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اإلعالم اإليراني في اليمن... كل شيء مباح
زكريا الكمالي

لـــم تــكــن الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتــخــذتــهــا وزارة 
يونيو/ حزيران  أواخــر  األميركية،  العدل 
ــيـــطـــرة عـــلـــى 36 مــوقــعــا  ــالـــسـ املـــــاضـــــي، بـ
إلكترونيا مرتبطا بإيران، كافية ملحاصرة 
الــــكــــراهــــيــــة. إذ اســــتــــأنــــفــــت تــلــك  خــــطــــاب 
املنصات نشاطها كرأس حربة في معركة 
التضليل التي تستهدف عددًا من البلدان 
املضطربة في املنطقة وعلى رأسها اليمن.

وكما هو الحال مع القنوات اإليرانية التي 
شــمــلــتــهــا الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، نجحت 
طهران في إعادة تفعيل املوقع اإللكتروني 
لــقــنــاة »املـــســـيـــرة« الــحــوثــيــة، عــبــر عــنــوان 
»دوت نــــت« بـــداًل  ـــ نــطــاق جــديــد يــنــتــهــي بــــ
املاضية،  الــفــتــرة  كـــوم«. وطيلة  مــن »دوت 
للعنوان  الحوثي  اإلعــام  استمر تسويق 
الجديد على كل املنصات التابعة له، بما 
فيها صفحات خاصة باألخبار العاجلة، 
مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى تــــراجــــع كـــبـــيـــر لـــلـــزيـــارات 

حني.
ّ
اليومية من املتصف

وسائل إعالمية بالجملة
ــي لــلــعــاصــمــة  ــوثــ ــحــ ومــــنــــذ االجــــتــــيــــاح الــ
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء فــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
2014، واالنقاب على السلطات الشرعية، 
ــرت إيـــران عــشــرات الــقــنــوات واملــواقــع 

ّ
ســخ

اإللكترونية لدعم التمرد وتبييض جرائم 
املليشيا وشيطنة خصومها.

صـــــاغـــــت طــــــهــــــران الـــــخـــــطـــــاب اإلعـــــامـــــي 
ابتكار  ابتداء من  للحوثيني بشكل كامل، 
ــــى كــل  ــتـــي تــحــمــل إســـــــاءة إلـ األوصــــــــاف الـ
املناهضني لانقاب، فكانت تصفهم تارة 
»اإلرهابيني  بـ »املــرتــزقــة«، وتـــارة أخــرى  بـــ
الــــدواعــــش«، وصـــــواًل إلــــى اإلشــــــراف على 

تأسيس إمبراطورية إعامية حوثية.
ــات  أســنــدت األمــانــة الــعــامــة التــحــاد اإلذاعـ
والتلفزيونات اإلسامية في طهران مهمة 
اإلشـــــراف عــلــى وســائــل اإلعــــام الحوثية 
إلـــى قــيــادي غــامــض عــلــى عــاقــة مباشرة 

بالحرس الثوري، يدعى ناصر أخضر.
وعــلــى الــرغــم مــن تقلد املــتــحــدث الرسمي 
لــلــحــوثــيــني، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، منصب 
ــيــــرة«، إال أن  رئـــيـــس مــجــلــس قـــنـــاة »املــــســ
األول على  املـــشـــرف  كــــان  أخـــضـــر  نـــاصـــر 
ــــى الــتــي تتخذ  الــفــضــائــيــة الــحــوثــيــة األولـ
مقرًا  بيروت  في  الجنوبية  الضاحية  من 
القنوات، ومنها  إلــى جانب عــدد من  لها، 

»الساحات«.
وفقا لصحافيني يمنيني عملوا من بيروت 
في قنوات مدعومة إيرانيا قبل أن يقدموا 
ــإن جــمــيــع الــقــنــوات  اســتــقــالــتــهــم مــنــهــا، فــ
املوالية للحوثيني في لبنان ال تجرؤ على 
قـــرارات قبل عرضها على »أبو  اتخاذ أي 
مصطفى«، وهو االسم الحركي الذي كان 
ناصر أخضر يتعامل به مع اليمنيني قبل 

انكشاف اسمه الحقيقي.
يــتــولــى أخــضــر، وهـــو مــســؤول ســابــق في 
تلفزيون »املنار« التابع لحزب الله، مهمة 
اإلشراف على الخطاب الدعائي التضليلي 
الدور  اليمن، في مقابل تمجيد  في حرب 
»محور املقاومة«. اإليراني أو ما يسمى بـ

 
الحقائق البديلة

ــــام اإليــــرانــــي، طــيــلــة الــســنــوات  أمــعــن اإلعـ
ــزاع، فــــي ضـــرب  ــ ــنــ ــ ــ ــة مــــن ال ــتـ ــائـ ــفـ الــــســــت الـ
ــــاوة عـــلـــى تــســويــق  الــنــســيــج الـــيـــمـــنـــي، عــ
ممنهج ملواد تستهدف األطفال واملراهقني 
من خال تكريس ثقافة الكراهية والعنف 
واألفـــــكـــــار الـــطـــائـــفـــيـــة. هـــكـــذا مـــضـــت تــلــك 
الـــوســـائـــل، وعـــلـــى رأســـهـــا وكـــالـــة »مــهــر« 
لــأنــبــاء، فـــي مـــشـــروع تــحــويــل الــخــرافــات 

واألنباء املضللة إلى حقائق بديلة.
ــبـــه الــرســمــيــة  وتـــتـــصـــدر وكــــالــــة »مــــهــــر« شـ
واملقربة من النظام اإليراني معركة التضليل 
املساندة للحوثيني في اليمن. وفّسرت مطلع 
يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي الــهــجــمــات الــجــويــة 
داخــل  مــواقــع  عــلــى  املليشيات  الــتــي تشنها 
املحافظات اليمنية على أنها تجسيد لآلية 

الــقــرآنــيــة »تــرمــيــهــم بــحــجــارة مـــن ســجــيــل«، 
املسّيرة  الحوثية  الــطــائــرات  وصفت  عندما 

بأنها »طيران أبابيل«.
ذكــــرت الـــوكـــالـــة أن الــهــجــوم الــحــوثــي الـــذي 
في  اليمنيني  للمجندين  معسكرًا  استهدف 
مــنــطــقــة الــوديــعــة فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
»االحـــتـــال  ــنـــود مــــا ســمــتــهــم بــــ قــــد جـــعـــل جـ
»عــصــف مـــأكـــول«، ولـــم تكتف  ومــرتــزقــتــه« كـــ
بــذلــك، بــل قــالــت إن هــنــاك مــن فــر مــن ساحة 
املــعــركــة مــذهــواًل بما أصــابــهــم مــن »حــجــارة 

