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ُعمان: حملة إلطالق سراح 
صحافي وإنهاء ديونه

الجئون سوريون يطلقون مجلة 
في مدريد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــت انـــتـــخـــابـــات نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن  ــ مــــا زالــ
ــيــــرة، الــتــي فــــاز بــهــا ضــيــاء  املــصــريــن األخــ
رشوان، بمقعد النقيب مجددًا، تثير جدااًل 
ــاط الــصــحــافــيــن، خــصــوصــا بعد  ــ فـــي أوسـ
تقديم طعن بالنتائج. فقد تقّدم، قبل أيام، 
ــذي كـــان مــرشــًحــا ملنصب  ــاد، الــ ــ رفــعــت رشـ
بطعن  االنتخابات  فــي  الصحافين  نقيب 
قضائي على انتخابات نقابة الصحافين 
األخيرة، مطالًبا، بصفة مستعجلة، بوقف 
قــــرار إعــــان نتيجة االنــتــخــابــات خـــال 15 
يــوًمــا مــن تــاريــخ الحكم وإلــغــاء مــا يترتب 

على إعان النتيجة من آثار.
 »أوجــــه 

ّ
وأكــــد مــصــدر قــضــائــي مــصــري أن

الـــطـــعـــن الــــــــــواردة فــــي مــــذكــــرة رشــــــاد عــلــى 
ــابــــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي  ــتــــخــ نـــتـــائـــج انــ
يتم  الــصــحــافــيــن، جميعها  نــقــابــة  ملجلس 
ــهــا 

ّ
تــوصــيــفــهــا بــمــخــالــفــات انــتــخــابــيــة لــكــن

ال تــرقــى إلـــى إبـــطـــال الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
والتأثير على مجرياتها وبالتالي التأثير 
القضائي  املصدر  النتيجة«. وأضــاف  على 
ه »وارد أن تشوب أّي 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

بآليات  متعلقة  شــوائــب  انتخابية  عملية 
التصويت والجمع والفرز وإعان النتائج 
يمكن  االنتهاكات   

ّ
كــل ليست  لكن  وغيرها، 

االســتــنــاد إلــيــهــا فــي الــطــعــن عــلــى العملية 
االنتخابية، وتعتبر مؤثرة بشكل أساسي 
وبالتالي  االنتخابية  العملية  نــزاهــة  على 

تزوير النتائج«.
اشــتــمــل الــطــعــن عــلــى عــشــرة بـــنـــود، أولــهــا 
فـــايـــز عبد  أحـــمـــد  الــصــحــافــي  اســــم  إدراج 
املـــجـــيـــد، بــكــشــوف املـــرشـــحـــن عــلــى مقعد 
إغــــاق  تـــحـــت رقـــــم )56( رغـــــم  الـــعـــضـــويـــة 
بــاب الــتــرشــيــح، وإدراج اســمــه فــي كشوف 
ــة مــــمــــن لــــهــــم حــق  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــــجــــمــــعــــيــــة الــ
الـــتـــصـــويـــت )مـــشـــتـــغـــلـــون( مـــمـــن ســــــددوا 
ــــه غــيــر مقيد 

ّ
االشــــتــــراك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

بجدول النقابة في األصل.
البند الثاني في الطعن متعلق بما وصفه 
»فقدان بعض أعضاء لجنة اإلشراف  رشاد بـ
انحيازهم  عــن  كشفوا  بعدما  صاحيتهم 
إلى بعض املرشحن، ومنهم رئيس اللجنة 
املشرفة على االنتخابات، خالد ميري، وهو 
الــذي سمح  رئيس تحرير جريدة األخــبــار 
الــجــريــدة صالح  بنشر مــقــال ملــديــر تحرير 
الــصــالــحــي، وهـــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه عضو 
ــيـــل املــجــلــس األعــلــى  لــجــنــة اإلشـــــــراف، ووكـ
لإلعام، يعلن فيه تأييده صراحة للمرشح 
ــه سيفوز 

ّ
ضياء رشــوان، ويقول صراحة إن

 صالح 
ّ
بمقعد النقيب«. ولفت رشاد إلى أن

الصالحي »يعتبر من أقرب أصدقاء ميري 
وال أعرف كيف يكون بصفته وكيل املجلس 
رقيبا  األعلى لإلعام وهي جهة حكومية، 

منوعات

على انتخابات النقابة، إاّل لو كان بصفته 
صديقا لخالد ميري«.

باملذكرة  مــرهــون  الطعن  مــن  الــثــالــث  البند 
ــوا مــجــلــس الــنــقــابــة  ــدم بـــهـــا عـــضـ ــقـ ــتـــي تـ الـ
االنتخابات،  اإلشـــراف على  لجنة  وعــضــوا 
هــشــام يــونــس، ومــحــمــود خــالــد، بــشــأن ما 
شـــاب العملية االنــتــخــابــيــة مــن مــخــالــفــات، 
ــرز األصـــــوات فـــي جميع  وطــالــبــا بـــإعـــادة فـ

اللجان ووجها بيانا بهذا الشأن للجمعية 
العمومية تم نشره.

ــــع خـــــاص بـــتـــأجـــيـــل مــجــلــس  ــرابـ ــ والـــبـــنـــد الـ
الثانية  العمومية  الجمعية  عقد  النقابة، 
وكــــان مــوعــدهــا الــجــمــعــة 19 مـــــارس/ آذار 
2021 إلى الجمعة 2 إبريل/ نيسان 2021، 
 قرار 

ّ
وهو ما يخالف القانون صراحة، إذ إن

العمومية،  للجمعية  أصــيــل  حــق  التأجيل 

التي تتخذ قرارها في صورة عدم الحضور 
النصاب  اكتمال  كــاٍف وبالتالي عدم  بعدد 

القانوني.
تفاصيل عن منع  الخامس  البند  وتضمن 
رؤســــاء الــلــجــان مــن أعــضــاء هــيــئــة قضايا 
الــــدولــــة، مــنــدوبــي املـــرشـــحـــن، مـــن حــضــور 
عــمــلــيــة فـــــرز وتــجــمــيــع األصــــــــــوات، بــيــنــمــا 
ينص قانون النقابة على أن يتولى مجلس 
 مرشح أو من 

ّ
النقابة فــرز األصـــوات، ولكل

يــنــوب عنه حــق الــحــضــور. وتــقــدم عــدد من 
الدولة  قضايا  للجنة  بشكاوى  املرشحن 
ولم تستجب ألّي منها، وقد حرر املرشحان 
ــي،  ــ ــدى زكـ ــ ــهـ ــ ــفــــي، ونــــــــور الـ حــــســــام الــــســــويــ

محضرًا بقسم الشرطة بهذا الشأن«.
وفــــي الــبــنــد الــــســــادس، أكــــد رفـــعـــت رشــــاد، 
مخالفة »لجنة اإلشــراف على االنتخابات، 
نصا صريحا بالقانون يقضي بأن يتولى 
ــرز األصـــــــــوات، وتـــركـــت  ــ مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة فـ
عملية الفرز ألعضاء قضايا الدولة وهو ما 
النقابة، هذا  لقانون  يعد مخالفة صريحة 
بخاف ما شاب عملية الفرز من مخالفات. 
كما »أبطلت لجنة اإلشراف وقضايا الدولة 
مــائــة صـــوت كــامــلــة لــو تــم احــتــســاب نسبة 
ــان مـــن املــحــتــم إجــــــراء إعــــــادة على  مــنــهــا كــ
مــنــصــب الــنــقــيــب، ورفــــض أعـــضـــاء قــضــايــا 
الدولة إعادة فرزها« بحسب البند السابع.

