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كارثة سوهاج: اإلعالم المصري يغرق في تناقضاته

»12 مضلًال« مصدر األخبار الكاذبة حول اللقاح

القاهرة ـ أحمد عزب

ال تـــزال الــفــيــديــوهــات والــصــور الــتــي تنقل 
مـــشـــاهـــد حـــادث قـــطـــاري مـــركـــز طــهــطــا في 
مــحــافــظــة ســوهــاج )جــنــوب مــصــر( تنتشر 
على مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، موثقة 
حجم املأساة التي أودت بحياة 32 شخصًا 
ــام وزارة  وجـــرح أكــثــر مــن 165، بحسب أرقـ

الصحة املصرية. 
وإن كـــان شــهــود عــيــان يـــؤكـــدون أن أرقـــام 
الضحايا تفوق الرقم الرسمي، فإن املأساة 
الــخــســائــر  بـــســـبـــب  أواًل  مـــــزدوجـــــة،  تـــبـــقـــى 
الــبــشــريــة، وثــانــيــًا بــســبــب تــجــاهــل الــنــظــام 
املصري لضرورة تطوير سكك الحديد، في 
القطارات بشكل  كــوارث تصادم  تكرار  ظل 

سنوي في البالد.
ووســـط حــالــة كبيرة مــن الغضب والــحــزن، 
سيطر الــحــادث عــلــى قــائــمــة األكــثــر تـــداواًل 
ــم، مثل  عــلــى مــوقــع تــويــتــر، بــأكــثــر مـــن وســ
#ســــوهــــاج، و#قـــطـــار_الـــصـــعـــيـــد، و#قـــطـــار_
ــر«. كـــمـــا عـــــاد وســـم  ــمــ الـــغـــالبـــة و »مــــــات عــ
#ارحـــــل_يـــــا_ســـــيـــــســـــي، لـــلـــتـــصـــدر بــســبــب 
الــهــجــوم عــلــى نــظــام الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسي بعد الحادث.
وقارن مغردون بني حادث سوهاج  وحريق 
 2019 فــبــرايــر/شــبــاط   27 مصر في  محطة 
)21 وفــاة و52 مــصــابــًا(. وقتها أقيل وزيــر 
الــنــقــل املـــدنـــي هـــشـــام عـــرفـــات وتـــــّم تعيني 
املسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس 
كامل الوزير بداًل منه. ورّوج النظام عندها، 
إلـــى ضــــرورة وجــــود عــســكــري فــي املنصب 
 مشاكل النقل وسكك الحديد. 

ّ
لتوليه، وحل

وتــســاءل الــنــاشــطــون على »تــويــتــر« مــا إذا 
كان كامل الوزير سيقال من منصبه، أسوة 

بما حصل مع عرفات.
ــًا تــخــبــط  ــ ــــحـ ــــي اإلطـــــــــار نـــفـــســـه كــــــان واضـ فـ
ــــارت  ــتـ ــ ــــي اخـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــائــــب اإللــ ــتــ ــكــ الــ
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الــــكــــارثــــة، تـــدشـــني وســـم 
ارتفاع  إثــر  #كمل_يا_كامل_واحنا_معاك، 
ثّم  بإقالته.  املطالبة  األصــوات والتغريدات 
ــادوا إلــى الــواجــهــة نفس املــعــزوفــة حول  أعــ
»تدبير جماعة اإلخوان املسلمني« للحادث، 

في تماٍه مع بيان وزارة النقل األول.
لــكــن أمـــام تــغــريــدات الــكــتــائــب اإللــكــتــرونــيــة 
املــكــررة، أعــاد مغردون آخــرون نشر  عبارة 
أحد  للكاتب الراحل  »يوتوبيا«  روايـــة  مــن 

منوعات
أخبار 
كاذبة

خـــالـــد تــوفــيــق تـــطـــرق فــيــهــا إلــــى مــفــهــومــي 
» سيتركون  والــجــديــدة  القديمة  العاصمة 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــديـــمـــة، لــتــحــتــرق بـــأهـــلـــهـــا... 
وســيــذهــبــون إلــــى عــاصــمــتــهــم الـــجـــديـــدة«، 
القديمة«  عبارة »العاصمة  جعل  مــا  وهــو 

تدخل قائمة األكثر تداواًل.
مـــن جــهــتــه، كــتــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 

ــة  ــبــ ــة واجــ ــ لــ ــاء ــ ــســ ــ مـــحـــمـــد الــــــبــــــرادعــــــي: » املــ
واملحاسبة ضرورية ولكن في النهاية هي 
مسألة أولويات.  #قطاري_سوهاج«. وتابع 
في تغريدة أخرى: » مرة أخرى األمن القومي 
هو أمن اإلنسان الذي يجب دائمًا أن يكون 
عــلــى رأس أولــويــاتــنــا، كــمــا أنـــه إلـــى جانب 
املسؤولية الجنائية هناك دائما مسؤولية 

ســيــاســيــة. حــفــظ الــلــه الــجــمــيــع.  #قــطــارى_
ــــاج«. وكـــتـــبـــت الـــنـــاشـــطـــة الــحــقــوقــيــة  ــــوهـ سـ
مــنــى ســيــف: » ربـــنـــا يــرحــم كـــل الــلــي مــاتــوا 
ويصبر حبايبهم وينجي كل اللي اتصاب، 
وينجينا كلنا من بؤرة اإلهمال املريع دي«.
وغـــرد الــرســام والــنــاشــط أحــمــد عــز الــعــرب: 
ــا فــــاســــدون ( كــلــمــة حــــق يــــــراد بــهــا  ــنـ ــلـ » )كـ
الجناة  وتــهــرب  املسؤولية  تمييع  بــاطــل... 
الــحــقــيــقــيــني. فــنــحــن لـــم نـــشـــارك فـــي تــوزيــع 
موارد الدولة باإلسراف في جانب والتقتير 
ــلـــي اخـــتـــرتـــا تــمــويــل  ــا الـ ــنـ ــر وال إحـ ــ فــــى آخـ
من  بـــداًل  الــســرعــة  الكهربائي فائق  الــقــطــار 

تأمني الشبكة الرئيسية للسكة الحديد«.
أمــــا عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون فــتــنــوعــت 
أنـــه ال داعــي  أديـــب  التغطية. ورأى عـــمـــرو 
، ويمكن االستغناء 