الـــســـجـــيـــل«. ويـــــــرّوج اإلعــــــام اإليــــرانــــي أن 
 مــعــاركــهــا في 

ّ
املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــشــن

كــل املــــدن الــيــمــنــيــة، بـــأوامـــر إلــهــيــة، وبــنــاء 
ــــي يـــعـــمـــلـــون  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــرافــ ــ ــخــ ــ ــلــــى هـــــــذه الــ عــ
عــلــى تــكــريــســهــا يــومــا بــعــد آخـــر مـــن أجــل 
جبهات  إلى  واألطفال  الشباب  استقطاب 
القتال، ال تتورع وسائل إعــام كبرى عن 
ــات الــقــرآنــيــة مــن أجـــل إكــمــال  تــحــريــف اآليــ

دائرة البروباغندا.
ــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عـــلـــى تــوظــيــف  ــ ودأبـ

الدين من أجل التغلغل في كل املجتمعات 
الــيــمــنــيــة الــقــبــلــيــة املــحــافــظــة، إذ تــزعــم أن 
ميدانية  »انــتــصــارات  تحقق  مليشياتها 
خائبة  مجاميعها  تــعــود  وكلما  إلــهــيــة«، 
مـــن أي مــعــركــة، تــعــدهــا بــالــنــصــر اإللــهــي 

الذي ال موعد زمنيا لتحقيقه.
مــأرب  اليمني،  الصحافي  الكاتب  واعتبر 
الـــورد، أن توظيف اإلعـــام اإليــرانــي آليــات 
القرآن يهدف إلى منح إيران ووكائها في 
املــنــطــقــة مــشــروعــيــة لــخــطــابــهــم وحــروبــهــم 
الـــتـــي يــخــوضــونــهــا تـــحـــت الفـــتـــة »جــبــهــة 
»أعداء الله  املقاومة«، ضد من يصفونهم بـ

واإلسام«.
»العربي الــجــديــد« إلــى أنه  وأشـــار الـــورد لـ
اإليراني  الخطاب  »يضع  املنطلق  هــذا  من 
والحوثي خصومه من اليمنيني في خانة 
الــكــفــار واملــنــافــقــني، بــيــنــمــا يــربــط نفسهم 

بالله«.
الرسمية في  للجهات  انــتــقــادات  وفــي ظــل 
ــــي الـــحـــوثـــي،  ــرانـ ــ الـــتـــصـــدي لــلــتــضــلــيــل اإليـ
يشدد الصحافي الورد على ضرورة تفعيل 
استراتيجية تواجه  الرسمي وفق  اإلعــام 
واستخدام  واملعلومات  بالحقائق  الــكــذب 
كل منصات التواصل للوصول للجماهير، 
باعتبارها الوسائل األحدث واألسرع التي 

يتم من خالها ضخ األكاذيب
وتـــتـــفـــّوق وســـائـــل اإلعـــــام اإليـــرانـــيـــة على 
اإلعام الحوثي في تسويق التضليل، ففي 
للحوثيني  العسكري  املتحدث  يظهر  حني 
»ضـــربـــات مــوفــقــة«،  ـــ ــــان مـــا يــصــفــهــا بـ إلعـ
وصــفــت وكــالــة »مــهــر« إرســــال 10 طــائــرات 
مسيرة على منطقة الوديعة اليمنية بأنه 
الله على  قــدرة رجــال  »تسديد إلهي أظهر 

ترجمة آياته على أرض الواقع«.

تضليل ممنهج 
ــة  ــيـ ــة اإلعـــامـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــاعـــت االسـ ــتـــطـ اسـ
اإليـــرانـــيـــة الــســيــطــرة عــلــى أدمـــغـــة قــطــاع 
واســع مــن الشباب واألطــفــال فــي املناطق 
يتم إخضاعهم  من  الحوثية، وخصوصا 
الثقافية«  »الـــدورات  بـ  ملا يسمى  إجباريا 
الــتــي يــحــاضــر فــيــهــا خــبــراء إيــرانــيــون أو 
ــوا تـــدريـــبـــات لــــدى الــحــرس 

ّ
حــوثــيــون تــلــق

الثوري أو حزب الله.
ــــة، خــصــصــت  ــيـ ــ ــــامـ وحــــســــب مـــــصـــــادر إعـ
إيران شبكة متكاملة لبث املواد الدعائية 
املتلقني  على  التأثير  بهدف  السينمائية 
بأنفسهم  يدفعون  وجعلهم  األطــفــال،  من 
إلى الخطوط األمامية لجبهات القتال، من 
أجل تقليد مشاهد مفبركة تعرض عليهم 

وتقّدم لهم كمشاهد بطولية حقيقية.

التسميات
 تفاصيل 

ّ
تحدد االستراتيجية اإليرانية كل

الحرب اإلعامية النفسية في اليمن وصواًل 
إلـــى طــريــقــة تــســمــيــة الــخــصــوم فـــي وســائــل 
اإلعام اململوكة التحاد اإلذاعات اإلسامية.

ــفـــاوت مــســمــيــات الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  ــتـ تـ
الــيــمــنــيــة الــتــي تــقــاتــل جــمــاعــة الــحــوثــيــني 
مــن وسيلة إيرانية إلــى أخـــرى، ففي حني 
ــة الــجــيــش  ــزقــ ــرتــ »مــ ـــ تـــصـــفـــهـــا بـــعـــضـــهـــا بــ
والقاعدة«،  داعــش  و»عناصر  السعودي« 
ال تزال بعض الوسائل محتفظة بوصف 
ســابــق هــو »املــنــافــقــني«، فــي حــني يحضر 
تعبير »مليشيات الرئيس هادي املنتهية 
وسائل  تعتمده  ناعم  كمصطلح  واليته« 

حزب الله اللبناني.
ــاف  ــ ــ وفـــــي مـــقـــابـــل حـــشـــد كــــل هـــــذه األوصـ
اإلعــام  وســائــل  تقدم  الحكومية،  للقوات 
املــلــيــشــيــات الحوثيني  اإليــرانــيــة عــنــاصــر 
بأنهم الجيش اليمني أو »القوات املسلحة 
إيرانية  إعــام  وســائــل  وتنزلق  اليمنية«. 
إلـــى اســتــخــدام عـــبـــارات وألـــفـــاظ أقــــرب ما 
تكون إلــى الخطاب املــتــداول على وسائل 
إذ تــصــف مقتل  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
»نفوق«،  بـ الحكومية  القوات  أحد قيادات 
 مــن الــذات 

ّ
فــي مصطلح يهدف إلــى الــحــط

البشرية وتصوير خصوم الحوثيني كما 
لو أنهم حيوانات.

