمستوى الفردانية العالي 

في الدنمارك

مع المخرج نيازي 
مصطفى قدم العاليلي 

فيلم »التوت والنبوت«

تمّكنت المخرجة رندة العلم 
من تجاوز ضعف السيناريو 

بالتنفيذ المدروس

2223
منوعات

التفكير ونبحث  عــن  لــم نكن نتوقف  أننا  إال 
عــن منفذ أو مــخــرج، وهــو مــا جعل كواليس 
سياسية،  ليلية  نـــواة  إلــى  تتحول  التصوير 
تلك النقاشات نتج عنها نهاية الفيلم والتي 
ــبـــادئ  ــاألرض واملـ ــ ــرورة الــتــمــســك بــ ــ ــــدت ضــ أكـ
نـــفـــكـــر، وحـــســـبـــمـــا أراد يــوســف  كـــنـــا  مــثــلــمــا 

والشرقاوي أن يعبرا عن هذه املعاني«.
ــلـــي مــــع يــــوســــف شــاهــني  ــــل عـــــزت الـــعـــايـ

ّ
ــث مــ

 ،1971 سنة  »االخــتــيــار«  فيلم  »األرض«  بعد 

أفــام أخرى   في 
ً
واستمرت عاقتهما طويا

منها »الـــنـــاس والــنــيــل«، و»إســكــنــدريــة ليه« 
وغيرهما. عمل العايلي مع مخرجني آخرين 
كـــبـــار، مــنــهــم املـــخـــرج الــكــبــيــر الـــراحـــل صــاح 
 قــــام بــبــطــولــة فــيــلــمــه »الــســقــا 

ْ
ــيـــف، إذ أبـــوسـ

مــــات« ســنــة 1977 مـــع الــفــنــان الـــراحـــل فــريــد 
شــوقــي والـــذي ألــفــه يــوســف السباعي وكتب 
السيناريو والحوار له محسن زايد، وأنتجه 
يــوســف شــاهــني، الـــذي كــان يــريــد أن يخرجه 
أبــو سيف  بــأن  أقنعه  العايلي  لكن صديقه 
أفضل منه في تلك النوعية، فأنتجه من خال 

شركته »أفام مصر العاملية«.
قــدم عزت  الكبير خيري بشارة  ومــع املخرج 
ــد أهـــم  ــ ــيــــت«؛ أحــ ــخــ ــلـــي شــخــصــيــة »بــ الـــعـــايـ
»الطوق  الفني من خــال فيلم  أدوار تاريخه 
روايــــــة يحيى  عـــن   ،1986 ســنــة  واألســـــــــورة« 
بشارة،  خيري  وسيناريو  الله،  عبد  الطاهر 
الــــتــــي صــــــــورت بـــــــؤس الــــحــــيــــاة فـــــي أقـــصـــى 
مــن خــال شخصية »حزينة«  صعيد مصر، 
)جسدتها فردوس عبد الحميد( التي تنتظر 
مــع زوجــهــا املــشــلــول )عـــزت الــعــايــلــي( عــودة 
الــســودان، وتعاني هي  فــي  ابنها مــن غربته 
وابــنــتــهــا وحــفــيــدتــهــا )قــدمــتــهــمــا شــريــهــان( 
مــن بــعــدهــا مــن ظــلــم املجتمع وتــمــيــيــزه ضد 
اإلناث، سواء مع فهيمة التي تتزوج من رجل 
عاجز جنسيًا وتذهب بها حزينة إلى املعبد 
وتحمل، أو فرحانة االبنة التي تحمل سفاحًا 