ً
لوجود القطارات أصال

عنها مثل ماحدث بعد انقالب 3 يونيو/
القطارات.  أوقفت حركة  تموز 2013، حني 
وقال في برنامجه »الحكاية« على فضائية 
»mbc مصر«: »إحنا قعدنا كتير من غير 
قـــطـــارات نقفلها خـــالص ونــقــول بــنــطــّور، 
قــطــارات ومش  بــالد مافيهاش  وأنـــا زرت 
كــارثــة«، مــؤكــدًا أن الــحــوادث أمٌر مفروض 

على هذا القطاع.
أما أحمد موسى، فبعد إشادته بتوجيهات 
المتصاص  الحكومة  وتحركات  السيسي 
»على  برنامجه  فــي  قــال  الشعبي،  الغضب 
البلد«:  مسؤوليتي« على فضائية »صدى 
»دمنا مش رخيص واملسؤول أيًا كان الزم 

يتحاسب«.
ــامـــج  ــرنـ ــيـــســـى فـــــي بـ ــم عـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وصـــــّعـــــد إبـ
»القاهرة  فضائية  على  الــقــاهــرة«  »حــديــث 
والـــنـــاس«، مـــن لــهــجــتــه، وهــاجــم الــحــكــومــة، 
واعــتــبــرهــا »مـــدلـــلـــة«، مــعــتــرفــًا بــشــكــل غير 
مــبــاشــر بقمع الــتــظــاهــرات واالحــتــجــاجــات 
الــعــمــالــيــة، وغـــيـــاب الـــرقـــابـــة عــلــى الــبــرملــان 
: »مـــن 2011 لــدلــوقــتــي فــيــه 11 وزيــر 

ً
قـــائـــال

يعني وزيـــر كــل ســنــة هــل إحــنــا اخترناهم 
غلط جايز، لكن مش معقول كلهم غلط«.

وهاجم عيسى، مشروع القطار الكهربائي، 
وقـــال لــرئــيــس الـــــوزراء مصطفى مــدبــولــي: 
»إزاي عاوز تصرف على القطار الكهربائي 
360 مليار جنيه ومش عاوز تصرف  250 
مليار على تطوير السكة الحديد في مصر 
القصة  املاليني  بيركبها ماليني  اللي  كلها 

قصة أولويات«.

صّعد إبراهيم عيسى 
في برنامجه من لهجته 

وهاجم الحكومة

أقفل حساب روبرت إف 
كينيدي جونيور أحد أبرز 

مناهضي التطعيم

حمزة الترباوي

ذكـــر تــقــريــر جــديــد أن 12 شــخــصــًا مــن أبــرز 
يتحملون  للقاحات،  املناهضني  الناشطني 
املعلومات  مــن  هائلة  نشر كمية  مسؤولية 
املضللة عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا 
على وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ووجــد 
الــتــقــريــر الــذي نــشــره كــل مــن مــركــز مكافحة 
 ،Anti-Vax Watch الكراهية الرقمية، ومنظمة
أن ما يصل إلى 73 في املائة من املعلومات 
الــخــاطــئــة عـــن الــلــقــاحــات عــلــى »فــيــســبــوك« 
ــلـــومـــات الــخــاطــئــة  ــعـ ــن املـ ــة مــ ــائــ و17 فــــي املــ
عــن الــلــقــاحــات عــلــى »تــويــتــر« يمكن ربطها 
بنفس األشــخــاص الـــــ12. وجـــاء فــي التقرير 
 The Disinformation عـــنـــوان  حــمــل  الـــــذي 
للقاحات  املناهضني  »الناشطني  أن   Dozen
ــيــــوب، وإنـــســـتـــغـــرام،  عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، ويــــوتــ
متابع،  مليون   59 مــن  لديهم أكثر  وتــويــتــر 
ــم مـــصـــدر لــرفــض  ــ ــبـــر وأهــ مـــمـــا يــجــعــلــهــم أكـ
الـــلـــقـــاح«. ومـــع ذلـــــك، فــــإن هــــذه الــحــســابــات 
تــجــنــبــت إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر عـــمـــلـــيـــات الــحــظــر 
من  و»تويتر«  »فيسبوك«  تكثيف  مع  حتى 
جــهــودهــمــا لــلــحــد مــن املــعــلــومــات الخاطئة 

حول لقاحات كورونا في الشهور األخيرة.

12 مضلًال
عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، تــــم حـــظـــر روبـــــــرت إف 
كينيدي جونيور، الذي لطاملا كان أحد أبرز 
التواصل  وســائــل  على  التطعيم  مناهضي 
االجــتــمــاعــي، مــن »إنــســتــغــرام« فــي فــبــرايــر/

ــبــــاط، لـــكـــن حـــســـابـــاتـــه عـــلـــى »فــيــســبــوك«  شــ
و»تويتر« ظلت موجودة. وتظل الحسابات 
األخــــرى املـــذكـــورة فــي الــتــقــريــر نــشــطــة على 
ــــالث. ومـــــن بــــني هـــذه  ــثـ ــ جـــمـــيـــع املـــنـــصـــات الـ
ــد بــوتــار  الــحــســابــات حــســاَبــا الــدكــتــور راشــ

والدكتورة شيري تينبيني، اللذين سبق أن 
ظهرا في مقطع فيديو يروج ألكاذيب حول 
لقاح فيروس كورونا، وهو ما أدى بحسب 
»بـــي بـــي ســــي« الــبــريــطــانــيــة إلــى  تــحــقــيــق لــــ
الحصول  من  املتحدة  اململكة  سكان  إخافة 
عــلــى الـــلـــقـــاح. كـــذلـــك ورد فـــي الــقــائــمــة اســم 
الدكتور جوزيف  البديل  الطب  أعــمــال  رائــد 
ثالثة ماليني  مــن  أكثر  لديه  الــذي  ميركوال، 
متابع عبر »فيسبوك« و»إنستغرام«. وظهر 

املؤثر، وهما   The Bollingers ا حساب 
ً

أيض
ــأن مـــؤســـس شــركــة  زوجـــــان رّوجـــــا ملـــزاعـــم بــ
»مايكروسوفت« بيل غيتس يريد استخدام 
لقاح فيروس كورونا لحقن الجميع بشرائح 
إلكترونية. أما الناشطون املناهضون للقاح 
اآلخــرون فهم رضا إسالم، وإرين إليزابيث، 
بــروغــان، وكريستيان  وســايــر جــي، وكيلي 
ــابــــر، وكـــيـــفـــن جــانــكــيــنــز،  ــن تــ ــ نـــــورثـــــراب، وبـ

وجميهم يتمتعون بماليني املتابعني.