حّددت إيران كل تفاصيل 
الحرب اإلعالمية النفسية 

في اليمن

منذ االجتياح الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 بدا واضحًا أن خطابًا إعالميًا قائمًا على 
التضليل والتحريض بدأ يتكّون بإشراف مباشر من الجهات اإليرانية

ــام الــرســمــيــة املــمــلــوكــة لــلــدولــة في  تــتــعــرض وســائــل اإلعــ
اليمن لهجمة شرسة منذ بداية الحرب قبل 6 سنوات، إذ 
بعد احتال الحوثيني كل الوسائل الحكومية في صنعاء 
وتغيير خطها التحريري لتمجيد مشروع املليشيات فقط، 
هــا هــم االنــفــصــالــيــون املــدعــومــون مــن اإلمــــارات يحاكون 
الصحافية  املؤسسات  باالستياء على  الحوثية  التجربة 

في العاصمة املؤقتة عدن، جنوبي الباد.
األخير  الهدف  الحكومية  اإلعــام  تكون وسائل  ما  غالبًا 
لها  إذ تضمن  الــدولــة،  املتمردة على سلطات  للمليشيات 
إلى  مستندة  اإلعــامــيــة،  والهيمنة  الــنــفــوذ  حلقة  اكــتــمــال 
الــيــمــن. ففي  فــي  قــوة عسكرية، وهــو مــا يحصل حرفيًا 
أواخر مايو/ أيار املاضي، بدأ املجلس االنتقالي الجنوبي 
بمحاولة محاكاة التجربة الحوثية في استكمال االنقاب 

»الــهــيــئــة  ــا يــســمــى بـــ عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة، بــتــعــيــني مـ
التي  الهيئة  تشكيل  وغـــداة  الــجــنــوبــي«.  لــإعــام  الوطنية 
الكثيري، كان  للمجلس، علي  الرسمي  املتحدث  يترأسها 
النشاط األول لها هو التوجه للسيطرة على ما تبقى من 
مؤسسات اإلعــام الرسمي للحكومة الشرعية، ما تمثل 

باحتال مقر وكالة األنباء اليمنية »سبأ«.
وفقًا ملصادر خاصة وبيان لنقابة الصحافيني اليمنيني، 
املــاضــي،  الشهر  نــافــذة،  انفصالية  مجموعة  أقــدمــت  فقد 
ــة فـــي املــجــلــس  ــيـ يـــقـــودهـــا نـــائـــب رئـــيـــس الــــدائــــرة اإلعـــامـ
وكالة  مقر  على  باالستياء  اليافعي،  مختار  االنتقالي، 
املدنية  الحراسة  وطــرد  التواهي،  مدينة  في  الواقع  »سبأ« 
واملوظفني بشكل نهائي وأخذ مفاتيح املبنى تحت تهديد 
»أنباء  إلى مقر ملا يسّمى بوكالة  الساح، بهدف تحويله 

عدن« كوكالة جديدة لانفصاليني.

حصار اإلعالم من كل الجهات

MEDIA
منوعات

تيك توك 
والتوظيف

أطــلــقــت شــبــكــة »تـــيـــك تـــــوك« االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تحظى بشعبية كبيرة بني الشباب برنامجًا في 
الواليات املتحدة يتيح ملستخدميها تقديم مقطع 
 من النبذة 

ً
فيديو قصير عن سيرهم الذاتية بدال

التقليدية املكتوبة عندما يترشحون لوظيفة.
واغــتــنــم بــعــض الـــشـــركـــات الــفــرصــة ســعــيــًا إلــى 
ــذيـــن تقل  ــى »جـــيـــل زي« الـ ــ تــوظــيــف املــنــتــمــني إل
مطاعم  بينها سلسلة  عــامــًا،   25 عــن  أعــمــارهــم 

فيتش«  آنــد  »أبركرومبي  ومتاجر  »شيبوتلي«، 
لــلــمــابــس، ومـــحـــال الـــســـوبـــرمـــاركـــت »تـــارغـــت« 
و»وورلد ريسلينغ إنترتينمنت« لتنظيم مباريات 
املصارعة أو حتى فريق »ديترويت« لكرة السلة. 
أنها  الخميس،  بيان  في  »شيبوتلي«  وأوضحت 
»تواصل تجربة أساليب جديدة ملقابلة املرشحني 
املحتملني أيــنــمــا كـــانـــوا، نــظــرًا إلـــى ضــيــق ســوق 
العمل«. وأضافت: »بفضل برنامج السير الذاتية 

الذي توفره »تيك توك«، يمكن للمرشحني املحتملني 
)...( إظهار صدقيتهم وشغفهم الحقيقي بطريقة 
املقابلة  أو  التقليدية  الذاتية  السيرة  عن  تختلف 
الجالسة«. وبدأت »تيك توك« توفير أداتها األربعاء، 
من ضمن برنامج تجريبي من املقرر أن يستمر 
ملسؤولي  البرنامج  ويتيح  يوليو/تموز.   31 إلــى 
الــتــوظــيــف فـــي الـــشـــركـــات نــشــر عــــروض الــعــمــل 
لديهم على موقع مخصص لهذا الغرض، ويمكن 

ملستخدمي »تيك توك« من خاله الترشح للوظائف 
وسم  وإضافة  فيديو  مقطع  بإرسال  املعروضة 
محدد إليه. وتوفر الشبكة االجتماعية املتخصصة 
 
ً
في مقاطع الفيديو القصيرة محتويات وافرة أصا

في ما يتعلق بالبحث عن الوظائف املهنية، يمكن 
االطاع عليها من خال وسَمي #كاري تيك توك 

و#كاريرتوك باإلنكليزية.
)فرانس برس(  

يسّوق اإلعالم الحوثي لمجموعة ال تنتهي من األضاليل )محمد حويس/ فرانس برس(
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ـــشـــاهـــد بــأمــره. 
ُ
ــر مــنــه، أو يــحــتــار امل