»رفــض  بـــ متعلقة  األخــيــرة،  الثاثة  البنود 
قدمها  التي  امليزانية  العمومية  الجمعية 
من  يـــقـــرب  مـــا  و»إدراج  الـــنـــقـــابـــة«  مــجــلــس 
400 عــضــو جـــديـــد فـــي جـــــدول املــشــتــغــلــن 
الترشح  بــاب  قبل االنتخابات، رغــم إغــاق 
ووجود نسبة كبيرة من أسماء الصحافين 
املـــتـــوفـــن فـــي كـــشـــوف الــنــاخــبــن« و»خـــلـــّو 
ــزام بــاالســتــعــانــة  ــ قـــانـــون الــنــقــابــة مـــن أّي إلـ
بجهة خارجية لإلشراف على االنتخابات. 
مـــع ذلــــك، تــمــت االســتــعــانــة بــهــيــئــة قــضــايــا 
الدفاع عن  املنوط بها  الهيئة  الدولة وهي 
املصالح والهيئات الحكومية ومنها هيئة 
ضياء  املرشح  يرأسها  التي  االستعامات 

رشوان«.
لكن، مّر هذا الطعن القضائي مرور الكرام 
في  واإلعامية  الصحافية  األوســـاط  على 
مصر، إذ أكــدت مصادر من مجلس نقابة 
ـــه »مــجــرد طعن 

ّ
أن الصحافين املــصــريــن، 

التي  إلثــبــات حــالــة، وتــوثــيــق لانتهاكات 
الــتــجــديــد النصفي«  انــتــخــابــات  شــهــدتــهــا 
ــيـــرًا عـــمـــا تــضــمــنــتــه  ــثـ ــــــــه ال يــخــتــلــف كـ

ّ
وأن

واللجنة  النقابة  مجلس  عــضــوي  مــذكــرة 
هــشــام يونس،  االنــتــخــابــات،  املشرفة على 
حول  شهادتيهما  بشأن  كــامــل،  ومحمود 
املــذكــرة  ســيــر العملية االنــتــخــابــيــة، وهـــي 
التي أحالها نقيب الصحافين املصرين، 
ــاء رشـــــــوان لــلــنــائــب الــــعــــام املـــصـــري،  ــيـ ضـ

للتحقيق فيها.

طعن رشاد ُوصف 
بمخالفات ال ترقى إلى 

إبطال االنتخابات

عبد الرحمن خضر

مــا إن اســتــقــّر صــحــافــيــون ســوريــون أربــعــة، 
ــــاد(، فــي  ــبـ ــ ــنـــوبـــي الـ ــروا مــــن درعــــــا )جـ ــ ــّجـ ــ ُهـ
أطلقوا  حتى  مــدريــد،  اإلســبــانــيــة  العاصمة 
واإلسبانية  العربية  باللغتن  ناطقة  مجلة 
تــــحــــت اســـــــم »بــــيــــنــــنــــا«، لـــتـــغـــطـــيـــة مـــــا يــهــم 
الــعــرب عــن إسبانيا، ومــا يهم اإلســبــان عن 
يحتاجها  التي  املعلومات  وتقديم  الــعــرب، 
الـــاجـــئـــون، والــجــمــهــور الــنــاطــق بــالــعــربــيــة 

الذي يقّدر عدده بنحو مليون.
موسى املصري وأيهم الغريب وعقبة محمد 
أعمارهم ما  تــتــراوح  ومحمد شباط شــّبــان 
ـــ40، تــركــوا مــنــازلــهــم فــي درعــا  ــ ـــ20 والـ بــن الــ
ــتــهــا قـــوات 

ّ
ــان حــمــلــة الــتــهــجــيــر الـــتـــي شــن ــ إبـ

الــنــظــام الــســوري ورعــتــهــا الــدولــة الــروســيــة 
عـــام 2018، ووصــلــوا إلـــى الــشــمــال الــســوري 
فــي نفس الــعــام، ومــن ثــم غـــادروا إلــى تركيا 
وبعدها انتقلوا إلى إسبانيا بمساعدة من 
الحكومية  غــيــر  الصحافين  حــمــايــة  لجنة 
التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، عام 2019.

يــقــول الــكــاتــب الــصــحــافــي وأحــــد مــؤســســي 
»العربي  املجلة اإللكترونية موسى املصري لـ
الــجــديــد« إن فــكــرة املجلة انطلقت مــن واقــع 
لجهة  إسبانيا  فــي  الــعــرب  الاجئن  حاجة 
تقّدم لهم املعلومات الصحيحة، وفي رغبة 

إلى  املشرقة لاجئن  الــصــورة  منا إليصال 
الجمهور اإلسباني. ويشير إلى أنها جاءت 
أيـــضـــا اســـتـــمـــرارًا لــلــعــمــل الــصــحــافــي الـــذي 
بدأه الشبان األربعة في محافظة درعا بعد 
الثورة عام 2011 والشمال السوري وتركيا. 
ويـــضـــيـــف أن الـــتـــأســـيـــس فــــي الـــســـابـــع مــن 
إبريل/ نيسان الجاري جاء بجهود فردية، 
مـــا عـــدا املــكــتــب الــــذي قــّدمــتــه جــمــعــيــة »بـــور 
كــاوســا« اإلســبــانــيــة الــتــي تـــروج للصحافة 
االســتــقــصــائــيــة والــعــمــل حــــول الــهــجــرة في 
العاصمة مدريد. وهناك صحافية إسبانية 
للمجلة  تعمل منسقة  أولــيــا  أنــدريــا  تــدعــى 
وتـــطـــّوعـــت لــتــرجــمــة املـــــواد الــصــحــافــيــة من 