ويغضب عليها خالها.
ومع املخرج نيازي مصطفى قدم العايلي فيلم 
»التوت والنبوت«، وترتكز أحداث الفيلم على 
الجزء األخير من روايــة »الحرافيش« لألديب 
نجيب محفوظ. ففي منطقة القاهرة القديمة 
ــيـــش، يــفــرض  ــرافـ ــحـ ــتـــوات والـ ــفـ وفــــي عــصــر الـ
إتــاوات  السبع )حمدي غيث(  الفتوة حسونة 
كبيرة على أهل الحي ويبالغ في اضطهادهم 
وإذاللهم. كما يضطهد حسونة أسرة عاشور 
الناجي )عزت العايلي( التي تتقلب أحوالها 
بني الغنى ثم الفقر الشديد. ويجبره حسونة 
على تطليق زوجته )تيسير فهمي( ومغادرة 
الحي، ثم يحاول إجبار والدها واملأذون على 
تــزويــجــهــا لـــه قــبــل انــتــهــاء فــتــرة الـــعـــدة. يقف 
عــاشــور فــي مــواجــهــة الظلم ومــعــه أهــل الحي 
املــطــحــونــني. عـــرف عـــزت الــعــايــلــي كممثل له 
بعد  لاعتقال  وتعرض  سياسية،  اهتمامات 
الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  اغتيال  محاولة 
وذلك بسبب نشاطه السياسي املعروف آنذاك، 
ــن يــشــكــون فــيــه،  ــ ــــذي جــعــل مـــســـؤولـــي األمـ والــ
ولكنه أكد أن فترة سجنه أسهمت في تشكيل 
الرحمن  مــع عبد  وعــيــه، وذلـــك بسبب حبسه 
فنانًا  العايلي  ظــل  فـــؤاد.  الخميسي وحــســن 
ملتزمًا، لكنه في السنوات األخيرة من حياته 
ل أن يجامل السلطة، ال سيما مع انقاب 

ّ
فض

الــفــتــاح السيسي.  الــفــريــق عــبــد  بــقــيــادة   2013
وقـــال فــي أحـــد حـــواراتـــه الــصــحــافــيــة متحدثًا 
الـــثـــانـــي: »إذا  ــورة 25 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون  ــ عــــن ثــ
التي  ــداث  كــان لها مــن إيجابية، فهي أن األحـ
قائد  إلــى تولي مسؤولية مصر  قــادت  تلتها 
السيسي«.  الفتاح  عبد  اسمه  وطني مخلص 
العايلي متحدثًا عن  الحوار نفسه قال  وفي 
انقاب 30 يونيو/ حزيران وجماعة اإلخوان 
املــســلــمــني: »أرجــــــو أال يـــكـــون لــهــم مــســتــقــبــل، 
فالخاص منهم كان أهم إنجازاتها، ويجني 
املصريون اآلن ثمار مــا حــدث فــي 30 يونيو، 
وسيجنون املزيد في املستقبل، ولكن نحتاج 

لبعض من الصبر«.
قدم عزت العايلي أفامًا وطنية مهمة بعد 
ذلــــك، أبـــرزهـــا »الــطــريــق إلـــى إيـــــات«، إخـــراج 
إنعام محمد علي، والذي يحكي قصة بطولة 
رجال الضفادع البشرية في القوات البحرية 
املصرية الذين نفذوا عملية تفجير في ميناء 
إيات بعد النكسة، وفيلم »بئر الخيانة« مع 

املخرج علي عبد الخالق.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــن الــســيــنــمــا،  ــنــــوات عــ بـــعـــد غـــيـــاب أربــــــع ســ
الــكــومــيــدي املــصــري محمد  الــفــنــان  يستعد 
للعودة من جديد، وذلــك من خال  هنيدي 
فــيــلــم »اإلنـــــس والـــنـــمـــس«، الــــذي تـــم إطـــاق 
بــه، منذ يومني،  الــخــاص  الــدعــائــي  امللصق 
ــو« الـــخـــاص  ــ ــرومـ ــ ــبـ ــ ــيـــدي »الـ ــنـ ــا نـــشـــر هـ ــمـ كـ
: »هتشوفوني في 

ً
بالفيلم، وعلق عليه قائا

مواجهة الزومبي في فيلم )اإلنس والنمس( 
قريبًا جدًا، واللي بيخاف يروح«. في تأكيد 

نهائي على مشاركته في الفيلم. 