َ
ــنــف أو ُي

مــشــاعــر متناقضة عــنــد ُمــشــاهــدتــه. جـــاذٌب 
اهد، وُمزعٌج 

َ
َمش ر تمامًا في 

ّ
وساحٌر ومؤث

يا 
ّ
 ُمشاهده كل

ُ
يًا في أخرى. يأخذ

ّ
وخانق كل

لــلــحــظــاٍت، ويــدعــه خــارجــًا فــي أخــــرى. بعد 
أثــٌر  يبقى  وآراء ومــواقــف،  اخــتــاط مشاعر 

ر تمامًا. غريب ال ُيمحى، وال ُيفسَّ
ــــوم، هـــنـــري )آدم  ــيـ ــ ــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس الـ فــ
درايــفــر(، وآن )مــاريــون كــوتــيــار(، ُيشّكان 

ــًا، تـــحـــت األضـــــــــــواء. والدة  ــيـ ــالـ ــثـ ثـــنـــائـــيـــًا مـ
وذات  الــغــامــضــة  آنــيــت،  ــــى،  األولـ طفلتهما 
كوميديا  حياتهما.  تقلب  املؤلم،  املستقبل 
ــيـــنـــاريـــو  ــاة مـــــن سـ ــتــــوحــ مـــوســـيـــقـــيـــة، مــــســ
للموسيقيّي رون وراّسل ماِيل، تتفّرد في 
سردها الغنائي الشجن، وأجوائها املقلقة. 
 في 

ٌ
 فــي رقــتــهــا وعــنــفــهــا، وُمــفــجــعــة

ٌ
ُمــحــّيــرة

ــة، ُيــخــرجــهــا  ــاديــ تـــشـــاؤمـــهـــا. قـــّصـــة حــــّب عــ
ــبــاِلــغ أيضًا 

ُ
د وامل ــجــدِّ

ُ
امل ـ بأسلوبه  كــاركــس 

باريس ـ ندى األزهري

نهاية  ــى 
ّ
حــت أنفاسكم  »احــبــســوا 

الـــعـــرض«. ُيــنــّبــه لــيــوس كــاركــس 
)1960(، في ُمقّدمة فيلمه »آنيت« 
الختناٍق  ُيهّيئ  البطل.  لسان  على   ،)2021(
وَحْبس أنفاٍس، وربما لدموع، لَم ال؟ ُيحيل 
كرمٍز  س 

َ
ف

َ
الن الفيلم،  في  تتكّرر  الزمـــٍة،  إلــى 

للحياة واملوت أيضًا.
ــمــة، 

ّ
 وعــتــمــة وســـحـــر. طــفــولــة ُمــحــط

ٌ
قـــســـوة

ــيـــت«، الــذي  ــّب مــأســاويــة، فــي »آنـ وقــّصــة حـ
ـــ74 )6 ـ 17 يــولــيــو/ تموز  ــــدورة الــ افــتــتــح الـ
شارك 

ُ
« السينمائي، امل

ّ
2021( ملهرجان »كان

في املسابقة الرسمية، واملعروض حاليًا في 
الصاالت الفرنسية. الفيلم الطويل السادس، 
واألّول باللغة اإلنكليزية للفرنسّي كاركس، 
فـــي 37 عـــامـــًا مـــن حــيــاتــه املــهــنــيــة، وصــفــه 
ها، األقــرب إلى 

ّ
ه، من بي أفامه كل

ّ
اٌد بأن

ّ
نق

الجمهور، واألكثر تحّكمًا كذلك.
 جـــائـــزة إخـــــــراٍج تــنــتــظــره، كــمــا يتنبأ 

ّ
لـــعـــل

 شــيء. 
ّ

، هــذا ليس كــل
ْ
البعض مــن اآلن. لــكــن

هناك من كرهه أيضًا. هذا فيلٌم ُيَحّب بشّدة، 

أقدم شخصية اإلعالمي 
من دون تقليد أي 

إعالمي على اإلطالق

لعّل جائزة إخراٍج تنتظر 
ليوس كاركس كما يتنبأ 

البعض من اآلن

تنتظر دينا الشربيني 
طرح فيلَمي »30 مارس« 

و»يوم 13«

2223
منوعات

مــأســاة أســطــوريــة.  لــتــغــدو  ـ مــن نمطيتها، 
)األخوان  واملوسيقى  ُمبتكرة،   بصرية 

ٌ
لغة

مايل( أجمل ما في الفيلم.
هنري فنان خشبة )ستاند آب(، يقف وحيدًا 
عريضًا  وثقة، جمهورًا  بقّوة  لُيثير،  عليها 
في لوس أنجليس، ُملقيًا نكاٍت هازئة وفّجة 
فقط،  للتعبير  الكوميديا  اختار  وســاخــرة. 
ه عبرها ُيمكنه 

ّ
كما قال هازئًا للجمهور، ألن

قول الحقيقة، وإال فالقتل مصيره. يسخر من 

 شيء: من »كراهية ُمتبادلة بي املسلمي 
ّ

كل
والكاثوليك« و»بي بورنديي وروانديي«؛ 
ومن صوابية سياسية وأخاقية )من دون 
 ُيسّميها( تطمس الحقائق؛ ومن الضحك 

ْ
أن

نفسه، الجدير باألغبياء والعجائز. عاقته 
مع آن ـ نجمة األوبرا ذات الصوت املائكّي، 
الحّب  تكشف هشاشة  ـ  والهادئة  والرقيقة 
وقـــّوتـــه، لــعــنــتــه وبــركــتــه، عــتــمــتــه وضــــوؤه. 
ــــت عـــلـــيـــهـــا الـــلـــعـــنـــة، 

ّ
ــل ــة، حــ ــيـ ــسـ ــرجـ ــة نـ عــــاقــ

لـــتـــوصـــل الـــطـــرفـــي إلـــــى الــــهــــاويــــة. الــــعــــدم، 
الخوف:  س، 

َ
ف

َ
الن اللعنة،  الحّب،  النرجسية، 

ُمفردات تتكّرر في الحوارات املغناة، تعكس 
نــرجــســيــة املــشــاهــيــر )مـــرايـــا تــنــعــكــس فيها 
صورة آن(، واللعنة التي تصيبهم )انطفاء 
الــــرغــــبــــات(، والــــخــــوف الــــــذي يـــشـــعـــرون بــه 
الحفل  بــدء  وى قبل 