اللغة العربية إلى اإلسبانية وبالعكس.
ــي املــجــلــة الــجــديــدة، بــحــســب املــصــري، 

ّ
تــغــط

أخــبــار إســبــانــيــا والــعــالــم الــعــربــي إن كانت 
 
ً
إضافة رياضية،  أم  اجتماعية  أم  سياسية 

ــة وقــــصــــص نـــجـــاح  ــيـ ــافـ ــقـ ــع ثـ ــيــ ــواضــ ــى مــ ــ ــ إلـ
ومشاكل الاجئن، وتحاول في الوقت نفسه 
تسعى  كما  لاجئن،  املشرق  الوجه  إظهار 
ألن تـــكـــون جـــســـرًا بـــن الــثــقــافــتــن الــعــربــيــة 
أن  إلــى  ويشير  قوله.  على حد  واإلسبانية، 
املترّسخة  النمطية  الصورة  تحارب  املجلة 
ــرب  ــعــ ــور اإلســـــبـــــانـــــي عــــــن الــ ــهــ ــمــ ــجــ لــــــــدى الــ
وبالعكس، وتلتزم باملعايير الصحافية. أما 
للداللة على  »بيننا«، فهو  اســم  اختيار  عن 

بـــدون استثناء  الجميع  كــكــل، أي  »نــحــن«  الـــ
ألي أحــد. تعتبر املجلة األولــى في إسبانيا 
ــت الــعــديــد من 

ّ
الــتــي يــديــرهــا الجــئــون. وغــط

قصص النجاح لاجئن عرب في إسبانيا، 
كــمــا نـــشـــرت دراســــــة قـــارنـــت بـــن الــربــيــعــن 
الــعــربــي واإلســـبـــانـــي، وتـــدخـــل الـــشـــارع في 
ــواء فـــي الــعــالــم الــعــربــي أم في  الــســيــاســة ســ
ما  وإذا  التجربتن،  اخــتــاف  على  إسبانيا 
ل في صناعة 

ّ
التدخ اعتماد هــذا  كــان يمكن 

أي تغيير مستقبلي.

من اعتصام على درج النقابة عام 2016 )شيماء أحمد/ األناضول(

المجلة تحارب الصورة النمطية المترّسخة لدى 
الجمهور اإلسباني عن العرب وبالعكس )العربي 

الجديد(

لندن ـ العربي الجديد

صحيفة  تحرير  رئيس  أوضـــاع  بتسوية  ُعمانيون  وصحافيون  ناشطون  يطالب 
»الزمن« إبراهيم املعمري، وحمايته من الديون الضخمة التي تاحقه والتي أدخلته 
العمانية  قــرار السلطات  فــتــرات متقطعة خــال األعـــوام األخــيــرة، بعد  السجن على 

إغاق صحيفته نهائيا، ما أدى إلى تراكم الديون عليه وعلى صحيفته.
وكانت السلطات العمانية قد أغلقت صحيفة »الزمن« في شهر أغسطس/ آب 2016، 
بعدما نشرت على صدر صفحتها األولى في وقت سابق من ذات العام ملفا صحافيا 
السلطنة، ورئيس املحكمة  القضاء األعلى في  لنائب رئيس  انتقادات حــادة  تناول 
العليا، إسحاق البوسعيدي، واتهامات له بالفساد. وأصدرت محاكم ُعمان في عام 
2016 حكما بسجن رئيس تحرير صحيفة »الزمن« إبراهيم املعمري وصحافي آخر 
يدعى يوسف البلوشي ثاثة أعوام، وحكمت على صحافي ثالث بالسجن ملدة عام 
واحد. ورغم أن املعمري قضى محكوميته في قضيته األساسية، إال أنه ال يزال يدخل 
ويخرج من السجن وفق ناشطن، بسبب حجم الديون الضخمة التي عليه والتي 
سّببها قرار إغاق الصحيفة، ما أدى إلى حملة إلكترونية تحت عنوان »اإلفراج عن 

إبراهيم املعمري« قبل أيام، أعادت القضّية إلى التداول.
وقال ناشطون عمانيون إن السجن من أجل »املطالبات املالية« هو »مجرد شّماعة 
ملاحقة الصحافي املعمري«، وأن السلطات باستطاعتها تسوية القضية والديون، 

وخصوصا أنها هي من سّببتها في املقام األول، بسبب قرار إغاق الصحيفة.
ــم »#اطـــاق_ســـراح_إبـــراهـــيـــم_املـــعـــمـــري« أعــلــنــوا فــيــه دعمهم  ــــن عــمــانــيــون وسـ

ّ
ودش

»العربي  لـــ  قــال  ُعمانيا  ناشطا  لكن  القضية،  بإنهاء  الحكومة  وطالبوا  للمعمري، 
الجديد« إنها ليست الحملة األولى التي تطلق من أجل الصحافي املعمري واملطالبة 
»العربي  بإنهاء قضية ديونه. وأضاف الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ
الزمن  التي فضحها عبر صحيفة  الفساد  املعمري يدفع ثمن ملفات   

ّ
»إن الجديد«: 

لسنوات طويلة، كان فيها الصوت النشاز عن املنظومة الصحافية الرسمية«. وقالت 
جمعية الصحافين العمانية إنها تتابع ملف املعمري.

انتخابات الصحافيين المصريين... طعٌن بال التفاتة

»فيسبوك« 
وفلسطين

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــاء،  ــعـ كــشــفــت إدارة شــركــة »فــيــســبــوك«، األربـ
مجموعتني من قراصنة اإلنترنت في فلسطني، 
قــالــت إنــهــم »يــتــبــعــون لــجــهــاز األمــــن الــوقــائــي 
التجسس  الفلسطيني«. وقال مدير تحقيقات 
قسم  ورئيس  دفيليانسكي،  مايك  اإللكتروني 
في  أغرانوفيتش،  ديفيد  الــتــهــديــدات  اعــتــراض 

»فــيــســبــوك«، فــي بــيــان، »نـــشـــارك مــا اتــخــذنــاه 
منفصلتني  مجموعتني  ملواجهة  ــراءات  إجـ مــن 
اإلنترنت في فلسطني مرتبطتني  من قراصنة 
ــاز األمـــــــــن الـــــوقـــــائـــــي الــــتــــابــــع لــلــســلــطــة  ــهــ ــجــ بــ
الفلسطينية، وقد تضمنت أنشطتهما عنصرا 
عــدائــيــا ُعـــرف بــاســم )األفــعــى الــقــاحــلــة(، حيث 
استخدام  على  قــدرتــهــم  مــن  بتجريدهم  قمنا 
ــاءة  الــتــحــتــيــة الــتــي اســتــغــلــوهــا فــي إسـ بنيتهم 