قّصة العمل
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خال 
فـــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي. 
ويـــجـــســـد فـــيـــه هـــنـــيـــدي شــخــصــيــة مــوظــف 
مــاديــة صعبة،  مــن ظــروف  حكومي يعاني 
ويــــتــــعــــرض لـــكـــثـــيـــر مــــن املــــصــــائــــب بــســبــب 
مــهــنــة والــــده. ويــقــع فــي غـــرام بــطــلــة العمل 
أمامه الفنانة منة شلبي، التي تشاركه في 
تــجــربــة تجمعهما.  أول  فــي  الــعــمــل  بــطــولــة 

 
ً
 تتهم فتاة صغيرة، كذبًا، رجا

ْ
يعالجها. إذ

املعاملة  بــإســاءة  املــدرســة  فــي  يعمل  بريئًا 
 

ُ
 الفتاة الصغيرة تعترف

َّ
ة. ورغم أن الجنسيَّ

ألهلها ووالدها أكثر من مّرة بأنها كذبت، 
 الكذب مّرة واحــدة كان كافًيا لتدمير 

َّ
إال أن

ــه مــعــنــوّيــًا  ــ ــــدامـ ــل الــــــذي تـــــّم إعـ ــرجــ حـــيـــاة الــ
بدموية. 

آخــر  هــو   ،Another Round ــرى«  أخــ »جــولــة 
فــي سبتمبر/  أطلق  والـــذي  أفــام فيتنبرغ 
امتداٌد  الجديد  الفيلم  املاضي.  العام  أيلول 
ـــة. قــســوة االســتــقــرار في  لــرؤيــتــه اإلخـــراجـــيَّ
دة 

ّ
املتجل املــشــاكــل  اإلســكــنــدنــافــي.  املجتمع 

تــحــت غــطــاء الــرفــاه والــديــمــقــراطــيــة. ضغط 
ــراب  ــ ــتــ ــ ــة واغــ ــ ــّيـ ــ ــراطـ ــ ــــروقـ ــيـ ــ ــبـ ــ املـــــؤســـــســـــات الـ
الفردانّية  لتحّول  وذلــك  النفسي،  اإلنساني 
الــلــيــبــرالــيــة إلــــى عـــزلـــة داخـــلـــّيـــة. االكــتــئــاب 
ــروتـــني الـــذي  الــصــامــت والــــــزواج الـــبـــارد والـ
يــقــضــي عـــلـــى مــتــعــة الـــحـــيـــاة. بــاخــتــصــار، 
فيتنبرغ يرصد األعراض النفسّية ملستوى 

الفردانية العالي في الدنمارك. 
»هانيبال«،  مسلسل  نجم  هــو  العمل  بطل 
ــا، املمثل 

ً
أيــض قـــام ببطولة »الــصــيــد«  ومـــن 

 .Mads Mikkelsen الدنماركي مادز ميكيلسن
ــارتـــــن« هــــو مـــــــدّرس ملــــــادة الـــتـــاريـــخ فــي  »مـــ

برلين ـ العربي الجديد

يمكن تحديد نقطتني مشّعتني في مسيرة 
املـــخـــرج الــســيــنــمــائــي الــدنــمــاركــي، تــومــاس 
هي  األولـــى   .Thomas Vinterberg فيتنبرغ 
أخرجه  الــذي   Celebration »االحتفال«  فيلم 
 The »عام 1999. والثاني هي فيلم »الصيد
Hunt الذي أخرجه عام 2012 ونال السعفة 

الذهبية في مهرجان »كان« السينمائي. 
ه العمل األكثر 

ّ
فعلًيا، ُيعتَبر »االحتفال« بأن

اكــتــمــااًل، والـــذي يعّبر عــن مــدرســة »دوغــمــا 
ة  الــدول اإلسكندنافيَّ انطلقت في  التي   »95
ــاســــي مــن  ــي الــتــســعــيــنــيــات، وبـــشـــكـــل أســ فــ
فـــونـــتـــريـــر.  والرس  فـــيـــتـــنـــبـــرغ  املــــخــــرجــــنَي 
»دوغما 95« هي رؤية للسينما ترّكز على  الـ
قّصة درامّية بدون أي تأثيرات تكنولوجية 
 اإلضــــــــاءة فــي 

َّ
ــثـــمـــن. بــمــعــنــى أن بـــاهـــظـــة الـ

الــتــصــويــر غــيــر مــهــمــة، والـــكـــامـــيـــرات يجب 
 عــلــى الــيــد، واإلضـــافـــات 