ّ
تتل )آن   تجربة 

ّ
كــل قبل 

األوبرالي(.
يــــســــرد »آنــــــيــــــت« هـــــــذه املــــشــــاعــــر غـــنـــائـــيـــًا، 
ــة. مــعــهــا، يــكــشــف عــالــم  بــعــذوبــة ومـــأســـاويـ
ــل، 

ّ
ــتــطــف

ُ
االســـتـــعـــراض لــلــنــجــوم واإلعــــــام امل

 
ّ

كل ف 
ّ

وُيسخ أيضًا،  الجمهور  من  ويسخر 
هـــذه الــنــجــومــيــة، والــتــظــاهــرات، وومــضــات 
»فــاشــات«، ووابـــل األســئــلــة، والجماهير  الـــ
املــحــتــشــدة، واســتــعــراض املــشــاهــيــر، كاشفًا 
إلــى قضية  ُيلّمح  فــي حياتهم.   مستوٍر 

ّ
كــل

األميركية،  النسوية   ،»)MeToo( أيضًا  »أنــا 
ه ُيثير ارتباكًا في موقفه منها. يتساءل 

ّ
لكن

»ُمفاجئي« في  بالعنف،  هام 
ّ
وات عن تهّجم 

توقيتهما، على هنري من نساء: ِلَم ظهرْت 
ــالـــذات؟ فــي الــوقــت نفسه،  ــِهــمــات اآلن بـ

ّ
ــت

ُ
امل

يـــؤّكـــد هــــذه الــصــفــة لــــدى بــطــلــه مـــع الـــزمـــن، 
وسوء تصّرفه مع طفلته آنيت. هذه الطفلة 
كــاَركــس تجسيدها على شكل  اخــتــار  التي 
وُمزعجًا،   

ً
ثقيا جــاء  كــرمــز،  متحّركة  لعبة 

للتاعب بها من ِقبل األبوين.
الـــوالدة(،  )عملية  رقيقة  َمشاهد  عبر   ،

ْ
لــكــن

وأخرى آسرة )غناء آن في الغابة الكثيفة(، 
وُمــقــلــقــة )الــعــاصــفــة فـــي املـــركـــب(، وُمــمــتــعــة 
ــَرد حــكــايــة عن  ـــسـ

ُ
)غـــنـــاء بـــدايـــات الـــحـــّب(، ت

ــة،  ــيـ ــة والـــزوجـ ــريــ الـــحـــيـــاة والـــعـــاقـــات األســ
ــر اســتــغــال الــطــفــولــة، ونكسات 

َ
وُيــســتــحــض

املــشــاهــيــر، وعــالــم »الــشــو بــزنــس«. َمشاهد 
مــصــحــوبــة بــمــوســيــقــى قـــاتـــمـــة وُمــضــيــئــة، 
شــاعــريــة ومــأســاويــة، وهــبــت الفيلم أبــعــادًا 
وحرية استثنائية، وأثارت مشاعر تعاطٍف 
ــة. فــرقــة  عـــمـــيـــق مــــع شـــخـــصـــيـــاٍت مــــجــــروحــ
ـــفـــة مــوســيــقــى »آنـــيـــت«، 

ِّ
ــاركــــس«، مـــؤل ــبــ »ســ

تـــأّســـســـت عــــام 1968 فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، 
تــعــزف مــوســيــقــى »بـــــوب« و»روك« بــقــيــادة 
اللذين صنعا  األخــويــن رون وراّســـل مايل، 
بعنوان  أيــقــونــة،  أغنية  بفضل  لهما  اســمــًا 
ــذه املـــديـــنـــة لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة بـــمـــا يــكــفــي  »هـــــ
بــهــمــا،  كــــاَركــــس  الـــتـــقـــى   .)1974( لــكــلــيــنــا« 
ــراهــقــة، وظهر 

ُ
امل منذ  ويــعــرف موسيقاهما 

مشهٌد في فيلمه »هولي موتورز« )2012(، 
يستمع فيه البطل إلى أغنية لهما.

لذلك، لم يتخّيل كاَركس تصوير »آنيت« في 
التكاليف  رغــم  أنجليس،  لــوس  غير  مــكــاٍن 
املــالــيــة الــضــخــمــة، فــكــانــت مــعــظــم املــشــاهــد 
فــي مدينة فرقة »ســبــاركــس«، ال  الخارجية 
دّراجته  هنري  فيها  يقود  التي  تلك  سيما 
، ونــــزهــــات 

ً
ــا ــيـــ ــ ـــي شــــوارعــــهــــا لـ الــــنــــاريــــة فــ

ــواء، في  ــ ــي فــي الــغــابــة، ُمقلقة األجـ
َ
الــعــاِشــق

أخــرى  شاهد 
َ
مل الــوديــان، بينما بنى  جــوف 

ديكوراٍت في بلجيكا وأملانيا. أصّر كاَركس 
 ُيغني البطان بصوتيهما، ال سيما 

ْ
على أن

ظهرهما وهما 
ُ
شاهد املباشرة التي ت

َ
في امل

يان.
ّ
يغن

 
ّ

مــاريــون كــوتــيــار، الــرائــعــة بــحــضــورهــا، أقــل
ل. أما آدم 

ّ
ي منها وهي تمث

ّ
إقناعًا وهي تغن

»مارينز« في  درايفر، الجندي السابق في الـ
العراق، فكسبته السينما. 

إبراهيم علي

ال يزال لبنان يقاوم، على الرغم من الضائقة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــجــتــاحــه مــنــذ ســـنـــوات. 
أخــيــًرا، عـــادت لجنة جــوائــز »مــوركــس دور« 
رت إقــــامــــة حــفــل 

ّ
ــذ ــعــ ــــى نــشــاطــهــا بـــعـــدمـــا تــ إلـ

توزيع الجوائز لسنتي 2020/2019، لتنضم 
ويصبح  أيــضــًا،  التصفيات  إلـــى   2021 ســنــة 
الــجــائــزة إصـــدار نتائج أفضل  أمـــام منظمي 

األعمال الفنية لثاث سنوات.
تــؤكــد عــضــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي »مــوركــس 
دور« هــــا املــــــــّر، فــــي اتــــصــــال مــــع »الـــعـــربـــي 
الدقة،  الجديد«، أن العمل هذا املوسم تلزمه 
َمـــــت فــي  ـــــدِّ