اســـتـــخـــدام مــنــصــتــنــا عـــبـــر نـــشـــر نـــوعـــيـــة مــن 
حسابات  اخــتــراق  هدفها  الخبيثة  البرمجيات 
مستخدمي اإلنترنت، وعلى حد علمنا فإن ما 
نشاركه معكم اليوم هو أول تقرير عام في هذا 
التابع  الوقائي  األمــن  جهاز  نشاط  عن  املجال 

للسلطة الفلسطينية«.
أساسي  بشكل  أحدهما  »اســتــهــدف  وأضـــاف 
الجمهور املحلي في فلسطني، بينما استهدفت 

الفلسطينية  األراضـــي  فــي  الجماهير  األخـــرى 
وســوريــة، وبــدرجــة أقــل تركيا والــعــراق ولبنان 
ــارت »فــيــســبــوك« إلــى أنــه بهدف  ولــيــبــيــا«. وأشــ
املــجــمــوعــتــني، قامت  هــاتــني  اعــتــراض وتعطيل 
ــإزالـــة حــســابــاتــهــمــا وأطــلــقــت بـــرامـــج لتفتيت  بـ
تــلــك الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة، كــمــا قــامــت بتنبيه 
األشخاص الذين تعتقد أنهم قد تم استهدافهم 

ومساعدتهم على تأمني حساباتهم.

تقدم الصحافي المصري رفعت رشاد بطعن قضائي على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين األخيرة، اشتمل على 10 
بنود، لكنّه مّر مرور الكالم في األوساط اإلعالمية، فيما ترجح المصادر عدم االلتفات إليه
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الــديــنــي، مستفيدًا مــن كبار منشدي  اإلنــشــاد 
ــان يــاحــقــهــم فـــي حــفــاتــهــم،  عـــصـــره الـــذيـــن كــ
والشيخ  سكر  إسماعيل  الشيخ  بينهم  ومــن 
مصطفى عبد الرحيم. في تلك األثناء، كّون مع 
رأفت ومحمود  الشقيقن إسماعيل  صديقيه 
الفنية.  الحفات  إلحــيــاء  مصغرة  فرقة  رأفــت 
كان محمود يعزف على الكمان، ورأفت يعزف 
على الــقــانــون، وكـــان سيد مــكــاوي يــعــزف عل 
التراثية  األغاني  الثاثي  قــّدم  ويغني.  العود 

التي كانوا يسمعونها من اإلسطوانات التي 
امتلك الشقيقان رأفت كّما ضخما منها، وقد 
له  ــلــت 

ّ
ومــث فنهل منها  مــكــاوي،  عــكــف عليها 

ذخيرة ثقافية وفنية كبيرة. 
تــقــدم الشيخ سيد مــكــاوي لــإلذاعــة مــع بداية 
الــخــمــســيــنــيــات، وتــــم اعـــتـــمـــاده مــطــربــا، فــكــان 
يغني على الهواء مباشرة في مواعيد شهرية 
ــانـــي الــقــديــمــة. وقــد  ثــابــتــة مـــا حــفــظــه مـــن األغـ
بدأ مشواره مع اإلذاعــة بتسجيل دور »مليك 

القاهرة ـ محمد كريم

ــوا فــي  ــ ــالــ ــ ــوا قـــبـــلـــي قــ ــ ــانــ ــ »نـــــــــاس كــ
األمــــثــــال/ الـــرجـــل تــــدب مـــطـــرح ما 
مسحراتي  صنعتي  وأنــــا  تــحــب/ 
العاشق  البلد جــوال/ حبيت ودبيت كما  في 
ليالي طــوال/ وكل شبر وحتة من بلدي حتة 
 سيد 

ّ
مــن كــبــدي حــتــة مــن مـــــوال«.  هــكــذا، ظـــل

مكاوي، امللقب بشيخ امللحنن، يغني لسنوات 
التي  الصغيرة  القوي وطبلته  طــوال بصوته 
فــي يـــده، فــارتــبــطــت فــي ذهـــن األجــيــال صــورة 

املسحراتي بصوت مكاوي وصورته.  

من السيدة زينب
ولد الشيخ سيد مكاوي في 8 مايو/ أيار 1928، 
في إحــدى حــواري حي السيدة زينب. ويبدو 
أن لهذه النشأة في الحي الشعبي العريق، أثر 
الفني،  الفنية وأدائـــه  مــكــاوي  فــي حياة  كبير 
املــســحــراتــي.   تــقــمــصــه لشخصية  فـــي  خــاصــة 
كان عمره سنتن حن كف بصره، بعد عاج 
إلى  أســرتــه  أرسلته  عينه.  فــي  شعبي ملشكلة 
الــكــتــاب فــحــفــظ الـــقـــرآن وجـــــّوده، وبــــدأ حياته 
قــارئــا للقرآن ومــؤذنــا، وفــي شبابه اتجه إلى 

سلسلة من األخطاء 
نفقد بها القدرة على 

التماهي مع الحكاية

قّدم مكاوي 
المسحراتي للتلفزيون 
المصري في 60 حلقة

يعود الفنان محمد 
هنيدي بعد غياب عبر فيلم 

»النمس واإلنس«

2223
منوعات

الشيخ  الحسن في دولــة جمالك«، من كلمات 
ــده الـــحـــامـــولـــي.  ــبـ مــحــمــد درويــــــــش، ألــــحــــان عـ
أمـــا عــن أغــانــيــه الــخــاصــة، فــقــد بـــدأ بأغنيتن 
الحق  عبد  العظيم  عبد  صديقيه  ألــحــان  مــن 
الوحيدتان  األغنيتان  وهما  صدقي،  وأحمد 

اللتان غناهما ولم يلحنهما لنفسه.
مد ملحنا، 

ُ
وفي منتصف الخمسينيات، اعت

ارتبط  لكنه  الشعراء،  بكبار  عاقته  وبــدأت 
ارتباطا خاصا بصاح جاهن. وقد عرف عن 

ألحانه أنها تمثل مزيجا من مدرستي سيد 
درويـــش وزكــريــا أحــمــد، إضــافــة إلــى األدوار 
الــغــنــائــيــة خــفــيــفــة الـــظـــل. وكــــان مـــن ألــحــانــه 
يا معجباني  الفترة »مبروك عليك  تلك  في 
ــالــــي« لــشــريــفــة فــــاضــــل، و»اســــــــأل مـــرة  يــــا غــ
علّيا« ملحمد عبد املطلب. بعدهما، انطلقت 
احنا  »حكايتنا  أشهرها  مــن  فكان  ألحانه، 
االتنن« لليلى مراد، و»هوى يا هوى يا للي 
لنجاة  بتعزني«  و»لــو  لشادية،  انــت طاير« 
الصغيرة، و»أنا هنا يا ابن الحال« لصباح، 
و»غــيــرك انـــت مــلــيــش« لــشــهــرزاد، و»بــعــديــن 
نتعاتب« لسميرة سعيد، و»أوقاتي بتحلو« 
لوردة الجزائرية، و»يا نسيم الفجر صبح« 
لفايزة أحمد، و»يا مسهرني« ألم كلثوم. كما 
قـــدم لـــإلذاعـــة مــجــمــوعــة مــن ألــحــان األغــانــي 
الــجــمــاعــيــة، وكــثــيــرًا مـــن األعـــمـــال الــدرامــيــة. 
أما املسرح الغنائي، فكان له فيه باع كبير، 
ويعد أوبريت »الليلة الكبيرة« أبرز األعمال 
الــتــي قــدمــهــا فــي هـــذا املــجــال بــالــتــعــاون مع 

صاح جاهن. 