ً
أن تــكــون مــحــمــولــة

ــــراب الــزمــانــي  ــتـ ــ الـــبـــصـــرّيـــة مــمــنــوعــة، واالغـ
الحركة  فكرة  كانت  واملكاني غير مسموح. 
إبعاَد السينما عن شركات اإلنتاج الكبرى 
رات(، وتكريس 

ّ
 بهذه املؤث

ً
)التي تقوم عادة

ســلــطــة »املـــخـــرجـــني كــفــنــانــني« عــلــى الــعــمــل 
الــفــنــي. فــجــاء »االحـــتـــفـــال« كــعــّيــنــة مــمــتــازة 
تــشــيــر إلـــى هـــذه املـــدرســـة. والــقــّصــة مــهــّولــة 
ا 

ً
علن والــدهــم  يــصــارحــون  أوالد  بقسوتها: 

كانوا  ملــا  بهم  الجنسي  تحّرشه  بتفاصيل 
أطـــفـــااًل. واملــواجــهــة تحصل فــي عــشــاء عيد 
مياد األب، في »فيلم عادي« يشبه حياتنا. 

القسوة تأتي من الشبه.   
أّمــــا »الــصــيــد«، فــقــد أثــــار كــثــيــًرا مــن الــجــدل 
ـــة وحــســاســّيــة املــســألــة الــتــي 

ّ
والـــنـــقـــاش لـــدق

كـــمـــا يــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة أيـــضـــًا كــــل مــن 
الــفــنــانــني عــمــرو عــبــد الــجــلــيــل، وصــابــريــن، 
ومــحــمــد جــمــعــة، وبــيــومــي فـــؤاد، ومحمود 
حــافــظ، وشــريــف دســوقــي، ومحمد ثــروت، 
ودينا ماهر، وعارفة عبد الرسول، والقصة 
من تأليف كريم سيد بشير وإنتاج هشام 
عبد الــخــالــق، وإخـــراج شــريــف عــرفــة، الــذي 
عاد للعمل مع هنيدي بعدما سبق والتقى 
بـــه قــبــل 17 عـــامـــا فـــي فــيــلــم »فـــــول الــصــني 
ل الـــجـــمـــهـــور ومــحــبــو  ــاء ــتـــسـ الـــعـــظـــيـــم«. ويـ
السينما عما إذا كان عرفه سيحدث طفرة 
إخفاقات  سلسلة  بعد  لهنيدي  سينمائية 
فعلها مع الفنان محمد سعد حينما أخرج 
 استطاع أن 

ْ
له فيلمه »الكنز« عام 2017، إذ

إلى منطقة سينمائية مختلفة  ينقل سعد 
لم  النقلة  ولكن  قبل،  من  وقدمه  عما سبق 
ــار كــثــيــر مـــن الــنــقــاد  تــكــن نــاجــحــة، كــمــا أشــ

آنذاك.

عودة للسينما
للسينما  عــودة هنيدي  بمثابة  العمل  يعد 
 كان آخر فيلم قدمه عام 

ْ
بعد غياب طويل، إذ

ــداد«، ولم  2017 هــو »عنتر ابــن ابــن ابــن شــ
يحقق أي نجاح يذكر، وقد أدانه الكثيرون 
طارق  السينمائي  الناقد  منهم  النقاد،  من 
ــه عــقــب فشل  ــنـــاوي، فـــي تــصــريــحــات لـ الـــشـ
العمل، الــذي أرجعه إلى أن هنيدي ال يريد 
 
ْ
القفز ملسافة إبداعية أخرى في السينما. إذ

يصّر هنيدي على مدار 20 عامًا على تقديم 
دور الشاب الذي يريد الــزواج، و»ذلــك خطأ 
كبير، وال بد أن يذهب املمثل الكوميدي إلى 
مساحة درامية تتوافق مع مامحه العمرية 

حاليًا«، كما قال الشناوي.