ــرد هــــــؤالء األفــــــراد  ــ ــقــــول الـــتـــقـــريـــر إن طـ ويــ
والجهة التي يمثلونها من شأنه أن »يقلل 
املعلومات املضللة  بشكل كبير« من كمية 
املــتــعــلــقــة بــالــلــقــاح عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
التنفيذي ملركز  الــرئــيــس  أمــا  االجــتــمــاعــي. 
أحمد،  عــمــران  الرقمية  الــكــراهــيــة  مكافحة 
فـــقـــال فـــي بــــيــــان إن املـــعـــلـــومـــات املــضــلــلــة 
العامة.  للصحة  مباشرا  تهديدا  أصبحت 
ت 

ّ
وأضــاف: »في خضم جائحة عاملية، شن

صناعة مكافحة اللقاحات حملة مستهدفة 
لتضليل األميركيني بشأن سالمة لقاحات 
»تـــعـــمـــل  ــد  ــ ــمـ ــ أحـ وبــــحــــســــب   .»19 ــيــــد  كــــوفــ
تمكني  على  االجتماعي  التواصل  وسائل 
مــنــاهــضــي الــتــطــعــيــم مـــن تــجــنــيــد مــاليــني 
الخوف  العقيدة من  األميركيني وتلقينهم 

والشك بالعلم«.

رّد الشركات
ــم  ــاســ ــل، عــــــــــــارض مـــــتـــــحـــــدث بــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ فـــــــي املـ
»فيسبوك« منهجية التقرير. وقال في بيان 
إنه »من خالل العمل مع املنظمات الصحية 
التخاذ  سياساتنا  بتحديث  قمنا  الــرائــدة، 
إجراءات ضد الحسابات التي تنتهك قواعد 
الفيروس واللقاحات الخاصة بنا« وتشمل 

»بعض املجموعات في هذا التقرير«. 
قــال متحدث باسم »تويتر« في  من جانبه، 
بيان إن سياسة التضليل الخاصة بكورونا 
في املنصة تنطبق على جميع املستخدمني. 

ــار نــفــســه، وبــعــد صـــدور التقرير،  وفـــي اإلطــ
دعــا عضو الــكــونــغــرس، الــديــمــقــراطــي مايك 
ــا الـــكـــبـــرى،  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــات الـ ــ ــركـ ــ دويــــــــل شـ
و»غوغل«  و»تويتر«،  »فيسبوك«،  وتحديدًا 
إلى حظر عشرات األشخاص الذين ارتبطت 
حول  املضللة  املعلومات  حساباتهم بنشر 

لقاحات »كوفيد 19«.

في موقع الحادث يوم الجمعة )فرانس برس(

)Getty/يملك هؤالء الناشطون أكثر من 50 مليون متابع )ديفيد ماكنيو

ال تزال كارثة قطاَري سوهاج في صعيد مصر، تحتل المشهد اإلعالمي ومواقع التواصل في مصر. وبين مطالبات بإقالة وزير النقل 
وتطبيل للرئيس المصري على الشاشات، احتلّت الوسوم المرتبطة بالحادث موقع تويتر
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تناقل مستخدمون صورًا قالوا 
إنها لنيجيري اصطاد سمكة 

ووزّعها على أهل قريته ولم يكن 
يعلم أن قيمتها تتخّطى المليوني 

دوالر أميركي. لكن السمكة ال 
يمكن أن يصل سعرها إلى ماليين 

الدوالرات، والرجل باع السمكة 
ولم يوزعها.

 مع تواصل عمليات إنقاذ 
وتعويم سفينة حاويات عمالقة 

جنحت خالل عبورها قناة السويس، 
تداول مستخدمون خبرًا مفاده 

أن قائدة السفينة هي مروة 
السلحدار، أول قبطانة مصرية. لكن 
السلحدار نفت لوسائل إعالم مصرية 

أي عالقة لها بالسفينة التايوانية.

 بعد إعالن وفاة رئيس تنزانيا 
جو ماغوفولي وتولي سامية 

حسن مهامها الرئاسية خلفًا 
له، ادعى مستخدمون لمواقع 
التواصل االجتماعي أنها زوجته. 
إال أن االدعاء خطأ، فزوجة الرئيس 

الراحل اسمها جانيت، وسامية حسن 
كانت نائبته.

شارك مغردون فيديو قيل إنه 
يُظهر لقاء بين الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان والناشطة 
اليمنيّة توّكل كرمان، بعد مقتل 

الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، بما يوحي بوجود 
مؤامرة ما. لكن االّدعاء خطأ، 

واللقاء جرى عام 2012.



»هــنــاك زحمة أعــمــال حاليًا، وربــمــا عكس ما 
ــاع  قــد نتوقع نــظــرًا لــظــروف كــورونــا واألوضـ
االقــتــصــاديــة املــتــرديــة فــي الــبــلــد. وأنـــا حاليًا 
أشارك في أحد هذه األعمال، لكن من دون أي 
راحة نفسية، ألنني قلق ومضطرب من كل ما 
يجري من حولنا«. ويعترف بأن »قرار الهجرة 
أو الــبــقــاء فــي البلد هــو الخبز الــيــومــي الــذي 
أن نترك   

ً
أنا وأصدقائي. ليس سهال أتناوله 

كل شيء ونرحل في هذا العمر وبعد كل هذا 
 أيضًا البقاء في هذا 

ً
املسار، ولكن ليس سهال

مــع مجموعة فاسدين  الــذي نتشاركه  املــكــان 
ه حرق لألعصاب، وال 

ّ
ومجرمني ونّصابني. إن

ندري ما العمل أو كيف الخالص«.
الجردي، الذي يجد أن التداخل ما بني الحقيقة 
أنــه يمكن فصل  يــرى  أمـــٌر واقـــع، ال  والتمثيل 
يــجــري مــن حوله،  أو عما  املمثل عــن محيطه 
ويقول: »قد ال تكون لدي حماسة املشاركة في 
املتعب  النفسي  الوضع  أعمال جديدة بسبب 
الذي أتشاركه مع أبناء بلدي وجيلي، ولكنني 
سعيد إلى حٍد ما بالعمل الذي أصّوره حاليًا 