المسحراتي الموهوب
ال نــعــرف تــحــديــدًا شــكــل بــرنــامــج املــســحــراتــي 
الذي كانت تقدمه اإلذاعة املصرية قديما، فا 
توجد تسجيات لتلك املقطوعات املوسيقية 
الــتــي أســنــد تأليفها فــي بــعــض األحــيــان إلــى 
بيرم التونسي )كلمات( وتلحينها إلى أحمد 
صدقي ومرسي الحريري وعبد العظيم عبد 
الــحــق وغــيــرهــم. لــكــن الجميع يــعــرف أن نقلة 
كبرى للمسحراتي كانت على يد سيد مكاوي 
ملحنا ومغنيا، وفــؤاد حــداد مؤلفا. حن قرر 
مكاوي أن يقدم أشعار املسحراتي التي ألفها 
فــؤاد حــداد في موضوعات متعددة بأسلوب 
بالطبلة  مستعينا  الــقــوي،  وبــصــوتــه  خـــاص 
وحـــدهـــا ومــســتــغــنــيــا عـــن الــفــرقــة املــوســيــقــيــة، 

فكان ملا أبدعه أثر كبير على أذن املستمع.  
بدأت رحلة املسحراتي هذه سنة 1964، وهو 
العام الــذي خــرج فيه فــؤاد حــداد من املعتقل، 
حيث أوصــى صــاح جاهن، الــذي كتب أولى 
الحلقات،  هــذه  بــأن يستكمل حــداد  حلقاتها، 
وهــكــذا قــدم الثنائي مــكــاوي وحـــداد منذ ذلك 
الــتــاريــخ 150 حلقة إذاعـــيـــة. وفـــي عـــام 1983، 
للتلفزيون  املسحراتي  تقديم  في  مكاوي  بــدأ 
التلفزيونية  الحلقات  تلك  وبلغت  املــصــري، 
60 حلقة. كان الشيخ سيد مكاوي مسحراتيا 
تخيله  الـــذي  الــتــصــور  يختلف  ولـــم  حقيقيا، 
املستمع اإلذاعي عن صورته في التلفزيونية، 
فهو الرجل الكفيف بسيط الهيئة الذي يرتدي 
جلبابا وتصحبه أحيانا طفلة صغيرة تقوده 
في شــوارع مصر وحواريها، ليقوم بتسحير 
ــنــــاس لــم  ــقــــاظ الــ ــنــــاس وتــنــبــيــهــهــم، لـــكـــن إيــ الــ
وجبة  لتناول  القيام  مجرد  منه  الــهــدف  يكن 
الــســحــور، ولــكــنــه كـــان مــن خـــال أشــعــار فــؤاد 
حــــداد مــحــاولــة لــإليــقــاظ الــوطــنــي واإلصــــاح 
ــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي: »مـــســـحـــراتـــي مــن  االجـ
جــنــود األرض/ مــنــقــراتــي وكـــل دقـــة بــفــرض/ 
اطــلــب غــنــايــا زي أب ضــنــاه/ الــقــدس الحقت 
فــــي الـــطـــريـــق حـــضـــنـــاه/ شــــريــــان فــلــســطــيــنــي 
شجر مـــزروع/ في األرض جــدر وفــي الليالي 
فروع/ يسمعني خال وفي كل بلده عم/ جرح 
املـــاجـــئ عــمــره مـــا يــتــلــم/ تــفــنــى الــلــيــالــي وال 
يبور الــدم/ وال كل ريف تحت السما يسمع/ 
نجم  عمر  الناقد  يقول  الحمام يسجع«.  طير 
عــن فــــؤاد حــــداد إن »هــــذا الــشــعــر هــو مــن أول 
وظف ذلك الكام املتكرر في أصله، ليبدع منه 
لــخــدمــة املجتمع  فــنــيــة راقــيــة ويــطــوعــهــا  أداة 
واالقتصادية.  السياسية  مجاالته  شتى  فــي 
وطــــوال ســنــوات رمــضــانــيــة، لــم ينقطع شــدو 
سيد مكاوي عن ندائه ليذكرنا بأمجاد اآلباء 
والجنود، مستشرفا معنا تحيق األمل، برغم 
كــــل الـــصـــعـــوبـــات، وبــــرغــــم ســبــاتــنــا الـــطـــويـــل، 

يدعونا لكي نصحو لنيل األمجاد«. 

A A

ربيع فران

فــي قــالــب مــــزدوج بــن الـــدرامـــا والــكــومــيــديــا، 
يعرض حاليا مسلسل »اللي مالوش كبير«، 
مــن بــطــولــة يــاســمــن عــبــد الــعــزيــز، وزوجــهــا 

أحمد العوضي، وخالد الصاوي.
الــقــصــة املــشــوقــة تــــدور حــــول الــفــتــاة »غــــزل« 
)يــاســمــن عبد الــعــزيــز(، الــتــي تــنــازلــت عنها 
عائلتها بزواجها من رجل األعمال املعروف 
»عــــابــــد تـــيـــمـــور« )خــــالــــد الـــــصـــــاوي(، مــقــابــل 
تحسن أوضاع العائلة املؤلفة من ستة أفراد، 
وتمكن هذه العائلة الفقيرة من الخروج إلى 
الضوء عبر فرص العمل املقدمة من »تيمور« 
إلى كل فــرد. لكن املشكلة تكمن في عنجهية 
وتعنيف الزوج لزوجته، التي تحاول جاهدة 
ــى أهـــلـــهـــا، لــكــن مـــن دون جــــدوى،  الـــلـــجـــوء إلــ
الكاتب واملــخــرج على  خصوصا مــع إصـــرار 
العائلة بعد كل  الــذي يهدد  تصوير الخوف 
مشكلة أو حادث تعنيف تتعرض له ابنتها، 
ورفــــض قــاطــع مــن قــبــل الــعــائــلــة لــلــطــاق من 
رجل متزمت، تفاديا ملا يترتب على ذلك من 