ُ
ــال الـــتـــي ق ــ ــمـ ــ وخـــصـــوصـــًا أن األعـ

مساحة  أيــضــًا  تستحق   2020/2019 عــامــي 
مــن الــثــنــاء والــفــوز بــالــجــائــزة. وتــؤكــد املـــّر أن 
ي حصد 

ّ
اللجنة تحاول عدم إغفال أي عمل فن

نــجــاًحــا خــــال املـــواســـم الـــثـــاثـــة، لــيــس فقط 
العربية، بل أيضًا على  الــدرامــا  على صعيد 
صعيد األغـــانـــي واأللـــحـــان الــفــنــيــة وحــضــور 
الفناني، وذلك في ظل غياب أو قلة الحفات 
تلفت  كــورونــا.  فيروس  واملهرجانات بسبب 

وصديق ودائما بيننا كيمياء وتفاهم وتعاون، 
وإال ملا كنا استمررنا كل هذه الفترة والحمد 
لله بيننا مشوار مليء بالنجاحات منذ حوالي 

27 عامًا. وأتمنى من الله أن يديمه علينا.

¶ في فيلمك األخير »نادي الرجال السري« قدمت 
أزمة العالقات األسرية وتكرارها، ومرة أخرى اآلن 

فلماذا؟
ألن كل بيت مصري وعربي بشكل عام مليء 
بهذه األزمات سواء في ما يخص الزواج أو 
أو الخيانة وما شابه ذلــك. فالقصة  الطاق 
كبيرة للغاية وتمكن مناقشتها بطرق عديدة، 
وفي فيلم »نادي الرجال السري« قدمنا فكرة 
الرجل الخائن. أما في هذا الفيلم فما نقدمه 
مختلف تمامًا، وإن كان حول الزواج والطاق 
أيضا في إطار كوميدي، قد نستطيع القول 
أنه ال يوجد تشابه بي الفيلمي في الفكرة 

الدرامية نفسها.

¶ تعد التجربة هذه األولى بينك وبني املخرج أحمد 
أيمن وتــار. مــاذا تقول  الجندي والثانية مع املؤلف 

عنهما؟
أحمد بالفعل أول مرة يحدث تعاون بيننا، 
وهو مخرج شاطر وموهوب وتابعت أعماله 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يحرص املمثل املصري كريم عبد العزيز دائمًا 
على أن ال يسير على نهج تمثيلي واحد، لذلك، 
أدوارا  قـــدم  أعــمــالــه بعناية شــديــدة.  يــخــتــار 
و»أكشن«  رومانسية  واجتماعية،  كوميدية 
وتراجيدية، وذلــك على مــدار مشواره الفني 
رًا، 

ّ
الذي يمتد إلى أكثر من ثاثي عامًا. مؤخ

احتفل كريم ببداية عرض فيلم »البعض ال 
يــذهــب إلــى املــــأذون مــرتــي« الـــذي شـــارك في 
بطولته مع دينا الشربيني في أول عمل يجمع 
بينهما. »العربي الجديد« التقت كريم على 

هامش االحتفال.

¶ يتشابه اسم فيلمك كثيرًا مع فيلم سبق أن قدمه 
العالقة بني  الفنان عادل إمام في السبعينيات. ما 

العملني؟
ال يــوجــد أي عــاقــة عــلــى اإلطــــاق بــي فيلم 
الفيلم. كما  إمــام، وهــذا  القدير عــادل  الفنان 
أن اختيار االسم كان من شركة اإلنتاج ومن 
شاهد الفيلمي يتأكد أنهما مختلفان تمامًا.

¶ ظهورك بشخصية إعالمي »أصلع« دفع البعض 
للربط بينك وبني إعالمي مصري شهير. ما ردك؟

أنا أقدم شخصية اإلعامي من دون تقليد أي 
إعامي على اإلطــاق. كما أن الظهور أصلع 
الفيلم،  الدرامي ألحــداث  السياق  جاء ضمن 
لم يكن في  الشخصية  وأنــا حينما جسدت 

ذهني أي إعامي نهائيًا.

املنتج  وبــني  بينك  املتكرر  التعاون  كيف تصف   ¶
وائل عبد الله؟

وائل بالنسبة لي ليس مجرد منتج، بل هو أخ 

 قـــرار إقــامــة حفل خــاص بتوزيع 
َّ
املـــّر إلــى أن

رجح أن يكون 
ُ
خذ قريبًا، ومن امل

َّ
الجوائز سُيت

مــا بــعــد الـــســـادس مــن آب/ أغــســطــس املقبل. 
وتضيف أن لجنة الجائزة لديها إصرار على 
أن يــكــون الــحــفــل فــي بــيــروت تــحــيــة وإحــيــاء 
ــــوى انــفــجــار  ـــت ألقــ

َ
ض ــتـــي تـــعـــرَّ لــلــعــاصــمــة الـ

 الــعــالــم وحــصــد ضــحــايــا ودمــــــارًا مــاديــًا 
َّ
هــــز

ومعنويًا وما زلنا نعاني منه.
وتشارك وزارتــا اإلعــام والثقافة في لبنان 
بـــمـــســـتـــشـــارتـــي ضـــمـــن الـــلـــجـــنـــة الـــخـــاصـــة 
ــــي حــلــو،  بـــالـــجـــوائـــز. ويـــشـــدد الـــدكـــتـــور زاهـ
مــؤســس الــجــائــزة، عــلــى ضــــرورة اإلنــصــاف 
في أعمال اللجنة، خصوصًا لجهة اختيار 
ــــي مــخــتــلــف  الـــشـــخـــصـــيـــات املـــتـــخـــصـــصـــة فـ
املــجــاالت الــفــنــيــة، ومـــن بينها املــخــرج أســد 

فوالدكار. 
فئات،  إلــى  »مــوركــس دور«  وتنقسم جــوائــز 
والدراما  املحلية،  اللبنانية  بالدراما  خاصة 
املشتركة، وكذلك الدراما السورية واملصرية، 
التي دخلت على خط املنافسة القوية بحسب 
ــــن املـــتـــوقـــع أن تـــضـــم الئــحــة  ــلـــومـــات. ومـ املـــعـ
املمثلي  مــن  بها  بــأس  ال  الفائزين مجموعة 
ــا في  املــصــريــي، ومنهم منى زكــي عــن دورهـ
مسلسل »لعبة نيوتن« )2021( لتامر محسن، 
ــا فــي مسلسلي  ومــاغــي بــو غــصــن عــن دورهــ
في  ــا 