أعمال كثيرة
قــدم هنيدي على مــدار مــشــواره العديد من 
كبيرًا وحققت  التي حققت نجاحًا  األعمال 
طــفــرة فـــي اإليــــــــرادات، مــنــهــا »صــعــيــدي في 
الجامعة األميركية«، الذي كان بداية دخول 

ــام 1998،  ــة الــكــومــيــديــة فـــي مــصــر عــ املـــوجـ
وقدم غيره من األعمال التي حققت نجاحا، 
يــا خالتي«  و»يــانــا  الــدقــي«  »عندليب  مثل 
و»هـــمـــام فــي أمـــســـتـــردام« و»أمـــيـــر الــبــحــار« 
أعماله  فيما حققت بعض  إجـــرام«،  و»وش 

و»يــوم  صاحبه«  »صاحب  منها  إخفاقات، 
مالوش الزمة« و»عنتر ابن ابن ابن شداد«، 
الــذي كــان آخــر أعماله، فهل ينجح هنيدي 
في استعادة قاعدته الجماهيرية سينمائيًا 

بفيلمه الجديد؟

ـــة. يــــكــــره عـــمـــلـــه ويـــمـــارســـه  ــلـــيَّ مــــدرســــة مـــحـ
بملل شــديــد، بــالــتــوازي مــع تــدهــور عاقته 
مــع زوجــتــه فــي املــنــزل، والبعد النفسي عن 
أطفاله. »مــارتــن« يقول في إحــدى حصصه 
 تشرشل كان قائًدا سياسًيا 

َّ
في املدرسة بأن

في الحرب العاملية األولــى. الخطأ البديهي 
لــشــخــص صــفــتــه أســتــاذ تــاريــخ يــــؤّدي إلــى 
استدعائه من قبل اإلدارة التي تطالبه بترك 

عمله وإفساح املجال ألستاذ آخر. 
ماغنوس  املمثل  الــدور  )يــؤّدي  »نيكوالج« 
ــيـــانـــغ( هــــو زمـــيـــل »مـــــارتـــــن«، إذ يــعــمــل  مـ
فـــي نــفــس املـــدرســـة كــأســتــاذ لــعــلــم الــنــفــس، 
يومًيا.  تحتقره  التي  زوجــتــه  مــع  ويعيش 
ــة 

ّ
يـــعـــرض »مــــارتــــن« عــلــى »نـــيـــكـــوالج« خــط

ــران  ــ آخـ ــيــــان  زمــ ــقــــوم  ويــ األداء،  لــتــحــســني 
ــقـــاء الــكــحــول  ـــا، وهــــي إبـ

ً
بــاالنــضــمــام الحـــق

بـــمـــســـتـــوى مــــعــــنّي فــــي الــــــدم خـــــال الــــيــــوم، 
الــذهــنــي  واألداء  املــــزاج  »يــحــســن  ذلــــك:   

ّ
ألن

ـــه قــرأ 
ّ
والـــحـــركـــي«. يـــّدعـــي »نـــيـــكـــوالج« بـــأن

الجميع  املوضوع، ويقتنع  دراسة عن هذا 
بالفكرة، ويبدؤون بشرب الكحول صباًحا 

قبل بدء الدروس. 
يــتــحــّســن أداء الــجــمــيــع، وتــــدّب الــحــيــاة في 
مزاج »نيكوالج« ويزداد تفاعله مع طابه. 
ــكـــحـــول،  الـ ــر  ــيـ ــأثـ تـ تـــحـــت  درس  أّول  ــي  ــ وفــ
يــعــرض مـــثـــااًل تــاريــخــًيــا، إذ يــخــيــر طــابــه 
يــشــرب  األّول  ـــحـــني. 

ّ
مـــرش بـــني  بـــاالخـــتـــيـــار 

بوقاحته.   
ٌ

أبــًدا ومعروف ينام  الكحول وال 
والـــثـــانـــي مــــارس الـــرســـم فـــي طــفــولــتــه، وال 
مبكًرا.  ويستيقظ  ويناُم  الحيوانات،  يأكل 
ل الطاب الخيار الثاني على 

ّ
وعندما يفض

األول، يــجــيــب مـــارتـــن: »لــقــد اخــتــرتــم هتلر 
بداًل من تشرشل!«.