سيارة، ولديها ممرضة. طبعا سارة تتحرك 
قدماها عدة مرات، والحقا حن يدخل زوجها 
الطبيب النفسي جال  إليها لتفقدها، نرى 
املمرضة املسؤولة عنها تجلس على الكرسي 
املــدولــب الــخــاص بــســارة، هــكــذا، مــن دون أي 
اعتبار أو مشاعر أو تقدير أو احترام. وبعد 
الــطــبــيــب النفسي  أن تـــذهـــب، يــأتــي زوجـــهـــا 
ليحتل املكان ذاته. يمكن أن نفهم سبب ذلك، 
لكن لَم جلست املمرضة، أال توجد كراسي في 
يكون معيبا  أن  املفترض  مــن  أليس  املــنــزل؟ 
أن نــجــلــس فـــي الـــكـــرســـي املــــدولــــب الــخــاص 
إلــى جانبنا  نائم  بأحدهم؟ خصوصا وهــو 

في السرير؟
األمــــــر ذاتــــــه يـــتـــكـــرر فــــي مــشــهــد يـــخـــدر فــيــه 
الــطــبــيــب الــنــفــســي أحـــدهـــم، واملـــقـــصـــود هنا 
ولـــيـــد، ذاك املــشــتــبــه بــأنــه املــتــســبــب بــحــادث 
الــســيــارة الـــذي أصـــاب ســـارة بالشلل. بعيدًا 
املخّدر،  املمثل  الــذي يقدمه  األداء  عن هزلية 
ما أن يطرد جال ضحيته، حتى يتجه وليد  
املخدر إلى األعلى، أي يخرج من باب املنزل، 
ــلــــى، ال إلــى  ويـــأخـــذ الــــــدرج املــتــجــه إلــــى األعــ
األسفل إلى خــارج البناء، ربما سها املمثل، 
ربــمــا املــنــزل تحت األرض أو طــابــق أرضــي، 
ــم، مــا يتناوله  كــل االحــتــمــاالت قــائــمــة.  األهــ

عّمار فراس

يتم  كجمهور  أننا  التلقي  نظريات  تفترض 
ــل اســتــقــبــال املـــحـــتـــوى، أو  تــجــهــيــزنــا مـــن أجــ
حــســب املــصــطــلــح، خــلــق »دمــــاغ جــاهــز« لــدى 
وتراكمها  وتكرارها  الصور  أن  أي  املشاهد، 
يــهــدد عــقــل املــشــاهــد، إذ يــخــتــزل ويستنزف 
ويستبدلها  النقدية  امللكة  ويــحــارب  املعنى 
بوعاء كي نتلقى املعنى/ الرسالة/ الشيفرة/ 

القيمة، وما تحويه من سياسة أو جمال. 
هذا االستعداد أساسه التشفير من أجل خلق 
التصديق بيننا وبن وما نشاهده عبر عدد 
الحكاية،  وتــدفــق  والــديــكــور،  التقنيات،  مــن 
واملـــونـــتـــاج، والـــحـــوار، وتــلــك الــتــي يــمــكــن أن 
تــتــســلــل إلــــى الـــرســـالـــة، أو تــظــهــر بــوضــوح 
ازداد  وكلما  بها.  نشعر  أن  دون  مــن  عبرها 
النقدية  امللكة  فــي مــا سبق، تتعطل  اإلتــقــان 
برنار  الفرنسي  ُيسميه  مــا  أو  املتلقي،  لــدى 
نويل االحتقار اإلعامي، ذاك املمارس علينا 
كي ال نفهم، بل نتلقى فقط، لنعكس الرسائل 

املتسللة إلينا. 
ــار، أو الــتــســاهــل، أو الــســهــو،  ــ كــســر هـــذا اإلطـ
يعلق الــتــصــديــق، ويــتــحــول مــن نــراهــم على 
الشاشة من شخصيات إلى ممثلن يؤدون 
التماهي  على  الــقــدرة  نفقد  أي  شخصيات، 
ــذه »األخـــــطـــــاء« نــتــلــمــســهــا  ــ مــــع الـــحـــكـــايـــة. هـ
فــي مسلسل »انــتــقــام بـــارد: بصمة حـــدا«. ال 
نتحدث هنا عن األلــوان أو تصحيح األلوان 
في املسلسل، حيث كل شيء »أزرق« بصورة 
ــل لـــحـــظـــات يــكــســر فــيــهــا الـــوعـــاء  غـــريـــبـــة، بــ
أمام  أنفسنا  لنرى  الحكاية،  تدفق  وينقطع 

جدل: هل ما حصل كان سهوًا أم مقصودًا؟ 
حــادث  نتيجة  بالشلل  ســـارة مصابة   ،

ً
مــثــا

الفقر  إلـــى  الــعــائــلــة  إعــــادة  خــســائــر بإمكانها 
الذي عانته سابقا.

املتقن  السيناريو  في  املسلسل  نجاح  يكمن 
الــــــــذي عــــــرف كـــيـــف يـــركـــبـــه عــــمــــرو مــحــمــود 
ياسن، لكن ذلك ال يعفي الكاتب واملخرج من 
بعض املآخذ على الطرح الدرامي، والسياق 
بــن تفوق ياسمن عبد  يـــوازي  أن  املفترض 
معالجة قضية  وبــن  الكوميديا،  في  العزيز 

إنسانية مثل تعنيف النساء.
هـــذا املـــزج يظلم الــقــصــة، واملــســلــســل عموما، 
اســتــغــال حال  فــي  تــبــدو مصطنعة  بطريقة 
املمثلة ياسمن  لـــدى  الــكــومــيــديــا  مــوهــبــة  أو 
عــبــد الــعــزيــز، واإلبـــقـــاء عــلــى فريقها املـــوازي 
مــن الــشــريــكــات الــلــواتــي ظــهــرن معها السنة 
املـــاضـــيـــة فـــي مــســلــســل »ونـــحـــب تـــانـــي لــيــه« 
ــة طـــلـــبـــة(، كـــنـــوع من  ــدريــ ــان الــســيــد وبــ ــمــ )إيــ
الــتــكــرار فــي الــلــعــب عــلــى عــنــصــر الــكــومــيــديــا 
ــد الــــعــــوضــــي دور  ــمــ والــــضــــحــــك. يـــجـــســـد أحــ
في  املناصر  التقليدي،  البلطجي  الــخــديــوي 
بــعــض األحـــيـــان لــلــحــق بــعــيــدًا عـــن الــقــانــون. 
يلتقي صدفة بغزل، ويتحول حادث سير إلى 
عاقة بعد مطالبة غزل الخديوي بتعويض 