ً
أيــض ــا  دورهــ وعـــن   )2020( آدم«  »أوالد 

مسلسل »للموت« من إخراج فيليب أسمر.
وكذلك دانييا رحمة عن دورها في مسلسل 
فــي  ــــن دوره  عـ ــولــــي  ــــوت«، وقــــصــــي خــ ــمـ ــ ــلـ ــ »لـ
إليــمــان   )2019( ونــــص«  »خــمــســة  مسلسلي 
»عشرين  ومسلسل  أســمــر،  وفيليب  السعيد 
عشرين« لبال شحادات ونادين جابر ومن 
نادين  وكــذلــك زميلته  أســمــر،  فيليب  إخـــراج 

وكذلك  عشرين«.  »عشرين  في  نجيم  نسيب 
كــســب مــحــمــد رمــضــان جــائــزة عــن دوره في 
مسلسل »البرنس« )2020(، من إخراج محمد 

سامي.
ــذه الـــســـنـــة درعــــًا  ــ وتـــمـــنـــح لــجــنــة الـــجـــائـــزة هـ
تــكــريــمــيــًا لــلــفــنــانــي املـــؤثـــريـــن عـــلـــى مـــواقـــع 

أن تصفية  ــبـــدو  ويـ االجـــتـــمـــاعـــي.  الـــتـــواصـــل 
انــتــظــار األسابيع  لــم تنته بعد فــي  األســمــاء 
بالطبع  املرشحات  ومــن  الحفل.  تسبق  التي 
املغنية اللبنانية إليسا وكذلك نانسي عجرم 
وكـــــــارول ســـمـــاحـــة. كــمــا تــحــضــر فــئــة أفــضــل 
املرشحة  مغنية/ مغن عربي، ومــن األســمــاء 

ى 
ّ
أحام وأصالة وأنغام. من غير املعروف حت

الــعــرب سيحضرون  الــفــنــانــون  كـــان  إذا  اآلن 
لتسلم الــجــائــزة فــي الــحــفــل املــتــوقــع أن ُيــقــام 
ــن إمـــكـــانـــيـــة بــث  ــــروت. ويـــحـــكـــى عــ ــيـ ــ وســـــط بـ
ــة بـــالـــفـــائـــزيـــن  تـــســـجـــيـــل فــــيــــديــــوهــــات خــــاصــ

تعرض أثناء الحفل على الهواء مباشرة.

من قبل، فهو محب للتفاصيل جدًا، وشخص 
أمامه.  الــذي  املمثل  تحب  يقال،  كما  عيونه، 
لذلك يخرج من املمثل كل ما في داخله. أما 
أيمن فهذا يعد التعاون الثاني بعدما عملنا 
معا فيلم »نادي الرجال السري« وهو مؤلف 
الكوميديا  كتابته على  الظل تعتمد  خفيف 
النابعة من املوقف بجانب أن طريقته بسيطة 

تصل إلى الجميع بساسة.

¶ نــالحــظ فــي الــكــثــيــر مــن أعــمــالــك اعــتــمــادك على 
كوميديا املوقف فهل هذا مقصود؟

أنــا أمــيــل إلــى هــذا الــنــوع. أحــب أن أشــعــر أن 
على  وليس  مــوقــف،  على  يضحك  الجمهور 
تأكيد  بكل  تقال، وهي معادلة  ألفاظ  مجرد 
صعبة تحتاج إلى مؤلف شاطر وموهوب جدًا، 

ألن بناء الضحك على املوقف نفسه صعب.

الشربيني فهل  مــرة يجمعك عمل مع دينا  أول   ¶
حدث بينكما تفاهم؟

ــدًا، وأعــمــالــهــا طبعا  ديــنــا فــنــانــة شـــاطـــرة جــ
سواء في السينما أو التليفزيون تشهد على 
حضورها وموهبتها وتلقائيتها. وتفاجأت 
 بــوجــود تــفــاهــم وكــيــمــيــاء بيننا وهــذا 

ً
فــعــا

صعب حدوثه خاصة في األعمال الكوميدية.

¶ هل فكرة وجود 50% نسبة استيعابية في دور 
العرض تقلقك على اإليرادات؟

أن نتعايش مع فكرة وجــود فيروس  علينا 
كورونا باتباع اإلجراءات االحترازية والتباعد 
االجــتــمــاعــي. وال بــد فــي الــوقــت نــفــســه أن ال 
نتوقف عن العمل والسينما، فا بد أن تستمر 
الحياة وإن شاء الله، سينتهي الوباء وتعود 

الحياة إلى شكلها الطبيعي.

جائزة »موركس دور« من جديد... حصاد ثالثة مواسمكريم عبد العزيز: علينا التعايش مع فيروس كورونا
تعود جائزة »موركس 

دور« إلى نشاطها السنوي 
في لبنان بعد تعذر 

إقامة حفلها السنوي 
العام الماضي بسبب 

فيروس كورونا

نـــشـــاط ســيــنــمــائــي مــكــثــف تــعــيــشــه هــــذه الــفــتــرة 
لها  ُيعَرض   

ْ
إذ الشربيني،  املمثلة املصرية، دينا 

ــدة«،  ــ فـــي دور الـــعـــرض حــالــيــًا فــيــلــم »ثــانــيــة واحـ
وتــنــتــظــر عـــرض فــيــلــمــي لــهــا هــمــا: »30 مـــارس« 
مسلسل  بتصوير  تقوم  تلفزيونيًا   .»13 و»يـــوم 

من ثماني حلقات. 
واحتفلت منذ أيام ببداية عرض فيلمها الجديد 
ــــذي  ــــي« الـ ــرتـ ــ ــذهــــب لــــلــــمــــأذون مـ ــعــــض ال يــ ــبــ »الــ
شــاركــهــا فــيــه الــفــنــان كــريــم عــبــد الــعــزيــز فــي أول 
على  التقتها  الجديد«  »العربي  يجمعهما.  عمل 

هامش االحتفال بالفيلم.