»اإلنس والنمس«... هل يعود محمد هنيدي سينمائيًا دون إخفاق؟جولة أخرى القسوة القادمة من الّشبه
نشر الفنان محمد 

هنيدي »برومو« فيلمه 
الجديد »اإلنس والنمس«، 
الذي يجمعه مع الفنانة 

منة شلبي، ومن إخراج 
هشام عبد الخالق

ربيع فران

ــبــــوعــــني عــــــرض مـــســـلـــســـل »حــــــادث  بــــــدأ قـــبـــل أســ
ــازار وعــلــي الــزيــن  ــ قــلــب« مـــن بــطــولــة كـــارلـــوس عـ
يمكن  شــويــري.  وكريستني  عطالله  وستيفاني 
ـــه مــحــاولــة متماسكة من 

ّ
الــقــول عــن املــســلــســل إن

قّدمت  أن  رعــد. سبق  أبــي  مــي  اللبنانية  املنتجة 
مي مجموعة من األعمال الدرامّية خال السنوات 
ــت مــن قــبــل النقاد 

َ
الــســابــقــة. هـــذه األعـــمـــال، وصــف

ها رغم ذلك وجــدت موطئ 
ّ
ها »ضعيفة«، لكن

ّ
بأن

قــــدٍم لــهــا عــنــد املــشــاهــد الــلــبــنــانــي، وأبـــقـــت عمل 
وزادت  مستمًرا،  ة  املحليَّ اإلنــتــاج  شركات  بعض 

من مكتبة اإلنتاج الدرامي اللبناني.  
 MTV حــــــادث قـــلـــب« الـــــذي يـــعـــرض عــلــى قـــنـــاة«
الــدرامــا،  فــي صــنــاعــة  نقلة جــّيــدة  هــو  ة  اللبنانيَّ
خصوًصا بعد االستعانة باملخرجة رندة العلم 
ــــل إنــــهــــاء املـــســـلـــســـل. مــــن الــحــلــقــة األولـــــى  مــــن أجـ
ياحظ املتابع بصمة العلم، وذلك من خال رؤية 
حديثة جًدا، سواء في تقنيات التصوير أو زاوية 
 السيناريو 

ّ
تناول األحــداث في الرواية. ورغم أن

يــعــانــي مــن ضــعــٍف، خــصــوًصــا بــوجــود فــقــر في 
ــتـــي ال تـــخـــرج مــــن إطــــار  ــــواقـــــف الـ الــــعــــبــــارات واملـ
ــة،  »الــكــلــيــشــيــهــات« املــعــروفــة فــي الـــدرامـــا الــعــربــيَّ
ت نقص النص من خال التنفيذ.  

ّ
لكن العلم غط

ميسورة  فــتــاة  هــي  عطالله(  )ستيفاني  »ســمــر« 
الحال تلتقي بـ »فــادي« )كارلوس عــازار(. يعمل 
ــة،  ــا فــي شــركــة لــلــســيــارات الــخــاصَّ

ً
»فــــادي« ســائــق

وإثــــر ســـوء فــهــم، تــنــدلــُع قــّصــة حــب بــني »ســمــر« 
ــادي«. الــحــب يــصــطــدم بــعــقــبــات اجــتــمــاعــيــة  ــ ــ و»فـ
الفارق الطبقي، واكتشاف الخيانة  كثيرة، منها 
لحظة الــزفــاف، إضــافــة إلــى غيرها مــن األحـــداث 
يمتلك  التي  الكثيرة  الشركات  في  تحصل  التي 
 عــمــل كــبــيــًرا. 

َ
ــن فـــريـــق والـــدهـــا. املــســلــســل يــتــضــمَّ

وحــنــكــة املــخــرجــة واضـــحـــة فـــي نــقــل الــنــص إلــى 
الفقيرة  الــعــائــات  ــة، كتصوير  الــواقــعــيَّ الــنــمــاذج 
الضائعة،  الشباب  وأحــام  العشوائيات  وأحياء 
واملـــراهـــقـــون الـــغـــارقـــون فـــي تـــدخـــني الــحــشــيــش، 
والــبــاحــثــون عـــن الــشــهــرة مـــن خـــال الــغــنــاء. كل 
 في عاملنا، ينقلها 