بيروت ــ رنا أسطيح

ــثـــر  ــَبـــر الــــصــــدق الـــِســـمـــة األكـ ــتـ ُيـــعـ
حضورًا في مسار املمثل اللبناني 
 في املواقف 

ٌ
طالل الجردي. صــدق

 
ٌ

صدق يقابله  والفنية،  والسياسية  الوطنية 
متد ألكثر من 

ُ
في األداء الذي طبع مشواره امل

السينما واملــســرح  فــي  التمثيل  25 عــامــًا مــن 
والدراما. بالنسبة له: »مخاطبة الواقع على 
ــرورة تمامًا،   وضــ

ٌ
الــشــاشــة والــخــشــبــة حــاجــة

كما أن للخيال والفانتازيا أيضًا مساحتهما 
ــال الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة«، وهـــو  ــ ــمـ ــ الـــخـــاصـــة فــــي األعـ
تاريخي  عمل  فــي  للمشاركة  حاليًا  يستعد 
ــق ملــرحــلــة سياسية حــّســاســة من 

ّ
ضــخــم يــوث

تاريخ املنطقة، على ما يكشف في هذا الحوار 
الخاص الذي أجرته معه »العربي الجديد«. 

ــوم فــي  ــ ــيـ ــ الـ ــــردي أن األولــــــويــــــة  ــجــ ــ الــ يــــــرى  ال 
اإلنـــــــتـــــــاجـــــــات الـــــــدرامـــــــيـــــــة هـــــــي »لـــــألعـــــمـــــال 
الــرومــانــســيــة أو لــقــصــص الـــحـــب الــتــقــلــيــديــة 
»الــواقــع  لــه  بالنسبة  الخفيفة«.  والكوميديا 
يلقي بوزنه الثقيل على كل شيء من حولنا. 
واملـــــــــزاج الـــــدرامـــــي يـــجـــب أن يـــحـــاكـــي املـــــزاج 
املتسارعة  األحـــداث  نبض  ويــواكــب  الشعبي 
والــضــاغــطــة، ال ســّيــمــا فـــي لـــبـــنـــان«، ويــقــول: 

تنطبع مالمح البداوة 
على مختلف األنشطة 

التي يتم تقديمها

قرار الهجرة 
أو البقاء في البلد هو 

الخبز اليومي

من المقرر أن 
يعرض على مدار أيام 

المهرجان 85 فيلمًا

2223
منوعات

ــزًا تــاريــخــيــًا  ــّيـ ــه يــتــضــمــن حـ ــ ـ
ّ
ــرة، ألن ــاهـ ــقـ فـــي الـ

مهمًا ويحاكي شقًا سياسيًا مرتبطًا بتاريخ 
املنطقة. أّما لو كان العمل دراميًا ببعد عاطفي 
رومانسي وبطرح مجاني ال يحاكي واقعًا ما، 
فــال أعــتــقــد أنـــه كـــان لــيــبــدو منطقيًا أو يحمل 
إحــســاســًا تــجــاه مــا يحصل الــيــوم على أرض 
الواقع«. ويضيف: »أجد أنه من املستحسن أن 
يعتكف الفنان في هذه األيام، على أن يشارك 
أّمــا  فــي عــمــل ال يشبهنا وال يعكس واقــعــنــا. 
إلــى من يخرجها  الناس تحتاج   

ّ
إن من يقول 

التي تعيشها  من األجـــواء والــظــروف السيئة 
ــه عنها، فــأنــا أقـــول لــه إنــنــي أجــد نفسي 

ّ
ويــرف

غير قادر على ذلك، إذ إنني أجلس بني الناس 
ــــذي بتنا  الـ الــصــعــب  الــنــفــســي  الـــوضـــع  وأرى 

جميعًا نعاني منه«. 
املرتقب، يكشف: »ما  وعن تفاصيل املسلسل 
ــه عمل تاريخي ضخم، ومن 

ّ
إن يمكنني قوله 

ه عمل 
ّ
خالل مشاهدتي لبعض مشاهده أرى أن

ه سينمائي، وهو من إخراج الليث 
ّ
رائع وكأن

العربية،  املنطقة  فــي  أحــداثــه  وتــــدور  حــجــو، 
من  فيه  املــشــاركــة  الشخصيات   

ّ
إن وبــالــتــالــي 

عــدة«.  بلهجات  وتتحدث  مختلفة  جنسيات 
املمثل الذي يحفل رصيده الدرامي باألعمال 
ــأنـــه ســيــكــون  الـــعـــربـــيـــة املـــشـــتـــركـــة، يـــعـــتـــرف بـ
خارج السباق الرمضاني هذا العام، رغم قّوة 
مشاركته في السنوات املاضية بأعمال درامية 
استطاعت أن تبرز بني اإلنتاجات املخصصة 
ــتــــي كـــان  لـــلـــعـــرض فــــي الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، والــ
املــاضــي،  الــعــام  آدم«،  »أوالد  آخــرهــا مسلسل 
الــفــاســد  حـــيـــث أّدى شــخــصــيــة رجـــــل األمــــــن 
واملرتشي ببراعة عالية. وهو يرى أن الدراما 
على رغم تقديمها نماذج مختلفة من الواقع، 
الحقيقة،   نسبيًا عن 

ً
زالــت بعيدة ما  أنها  إال 

حيث يقول: »صحيح أنني جسدت شخصية 
عنصر األمن الفاسد، التي تشبه واقعنا، لكن 
بنحٍو عام، األعمال ال تحاكي هذه املواضيع 
أو تساعد على تسليط الضوء على الحقيقة. 
الحقيقة  على  أن نضيء  نحب  ال  لبنان  ففي 
كالتضليل  تمامًا  التضليل،  على  نضيء  بل 
الذي يحصل منذ بدء )ثورة 17 تشرين( عبر 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، 
إلى أن انسحب التضليل أيضًا على منصات 
تحديد سعر صرف الدوالر. فهناك من يعتبر 
نفسه كبيرًا وقــادرًا على التالعب بكل شيء، 
ــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى،  ــكـــن ال كــبــيــر إال الـ ولـ
 املــصــارف بنسبة 99 في 

ّ
وأنـــا مــتــأكــد مــن أن

الـــدوالرات من السوق،  املئة هي التي جمعت 
جـــــراء تــعــمــيــم حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
سالمة للمصارف الذي يقضي بزيادة نسبة 
الــدوالرات  وبالتالي جمعوا  أموالها،  رؤوس 
من البلد بــداًل من أن يعيدوا الـــدوالرات التي 
 أصحاب 

ّ
سرقوها وحّولوها إلى الخارج. وإن

املصارف أّول من يجب أن ُيحاكموا في لبنان، 
املالي،  القطاع   

ّ
كل كذلك  واجبة،  فمحاكمتهم 

تــمــامــًا مــثــل الــســيــاســيــني الـــفـــاســـديـــن. فــهــذه 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــحــمــي بــعــضــهــا بــعــضــًا، 
وهناك خلفها آالف املناصرين والجماهير... 