مالي واعتذار.
صـــورة متشابكة ملــجــريــات أحــــداث تــبــدأ من 
ـــة« املــصــريــة 

ّ
ــّرج عــلــى »الـــحـــت ــعـ الــتــعــنــيــف، وتـ

املضمون  عــن  تنفصل  لكنها  و»الــبــلــطــجــة«، 
وتوظيفها  الكوميديا،  استغال  في  أحيانا 
كنوع من ترطيب األجواء، أو هروب يتسبب 
ــراقــــب لــلــعــمــل، والـــبـــحـــث عن  فـــي تــشــتــيــت املــ
ــرأة تـــهـــرب مـــن زوجـــهـــا وعــائــلــتــهــا  ــ مـــبـــرر المــ
بـــعـــد تــكــلــيــف األخــــيــــر »الـــبـــلـــطـــجـــي« بــقــتــلــهــا 
والــتــخــلــص مــنــهــا، فتنجو بــخــفــة مــن سكن 
الــقــاتــل، لتبدأ إلــى جانبه فــي رحــلــة سيغلب 

عليها الحب واإلعجاب بينهما، وتحيط بها 
املشاكل والضغائن العائلية واملحيطة حتى 
من أقرب صديقاتها )دينا عبد العزيز(، التي 
تخونها وترتبط بعاقة مع »عابد تيمور«، 
التي تعانيها غــزل مع  الثقة  أزمــة  مــا يخلق 
عائلتها التي ال تــرأف بحال ابنة تعاني من 

 في العيش امليسور 
ً
التعنيف والهوان، رغبة

والرفاهية.
أن يعيد  »اللي مالوش كبير«  املفترض بعد 
األوراق  خلط  ياسن  محمود  عمرو  الكاتب 
لياسمن  جــديــدة  ورســــم شخصية  مـــجـــددًا، 
الــعــزيــز، تختلف عــن نمطية دورهـــا في  عبد 

»ونــحــب تــانــي لــيــه« و»الــلــي مــالــوش كبير«، 
كــمــحــاولــة غــيــر مـــكـــررة، وقــصــة تعتمد على 
التجديد وإبراز موهبة عبد العزيز وفريقها 
مـــن املــمــثــلــن، ومـــراعـــاة الــخــط »الــكــومــيــدي« 
ــــدث أو الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي  ــحـ ــ ـــا لـــســـيـــاق الـ

ً
طـــبـــق

تطرحها القصة.

املــســلــســل نــفــســه، أي الـــطـــب الــنــفــســي، الـــذي 
املتكررة عن  العبارات  يظهر كترديد ألشهر 
الاوعي ومعنى األحام، والرغبات الدفينة. 
كـــام عـــام ال يــحــمــل أي خــصــوصــيــة تتعلق 
باملريض، بل والعاج الذي ينصح به جال 
أن  أحــد مرضاه هو مواجهة مخاوفه، علما 
هــــذه املـــخـــاوف تــتــجــاوز الـــخـــوف مـــن قــيــادة 
الـــســـيـــارة، نــحــو مــواجــهــة احــتــمــال أن أحـــدًا 
أن يقتله. األهــم: كيف  ما يراقبه، بل ويمكن 
بنوع  مصاب  نفسي،  محلل  تصديق  يمكن 
ينام مع واحــدة من مريضاته،  الفصام،  من 
ــاه بـــمـــواجـــهـــة  ــ ــرضـ ــ ــن مـ ــ ويـــنـــصـــح واحـــــــــدا مـ

مخاوفه؟ 
ناهيك عن مشهد الحادث نفسه، ذاك الحادث 
الذي يحرك فصام جال ويحرك الرعب فيه. 
ــــال يـــتـــذكـــره،  ــأن جـ ــ ــبـــدو وكــ ــــذي يـ املـــشـــهـــد الــ
أو يــحــضــر كــحــلــم يــقــظــة، لــكــن هــل األســلــوب 
الـــوحـــيـــد لــتــقــديــم ذاكــــــرة عـــن حـــــادث مــرعــب 
وتسبب بصدمة نفسية هو إبطاء الصورة؟ 
نعم.. إبطاء الصورة وتكرارها، لكن بطئا عن 
عة 

ّ
املقط الــشــعــري،  ذاك  هــنــاك  يختلف،  بـــطء 

الــذي  بــصــورة منطقية، وهــنــاك  فيه  الحركة 
يكتفي بتكرار اللقطة ذاتها بصورة بطيئة، 

وكأن »الشريط علق«. 
ال نحاول هنا أن نتصيد األخطاء والسهوات، 
لكننا نشير إلى أن تراكمها وتكرارها يعطل 
املــشــاهــدة والــتــصــديــق، بـــل ويــتــركــنــا، نحن 
املـــشـــاهـــديـــن، فـــي لــحــظــة حـــيـــرة: هـــل نــصــدق 
ــب 

ّ
ونــتــابــع ونــتــقــبــل الــرســالــة واملــعــنــى املــعــل

إلى مشاهدين  نتحول  أم  »نتسلى«؟  ونحن 
ساخرين، ال نصدق أن ما نراه أمامنا نتاج 
جهود العشرات، بل نتابع لنتصيد أكثر ما 

يثير فينا الضحك.

»اللي مالوش كبير« وصراع الكوميديا والمونودراما»انتقام بارد: بصمة حدا«... لحظة حيرة أم تسلية؟
يعرض مسلسل »اللي 

مالوش كبير« قصة عمرو 
محمود ياسين وإخراج 

مصطفى فكري، 
وبطولة ياسمين عبد 
العزيز. هنا، قراءة في 

العمل

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

السينما من جديد  إلــى  الحياة  في محاولة لعودة 
فـــي مـــصـــر، يـــخـــوض بــعــض املــنــتــجــن ســـبـــاق عيد 
الفطر السينمائي بعدد من األفــام، وخصوصا أن 
من  وتــخــوفــات  ملحوظا  تــراجــعــا  شــهــدت  السينما 
عــرض األفـــام فــي ظــل انخفاض نسبة االستيعاب 
في دور العرض، التي ال تزيد عن 50%، طبقا للقرار 
الــــــــوزاري الـــــذي اتـــخـــذ لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 
أربــع سنوات  استمر  املستجد. بعد غياب  كــورونــا 
عــام 2017 وهو  قدمه  فيلم  آخــر  السينما، منذ  عــن 
ــــداد«، ولـــم يحقق أي نجاح  »عــنــتــر ابـــن ابـــن ابـــن شـ
يـــذكـــر، يـــحـــاول الــفــنــان الــكــومــيــدي مــحــمــد هــنــيــدي 
فيلم  السينمائي وذلــك من خــال  إخفاقه  تعويض 
ــــس«، املــقــرر عــرضــه فــي مــوســم عيد  »الــنــمــس واإلنــ
الفطر. تدور أحداث العمل في إطار رعب كوميدي، 
إذ يجسد هنيدي من خاله دور موظف في إحدى 
املؤسسات الحكومية، يتعرض للكثير من األزمات 
في حياته بسبب مهنة والده. ومع تتابع األحداث، 
الفيلم منة شلبي، التي تحضر  يقع في حب بطلة 