ً
هذه التفاصيل املوجودة فعا

العمل دون محاولة إخفاء أو تجميل. في الحلقة 

بقالٍب  االغــتــصــاب  قضية  العمل  يطرح  الثالثة، 
ة. والواضح  مستجد فعلًيا على الدراما اللبنانيَّ
من  املجتمع  معاناة  تظهر  أن  تريد  املخرجة  أن 
هـــذه املــســألــة. يــقــوم املــمــثــل جـــان دكــــاش )يــــؤّدي 
دور »سامي«( بــدور معقد جــًدا. يعود »سامي« 
من السفر بعد ارتباطه لسنوات من فتاة تّسمى 
فــــارس( دون عــاقــة زواج منها.  )يــــارا  »جــيــنــي« 
يلتقي »سامي« بالفتاة مجددًا في أحد املاهي، 
داخل  عليها  باالعتداء  التالي  اليوم  في  ويقوم 
نقل  ويــتــّم  بعد جريمته،  »ســامــي«  يــفــّر  منزلها. 

»جيني« إلى املستشفى. 
تــنــاول املــوضــوع ال بــأس لها، خصوًصا  طريقة 
الــعــوامــل النفسية  إلــقــاء الــضــوء على  مــن ناحية 
ــــر 

ّ
ــة الــــتــــي تـــمـــهـــد وتـــســـهـــل وتــــؤث ــ ــيَّ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ

عــلــى جــريــمــة االغــتــصــاب. بـــدا تــعــاطــف املجتمع 
واألصدقاء مع الضحية بعيًدا عن النمطية التي 
 فـــي الـــدرامـــا 

ً
ــادة ــ تــشــهــدهــا مــثــل هـــذه األحـــــداث عـ

ة، إذ ال لوم للضحية، بل مؤازرتها من قبل  العربيَّ
أهلها وخطيبها، وإلقاء القبض على الجاني كي 

ينال عقابه. 
ــاب من 

ّ
ــادث قــلــب« الــكــت يــوقــظ نــمــط مسلسل »حــ

أجل تقديم محتوى جيد، ورؤية تتناسب وتطور 
الدراما، الصناعة التي تغزو العالم وتحقق أعلى 

نسبة أرباح في عالم الترفيه التلفزيوني.

من مواجهة الظلم إلى خدمة الطغيان

كان آخر فيلم قدمه هنيدي عام 2017 هو »عنتر ابن ابن ابن شداد« )أحمد الملكي/ فرانس برس(

تشارك ستيفاني 
عطاهلل ببطولة 
العمل )فيسبوك(

)Getty /الممثل الدنماركي مادز ميكيلسن يقوم بدور »مارتن« في العمل )أنتوني جونس

)Getty( »ذروة إبداع عزت العاليلي الفنية كانت من خالل فيلم »المواطن مصري

حافلة  سينمائيّة  مسيرة  ورغم  العاليلي.  عزّت  المصري  الممثل  أمس،  يوم  عالمنا،  عن  رحل 
باإلنجازات إال أنّه اختار الوقوف إلى جانب االنقالب، إذ وصف السيسي بـ»الوطني المخلص«

عزت العاليلي

تطور الدراما اللبنانية في »حادث القلب«

فنون وكوكتيل
رحيل

نقد

إضاءة سينما

خاض عزّت العاليلي عدة 
تجارب في الكتابة في 
بداياته الفنية، ومنها 

مسلسل »اعرف عدوك« 
الذي يقول عنه: »كتبت 22 

حلقة أحذر فيها من العدو 
الصهيوني، وعالقتي 
بالكتابة لم تتوقف، إذ 
تدخلت في كثير من 

أعمالي، وكان المخرجون 
يرحبون بذلك، كما أخرجت 
أفالمًا وثائقية بالتلفزيون، 
وشاركت مع الفنان رشوان 
توفيق والمخرج أحمد 
توفيق في تأسيس مبنى 

ماسبيرو، حيث كنا ننام على 
البالط في االستوديوهات 

ونقيم في المبنى الذي كان 
تحت اإلنشاء«

اعرف عدوك

Saturday 6 February 2021 Saturday 6 February 2021
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