 عملية الخالص في لبنان معقدة«.
ّ
لذلك إن

الــدرامــا بإنتاج  اع 
ّ
ويسأل: »ملــاذا ال يقوم صن

أمــوال  املصارف  يتناول موضوع سرقة  عمل 
املودعني في لبنان. هل من يجرؤ على تقديم 
ــرقـــت  ــيـــف ُسـ ــمـــل كــــهــــذا؟ هــــل مــــن يـــفـــضـــح كـ عـ
أمـــــوال املـــودعـــني مـــن املـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة؟«. 
أمـــا ســيــنــمــائــيــًا، فيكشف الـــجـــردي: »شــاركــت 
3 سنوات،  نحو  منذ  فيلمني سينمائيني  في 
أعــلــم مصيرهما.  اآلن، وال  حــتــى  يــعــرضــا  لــم 
أحـــدهـــمـــا مـــع املـــخـــرج إيـــلـــي خــلــيــفــة بــعــنــوان 
ــًا فــي  ــيـ ــالـ ــو يــــشــــارك حـ ــ )قـــلـــتـــلـــك خــــلــــص(، وهــ
ويحصد  الــخــارج  فــي  سينمائية  مهرجانات 
الجوائز، وقد ُصّور قبل الثورة ببضعة أشهر، 
واآلخر مع املخرج ميشال كّمون، وهو بعنوان 
)بيروت هولدم(«. ويضيف: »بنحٍو عام، أرى 
 السينما هي التي حفظت ماء وجه الدراما 

ّ
أن

اللبنانية، فهي كانت األقرب إلى الحقيقة. وال 
أقصد األفالم التجارية املوجهة للعائلة والتي 
عرض في فترة األعياد وال تكون من نوعية 

ُ
ت

األفـــــالم الـــتـــي يـــجـــري الــنــقــاش حــولــهــا كعمل 
سينمائي جاد. ولكن في املقابل هناك أعمال 
ــاد، كـــانـــت مــحــتــرمــة  ــيــ ــــالم األعــ ــار أفـ ــ ــارج إطـ ــ خـ
ــداًل،  وتــســتــحــق الــتــوقــف عــنــدهــا، وأحـــدثـــت جـ
فكرية  جدلية  تخلق  حيثما  تكون  فالسينما 

وإنسانية واجتماعية وسياسية«.

ربيع فران

يعرض على منصة »شاهد« مسلسل »قارئة 
ــاد  الــفــنــجــان« مـــن قــصــة هـــانـــي ســـرحـــان وأيــ
ــالــــح، وإخـــــــــراج مـــحـــمـــد جـــمـــعـــة. يــجــمــع  الــــصــ
املــســلــســل طـــائـــفـــة مــــن املــمــثــلــني الــلــبــنــانــيــني 
متنافرة  أجــواء  في  واإلماراتيني  واملصريني 
املــســلــســل قصة  يـــتـــنـــاول  األول.  املــشــهــد  مـــن 
مجموعة أصدقاء التقوا في سهرة تنكرية. ال 
نعرف ما الذي جمعهم كأصدقاء وال مناسبة 
الــحــفــل، ولــم يعط الــكــاتــب أو املــخــرج تبريًرا 
واحدًا إلقناع املشاهد بالحدث )الحفل( الذي 
يــتــحــول إلـــى كـــابـــوس. الــغــمــوض فــي أحـــداث 

العمل يشبه أعمال األلغاز املعروفة.
أن  ــد  ــعـ بـ ــة،  ــنـ ــعـ لـ إلــــــى  ــتـــحـــول  تـ الــــســــهــــرة  إذًا، 
»قــارئــة  تطبيق  تنزيل  إلــى  املجموعة،  تعمد 
تنقلب   

ْ
إذ املحمولة،  الفنجان« على هواتفها 

ــا عــلــى عـــقـــب، ويــتــحــولــون مع  ــ حــيــاتــهــم رأًســ
الوقت إلى أسرى محاصرين بالتطبيق. ورغم 
محاوالتهم حذفه، لكن ذلك ال يحصل، ليتبنّي 
في الحلقة الخامسة بأن هناك من يحرك هذا 
»الـــكـــابـــوس«، عــبــر رســـائـــل نــّصــيــة مــقــصــودة 

رمــوز ومالمح حياة البادية – وُيصنع من 
وبر املاعز أو الِجمال، لكن األجيال الجديدة، 
البيت، وإضــافــة ملسات  قامت بتطوير ذلــك 
ــلـــى شــكــلــه  ــظـــت عـ ــافـ ــا حـ ــهــ عــــصــــريــــة، إال أنــ
ــه  ــلـ ــداخـ ــلــــس بـ ــــي األســـــــاســـــــي، ويــــجــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الـ
الــســن، إلشعال  وِكــبــار  املخاتير والــَهــّجــانــة 

كانون النار، وشرب وضيافة القهوة.
وتنطلق فعاليات االحتفال التراثي بإشارة 
ـــويـــح« نــضــال أبـــو قــيــنــص الشهير 

ّ
مــن »الـــل

بـــ »الــشــاويــش« – وهــو قــائــد الــفــريــق - بعد 
تجهيز بيت الشعر والخيل والِجمال، فيبدأ 
الفريق بتقديم لوحات الدحية بمسمياتها 
املختلفة »الهجني، أو املربوعة أو املعاونني، 
فيما يتم تقديم الدحية الروحانية – بدون 
لوحات  تتلوها  للرغبة،  ــا 

ً
وفــق  – موسيقى 

الــدبــكــة الــفــلــكــلــوريــة، ويـــشـــارك فــيــهــا عــازف 
اليرغول، واملغني، وأعضاء فريق الدبكة.