معه ألول مرة في عمل فني.
كل  إلــى جانب هنيدي،  في بطولته،  الفيلم يشارك 
فــؤاد، وصابرين،  وبيومي  الجليل،  عبد  عمرو  من 
وســلــيــمــان عــيــد، والــقــصــة مـــن تــألــيــف كــريــم حسن 

بشير، وإخراج شريف عرفة.
من جهتها، تخوض املمثلة دينا الشربيني السباق 

مــن خــال فيلمها »ثانية واحـــدة«، الــذي يعد أولــى 
العمل،  بطولة  فــي  يــشــارك  السينمائية.  بطوالتها 
إلى جانبها، كل من مصطفى خاطر، وفتحي عبد 
ومــحــمــود  أوس،  وأوس  ــدر،  ــ بـ وســـوســـن  ــاب،  الــــوهــ
ــزو، وعـــا رشــــدي. الــقــصــة مــن تأليف  ــ حــمــيــدة، وويـ
مصطفى حــمــدي، وإخــــراج أكـــرم فــريــد. وبــعــد عــدة 
تأجيات، تقّرر عرض فيلم »ديدو« في موسم عيد 
الفطر، وهو من بطولة كريم فهمي، وهــدى املفتي، 
وأحــمــد فــتــحــي، وحــمــدي املــرغــنــي، ومــحــمــد ثـــروت. 
الفيلم شــعــار »أرجــــوك ال تفعصني ســهــًوا«،  يــرفــع 
طبقا ملا كشف عنه امللصق الدعائي للعمل. وتدور 
قصة العمل فــي إطـــار كــومــيــدي، حــول فــكــرة »عقلة 
الفيلم من تأليف كريم  القامة.  اإلصبع«، أي قصار 

فهمي، وإخراج عمرو صاح.
وقرر صناع فيلم »العنكبوت« للفنان أحمد السقا 
طـــرحـــه فـــي دور الـــعـــرض الــســيــنــمــائــيــة فـــي مــوســم 
الشاشة  إلــى  السقا  عــودة  العمل  يمثل  الفطر.  عيد 
الــكــبــيــرة بــعــد غــيــاب ثـــاث ســـنـــوات، مــنــذ أن عــرض 

لــه فيلم »هــــروب اضـــطـــراري« فــي عـــام 2018. تــدور 
أحــداث الفيلم حــول مــطــاردات رجــال األمــن للمافيا 
والــعــصــابــات، ويــقــوم الــســقــا بـــدور شــخــص شهير، 
ُيكتب عنه في الصحف واملجات، إذ يسعى الجميع 
عــن هويته  والكشف  »العنكبوت«،  عــن  البحث  إلــى 
ــــوال أحـــــداث الــفــيــلــم  ــه طـ الــحــقــيــقــيــة، وخــصــوصــا أنــ
ــــوداء فـــي كـــل عــمــلــيــة يــقــوم  يـــرتـــدي قــنــاعــا وبـــدلـــة سـ
أفــام األبطال  العمل مستوحى من   

ّ
كــأن بها. يبدو 

الخارقن في الواليات املتحدة.
إلـــى جــانــب الــســقــا، يــشــارك فــي الــعــمــل كــل مــن منى 
زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد 
الفيلم من إخراج  سليم، وزكــي فطن عبد الوهاب. 

أحمد نادر جال، وتأليف محمد ناير.
كــــذلــــك، يــــخــــوض الـــفـــنـــان خــــالــــد الـــنـــبـــوي الـــســـبـــاق 
السينمائي من خال فيلم »قمر 14«، الذي تشاركه 
ــادل، وديــنــا الــشــربــيــنــي، وشيرين  بــطــولــتــه غـــادة عــ
رضا، إضافة إلى أحمد الفيشاوي. العمل من إخراج 

هادي الباجوري.
وبـــعـــد غـــيـــاب عـــن الــســيــنــمــا، يـــعـــود إلــــى املــنــافــســة 
املمثل رامز جال، من خال فيلم »أحمد نوتردام«. 
ويــشــارك فــي بطولته كــل مــن غــادة عـــادل، وبيومي 
فؤاد، وخالد الصاوي، وحمدي امليرغني. العمل من 

إخراج محمود كريم.
حتى هذه اللحظة، لم يتم الحديث عن أفام أخرى 
مـــشـــاركـــة، لــكــن قـــد يــتــم تــأجــيــل عــــرض بــعــض هــذه 

األعمال بسبب جائحة كورونا.

صوت المسحراتي وصورته

تستعيد ياسمين عبد العزيز شخصيتها في »اللي مالوش كبير« من مسلسل »ونحب تاني ليه » )فيسبوك(

ُتطل دينا 
الشربيني في 
أول بطولة 
مطلقة لها 
)يوتيوب(

يظهر الطب النفسي في العمل كترديد لمجموعة من الكليشيهات )فيسبوك(

كانت شخصية مكاوي وهيئته متسقتين تمامًا مع شخصية المسحراتي )أرشيف(

تمر هذه األيام ذكرى رحيل الفنان المصري، الشيخ سيد مكاوي. إلى كثير من األغاني الطربية 
التي ُعرف بغنائها، أو تلحينها لفنانين آخرين، ارتبط مكاوي بالمسحراتي

سيد مكاوي

أفالم عيد الفطر

فنون وكوكتيل
استعادة

رصد

مسلسلنقد

لم يقتصر دور سيد 
مكاوي على المسحراتي 
فقط، وإنما ُعرف أيضًا 

بتلك األعمال التي ارتبطت 
بالعيد، أبرزها أوبريت »الليلة 
الكبيرة«، التي كتبها صالح 
جاهين )الصورة(. تحّول 
هذا األوبريت إلى مسرح 

للعرائس التي ترقص 
وتتفاعل مع كلمات 

األغنية، التي أصبحت الحقًا 
أغنية ترافق كل االحتفاالت 
الشعبية في األعياد الدينية، 
من مولد النبي، إلى مولد 
السيدة زينب )ُكتب األوبريت 

بدايًة لهذه المناسبة(، 
وعيد الفطر.

الليلة 
الكبيرة
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