¶ ألول مرة تقفني أمــام كريم عبد العزيز. ما انطباعك 
عن التجربة؟

 أول مـــرة أقـــف أمـــام 
ً
ــا فــعــا ســعــيــدة جـــدًا بـــه، وأنــ

كريم، لكن طبعًا من محبيه وجمهوره، هو فنان 
خفيف الظل جــدًا، ومحب بشكل كبير للفن بكل 
أي عمل  فــي عمله وال يختار  ودقــيــق  تفاصيله، 
أواًل على جمهوره،  بــل حريص جــدًا  بــه،  ليوجد 
ــن نــفــســي كنت  ــا يـــقـــدمـــه، وأنـــــا عـ ــو يــخــتــار مـ وهــ

ى جدًا العمل معه منذ سنوات.
ّ
أتمن

¶ من وراء اختيار اسم فيلم »البعض ال يذهب للمأذون 
مرتني«؟

املــنــتــجــة، وهـــو للعلم يتناسب جـــدًا مع  الــشــركــة 
ــات الــــزواج  ــ ــداث الــعــمــل، ألنـــه يــــدور حـــول أزمـ ــ أحـ
والـــطـــاق، وهـــي طبعا مــوجــودة فــي كــل البيوت 
وقــدمــنــاهــا فـــي الــفــيــلــم بــشــكــل مــخــتــلــف وجــديــد 

ويجمع بي الكوميدي واالجتماعي.

¶ حدثينا عن شخصيتك في الفيلم؟
أجسد شخصية ثرية وهي متزوجة، عنيدة جدًا 
ألنــهــا مؤمنة أنــهــا دائــمــًا على صـــواب، وال يمكن 
ألي شخص أن يعارضها. لكن بعد وقت تكتشف 
أن ما تؤمن به خطأ، وال يوجد شخص دائما على 
صـــواب. والــحــمــد لله مــن خــال هــذا الـــدور غيرت 
جلدي، ألني منذ عدة أعمال قدمت للجمهور بكاء 

كثيرا من خال أدواري.

¶ هل األدوار التراجيدية أصعب أم الكوميدية؟
كـــل دور لـــه مــتــطــلــبــاتــه، ولـــكـــن عـــن نــفــســي أجــد 
أن رســـم ابــتــســامــة عــلــى وجــــوه الــجــمــهــور شــيء 
 صــعــب، وأتــمــنــى أن أكـــون قــد استطعت ذلـــك من 

خال الفيلم.

¶ هل هناك مشاهد صعبة في العمل؟
صـــدقـــونـــي لــــم أشــــعــــر بــــذلــــك أبـــــــدًا بـــســـبـــب أجـــــواء 
التصوير نفسها، فتعرفون أن العمل وسط أجواء 
نفسية مريحة يستطيع أن يهون أي تعب. وهناك 
فقط مشاهد في أسوان تم تصويرها في الصحراء، 

وكان الجو ساخنًا جدًا لكنها مرت والحمد لله.

¶ لم يحقق فيلم »ثانية واحــدة« اإليــرادات املتوقعة منه. 
ما السبب في رأيك؟

أنـــا مــؤمــنــة جـــدًا بــالــتــخــصــصــات، وكـــل فـــرد يهتم 
املكتوب  الــدور  أقــدم  أن  العمل. مهمتي  بجزء في 
للخروج  لــي، وأفعل كل ما في وسعي ومقدرتي 
بالشخصية على أفضل وجه. أما جزء اإليــرادات 
ــه 

ّ
أن أعــلــم  أنــا  فهو يخص املنتج، لكن بشكل عــام 

واستقبلت  الخارجي  التوزيع  في  إيـــرادات  حقق 
ردود أفعال جيدة عليه.

¶ على النطاق التليفزيوني هل هناك جديد قريبا؟ً
أقوم حاليًا بتصوير مسلسل »الزيارة«، وهو مكون 
من ثماني حلقات كنا قد بدأنا تصويره، وإن شاء 
ومعي  لبنان،  في  تصويره  الستئناف  أسافر  الله 
فـــي الــعــمــل فــنــانــون كــثــيــرون مــثــل تــقــا شــمــعــون، 
عبدو شاهي، سيرينا  متري،  إيلي  عبود،  كــارول 
الــشــام، والعمل ورشــة ســرد تحت إشـــراف الكاتبة 
مريم نعوم، وإخــراج أدولفو مارتينيز، ومن املقرر 

عرض املسلسل على إحدى املنصات اإللكترونية.
ــرح فــيــلــم »30  ــذا وتــنــتــظــر ديـــنـــا الــشــربــيــنــي طــ هــ
مــــارس«، الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي إطـــار املــفــاجــآت 
والــتــراجــيــديــا، حــيــث تعتمد قــصــتــه عــلــى حــادث 
مــفــاجــئ يــقــلــب حــيــاة أبــطــالــه. الــفــيــلــم مـــن تأليف 
حميد املدني، إخــراج أحمد خالد موسى، بطولة 
الصاوي، صبري  الفيشاوي، خالد  أحمد  كل من 
ــــوم 13«  فـــــواز، كــمــا تــنــتــظــر أيـــضـــا طــــرح فــيــلــم »يـ
مــع أحــمــد داود وشــريــف مــنــيــر، وهـــو مــن تأليف 

وإخراج وائل عبد الله.
مروة...

قسوة ومآٍس ومشاعر متناقضة

الطبيبان فادي وزاهي حلو مؤسسا جائزة »موركس دور« )فيسبوك(

الشربيني: أنا 
من جمهور 
كريم عبد العزيز 
)فيسبوك(

)Getty( عبد العزيز: أحب أن أشعر أن الجمهور يضحك على موقف، وليس على مجرد ألفاظ تقال

)Getty/ماريون كوتيار خالل المؤتمر الصحافي الخاص بالفيلم )أندرياس رينتز

افتتح فيلم »آنيت«، للمخرج الفرنسي ليوس كاركس، دورة 2021 من مهرجان »كاّن« السينمائي. 
وقد لقي الفيلم ترحيبًا نقديًا إيجابيًا، فيما كان آلخرين رأي مختلف

»آنيت« يفتتح »كاّن«

دينا الشربيني

فنون وكوكتيل
سينما

نجوم

فعاليةدردشة

انتظر كثيرون انطالق 
الدورة الحالية من مهرجان 

»كاّن« الذي حمل إشارة 
إلى عودة الحياة إلى شكل 

من أشكالها الطبيعية. 
وقد أعطى أربعة من كبار 

الفن السابع، هم بيدرو 
ألمودوفار وسبايك لي 

)الصورة(، وجودي فوستر 
وبونغ جون هو، إشارة 

االنطالق الرسمية لمهرجان 
»كاّن« السينمائي ولعودة 

الصناعة السينمائية إلى 
نشاطها المعهود، بعد 

شهور طويلة من التوقف 
بسبب جائحة كوفيد-19.
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