ويح نضال أبو قينص لـ »العربي 
ّ
ويقول الل

الفريق مكون من 20 شخًصا،  إن  الجديد« 
ــراث أجـــدادهـــم،  ــ يـــحـــاولـــون الــحــفــاظ عــلــى تـ
عــبــر مــواصــلــة إقــامــة االحــتــفــاالت الــتــراثــيــة، 
البدوي  للتراث  مع تطعيمها بكل ما يرمز 
األصــيــل، فيما ال تـــزال شريحة واســعــة من 
املــواطــنــني فــي قــطــاع غــزة تحافظ على تلك 
العادة، ويضيف: »سنورثها ألبنائنا على 

غزة ــ عالء الحلو

الفلسطيني  والــتــراث  األصــالــة  عبق  ينبعث 
مـــن »خــيــمــة الـــشـــعـــر« الـــتـــي أقـــامـــهـــا أعــضــاء 
ــراث الـــبـــدوي  ــتـ ــلـ ــة« لـ ــاديــ ــبــ ــة الــ ــامـ ــشـ فـــرقـــة »نـ
فلكلورية  فنية  لوحات  لتقديم  الفلسطيني، 
التراثي  ظهر حفاظهم على اإلرث 

ُ
ت متنوعة، 

آلبائهم وأجدادهم.
وتـــنـــطـــبـــع مــــالمــــح الـــــبـــــداوة عـــلـــى مــخــتــلــف 
األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي يــتــم تقديمها 
والسهرات  واالحتفاالت  املهرجانات  خــالل 
ا مــن الــدحــيــة الــبــدويــة، مـــروًرا  الليلية، بــــدًء
ــيــــرغــــول الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة، ولـــوحـــات  بـــدبـــكـــة الــ
»الصابية«، وهي لوحات يتم عبرها الرقص 
و  »األوف«  نــغــمــات  عــلــى  الــِجــمــال،  بالخيل 
ويمارس  النبطية.  واألهــازيــج  »املــيــجــانــا«، 
أعضاء الفريق والذي يتميز أفراده بلباس 
ــــي مــخــتــلــف  خـــــــاص، أنـــشـــطـــتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة فـ
أو املجتمعية، حيث يتم  الوطنية  املجاالت 
مع  يتناسب  بما  التراثية  اللوحات  تقديم 
ناسبات الوطنية 

ُ
االحتفال، إذ يشارك في امل

والـــتـــراثـــيـــة، إلـــى جــانــب مــشــاركــتــه الــدائــمــة 
االجتماعية،  ــنــاســبــات 

ُ
وامل االحــتــفــاالت  فــي 

جامالت.
ُ
وجلسات الَسَمر وامل

للُمناسبة  ـــا 
ً
الــعــمــل وفـــق وتــخــتــلــف طــبــيــعــة 

ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ ــي املــ ــ ــم فــ ــتــ ــا، إذ يــ ــ ــهـ ــ لـ ــّو  ــ ــ ــدعـ ــ ــ املـ
ــة - يـــوم  ــيـ ــراثـ ــتـ ـــنـــاســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة والـ

ُ
وامل

األرض أو يوم األسير الفلسطيني أو ذكرى 
يوم النكبة الفلسطينية – على سبيل املثال، 
تــقــديــم لـــوحـــات الــدحــيــة، ودبـــكـــة الــيــرغــول، 
مــع الــحــفــاظ عــلــى مشهد صــبــابــات القهوة 
ــــل بــيــت الــشــعــر – وهــو  وكـــانـــون الـــنـــار داخـ
أساس عمل الفرقة على اعتبار أنه أحد أهم 

تــصــل إلــيــهــم بــهــدف تــحــذيــرهــم، مــن ضمنها 
مفردات مبطنة تصل لدرجة القتل أو الغرق. 
من  ممسوك  غير  للمسلسل  الخيالي  الــواقــع 
»الــصــدفــة«  مــوقــف  وتغليب  األولــــى.  اللحظة 
كما جــرت الــعــادة. الــصــدفــة الــتــي تحكم لقاء 
املجموعة، واالنسياق إلى واقع حياتي جديد 
خلقه »الــتــطــبــيــق«، يــحــاول املــخــرج تصويره 
باملرعب. لكنه يفشل في هذا األمر، وذلك لعدم 
الــســؤال واإلجــابــة في  خضوع النص لقاعدة 
نفس  يحمل  العمل   

ّ
أن كما  األولـــى.  الحلقات 

العربّية  الــدرامــا  منها  تعاني  الــتــي  املــشــاكــل 
عند تناولها موضوعات مثل ظواهر االتجار 
املصالح  القائمة على  والعالقات  باملخدرات، 
 يحاول 

ْ
والخيانة الزوجية وملفات الفساد. إذ

املــــخــــرج مــــن خـــــالل هـــــذا الــتــطــبــيــق تــصــويــر 
حيوات أفراد هذه املجموعة، املختلفة تماًما 

في الجنسيات واملواقف وامليول.
ى 

ّ
الرواية ضعيفة وال صلة لها بالواقع. حت

بعني  الــدرامــي  الخيال  »ممكنات«  أخذنا  إذا 
االعتبار، فإن تصوير قّوة »التطبيق« كمغّير 
جذري لحياة أفراد املجموعة هو غير رصني 
 أداء 

َّ
ــدام الــحــبــكــة. كــمــا أن ــعـ ويــقــع فـــي فـــخ انـ

املمثلني املشاركني، مثل فادي إبراهيم وورد 
ــارا قــاســم ومحمود  الــخــال وأحــمــد فهمي ويـ
ــًدا عــلــى إنــجــاح العمل  الــلــيــثــي، لــم يــســاعــد أبــ
فــنــًيــا. يفقد املــمــثــل الــلــبــنــانــي فـــادي إبــراهــيــم 
أثناء  اكتسبتها  التي  املــاهــر  املمثل  تقنيات 
اللبنانية، وكذلك ورد الخال  الدراما املحلية 
الـــتـــي بــــدت وكــأنــهــا قـــادمـــة مـــن كـــوكـــب آخـــر، 
وحتى أحمد فهمي الذي ال يساوم على أدائه 

النمطي املعروف.
في  املستعملة  التقنيات  تنحصر  ذلـــك،  إلــى 
املسلسل في إطار واحد كمحاولة لبث الرعب 

والــتــشــويــق لـــدى املــشــاهــد، لــكــن ذلـــك يــذهــب 
أدراج الرياح، لفقدان هذه التقنيات للمبررات 
أو إلسقاط مسوغ دارمــي مقنع، بأن ما نراه 
يمكن أن يحصل حتى وإن كان خياال تقنًيا 
قــراءة   

ّ
ألن الغيب.  قائًما على تطبيق معرفة 

الطالع هو شأن يهتم به الناس، وكان جيدًا 

لـــو وظـــف بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. بــطــريــقــة تغلب 
فــيــهــا قــــدرة املــتــلــقــي عــلــى تــلــقــف مـــا يــشــاهــد 
بــالــصــورة الصحيحة تــمــامــًا، كــمــا هــو حــال 
املؤثرات الخيالية في األفالم األميركية التي 
تفشل شركة  والـــرعـــب.  الــخــيــال  عــلــى  تعتمد 
ــرة فــي الــطــرح والــرؤيــة  »إيــغــل فــيــلــم« هـــذه املـ

والـــصـــورة. والـــواضـــح أن »قـــارئـــة الــفــنــجــان« 
للمخرج محمد جمعة،  األولــــى  األعــمــال  مــن 
قولبتها بطريقة ممسوكة  كــان يجب  والتي 
أكثر، وتحاكي عالم الخيال وتربطه بالواقع 
الــيــومــي املــعــاش الــــذي يــبــحــث عــنــه املــشــاهــد 

العربي في كل تفاصيل األعمال الدرامية.

اعتبار أنها ركــن أساسي من أركــان التراث 
الــفــلــســطــيــنــي«. ويـــتـــم تـــوزيـــع املـــهـــام داخـــل 
ـــا لــلــتــخــصــص، إذ يــقــوم فــريــق 

ً
الــفــريــق وفـــق

الــتــجــهــيــز بــنــصــب بــيــوت الــشــعــر، وتجهيز 
الدبكة  العبو  يبدأ  فيما  والزينة،  اإلضـــاءة 
أبــــو بـــالل،  ِعـــــزو اقـــطـــيـــفـــان، داوود  ومــنــهــم 
ــالـــح، وبــاقــي  ــة، أحـــمـــد صـ ــو مـــرسـ ــادي أبــ ــ شـ

أعضاء الفريق بتقديم الفقرات.
التراثية،  املــالمــح  ذات  االحــتــفــاالت  وتتميز 
بــالــزيــنــة الــبــدويــة، وهـــي عــبــارة عــن إضـــاءة 
تــدمــج الــلــون الـــبـــدوي، وتــضــم »الــســفــايــف« 
وهي خيوط ُمحاكة بألوان زاهية تستخدم 
لتزيني الِجمال والخيول، والصواني املطرزة 
البدوي،  التراثي  اللون  على  تحافظ  والتي 
فــيــمــا يــطــلــب بــعــض أصـــحـــاب االحـــتـــفـــاالت 
الــعــاديــة، تطعيم أفــراحــهــم بتلك الــزيــنــة، أو 
بــتــقــديــم بــعــض لــوحــات الــدبــكــة أو الــدحــيــة 
البدوية. ويختلف زي أعضاء الفريق لحظة 
تــقــديــم الـــدحـــيـــة، أو الـــدبـــكـــة، حــيــث يــرتــدي 
أعضاء فريق الدحية السلحلك – وهو حزام 
قديًما  كــان يستخدم  الــصــدر،  يــوضــع على 
لوضع الَرصاص – والقمباز، وعقدة الرأس، 
بــيــنــمــا يـــقـــوم أعـــضـــاء فـــريـــق الـــدبـــكـــة، بــرفــع 

القمباز إلى األعلى إلظهار حركة األقدام.
وعـــن بــرنــامــج االحــتــفــال، يــوضــح مــديــر فرقة 
الفلسطيني،  الــبــدوي  للتراث  البادية  نشامة 
د، أنه يتعامل بشكل مباشر مع  عامر أبو اسَعيِّ
الجمهور برفقة زميله محمد الرواغ لتنسيق 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــالحــتــفــال، فيما يــتــم تجهيز 
ــواء كــان  ــ ــا لــطــبــيــعــة الـــنـــشـــاط، سـ ـ

ً
ــق الـــفـــرقـــة، وفـ

ويقول:  مهرجان،  في  فقرة  أو   ،
ً

كامال  
ً

احتفاال
»تختلف طبيعة االحتفال وفقراته من منطقة 

ناسبة«.
ُ
ا لرغبة أصحاب امل

ً
ألخرى، وفق

»قارئة الفنجان«... سقطة لـ »إيغل فيلم«فرقة »نشامة البادية« ممارسة احترافية للفلكلور الفلسطيني
يعرض حالًيا مسلسل 

»قارئة الفنجان« من إخراج 
محمد جمعة على 

منصة »شاهد«، وهو 
عمل يدور في مناخ من 

الرعب والتشويق

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، الــــــدورة  ــ ــاء يـ ــسـ افــتــتــحــت مـ
العاشرة من مهرجان األقصر للسينما األفريقية، 
وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار 
الــــذي  ــو األول  ــ ــتـــجـــد، وهــ املـــسـ كـــــورونـــــا  فــــيــــروس 
الــنــشــاطــات الفنية  ينطلق فــي مــصــر بــعــد تــوقــف 
ملـــدة ثــالثــة أشــهــر، حــيــث أصــــدرت رئــاســة الــــوزراء 
مؤخرًا قرارًا بعودة املهرجانات واملعارض الفنية. 
وأقــيــم االفــتــتــاح فــي ساحة معبد الكرنك مــن دون 
أيــة فقرات فنية، وذلــك حــدادًا على أرواح ضحايا 
حــــادث الــقــطــاريــن الــــذي وقـــع صــبــاح الــيــوم نفسه 
فــي ســوهــاج، وأســفــر عــن مصرع مــا ال يقل عــن 32 
راكــبــًا، وإصــابــة أكثر مــن مئة مــصــري، حيث ألغي 
االستعراضية  والفقرة  الــحــمــراء،  السجادة  تقليد 
مـــن الــفــلــكــلــور الـــســـودانـــي الـــتـــي كـــانـــت ســتــقــدمــهــا 
املغنية السودانية آسيا مدني، وتأجل عرض فيلم 
االفتتاح »هذه ليست جنازة هذه قيامة« ليعرض 

مساء أمس السبت.
ــة لــيــســوتــو لــلــمــخــرج ليموهانغ  والــفــيــلــم مـــن دولــ
ــه عــلــى مـــدار  جــيــرمــايــا مــوســيــســي. وتـــــدور أحـــداثـ
ساعتني، في جبال ليسوتو، حيث تنتظر »مانتوا« 
أرمـــلـــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 80 عــامــًا عــــودة ابــنــهــا من 
العمل في مناجم جنوب أفريقيا. وتنقلب حياتها 
ــن الـــذي  ــ ــاة االبـ ــ ــًا عــلــى عـــقـــب، بــتــلــقــي خــبــر وفـ ــ رأسـ

فتقرر ترتيب جنازتها  أفــراد عائلتها،  آخــر  يمثل 
بــنــفــســهــا، ولـــكـــن تــفــاجــأ بــتــعــثــر خــطــطــهــا، بسبب 
مشروع الحكومة إعادة توطني سكان قريتها التي 
ستغرق، جراء بناء سد خزان، وتتحول من الدفاع 
عــن الــتــراث الــروحــي للمجتمع إلـــى الــوقــوف ضد 

إجراءات التهجير. 
ولعل عامل النجاح األساسي للفيلم، برأي النقاد، 
هـــو لــعــب املــمــثــلــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة مـــيـــري تـــواال 
املمثلة نفسها  البطولة. وهي  ــ 2020( دول   1939(
التي سبق وشاركت مع املمثل الشهير إدريس إلبا 
 Mandela: Long في الفيلم الحئز على جوائز عدة

Walk to Freedom عام 2013.

وبالعودة إلى املهرجان طلب الرئيس الشرفي لهذه 
قــدم عبارات  الــذي  الفنان محمود حميدة  الـــدورة 
الــتــعــازي ألهــالــي الــضــحــايــا، فــي بــدايــة االفــتــتــاح، 
بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا القطار.

االفتتاح تكريم كل  فــي  العاشرة  الـــدورة  وشــهــدت 
مـــن الــســيــنــمــا الـــســـودانـــيـــة، وشــيــخ عــمــر سيسكو 
الفنان العاملي  م التكريم عنه 

ّ
من مالي، حيث تسل

جــيــمــي جـــون لــويــس، واملــمــثــل عــز الــعــرب الــكــغــاط 
املغربي  املــخــرج  عنه  التكريم  وتسلم  املــغــرب،  مــن 
إسماعيل فروغي. كما تم تكريم الفنانة التونسية 
هــنــد صــبــري الــتــي تــغــيــبــت عـــن الــحــضــور بسبب 
إصــابــتــهــا بــفــيــروس كــورونــا املــســتــجــد، وتسلمت 
الفرجاني  مريم  التونسية  الفنانة  عنها  التكريم 
السودانية  املذيعة  جانب  إلــى  الحفل  قدمت  التي 
تسنيم رابح. كما تم تكريم عدد من املصريني، هم 
املخرج علي عبد الخالق الذي تغيب أيضًا لظروف 
م التكريم عنه املخرج أمير رمسيس، 

ّ
صحية وتسل

بالجلباب،  الــذي حضر  إسماعيل  والفنان محيي 
والفنان سمير صبري، والفنانة نادية الجندي.

وحـــمـــلـــت الـــــــــدورة اســـــم الـــنـــجـــمـــة مـــديـــحـــة يــســري 
الـــدورة  ـــ 2018(، وأهــديــت  ـ الــنــيــل« )1921  »ســمــراء 
إلـــى الــراحــلــني؛ الــكــاتــب الــســيــنــمــائــي املــغــربــي نــور 
الدين الصايل )1947 ــ 2020(، والفنانني املصريني 
املليجي  ومحمود   )2020 ــ   1941( ياسني  محمود 
ــــ 1983(. ومــن املــقــرر أن يــعــرض على مــدار   1910(
القارة  أيــام املهرجان 85 فيلمًا من مختلف أنحاء 
ــهــــرجــــان، مــن  ــام املــ ــة عـــلـــى أقــــســ األفـــريـــقـــيـــة، مــــوزعــ
املسابقات األربع الرسمية، والقسم الرسمي خارج 

املسابقة، واألقسام املوازية.

التداخل ما بين الحقيقة والتمثيل أمرٌ واقع

يؤدي فادي إبراهيم دورًا ضعيفًا في »قارئة الفنجان« )فيسبوك(

الرئيس الشرفي 
للمهرجان  
الفنان محمود 
حميدة
 )األناضول(

تختلف طبيعة العمل وفقًا للُمناسبة المدعّو لها )عبد الحكيم أبو رياش(

لماذا ال يقوم صنّاع الدراما بإنتاج عمل يتناول موضوع سرقة المصارف أموال المودعين؟ )العربي الجديد(

عن أوضاع الدراما اللبنانيّة وعالقتها بالواقع، عن أزمة المصارف والظروف اللبنانية الصعبة، عن 
مشاريعه المستقبليّة، يتحدث الممثل طالل الجردي لـ»العربي الجديد«

طالل الجردي

مهرجان األقصر: افتتاح بالحداد

فنون وكوكتيل
مقابلة

فعاليّة

نقدتراث

يقول طالل الجردي لـ»العربي 
الجديد«: »هناك أعمال في 
لبنان تمكنت من خرق حاجز 
المحاصصات والمحسوبيات 

والتضليل ونظرية عدم 
تناول أي شيء إلّا الحب 

وجعل الناس يفكرون في 
هذه المواضيع فقط. 
فالتوجه العام للدراما 

اللبنانية سجن الناس لسنوات 
مضت في إطار الحب 

واألمور الوردية الُمَبّسطة، 
وعدم طرح أي مواضيع 

مرتبطة بالسياسة والفساد، 
ألّن هذه المواضيع بالنسبة 
لهم تهّدد السلم األهلي، 
على ما يعتقدون، بينما 

هي ال تهّدد في الحقيقة 
سوى الفاسدين«.
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